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11 listopada 2005 r.
– Narodowe Âwi´to Niepodleg∏oÊci

Znaki naszej
wspólnoty...
1918 roku, po ponad 120. latach niewoli
odzyskaliÊmy paƒstwowoÊç. Za wolnoÊç
przysz∏o jednak zap∏aciç ˝o∏nierskà krwià i ˝yciem.
Od osiemdziesi´ciu lat Grób Nieznanego
˚o∏nierza jest symbolem wiernoÊci Rzeczypospolitej oraz ho∏dem, jaki Naród sk∏ada Nieznanemu ˚o∏nierzowi, który wyznacza∏ szablà
i bagnetem Jej granice.
Jest
miejscem
szczególnym
– w tym skromnym mauzoleum zawiera si´
ogrom polskiego patriotyzmu, bohaterstwa
i poÊwi´cenia dla Ojczyzny. Jest miejscem,
przy którym w chwilach uroczystych wyraênie
zaznaczajà si´ symbole narodowe – god∏o, barwy i hymn – oraz znaki wojskowe.
Znaki naszej wspólnoty.
Po raz szesnasty po II wojnie Êwiatowej – 11
listopada obchodziliÊmy Narodowe Âwi´to
Niepodleg∏oÊci, przywrócone w 1989 roku jako paƒstwowe. Centralna uroczystoÊç obchodów odby∏a si´ na placu Marsza∏ka Józefa Pi∏sudskiego w Warszawie przed Grobem Nieznanego ˚o∏nierza. W uroczystej odprawie
wart uczestniczyli parlamentarzyÊci, przedstawiciele najwy˝szych w∏adz paƒstwowych i Wojska oraz w∏adz samorzàdowych stolicy i województwa, organizacji kombatanckich, harcerskich, korpusu dyplomatycznego i duchowieƒstwa. Licznie przybyli te˝ mieszkaƒcy stolicy.
Obecny by∏ Biskup Polowy Wojska Polskiego
gen. bryg. Tadeusz P∏oski, który wczeÊniej
przewodniczy∏ w Bazylice Âwi´tego Krzy˝a
uroczystej Mszy Êw. w intencji Obroƒców Ojczyzny.
Oddano 12 salw armatnich. Delegacje z∏o˝y∏y wieƒce na p∏ycie Grobu Nieznanego ˚o∏nierza. W Apelu Pami´ci przypomniano
wszystkich ˝o∏nierzy, którzy oddali ˝ycie za
Polsk´ na przestrzeni dziejów.
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Warszawiacy z∏o˝yli wiàzanki kwiatów
w miejscu papieskiego o∏tarza z roku 1979
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listopada br. Prezydent RP Aleksander KwaÊniewski wr´czy∏ w Pa∏acu Prezydenckim ordery i odznaczenia
z okazji Narodowego Âwi´ta Niepodleg∏oÊci. Mi´dzy innymi:
Krzy˝em Wielkim Orderu Odrodzenia
Polski odznaczony zosta∏
– genera∏ brygady Stanis∏aw Na∏´cz-Komornicki – za wybitne zas∏ugi dla niepodleg∏oÊci Rzeczypospolitej Polskiej, za
integrowanie Êrodowisk kombatanckich
oraz krzewienie tradycji or´˝a polskiego;
Krzy˝em Komandorskim z Gwiazdà
Orderu Odrodzenia Polski odznaczeni
zostali m.in.:
– Roman Jagie∏∏o-Jagel – w uznaniu
wybitnych zas∏ug dla wspó∏pracy polsko-izraelskiej, za dzia∏alnoÊç na rzecz Êrodowisk kombatanckich;
– p∏k Mieczys∏aw Sawicki – za wybitne
zas∏ugi dla niepodleg∏oÊci Rzeczypospolitej Polskiej, za dzia∏alnoÊç na rzecz Êrodowisk kombatanckich w Polsce i za granicà.

Fot. Ewa Dumin
Delegacja paƒstwowa z∏o˝y∏a wieƒce przed
pomnikiem Marsza∏ka Józefa Pi∏sudskiego

Fot. Ewa Dumin

Wieniec od Kapitu∏y Orderu Wojennego Virtuti Militari z∏o˝yli: gen. bryg. Stanis∏aw
Na∏´cz-Komornicki (Kanclerz Kapitu∏y), p∏k
Mieczys∏aw Sawicki, p∏k Stefan Starba-Ba∏uk,
gen. bryg. Zbigniew Âcibor-Rylski. Wieniec od
Urz´du i Rady do Spraw Kombatantów
i Osób Represjonowanych z∏o˝yli: kierownik
UdSKiOR minister Jan Turski oraz jego zast´pca, wiceminister Jerzy Koz∏owski w asyÊcie
dyrektora Departamentu Wojskowego Urz´du, p∏k. Jana Ozgi
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Fot. Ewa Dumin
Obok parlamentarzystów i przedstawicieli najwy˝szych w∏adz paƒstwowych – w lo˝ach honorowych zasiedli Kawalerowie Orderu Wojennego Virtuti Militari
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***
W c z a s i e s z c z e g ó l n y m odby∏a si´
uroczystoÊç zwiàzana z 87. rocznicà odzyskania przez Rzeczpospolità niepodleg∏oÊci.
Dzieƒ po uzyskaniu przez Rad´ Ministrów votum zaufania w Parlamencie. Niemal
w przededniu koƒca kadencji obecnego Prezydenta RP. Tote˝ w swoim przemówieniu Prezydent RP Aleksander KwaÊniewski podzi´kowa∏ Rodakom za wspólnà prac´ dla Polski i zawar∏ ˝yczenia dla nast´pcy – Prezydenta elekta Lecha Kaczyƒskiego. PodkreÊla∏: Rzeczpospolita jest czymÊ, co powinno nas ∏àczyç (...)
niezale˝nie od naszych biografii, doÊwiadczeƒ
i poglàdów. Przywo∏a∏ tak˝e s∏owa Papie˝a Jana Paw∏a II: SolidarnoÊç – to znaczy: jeden
i drugi, skoro brzemi´, to brzemi´ niesione razem, we wspólnocie. A wi´c nigdy: jeden przeciw drugiemu. Jedni – przeciw drugim...
Ewa DUMIN
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Szanowni Paƒstwo!
Drodzy Kombatanci
i Osoby Represjonowane!

K

oƒczy si´ rok, który z pewnoÊcià b´dzie cz´sto przywo∏ywany we wspomnieniach, na kartach podr´czników szkolnych, w syntezach dziejów. To
by∏ bowiem czas brzemienny w znaczàce wydarzenia, prze˝ycia, emocje...
Pami´tamy odchodzenie pierwszego Papie˝a Polaka Jana Paw∏a II, uznanego
przez ca∏y Êwiat za wielki autorytet. Jego cierpienia pozwoli∏y i m∏odszym zrozumieç lepiej stany ducha i prze˝ycia b´dàce udzia∏em ludzi starszych, schorowanych, a takimi sà – w ró˝nym stopniu – i weterani walk o niepodleg∏oÊç Rzeczypospolitej.
MartwiliÊmy si´ narastaniem w 2005 roku fali terroru, wybuchaniem nowych
ognisk niepokojów spo∏ecznych, narodowoÊciowych i politycznych, powtarzajàcymi si´ kataklizmami przyrodniczymi, a opini´ publicznà cz´sto bulwersowa∏y
tragedie ludzkie, tak˝e dziejàce si´ blisko nas.
By∏ to i rok trudnych wyborów w Ojczyênie – mamy nowego Prezydenta RP,
Parlament, Rad´ Ministrów... Proces zmian si´ nie zakoƒczy∏ – z pewnoÊcià zaznaczy si´ w Êrodowiskach kombatanckich oraz w instytucjach paƒstwowych
i samorzàdowych z nimi wspó∏dzia∏ajàcych.
Za chwil´ jednak zaÊwieci ta najbardziej oczekiwana Wigilijna Gwiazdka i zasiàdziemy przy Êwiàtecznych sto∏ach, a wkrótce powitamy rok 2006.
Prosz´ przyjàç najserdeczniejsze ˝yczenia zdrowia, radoÊci z samych pomyÊlnych zdarzeƒ w Kraju, w naszych organizacjach i w gronach rodzinnych...
Wznosz´ Noworoczny Toast za polskich Kombatantów i Osoby Represjonowane, za Paƒstwa Bliskich, za Kole˝anki i Kolegów rozsianych po Êwiecie, za
rozwój Rzeczypospolitej Polskiej.

Jan Turski
Warszawa, 24 grudnia 2005 r.
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80 lat Grobu Nieznanego ˚o∏nierza

Z nim zwiàzany jest nasz honor, duma i s∏awa

Warszawa miejscem wiecznego spoczynku
Nieznanego ˚o∏nierza
dniu 2 listopada 1925 r.,
punktualnie o godzinie 6 rano, pociàg specjalny wiozàcy
szczàtki bezimiennego bohatera wjecha∏ na Dworzec G∏ówny w Warszawie.
Pomimo wczesnych godzin rannych, na
dworcu oczekiwa∏y na jego przyjazd tysiàce ludzi: m∏odzie˝ szkolna, rzemieÊlnicy, skauci, soko∏y, kombatanci, inwalidzi wojenni, studenci. Przed dworcem
czeka∏a orkiestra wojskowa i kompanie
honorowe 30 i 36 pu∏ku piechoty oraz
kompania honorowa stra˝y ogniowej.
Na peronie na przyjazd specjalnego
pociàgu oczekiwali: gen. dyw. W∏ady s∏aw Sikorski, przedstawiciele rzàdu,
duchowieƒstwa i nieprzebrane t∏umy
spo∏eczeƒstwa. Pociàg wje˝d˝a∏ na peron wolno i majestatycznie. Na lokomotywie widoczny z daleka Orze∏ Bia∏y. W Êrodku wagon tonàcy w kwiatach
z sarkofagiem Nieznanego ˚o∏nierza.
Gdy pociàg zatrzyma∏ si´, ksiàdz dziekan Niewiarowski poÊwi´ci∏ trumn´, po
czym oÊmiu sier˝antów, kawalerów Orderu Wojennego Virtuti Militari, wzi´∏o jà na ramiona i ustawi∏o na lawecie
armatniej. Trumn´ okryto szkar∏atnym
ca∏unem atlasowym z wyhaftowanym
Bia∏ym Or∏em. Gdy kondukt ruszy∏, na
jego czele sz∏a orkiestra wojskowa, poczet sztandarowy i kompania honorowa 30 pu∏ku piechoty. Za nià duchowieƒstwo, sarkofag Nieznanego ˚o∏nierza ciàgniony przez trzy pary siwych
koni. Nast´pnie symboliczna rodzina:
dwie matki, dwie wdowy, dwie sieroty
i dwóch inwalidów wojennych. Dalej
gen. W∏. Sikorski w otoczeniu generalicji i oficerów starszych, delegacje ze
sztandarami, powstaƒcy styczniowi,
hallerczycy, strzelcy, dowborczycy,
cz∏onkowie stowarzyszeƒ, klubów sportowych i stra˝y ogniowej.
Kondukt przemieszcza∏ si´ wolno
Alejami Jerozolimskimi, Nowym Âwiatem, Krakowskim PrzedmieÊciem,
przez plac Zamkowy do Katedry Êw.
Jana, przed którà Nieznanego ˚o∏nie-
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rza powita∏ biskup polowy Stanis∏aw
Gall. Teraz trumna spocz´∏a na ramionach oÊmiu podoficerów, u∏anów, kawalerów Virtuti Militari, którzy ustawili jà na katafalku poÊrodku katedry.
O godz. 10 do Êwiàtyni wniesiono
sztandary z wszystkich Okr´gów Korpusów, wÊród nich osiem historycznych
sztandarów przechowywanych w MuFot. Archiwum

Fot. Archiwum
Grób Nieznanego ˚o∏nierza – widok przedwojenny

zeum Wojska oraz sztandary wojskowe
z jednostek garnizonu sto∏ecznego.
Na uroczystoÊç do katedry przyby∏
Prezydent RP Stanis∏aw Wojciechow ski w towarzystwie swego adiutanta,
gen. bryg. Mariusza Zaruskiego, marsza∏ek Senatu Wojciech Tràmpczyƒski,
marsza∏ek Sejmu Maciej Rataj, gen.
broni Józef Haller, gen. broni Tadeusz
Rozwadowski, gen. dyw. Lucjan ˚eli gowski, w∏adze stolicy, attache wojskowi Francji, Wielkiej Brytanii, W∏och,
Belgii, Stanów Zjednoczonych, Japonii, Czechos∏owacji, Rumunii, Finlandii, ¸otwy i Estonii. Nabo˝eƒstwo ˝a∏obne celebrowa∏ Prymas Polski ks.
kardyna∏ Aleksander Kakowski, a homili´ wyg∏osi∏ ks. pra∏at prof. Antoni
Szlagowski, mówiàc m.in.:
„ ... Kto jesteÊ ty – nie wiem. Gdzie
dom twój rodzinny – nie wiem, kto twoi

rodzice – nie wiem i wiedzieç nie chc´,
i wiedzieç nie b´d´, a˝ do dnia sàdne go. WielkoÊç twoja w tym, ˝eÊ niezna ny. ”
Msz´ Êw. zakoƒczy∏ Marsz ˚a∏obny
Fryderyka Chopina wykonany przez orkiestr´ opery warszawskiej pod dyrekcjà Emila M∏ynarskiego. Teraz trumn´
Nieznanego ˚o∏nierza znów umieszczono na lawecie armatniej. Orkiestra
zagra∏a hymn narodowy. Pochyli∏y si´
sztandary, rozdzwoni∏y dzwony koÊcielne, Êcisn´∏y gard∏a.
Kondukt ˝a∏obny ruszy∏ w stron´ Pa∏acu Saskiego. Po obu jego stronach
niezmierzone t∏umy ludnoÊci stolicy.
Przed pomnikiem Mickiewicza kondukt zatrzyma∏ si´. Tu po∏àczone chóry
wykona∏y specjalnie przygotowane
utwory. Przed pomnikiem ksi´cia Józefa wart´ honorowà zaciàgn´li ˝o∏nierze
Wojska Polskiego w historycznych
mundurach. Przed Pa∏acem Saskim,
wobec pochylonych sztandarów, oÊmiu
podoficerów wzi´∏o trumn´ na ramiona po raz ostatni. W momencie opuszczania jej do niszy grobowej delegat
Zwiàzku Obroƒców Lwowa dotknà∏
wieka mieczem ofiarowanym przez powstaƒców z Górnego Âlàska.
Gdy trumna spocz´∏a w grobowcu,
obok niej ustawiono 14 urn z ziemià
z pól bitewnych. Minister W∏adys∏aw
Sikorski w∏o˝y∏ tam równie˝ akt erekcyjny w nast´pujàcym brzmieniu:
„ Na wiecznà chwa∏´ imienia polskie go i dla bohaterstwa, które nie potrze buje nazwiska, aby byç najwy˝szej czci
godny. W s i ó d m à r o c z n i c ´ p o d j ´ c i a
walki o c a ∏ o Ê ç g r a n i c z m a r t w y c h w s t a ∏ e j
Rzeczypospolitej i siódmego roku od zyskania przez naród polski niepodle g ∏ o Ê c i , r o k u P a ƒ s k i e g o 1 9 2 5 w dniu Za dusznym 2 l i s t o p a d a o g o d z i n i e 1 3 . 0 0 .
Naród i r z à d N a j j a Ê n i e j s z e j R z e c z y pospolitej z j e j p r e z y d e n t e m S t a n i s ∏ a wem Wojciechowskim na czele, przy
udziale przedstawicieli Izb Ustawo dawczych, duchowieƒstwa trzech wy -
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80 lat Grobu Nieznanego ˚o∏nierza
znaƒ, wojska, w∏adz paƒstwowych i sa morzàdowych, stowarzyszeƒ spo∏ecz nych i licznych t∏umów narodu, z∏o˝y∏
w grobowcu, na placu Saskim w sto ∏ecznym mieÊcie Warszawie wzniesio nym, wydobyte ze wskazanego losem
pobojowiska lwowskiego zw∏oki ˝o∏nie rza polskiego, który poleg∏ za Ojczy zn´, sk∏adajàc w ten sposób ho∏d tysiàc o m b o h a t e r ó w , k t ó r z y w ciàgu 130-let niej walki o w o l n o Ê ç l e g l i n a p o l u c h w a ∏y za sprawy narodu...
. . . W z n i ó s ∏ s z y w stolicy, w sercu Rze czypospolitej Polskiej, grobowiec ˚o∏ nierza Polskiego, który poleg∏ za Oj czyzn´, z∏o˝ywszy doƒ ˝o∏nierskie
szczàtki – rzàd Rzeczypospolitej Pol skiej przekazuje... ten grobowiec i spo czywajàce w n i m r e l i k w i e s t o ∏ e c z n e m u
miastu Warszawie w osobach przedsta wicieli w∏adz samorzàdu miejskiego po
wieczne czasy, zalecajàc, aby stolica, ja ko przedstawicielka innych miast i wsi
p o l s k i c h , o p i e k à n a l e ˝ y t à i czcià oto czy∏a ten najpi´kniejszy pomnik zwy ci´skiej walki o wolnoÊç i niepodleg∏oÊç
narodu. ”
Punktualnie o godz. 13.00 rozleg∏ si´
wystrza∏ armatni, wzywajàcy stolic´,
a z nià ca∏y naród, do jednej minuty ciszy i skupienia. Jak Polska d∏uga i szeroka odkry∏y si´ g∏owy, zamar∏ ruch na
ulicach, nasta∏a cisza. Tylko w górze
rozleg∏ si´ g∏uchy warkot samolotów
i ∏opot choràgwi poruszanych podmuchami wiatru. Po chwili w Ogrodzie Saskim 1 dywizjon artylerii konnej odda∏
21 salw artyleryjskich. Po nich rozleg∏
si´ hymn narodowy, oddzia∏y wojskowe
sprezentowa∏y broƒ, pochyli∏y si´
sztandary, delegacja Lwowa z∏o˝y∏a na
trumnie garÊç ziemi z Jego lwowskiej
mogi∏y.
Gdy zawar∏a si´ p∏yta nad szczàtkami
Nieznanego ˚o∏nierza, prezydent Stanis∏aw Wojciechowski zapali∏ jeden
z pi´ciu zniczy – symbolizujàcych ogieƒ
niegasnàcej pami´ci. Rozpocz´∏o si´
sk∏adanie wieƒców.
Pierwszy wieniec z∏o˝y∏ Prezydent
Rzeczypospolitej, drugi by∏ od Sejmu,
trzeci od Senatu, czwarty z∏o˝y∏a delegacja Francji, piàty – Wielkiej Brytanii
i kolejno: Stanów Zjednoczonych, ¸otwy, Japonii, Szwecji, Czechos∏owacji,
Jugos∏awii, Rumunii, Belgii, Finlandii,
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Estonii, W∏och, W´gier, Portugalii,
Grecji, Turcji, nast´pny od Policji Paƒstwowej i delegacji Ziemi Che∏mskiej.
Nast´pnie ruszy∏ niezmierzony potok
ludzi, którzy z najwy˝szym dostojeƒstwem oddawali ho∏d prochom Nieznanego ˚o∏nierza. Gdy zapad∏ mrok,
wsz´dzie p∏on´∏y znicze, lampiony i pochodnie. Przy Grobie na honorowej
warcie stan´li ˝o∏nierze 36 pu∏ku Legii
Akademickiej.
***
2 listopada 1925 r. w centralnym
punkcie kolumnady, wzniesionej w latach 1838-1841 przez architekta AdaFot. Ewa Dumin

Fot. Ewa Dumin
Grób Nieznanego ˚o∏nierza – wspó∏czeÊnie

ma Idzikowskiego (1798-1879), spoczà∏
Polski ˚o∏nierz Nieznany. Grobowiec
urzàdzono pod trzema arkadami centralnymi, przy czym pozosta∏e s∏u˝y∏y
za przejÊcia dla powszechnego u˝ytku.
Ârodek grobowca urzàdzono w kszta∏cie prostokàtnego czworoboku, otoczonego czterema p∏ytami z czarnego polerowanego granitu obramowanego
bia∏ym marmurem. Ca∏oÊç mia∏a
kszta∏t krzy˝a. W Êrodku z∏o˝ono trumn´, a otwór zakryto p∏ytà z piaskowca,
na której wyryto s∏owa:
„TU LE˚Y ˚O¸NIERZ POLSKI
POLEG¸Y ZA OJCZYZN¢” .
***
Na wewn´trznych Êcianach filarów
umieszczono cztery granitowe tablice
z nazwami pól bitewnych i datami stoczonych bitew w latach 1914-1920.

TreÊç tablic, podobnie jak w czasach
najnowszych wzbudza∏a najwi´cej kontrowersji. Od samego poczàtku za∏o˝ono, ˝e na Grobie Nieznanego ˚o∏nierza zostanà wmurowane cztery tablice.
Pierwsza poÊwi´cona walkom naszych
przodków, poczàwszy od Cedyni a˝ po
konfederacj´ barskà (972-1768), druga
– powstaniom narodowym (1792-1864), trzecia – zmaganiom Polaków
w czasie I wojny Êwiatowej (1914-1918), wreszcie czwarta walkom o scalenie granic i utrwalenie niepodleg∏ego
bytu paƒstwa (1918-1920).
Ostatecznie na czterech granitowych
tablicach znalaz∏y si´ pobojowiska tylko z lat 1914-1920. Nieznane sà przyczyny zmiany pierwotnie przyj´tej koncepcji. Sàdziç jedynie wypada, ˝e autorzy pragn´li nawiàzaç do tradycji grobowców Nieznanego ˚o∏nierza we
Francji, Wielkiej Brytanii, W∏oszech,
Belgii i Stanach Zjednoczonych. Ponadto uwzgl´dniono zapewne emocjonalnà stron´ uczuç Polek i Polaków,
którzy w tym okresie stracili ponad
2 miliony najbli˝szych. Niewiele krajów
na Êwiecie, uczestniczàcych w I wojnie
Êwiatowej, okry∏o si´ takà g∏´bokà ˝a∏obà. Gin´li w ró˝nych cz´Êciach Europy, nie zawsze pod polskà komendà
i najcz´Êciej bezimiennie.
Twórcy Grobu dà˝yli, aby wzbudza∏
on w sercach ka˝dego Polaka powiàzania osobiste. Odrzucili wi´c ide´ budowania panteonu or´˝a polskiego. Zrezygnowali z zamiaru si´gania do wydarzeƒ z dawnej historii, m. in. Cedyni,
Grunwaldu, Kircholmu, Chocimia
i Wiednia. Oddalono nawet wnioski
o upami´tnienie powstaƒ narodowych.
Idea tak utworzonego Grobu Êwi´ci∏a tryumf a˝ do naszych dni. Ka˝dy Polak, który choç raz by∏ przy warszawskim Grobie, zachowa∏ w swej pami´ci
jego wyglàd i treÊç ideowà. Dla ka˝dego z nas Grób ten ma charakter szczególny. Z nim zwiàzany jest nasz honor,
duma i s∏awa.
Od jednych ˚o∏nierz Nieznany pragnie ∏zy serdecznej, od drugich zadumy, od zakochanych, szcz´Êliwych
uÊmiechu, od zwaÊnionych milczenia,
zgody i pojednania, od wrogów uznania
dla ˝o∏nierskich wartoÊci.
p∏k doc. dr hab. Witold LISOWSKI
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87. rocznica odzyskania niepodleg∏oÊci

Wi´zionym w Cytadeli
przededniu Narodowego Âwi´ta Niepodleg∏oÊci,
9 listopada br., w Muzeum X Pawilonu Cytadeli
Warszawskiej ods∏oni´to tablic´ upami´tniajàcà
uwi´zienie Marsza∏ka Józefa Pi∏sudskiego w Cytadeli 18 kwietnia 1900 r., skàd wywieziono go do Petersburga 15 grudnia
1900 r. Dyrektor Muzeum Niepodleg∏oÊci dr Andrzej Stawarz

W

˚o∏nierzom Polskiej
Organizacji Wojskowej

wr´czy∏ podzi´kowania przedstawicielowi Polskiej Wytwórni
Papierów WartoÊciowych, która wspomog∏a renowacj´ tablicy oraz prof. Wies∏awowi Janowi Wysockiemu, a tak˝e przedstawicielowi Êrodowiska Pi∏sudczyków Leszkowi Zàbkowi. Po
uroczystoÊci z∏o˝ono wieƒce w Bramie Straceƒ Cytadeli Warszawskiej.

a dzieƒ przed centralnymi obchodami Narodowego
Âwi´ta Niepodleg∏oÊci, 10 listopada br. odby∏a si´
uroczystoÊç przed Pomnikiem Polskiej Organizacji
Wojskowej na pl. Ma∏achowskiego w Warszawie. Uczestniczàcy w ceremonii
dyrektor Departamentu Wychowania
i Promocji ObronnoÊci MON Krzysztof Sikora wezwa∏
do z∏o˝enia ho∏du
„tym, którzy oddali
˝ycie, abyÊmy mogli Fot. Agnieszka Boruszkowska
Przed Pomnikiem POW kwiaty z∏o˝yli m.in.
˝yç w wolnym kraju. przedstawiciele Biura Bezpieczeƒstwa NaroNiech znamienny dowego, Kancelarii Rady Ministrów, MON,
napis, wyryty na co- UdSKiOR, w∏adz województwa i miasta, KIK-u, harcerzy i m∏odzie˝y szkolnej
kole Pomnika Peowiaka – S¸U˚BA I ÂMIERå BEZIMIENNA DLA
WZNIOS¸EJ SPRAWY OJCZYZNY – b´dzie mottem dla
nas w codziennej s∏u˝bie i pracy dla Polski”. Nast´pnie zmówiono modlitw´ ekumenicznà za tych, którzy przelali krew za
Ojczyzn´ i odczytano Apel Poleg∏ych. UroczystoÊç przed Pomnikiem Peowiaka zakoƒczy∏o z∏o˝enie wieƒców.

A. B.

A. B.

Fot. Agnieszka Boruszkowska

Oddawali ˝ycie za wolnà Ojczyzn´

W rocznic´ powstania
Legii Akademickiej
Z okazji 87. rocznicy powstania Legii Akademickiej na Uniwersytecie Warszawskim 10 listopada br. odby∏a si´ uroczystoÊç, w której
wzi´li udzia∏ m.in. weterani, przedstawiciele
w∏adz paƒstwowych, delegacje Senatów warszawskich uczelni oraz studenci.
oÊci powita∏a rektor UW, prof. Katarzyna Cha∏asiƒska-Macukow, która przypomnia∏a histori´ Ochotniczej
Legii Akademickiej, uformowanej w listopadzie 1918
r. ze studentów UW, Politechniki Warszawskiej, Wy˝szej Szko∏y Handlowej i SGGW – przekszta∏conej póêniej w 36 Pu∏k Piechoty „Legii Akademickiej” (obecnie tradycje Legii podtrzymuje 36 Brygada Zmechanizowana im. Legii Akademickiej
w Trzebiatowie). UroczystoÊç poprowadzi∏ prezes Rady Naczelnej ÂZ˚AK Karol Per∏owski, który przypominajàc o wydarzeniach sprzed 87 lat poprosi∏ o chwil´ zadumy nad tamtym, m∏odym pokoleniem, które ofiarnie s∏u˝y∏o Ojczyênie. Nast´pnie
delegacje z∏o˝y∏y kwiaty przed tablicà pamiàtkowà.

G
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Po ceremonii kierownik Urz´du do
Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych minister
Jan Turski odznaczy∏
Medalem „Pro Memoria” rektorów
Przemawia prezes RN ÂZ˚AK Karol Per∏owski
i pracowników warszawskich uczelni:
UW, SGH, SGGW
i Politechniki Warszawskiej zaanga˝owanych we wspó∏prac´ ze Êrodowiskami kombatanckimi Odznaczeni Medalem „Pro Memoria”. Od lewej
36 pp Legii Akade- rektor UW prof. Katarzyna Cha∏asiƒska-Macukow, por. Maria Szydluk – cz∏onek Zarzàdu Okr´mickiej oraz jednost- gu Warszawskiego ÂZ˚AK i prezes Ârodowiska
kà, która dziedziczy Zgrupowania „Róg”, kpt. Wies∏aw Gniazdowski
sztandar i tradycje – prezes Zarzàdu Ârodowiska Grupy Bojowej
„Krybar” oraz por. Ryszard Zieliƒski – prezes ÂroLegii. Minister Jan dowiska Zgrupowania „Bartkiewicz” ÂZ˚AK
Turski odznaczy∏ te˝
Medalem „Pro Memoria” rektora KoÊcio∏a Akademickiego Âw.
Anny, ks. Bogdana Barto∏da oraz by∏ych cz∏onków Legii, którzy
w szeregach AK walczyli w Powstaniu Warszawskim.
Tekst i zdj´cia Agnieszka BORUSZKOWSKA
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GoÊcie naszego Urz´du

Uhonorowani za prac´
na rzecz Êrodowisk kombatanckich
9 listopada br. kierownik Urz´du do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, minister
Jan Turski goÊci∏ grup´ osób pe∏niàcych wa˝ne funkcje publiczne, którym z∏o˝y∏ serdeczne podzi´kowania za wspó∏prac´ z Urz´dem oraz wr´czy∏ Medale „Pro Memoria” za wybitne zas∏ugi
w zakresie upami´tniania tradycji walk o niepodleg∏oÊç Polski, a tak˝e za dzia∏alnoÊç na rzecz
Êrodowisk kombatanckich.
edalem „Pro Memoria” uhonorowani zostali: Biskup
Warszawsko-Praski arcybiskup S∏awoj Leszek G∏ódê –
b. wieloletni Biskup Polowy Wojska Polskiego oraz
Krajowy Duszpasterz Kombatantów; Krzysztof Pater – by∏y minister Ministerstwa Pracy i Polityki Spo∏ecznej; by∏y Konsul Generalny w Sankt Petersburgu; minister pe∏nomocny Eugeniusz
Mielcarek; by∏y
Fot. Ewa Dumin
kierownik Urz´du do Spraw
Kombatantów
i Osób Represjonowanych prof.
Adam Dobroƒski; by∏y zast´pca
kierownika
Urz´du do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan
Ko∏tun; prezes Instytutu Pami´ci Narodowej prof. Leon Kieres;
naczelny dyrektor Archiwów Paƒstwowych doc. dr hab. Daria
Na∏´cz; dyrektor Muzeum ¸azienki Królewskie – prof. dr hab.
Marek Kwiatkowski; przewodniczàcy Fundacji „Polsko-Niemieckie Pojednanie” – prof. dr hab. Jerzy Su∏ek.
Dzi´kujàc zebranym, minister Jan Turski podkreÊli∏, ˝e w sprawach kombatanckich wykraczali poza zakres obowiàzków okre-

Êlonych w statucie kierowanych przez siebie instytucji. Przypomnia∏ tak˝e ide´ ustanowienia Medalu „Pro Memoria” w 60.
rocznic´ zakoƒczenia II wojny Êwiatowej:
– Organizujàc uroczystoÊci rocznicowe, Urzàd do Spraw
Kombatantów i Osób Represjonowanych przyjà∏ za∏o˝enie, ˝e
majà one w swoim przebiegu odzwierciedlaç z∏o˝onà, dramatycznà histori´ Polski. JednoczeÊnie kierowaliÊmy si´ przekonaniem,
˝e cenna by∏a krew ka˝dego ˝o∏nierza przelana za Polsk´ i ˝e
wszystkie drogi wiod∏y do Ojczyzny...
UstanowiliÊmy go nie jako medal zwyci´stwa, ale – ku pami´ci. 8 maja 1945 r. nie dla wszystkich bowiem by∏ datà zwyci´stwa.
Dla cz´Êci spoÊród tych, którzy walczyli o Niepodleg∏à ta data sta∏a si´ cezurà, która wyznacza∏a dalszy ciàg bolesnych doÊwiadczeƒ i ran, lecz bardziej dotkliwych – bo zadanych przez rodaków.
Minister Jan Turski mówi∏ tak˝e o tym, ˝e w ostatnich latach
uda∏o si´ zbudowaç Urzàd przyjazny, który – jako naczelnà – stosowa∏ zasad´ szacunku dla wszystkich kombatantów i osób represjonowanych. Sta∏ si´ on instytucjà potrzebnà kombatantom,
tote˝ utrzymanie go jako Ich instytucji, troszczàcej si´ o spokój
i godziwe warunki bytowania – sà obowiàzkiem paƒstwa wobec
tych zas∏u˝onych ludzi – bohaterów walki o niepodleg∏à Polsk´.

Walczyli pod Tobrukiem
i o Monte Cassino

Zas∏u˝ony Jubilat

M

E. D.

okazji Narodowego Âwi´ta Niepodleg∏oÊci kierownik
UdSKiOR minister Jan Turski 15 listopada br. spotka∏
si´ z najstarszymi weteranami z Krajowego Zwiàzku By∏ych
˚o∏nierzy Polskich Si∏ Zbrojnych na Zachodzie – Ârodowiska 2 Polskiego
Korpusu. Na
spotkanie przybyli: por. Zenon Fot. Agnieszka Boruszkowska
Siarkiewicz, skarbnik w Zarzàdzie Ârodowiska 2 PK, por. Antoni Lipka, wiceprezes Zarzàdu Krajowego Zwiàzku, prezes
Zarzàdu Ârodowiska 2 PK oraz por. Jan Kruk, cz∏onek Krajowego Zwiàzku B˚ PSZnZ. W spotkaniu uczestniczy∏ naczelnik Wydzia∏u Stowarzyszeƒ Jan Krystek. Minister Jan
Turski uhonorowa∏ Jubilatów Medalem Urz´du.

paêdziernika br. obchodzàcy 80-lecie urodzin Leszek Czarnota-Czarny, sekretarz generalny Krajowego Zwiàzku By∏ych
˚o∏nierzy Polskich Si∏ Zbrojnych na Zachodzie, by∏ goÊciem kierownika Urz´du do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Minister
Jan Turski, wraz
z
˝yczeniami
zdrowia i wszelkiej pomyÊlnoÊci,
w dowód uznania za zas∏ugi
w pracy na rzecz Fot. Andrzej G∏àb
Êrodowisk kombatanckich wr´czy∏ Jubilatowi Medal Urz´du.
W spotkaniu uczestniczyli: prezes Ârodowiska 2 Polskiej Dywizji
Strzelców Pieszych W∏odzimierz Cieszkowski, dyrektor Departamentu Stowarzyszeƒ i Spraw Socjalnych Krzysztof Skolimowski
oraz naczelnik Wydzia∏u Wspó∏pracy ze Stowarzyszeniami Jan
Krystek.

A. B.

K. H.

Z
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Posiedzenie Zespo∏u
do Spraw Publikacji
i Wydawnictw

II cz´Êç konwersatorium zorganizowanego przez Fundacj´
„Moje Wojenne Dzieciƒstwo”

Nasze powroty...
4 listopada br. w Centralnej Bibliotece Rolniczej w Warszawie
odby∏a si´ II cz´Êç konwersatorium „Nasze powroty” zorganizowanego przez Fundacj´ „Moje Wojenne Dzieciƒstwo”, przy
wsparciu finansowym Urz´du do Spraw Kombatantów i Osób
Represjonowanych oraz Urz´du m.st. Warszawy.
onwersatorium rozpocz´∏o odczytanie przez Ann´ Zieliƒskà
referatu p.t. „Gdzie jest mój
dom”. Z kolei prezes Fundacji „Moje
Wojenne Dzieciƒstwo” Eulalia Rudak
odczyta∏a wspomnienia z czasów II wojny Êwiatowej, zatytu∏owane „Powroty”.
Nast´pnie kierownik Urz´du do
Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, minister Jan Turski oraz jego zast´pca, wiceminister Jerzy Ko z∏owski odznaczyli Eulali´ Rudak Krzy˝em Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski, nadanym decyzjà Prezydenta
RP Aleksandra KwaÊniewskiego z dnia
18.10.2005 r.

K

Êwiatowej – dzi´ki niej wydano ju˝ 14
tomów wspomnieƒ pt. „Moje wojenne
dzieciƒstwo” w nak∏adzie 1500 egzemplarzy
ka˝dy tom.
Fot. Katarzyna Hoppe
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P

Pi´kno Warszawy”. Spotkanie odby∏o
si´ w niemal rodzinnej atmosferze, a towarzyszy∏ mu prawdziwy domowy pocz´stunek.

larz, dr Janusz Gmitruk, prof. Tadeusz
Panecki, prof. Kazimierz Przybysz, prof.
Tadeusz Rawski, dr W∏adys∏aw St´pniak.
Urzàd w br. wspar∏ wydanie 80 pozycji
wydawniczych. Dzi´ki temu ponad 1500
ksià˝ek poÊwi´conych najnowszej historii
Polski (w formie nagród za udzia∏ w konkursach czytelniczych oraz podarunków)
mog∏o trafiç do ràk m∏odzie˝y, do bibliotek szkolnych, domów pomocy spo∏ecznej
dla kombatantów oraz bibliotek w placówkach polonijnych dzia∏ajàcych za granicà.
Przedstawiciele Wydawnictw wysoko
ocenili dzia∏alnoÊç kierownictwa Urz´du
w zakresie upami´tniania tradycji walk
o wolnoÊç i niepodleg∏oÊç Polski. Uczestnicy spotkania podkreÊlali równie˝ dobrà,
opartà na czytelnych zasadach wspó∏prac´ z Departamentem Stowarzyszeƒ
i Spraw Socjalnych oraz merytorycznà,
a jednoczeÊnie pe∏nà ˝yczliwoÊci prac´
Zespo∏u Dotacji – El˝biety Demczyk,
Wiolety Szymborskiej i Jerzego Ro˝eƒskiego.

K.H.

Jan KRYSTEK
Naczelnik Wydzia∏u
Wspó∏pracy ze Stowarzyszeniami

W dalszej cz´Êci spotkania Stanis∏aw
Soszyƒski przedstawi∏ Plenery Architektów Warszawskich pt. „Dzisiejsze

Odznaczona Krzy˝em Komandorskim OOP
Eulalia Rudak, minister Jan Turski oraz wiceminister Jerzy Koz∏owski

Minister Jan Turski wymieni∏ zas∏ugi
odznaczonej, która ju˝ w wieku 12 lat
dzia∏a∏a w Szarych Szeregach i z Powstania Warszawskiego zosta∏a wywieziona do Auschwitz. Eulalia Rudak otacza sta∏à opiekà kilkadziesiàt opuszczonych mogi∏ ˝o∏nierzy Podziemia i Szarych Szeregów, znajdujàcych si´ na warszawskich cmentarzach. W 1999 r. za∏o˝y∏a Fundacj´ „Moje Wojenne Dzieciƒstwo”, która uzyska∏a status organizacji
po˝ytku publicznego. Fundacja kultywuje pami´ç o najm∏odszych uczestnikach tragicznych wydarzeƒ II wojny

odsumowujàc rocznà dzia∏alnoÊç
zespo∏u oraz wspó∏prac´ z wydawnictwami, kierownik Urz´du podkreÊli∏ wielki dorobek i zas∏ugi w upami´tnianiu tradycji walk o niepodleg∏oÊç
oraz uhonorowa∏ Medalami „Pro Memoria”: Mariana Kotarskiego (Oficyna Wydawnicza „Rytm”), Zbigniewa Markerta
(Oficyna Wydawnicza „Ajaks”), Jana Rodzima (Oficyna Wydawnicza „Aspra-JR”)
i Andrzeja Wroƒskiego (Wydawnictwo
„Neriton”). Medale otrzymali wszyscy
cz∏onkowie Zespo∏u: dr Andrzej ChmieFot. Katarzyna Hoppe

Wyst´p Orkiestry z Chmielnej wprowadzi∏
uczestników w radosny nastrój

Fot. Katarzyna Hoppe

4 listopada br. odby∏o si´ posiedzenie Zespo∏u do Spraw Publikacji i Wydawnictw, ostatnie
z planowanych w 2005 r.
W pierwszej cz´Êci – podsumowujàcej rocznà dzia∏alnoÊç
– uczestniczyli minister Jan Turski oraz zaproszeni prezesi wydawnictw
wspó∏pracujàcych
z Urz´dem.

Fot. Katarzyna Hoppe
Przybyli na spotkanie zostali ugoszczeni prawdziwie domowym pocz´stunkiem
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11 maja w Radomsku , w Galerii Muzeum Regionalnego odby∏o si´ uroczyste spotkanie
z okazji 60. rocznicy zakoƒczenia dzia∏aƒ
zbrojnych o Wolnà i Niepodleg∏à Polsk´.
W spotkaniu uczestniczy∏ kierownik
UdSKiOR, minister Jan Turski, który wr´czy∏
Medale „Pro Memoria” osobom zas∏u˝onym
w upami´tnianiu tradycji niepodleg∏oÊciowych.
11 maja w Koszalinie , z okazji 60. rocznicy
zakoƒczenia II w. Ê., w sali by∏ego Urz´du
Wojewódzkiego odby∏a si´ uroczystoÊç
z udzia∏em przedstawicieli Êrodowisk kombatanckich. Podczas uroczystoÊci 33 kombatantów otrzyma∏o Medale „Pro Memoria”.
13 maja w Lidzbarku Warmiƒskim , z inicjatywy Miejsko-Gminnego Zarzàdu ZKRP i BWP
odby∏y si´ uroczystoÊci zwiàzane z 60. rocznicà zakoƒczenia II w. Ê. i 60. rocznicà powrotu ziem Warmii i Mazur do Macierzy po∏àczone ze Âwi´tem 9 Warmiƒskiego Pu∏ku
Rozpoznawczego.

14-15 maja w Jaworznie zorganizowano XV
Zlot w 50. rocznic´ buntu w wi´zieniu w Jaworznie, wywo∏anego zastrzeleniem wi´ênia
przez stra˝nika b´dàcego na wie˝yczce.
Bunt, w którym wzi´li udzia∏ niemal wszyscy
wi´êniowie spowodowa∏ zakoƒczenie „eksperymentu wychowawczego” na m∏odych
„wrogach Polski Ludowej”. Podczas Zlotu odby∏y si´: spotkanie z m∏odzie˝à szkolnà i rodzicami w Domu Kultury przy Szkole Spo∏ecznej na Osiedlu Sta∏ym; Msza Êw. w Sanktuarium Matki Bo˝ej Nieustajàcej Pomocy;
z∏o˝enie kwiatów w Kaplicy Jaworzniaków
w Sanktuarium oraz przemarsz w kolumnie
zwartej do Pomnika Jaworzniaków na terenie
by∏ego wi´zienia; z∏o˝enie wieƒców i przemówienia okolicznoÊciowe.
17 maja w Warszawie , w gmachu Ambasady
Bia∏orusi odby∏a si´ uroczystoÊç, podczas
której 13 kombatantom – by∏ym ˝o∏nierzom
1 Dywizji Piechoty im. T. KoÊciuszki, którzy
w 1943 r. wyzwalali ziemie bia∏oruskie, wr´czone zosta∏y pamiàtkowe medale.
18 maja w ¸odzi , na fasadzie domu, w którym w latach 1947-1950 mieszka∏ a˝ do
aresztowania August Emil Fieldorf „Nil” – ods∏oni´to tablic´ poÊwi´conà bohaterskimu
Genera∏owi. Tablic´ przygotowali cz∏onkowie
Zwiàzku Wi´êniów Politycznych Okresu Stalinowskiego.
20 maja w Warszawie , w gmachu Gimnazjum
nr 10 imienia Genera∏a W∏. Sikorskiego odby∏a si´ uroczystoÊç poÊwi´cona Patronowi
Szko∏y. Na uroczystoÊç z∏o˝y∏y si´ m.in.:
zwiedzanie okolicznoÊciowej wystawy i prezentacja programu artystycznego przygotowanego przez uczniów szko∏y oraz wr´czenie
nagród laureatom Mi´dzyszkolnego Konkursu
Wiedzy o Generale.

14 maja w Ryczywole k. T∏ukaw odby∏a si´
uroczystoÊç zorganizowana przez Zwiàzek
Braƒców Sowieckich im. Matki Boskiej
Gromnicznej Wzi´tych w Ryczywole dn.
2.02.1945 – z okazji 60-lecia szcz´Êliwego
uwolnienia.

20 maja w Sanoku odby∏a si´ uroczystoÊç
nadania Gimnazjum nr 4 w Sanoku imienia
6 Pomorskiej Dywizji Piechoty. Inicjatorem
ocalenia od zapomnienia odznaczonej Krzy˝em Orderu Wojennego Virtuti Militari bohaterskiej Dywizji by∏ Zarzàd Ko∏a ZKRP i BWP
w Sanoku, któremu przewodniczy mjr w st.
spocz. Marian Jarosz.
21 maja we Wroc∏awiu w Klubie Âlàskiego
Okr´gu Wojskowego odby∏o si´ uroczyste
rocznicowe zebranie Klubu Kawalerów Orderu Wojennego Virtuti Militari pod patronatem
szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego.
Kawalerów najzaszczytniejszego orderu wojennego odwiedzili m.in.: wicewojewoda DolnoÊlàski Stanis∏aw Janik, p∏k Jerzy Haraf –
zast´pca szefa WSzW oraz p∏k Jerzy Walewski – pe∏nomocnik Wojewody DolnoÊlàskiego
do spraw kombatantów i osób represjonowanych.
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22 maja weWroc∏awiu Êrodowisko Polskiego
Zwiàzku By∏ych Wi´êniów Politycznych Hitlerowskich Wi´zieƒ i Obozów Koncentracyjnych Okr´g „Dolny Âlàsk”, którego prezesem
jest pan Leszek Kowalewski, zorganizowa∏o
uroczystoÊç poÊwi´cenia tablicy pamiàtkowej ku czci pomordowanych wi´êniów obozów koncentracyjnych, umieszczonej w Bazylice Mniejszej koÊcio∏a garnizonowego we
Wroc∏awiu.
22 maja w Dzier˝oniowie , z inicjatywy Zarzàdu Oddzia∏u ZIW RP odprawiona zosta∏a
Msza Êw. w intencji inwalidów wojennych
oraz uroczystoÊç poÊwi´cenia i ods∏oni´cia
tablicy epitafijnej, wmurowanej w koÊciele
p.w. Âwi´tego Jerzego. UroczystoÊç uÊwietni∏y poczty sztandarowe: Oddzia∏u ZIW RP,
Obwodu SZZ˚AK, Ko∏a ZKRP i BWP (w Dzier˝oniowie i Bielawie), Ko∏a Zwiàzku Represjonowanych Politycznie ˚o∏nierzy Górników,
Ko∏a Zwiàzku Sybiraków, Hufca Ziemi Dzier˝oniowskiej ZHP, Zespo∏u Szkó∏ Ekonomicznych. Licznie przybyli inwalidzi wojenni,
kombatanci, parafianie i goÊcie. Msz´ Êw. celebrowali: ks. kanonik proboszcz Piotr B∏auciak i ks. wikariusz Marek Kruk. W czytaniach
biblijnych bra∏y udzia∏ cz∏onkinie Oddzia∏u
ZIW RP – Stanis∏awa ¸ysoƒ i Aniela Do∏han.
Pod koniec Mszy Êw. przedstawiciel Oddzia∏u
ZIW Zbigniew KardaÊ przedstawi∏ krótkà histori´ ZIW RP i dzier˝oniowskiego Oddzia∏u.
22 maja w Wilanowie odby∏a si´ uroczysta
Msza Êw. w Katedrze Polowej Batalionów
Ch∏opskich z okazji 60. rocznicy zakoƒczenia
II wojny Êwiatowej, w intencji poleg∏ych, pomordowanych i zmar∏ych ˝o∏nierzy Batalionów Ch∏opskich oraz wszystkich synów i córek wsi polskiej walczàcych o utraconà wolnoÊç narodu. Po nabo˝eƒstwie z∏o˝ono wieƒce i wiàzanki kwiatów przed tablicà pamiàtkowà w Êcianie Âwiàtyni.
29 maja w Kozienicach Zarzàd Stowarzyszenia Polskich Kombatantów w Kraju Oddzia∏
Kozienice zorganizowa∏ uroczystoÊç patriotyczno-religijnà z okazji 62. rocznicy pomordowania przez Niemców ˝o∏nierzy Batalionów Ch∏opskich i Armii Krajowej. Msz´ Êw.
odprawi∏ i homili´ wyg∏osi∏ ks. kapelan Jan
St´pieƒ, by∏y partyzant AK i wi´zieƒ w obozie
Rembertów.
29 maja w Be∏˝ycach odby∏a si´ uroczystoÊç
ods∏oni´cia i poÊwi´cenia pomnika W ho∏dzie
polskim ˝o∏nierzom walczàcym na wszystkich frontach II wojny Êwiatowej.
31 maja w Krasocinie prezes Spo∏ecznej Powiatowej Rady ZKRP i BWP Mieczys∏aw Migacz i prezes Ko∏a Gminnego ZKRP i BWP
Ciàg dalszy na str. 11
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64. rocznica bitwy o Tobruk

Pod Ain el Gazala
Tadeusz Sowicki – oficer rezerwy artylerii, poeta, prozaik i plastyk. Po kampanii wrzeÊniowej szlakiem internowanych ˝o∏nierzy przedar∏ si´ do Samodzielnej Brygady Strzelców Karpackich. S∏u˝y∏ w Karpackim Pu∏ku Artylerii Lekkiej pod dowództwem p∏k. S. Gliwicza. Bra∏ udzia∏ w kampanii libijskiej, w obronie Tobruku – Ain el Gazala. Karpacki Pu∏k Artylerii Lekkiej zmusi∏ obsad´ w∏oskà twierdzy Bardia do kapitulacji. Tadeusz Sowicki w czasie pobytu w Tobruku napisa∏ wiele
wierszy, m.in. Na Êmierç pu∏kownika Emila Sikorskiego oraz Apel Poleg∏ych. W kampanii w∏oskiej, po bitwie o Monte Cassino, ws∏awi∏ si´ jako obserwator wysuni´ty przy 3 Baonie Strzelców
Karpackich w czasie natarcia na rzek´ Chienti. Ci´˝ko ranny, po pobycie w szpitalu polskim na
terenie W∏och zosta∏ ewakuowany do Wielkiej Brytanii na dalsze leczenie. Na front ju˝ nie wróci∏. Do kraju przyjecha∏ w 1946 roku. Zmar∏ na poczàtku lat 80. w Warszawie. Poni˝ej drukujemy
wspomnienie por. Tadeusza Sowickiego, które udost´pni∏ redakcji „Kombatanta” honorowy prezes Ârodowiska „Karpatczyków” Tadeusz M. Czerkawski.
ok 1941. Afrykaƒska zima dla
nas, S∏owian, przywyk∏ych do
Êniegu i mrozu, by∏a niezwyk∏ym
zjawiskiem.
Pustynia równie˝ jak stó∏, goràca, poz∏acana s∏oƒcem.
14 grudnia jedyna polska jednostka
bojowa, Karpacka Brygada, doÊwiadczona w Tobruku, w pogoni za nieprzyjacielem napotka∏a na opór w rejonie Ain el
Gazala.
PoÊcig wzd∏u˝ szosy biegnàcej z Aleksandrii a˝ do Benghazi zatrzyma∏ si´
w miejscu, gdzie na mapach nie ma zaznaczonych budynków i roÊlin, poniewa˝
w kartografii nie liczà si´ pojedyncze
kar∏owate figi i wpó∏ rozwalone, opuszczone, z gliny ulepione domki.
Rozkazy by∏y wyraêne. Wzgórze 187
z naturalnymi grotami, dobrze umocnionymi, skarpa Carmuset el Regem – zdobyç i utrzymaç.
Do wykonania: I i III batalion ze
wsparciem artylerii.
Piechota zaleg∏a na pozycjach wyjÊciowych. W niewielkim do∏ku wygrzebanym
w piasku, obarczony aparatem telefonicznym i b´bnem kabla, le˝a∏em obok
dowódcy batalionu kapitana Duszy. Dusza nie komplikowa∏ sytuacji.
– Nacieram o trzeciej w kierunku na
te dymy. Idzie pan ze mnà, w razie potrzeby wal pan w te dymy i tam, gdzie b´dzie potrzeba. Jasne? – To wszystko.
Gdy nadesz∏a chwila ataku Dusza
podniós∏ si´, strzepnà∏ piasek z kolan,
wyciàgnà∏ gwizdek, zagwizda∏ i z rewol-
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werem w r´ce ruszy∏ przed siebie. Szed∏
w Êrodku tyraliery, która wyros∏a po obu
jego stronach. Wiatr rozwiewa∏ mu po∏y
p∏aszcza. Tak doszed∏ do linii ognia, który uderzy∏ od razu gwa∏towny i g´sty, zabójczy. ¸àcznoÊç dzia∏a∏a znakomicie;
baterie oddawa∏y ogieƒ precyzyjnie i niemal natychmiastowo.
Batalion par∏ naprzód jak zaczarowany. W∏osi og∏upieli w swoich okopach
i umocnieniach: Polacy szli w ogniu
i – porca Madonna – nie padali.
Gdy Polacy dotarli na odleg∏oÊç sztur-

mowà – w∏osko-niemieckie nerwy nie
wytrzyma∏y. Gromadnie zacz´li si´ poddawaç. W pewnej chwili minà∏em dwóch
W∏ochów, którzy natarczywie dopytywali si´ „gdzie jest niewola” – i przedstawiali si´ normalnie: noi prigionieri. Zabra∏ ich przygodny goniec motocyklowy.
Carriersy* II Baonu mia∏y krwawà robot´. Podesz∏y blisko umocnieƒ, w których ju˝ powiewa∏y bia∏e r´czniki i koszule, by w ostatniej chwili dostaç si´ we
wÊciek∏y ogieƒ. Podst´p zosta∏ ukarany
natychmiast. Jego autorzy legli wieƒcem,
wykoszeni ogniem maszynowym z ocala∏ych carriersów. Zapad∏a noc. Praktycznie brama do Cyrenajki by∏a otwarta.
Nast´pny dzieƒ by∏ ju˝ tylko poÊwi´-

cony oczyszczaniu terenu i ∏amaniu oporu najbardziej zajad∏ych Niemców i W∏ochów. Rezultat dwóch grudniowych dni:
57 oficerów i 1684 szeregowych W∏ochów, 2 oficerów i 24 szeregowych
Niemców wzi´tych do niewoli; 62 dzia∏a
ró˝nych kalibrów, 180 karabinów maszynowych i wiele tysi´cy sztuk amunicji.
Straty w∏asne: 30 zabitych i 96 rannych.
Brygada przesun´∏a si´ bli˝ej morza,
aby w fajerwerku ze zdobycznej broni
i amunicji Êwi´ciç nadchodzàcà wigili´
Bo˝ego Narodzenia.
Na dziwacznych krzaczyskach afrykaƒskich, imitujàcych choinki, zawis∏y
kolorowe kable telefoniczne zamiast papierowych ∏aƒcuchów i prawdziwe, zdobyczne jab∏ka, figi, orzechy i czekolada,
które Niemcy zdo∏ali nakraÊç w Europie
i przes∏aç ˝o∏nierzom Afrika Korps.
Sto∏y zastawione holenderskimi serami, s∏odyczami Wedla, francuskim koniakiem i wówczas pod afrykaƒskie niebo buchn´∏a kol´da, zaprawiona polskim folklorem. Zdawa∏o si´, ˝e grajà
i dudy, i fujarki – a w blasku Êwiec b∏yszcza∏y ∏zy w niejednych oczach, które widzia∏y wówczas wigili´ naszych najbli˝szych w Polsce, okupowanej przez
zbrodni´ i przemoc.
W pi´ç dni póêniej artyleria karpacka
bi∏a w pozycje Bardii, która w Nowy Rok
1942 r. – rozpad∏a si´ jak spróchnia∏a
beczka dodajàc jeszcze jeden listek do
lauru zdobytego w afrykaƒskiej kampanii przez Karpatczyków.
* 4-osobowe odkryte tankietki.
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64. rocznica bitwy o Tobruk

Pozostali na wieki
w piaskach
pustyni libijskiej...
tym roku mija 64. rocznica
bitwy Samodzielnej Brygady
Strzelców Karpackich w Afryce Pó∏nocnej. 10 grudnia 1942 r. Brygada opuÊci∏a obl´˝ony Tobruk i zdoby∏a miejscowoÊç Gazal´. Dzieƒ ten
uznano za Êwi´to Brygady. Jest ono
obchodzone ka˝dego roku, w Polsce
i na ca∏ym Êwiecie, gdzie ˝yje choçby
jeden uczestnik tych walk.
Po upadku dzia∏aƒ wojennych w Polsce w 1939 r., g∏ównà cechà ˝o∏nierza
by∏o poczucie dumy narodowej i przywiàzanie do wolnoÊci. ˚o∏nierz ten
szed∏ do Brygady i innych jednostek jako ochotnik. Przechodzi∏ granic´
w Karpatach z twardà determinacjà
szukania mo˝liwoÊci s∏u˝by Ojczyênie
z bronià w r´ku. Po w´drówkach trafi∏
do Syrii, do Brygady Karpackiej dowodzonej przez gen. Stanis∏awa Kopaƒ skiego .
Ten ˝o∏nierz wytworzy∏ tradycj´ Brygady, którà Êmia∏o mo˝na postawiç
obok najlepszych tradycji wojsk, jakie
mia∏a kiedykolwiek Rzeczpospolita.
Na wzajemnym zaufaniu opar∏ gen.
Stanis∏aw Kopaƒski wychowanie i prac´ bojowà Brygady – nie zawiód∏ si´.
Po kl´sce wrzeÊniowej w Polsce i pogromie Francji, Brygada walczy∏a jako
pierwsza wielka jednostka polska
w Afryce Pó∏nocnej przy boku Wielkiej
Brytanii.
Sama nazwa „Brygada” nasuwa mimo woli asocjacje z Brygadami Legionów Polskich z czasów I wojny Êwiatowej. Znaczenie tych wi´zi podkreÊla∏
fakt, ˝e sk∏ad Brygady daleko odbiega∏
od normalnych oddzia∏ów Wojska Polskiego w kraju z czasów pokoju, czy
te˝ kampanii wrzeÊniowej 1939 r. Swój
trudny szlak bojowy, bezlitosny dla ˝ycia, Brygada rozpocz´∏a w liczbie 4454
˝o∏nierzy. Cz´Êç z nich zosta∏a na zawsze w piaskach pustyni. Pozostali
podj´li dalszà walk´ w sk∏adzie 2 Polskiego Korpusu i jednostkach organizowanych na terenie Afryki. Straty
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Brygady: 9 oficerów i 147 ˝o∏nierzy
zabitych oraz 43 oficerów i 424 ˝o∏nierzy rannych.
Brygada by∏a niewàtpliwie wojskiem
dobrym i bitnym, a swojà drogà towarzyszy∏o Jej wyjàtkowe szcz´Êcie wojenne. DoÊç przypomnieç, ˝e a˝ pi´ciokrotnie grozi∏a Jej przypuszczalnie zupe∏na likwidacja, której cudem unikn´∏a w Syrii – kiedy mogli jà rozbroiç i internowaç Francuzi, w Grecji dokàd nie
dotar∏a – choç by∏a w drodze, w Tobruku – gdyby nieprzyjaciel natar∏ przed
ofensywà Anglików, w Mechili – gdyby
Rommel nie marudzi∏, w Gazali, gdy
na czas nie zluzowali Afrykaƒczycy.
Dotarcie do Tobruku bez strat, niewielkie ofiary w Tobruku i bitwie gazalskiej, to te˝ dowody Bo˝ej opieki nad
Brygadà Karpackà. Osiàgni´cia Brygada zawdzi´cza swojemu dowódcy,
wspania∏emu cz∏owiekowi, ˝o∏nierzowi, patriocie, Polakowi – gen. Stanis∏awowi Kopaƒskiemu. Genera∏ Kopaƒski, ˝egnajàc si´ z ˝o∏nierzami Brygady, powiedzia∏: Niech w chwilach
wspomnieƒ zwiàzanych z walkami Brygady ka˝dy Karpatczyk, gdziekolwiek
si´ znajduje, przeniesie si´ pami´cià
na pustyni´ libijskà, gdzie legli jego towarzysze broni i gdzie on sam przez tyle trudów przeszed∏ i tylu czynów bojowych dokona∏ – niech podniesie dumnie g∏ow´ ze ÊwiadomoÊcià, ˝e wplót∏
listek wawrzynu do wieƒca dziejów
or´˝nych swego Wielkiego Narodu
i niech Êlubuje, ˝e mu zostanie wiernym na zawsze, tak jak by∏ wierny bijàc
si´ na pustyni libijskiej.
Módlmy si´ wszyscy za tych, którzy
walczàc o Wolnà i Niepodleg∏à Polsk´
oddali swoje ˝ycie z dala od Ojczyzny
i zostali pochowani na wieki w piaskach pustyni afrykaƒskiej – Tobruku,
a potomstwo przekazywa∏o pami´ç
o nich z pokolenia na pokolenie.
Byli to przewa˝nie ˝o∏nierze walczàcy w II wojnie Êwiatowej bez przerwy,
od dnia 1 wrzeÊnia 1939 r. do dnia
8 maja 1945 r.
Antoni LIPKA
wiceprezes Krajowego Zwiàzku By∏ych ˚o∏nierzy Polskich Si∏ Zbrojnych na Zachodzie
prezes Ârodowiska By∏ych ˚o∏nierzy
2 Polskiego Korpusu

Ciàg dalszy ze str. 9
Jan St´pieƒ spotkali si´ z m∏odzie˝à Szko∏y
Podstawowej. Prezes M. Migacz przekaza∏ bibliotece szko∏y opracowania dotyczàce Armii
Krajowej, Batalionów Ch∏opskich oraz szereg
innych dokumentów na temat ruchu oporu
w powiecie W∏oszczowskim w latach 19391945.
2-6 czerwca w Warszawie , na terenie Wojskowej Akademii Technicznej odby∏ si´ XX
Jubileuszowy Zjazd Cz∏onków Stowarzyszenia ¸agierników ˚o∏nierzy Armii Krajowej
z Kraju i z Kresów Wschodnich.
3 czerwca w Miechowskim Domu Kultury
otwarto wystaw´ dokumentów i fotografii
„Nasza droga do niepodleg∏oÊci 1939-1980”:
Cz´Êç I. Ruch zbrojnego oporu. Powstanie,
organizacja i dzia∏alnoÊç. Od Placówki Tajnej
Armii Polskiej (TAP) i Konfederacji Zbrojnej
(KZ) do 4 komp. II bat. 106 DP w Inspektoracie AK „MARIA”. Cz´Êç II. Z bronià w r´ku...
Od Dywersji do II plut. 2 komp. Samodzielnego Batalionu Szturmowego w 106 DP AK.
3 czerwca w Bielsku -Bia∏ej odby∏a si´ podczas obchodów Dni Patrona Zespo∏u Szkó∏
Budowlanych im. gen. St. Maczka – uroczystoÊç wr´czenia Medali „Pro Memoria”.
6 czerwca w Legnicy odby∏o si´ uroczyste
posiedzenie Rady Miejskiej z okazji nadania
Prezydentowi Ryszardowi Kaczorowskiemu
tytu∏u Honorowego Obywatela Miasta Legnicy. Nast´pnie w Wy˝szej Szkole Mened˝erskiej w Legnicy ods∏oni´ta zosta∏a tablica
upami´tniajàca pobyt Prezydenta na Uczelni.
12 czerwca w Olkuszu , na Cmentarzu Zabytkowym przy ul. Króla Kazimierza Wielkiego
odby∏a si´ uroczystoÊç ods∏oni´cia Pomnika
– Symbolu Mogi∏y Pami´ci Ofiar Hitlerowskich Wi´zieƒ i Obozów Koncentracyjnych.
12 czerwca w Warszawie , przed Grobem Nieznanego ˚o∏nierza z okazji 60. rocznicy obj´cia s∏u˝by granicznej przez frontowe jednostki Wojska Polskiego – odby∏a si´ uroczysta
zmiana Posterunku Honorowego oraz z∏o˝ono wieƒce i wiàzanki kwiatów.
13 czerwca w Tarnowie i 14 czerwca
w OÊwi´cimiu odby∏y si´ uroczystoÊci zwiàzane z 65. rocznicà deportacji do KL Auschwitz I transportu polskich wi´êniów politycznych. Organizatorami uroczystoÊci 13
czerwca br. w Tarnowie byli: Prezydent Tarnowa, Towarzystwo Opieki nad OÊwi´cimiem
Oddzia∏ w Tarnowie oraz ChrzeÊcijaƒskie Stowarzyszenie Rodzin OÊwi´cimskich. G∏ówna
Ciàg dalszy na str. 13
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Obrazki z dzieciƒstwa

Wigilia
Pomimo cierpieƒ nikt nas nie potrafi∏ z∏amaç.
Gdy by∏o ci´˝ko ÊpiewaliÊmy: „... czy przyjdzie nam umrzeç na polu,
czy w stepach Sybiru nam lec
z trudu naszego i znoju Polska powstanie by ˝yç”.
y∏ mroêny grudniowy poranek.
Na dworze by∏o jasno od blasku
ksi´˝yca odbijajàcego si´ w niezliczonej iloÊci kryszta∏ków Êniegu.
Z lepianek zamieszkiwanych przez
Kirgizów dobiega∏o pianie kogutów
oznajmiajàcych drugi ju˝ na wygnaniu
dzieƒ wigilijny.
Wstaƒ ju˝, zbli˝a si´ dzieƒ. Mia∏eÊ
iÊç do ko∏chozu, aby tam za tatowe buty otrzymaç chocia˝ kilka kilogramów
pszenicy lub prosa – us∏ysza∏em. Szybko zerwa∏em si´ z pos∏ania, gdzie przytuleni do siebie spali Gienek z Tadkiem. Mama by∏a ju˝ ubrana, wychodzi∏a do pracy w oborze. Wewnàtrz naszej lepianki by∏o jeszcze ciemno. Jedynie p∏omyk kaganka rzuca∏ nieco
Êwiat∏a do Êrodka pomieszczenia.
Krupscy i Góralowie tak˝e jeszcze spali.
Po chwili okutany w ∏achmany wyruszy∏em w kierunku pobliskiego ko∏chozu, skàd mia∏em przynieÊç upragnionà
pszenic´ na lepioszki lub zup´.
W domu mieliÊmy jeszcze troch´
owsa. Mama zrobi∏a z niego kisiel na
dzisiejszà wigili´. Aby go sporzàdziç,
owies po zmieleniu zalewa∏o si´ wodà
i zostawia∏o w ciep∏ym miejscu na ca∏à
dob´. Po dobie wyciska∏o si´ wod´,
która by∏a zawiesista, bia∏a oraz kwaskowata. Nast´pnie gotowa∏o si´ jà a˝
zg´stnia∏a i odstawia∏o do ostudzenia.
By∏ to pierwszy najsmaczniejszy wyciàg. Póêniej do wyciÊni´tych ju˝ otràb
wlewa∏o si´ kolejnà porcj´ wody i po
up∏ywie drugiego dnia otrzymywa∏o si´
nast´pnà porcj´ naszego przysmaku,
ale ju˝ znacznie rzadszego. Pozosta∏e
otr´by zalewaliÊmy jeszcze trzeci raz,
aby otrzymaç kwaskowatà wod´.
Na wigili´ mama przygotowa∏a ajran. Wszystko to czeka∏o na wieczerz´
w skrzyni obok ∏o˝a.

B
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Ko∏choz oddalony by∏ od fermy, w której mieszkaliÊmy o oko∏o 5 – 6 kilometrów. Po drodze wyobra˝a∏em sobie ile
pszenicy dostan´ za buty po tacie, które
nam jeszcze zosta∏y, jak zmielemy jà
w ˝arnach i przed wigilià mama upiecze
ka˝demu po wielkiej lepioszce, która wystarczy na Wigili´ i na ca∏e Êwi´ta.

N

a Syberii sp´dzi∏em 6 lat. By∏em wtedy jeszcze ch∏opcem,
ale wiele pami´tam z tego
okresu. Warunki w jakich przysz∏o ˝yç
mnie, mojej rodzinie i wielu innym
Polakom, codzienna walka o przetrwanie i niepewnoÊç jutra utkwi∏y
g∏´boko w mojej pami´ci i w wielkim
stopniu zawa˝y∏y na moim ca∏ym ˝yciu.
Nie by∏em tam z w∏asnej woli. A czy
jako dziecko mog∏em czymÊ zawiniç,
aby cierpieç tak wielkà niedol´ i poniewierk´? Na to pytanie nikt nie
udzieli∏ mi odpowiedzi.
Celem jaki przyÊwieca∏ mi podczas
pisania tych wspomnieƒ by∏o przybli˝enie wszystkim, do których one trafià, tego co prze˝y∏em wraz z innymi
polskimi rodzinami zes∏anymi na Syberi´.
Wspomnienia by∏y pisane w latach
1978 – 1981.
[Fragment wst´pu]
S∏oƒce ju˝ wzesz∏o. By∏o mroêno
i Ênieg skrzypia∏ pod stopami. Ferma
pozosta∏a za moimi plecami. GdzieÊ
przede mnà na horyzoncie zarysowa∏y
si´ lepianki ko∏chozu, do którego podà˝a∏em. Niespodziewanie zerwa∏ si´ silny
wiatr, unoszàc z powierzchni suchy
Ênieg, który jak lawina przetacza∏ si´
zgodnie z kierunkiem wiatru. Nic nie
by∏o widaç. Wiatr wia∏ mi prosto w oczy,
oÊlepiajàc Êniegiem, który wciska∏ si´

nie tylko do oczu, ale i w ka˝dy zakamarek ∏achmanów.
Rozp´ta∏a si´ burza Ênie˝na. Chcia∏em iÊç w kierunku ko∏chozu, który jeszcze przed chwilà widzia∏em i za jakàÊ
godzin´ mog∏em do niego dotrzeç, ale
by∏o to ponad moje si∏y. Postanowi∏em
wi´c wróciç do domu. W uszach s∏ysza∏em wycie wiatru, który przenika∏ ca∏e
cia∏o. Od tego robi∏o si´ potwornie zimno. Nie widzia∏em naszej fermy. Orientowa∏em si´, ˝e nale˝y iÊç zgodnie z kierunkiem wiejàcego wiatru. I tak popychany szalejàcym ˝ywio∏em zbli˝y∏em
si´ do domu.
Po pewnym czasie zobaczy∏em zabudowania i za chwil´ znalaz∏em si´ przed
rodzinnà lepiankà. Poczu∏em ogromne
zm´czenie. Wszyscy byli ju˝ w domu.
Mama ba∏a si´ o mnie; gdy mnie zobaczy∏a, uspokoi∏a si´. Z zimna i zm´czenia nie mog∏em nawet mówiç. Przykro
mi by∏o, ˝e wróci∏em z pustymi r´kami.
P∏aczàc po∏o˝y∏em si´ na sianie i zasnà∏em.
Gdy zbudzi∏em si´, w domu panowa∏
wielki ruch. W szparze skrzyni tkwi∏ zast´pujàcy choink´ suchy pio∏un wetkni´ty tam przez Tadka. Obwieszony by∏ kawa∏kami starych gazet i ∏achmankami ze
starych ubranek. Obok na skrzyni sta∏y
miska z ajranem i miska z kisielem, le˝a∏y te˝ cztery lepioszki z owsa. Panie
Krupska i Góralowa równie˝ przygotowa∏y podobne uczty dla swoich rodzin.
Âwieci∏y si´ trzy kaganki.
Po chwili zasiedliÊmy do swoich „sto∏ów” wigilijnych. PodzieliliÊmy si´ kawa∏kiem lepioszki zamiast op∏atka. ˚yczyliÊmy sobie przetrwania i powrotu do
kraju, po ˝yczeniach przystàpiliÊmy do
wieczerzy wigilijnej. Na twarzach pomimo cierpieƒ, malowa∏a si´ radoÊç z tego,
˝e ˝yjemy i wiara w powrót do kraju. Po
chwili córki pani Krupskiej rozpocz´∏y
kol´dowanie. ZaÊpiewaliÊmy: „Cicha
noc”, „WÊród nocnej ciszy”.
ÂpiewaliÊmy z ca∏ego serca, a melodie
przez szpary w Êcianach naszej lepianki
wydostawa∏y si´ na zewnàtrz i z wiatrem
ulatywa∏y hen na zachód, do kraju, do
ojczyzny, za którà tak mocno t´skniliÊmy.
Józef MROWI¡SKI
____________________________________
Józef Mrowiƒski „Obrazki z dzieciƒstwa
(okres 1940 – 1946) ”, Barlinek 2000.
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Ch´ciny

Pami´ç o szkole i lotnikach
Od 1932 r. istnia∏a w Polichnie
k. Ch´cin Szko∏a Szybowcowa,
w której pierwsze kroki w lotnictwie
stawia∏o wielu póêniejszych pilotów
polskich odnoszàcych sukcesy
w kraju i za granicà. Kilku z nich
w okresie II wojny Êwiatowej, g∏ównie w czasie wojny o Angli´, s∏awi∏o
na Êwiecie imi´ polskich skrzyde∏.
1943 r., aby uniemo˝liwiç niemieckiemu okupantowi wykorzystanie
hangarów i urzàdzeƒ do celów wojskowych, miejscowa placówka ruchu oporu
spali∏a te obiekty. Po wyzwoleniu odbudowano dwa hangary i od czerwca 1946 r.
szko∏a wznowi∏a dzia∏alnoÊç, trwajàcà do
lat 50.
27 kwietnia 1992 r. pod górà ˚ebrowica, z której startowa∏y szybowce, stanà∏
pomnik – g∏az skalny, na którym Orze∏

W

Pabianice

Z dumà b´dà nosiç imi´
Armii Krajowej
czerwca br. patronem Gimnazjum
nr 2 w Pabianicach zosta∏a Armia Krajowa. UroczystoÊç sta∏a si´ patriotycznà
manifestacjà m∏odzie˝y szkolnej i mieszkaƒców miasta. Po Mszy Êw. w koÊciele
NMP poÊwi´cono sztandar Gimnazjum.
Nast´pnie uczestnicy uroczystoÊci przeszli przed gmach szko∏y, gdzie odby∏o si´
ods∏oni´cie tablicy pamiàtkowej, dokonane przez prezesa Ko∏a ÂZ˚AK por. Eugeniusza Debicha oraz przewodniczàcà
samorzàdu szkolnego. Po okolicznoÊciowych przemówieniach, o godz. 12 rozpo-

3

dumnie rozpoÊciera skrzyd∏a, a pod nim
widniejà 32 nazwiska tych, którzy rozpoczynali szkolenie w tej szkole, a oddali ˝ycie za Ojczyzn´ w czasie II wojny Êwiatowej.
Staraniem miejscowego Ko∏a Zwiàzku
Kombatantów RP i BWP oraz Urz´du
Gminy, 28 sierpnia br. odby∏a si´, jak co
roku, uroczystoÊç zwiàzana ze Âwi´tem
Lotnictwa. Przed pomnikiem odprawiono
Msz´ Êw. za poleg∏ych i pomordowanych
lotników. Obok monumentu stan´∏y
poczty sztandarowe Zwiàzku Kombatantów RP i BWP oraz Stra˝y Po˝arnej
w Ch´cinach.
UroczystoÊç licznie zgromadzi∏a m∏odzie˝ okolicznych szkó∏ wraz z nauczycielami. Po z∏o˝eniu kwiatów, w powietrzu
pojawi∏ si´ samolot Aeroklubu Kieleckiego, z którego wyskoczy∏o trzech skoczków
spadochronowych – oddajàc w ten sposób
ho∏d poleg∏ym kolegom.
Bonifacy LISEK
Prezes Ko∏a ZKRP i BWP

cz´∏a si´ uroczystoÊç przekazania szkole
sztandaru, na którà przybyli m.in. ˝o∏nierze Ko∏a ÂZ˚AK w Pabianicach, przedstawiciele w∏adz miasta, kuratorium i pabianickich szkó∏ oraz sponsorzy sztandaru. Honorowe gwoêdzie do sztandaru
wbijali m.in. byli ˝o∏nierze AK: p∏k dr Jerzy Kasperski ps. „Tulipan”, por. Eugeniusz Debich ps. „Kserkses”, por. Maria
Nowicka ps. „Myszka”, por. Franciszek
Szczepanik ps. „˚elis∏awski”, wiceprezes
ÂZ˚AK okr´gu ∏ódzkiego por. Stanis∏aw
Offierski oraz prezydent Pabianic mjr Jan
Berner.
Sztandar przekazano m∏odzie˝y, która
z∏o˝y∏a uroczyste Êlubowanie.
Maria NOWICKA

W∏oszczowa

W rocznic´ wybuchu
II wojny Êwiatowej
rezesi Kó∏ Zwiàzku Kombatantów RP
i BWP powiatu w∏oszczowskiego
1 wrzeÊnia br. uczestniczyli w uroczystoÊciach rozpocz´cia roku szkolnego i spotkaniach z uczniami, organizowanych
z okazji przypadajàcej tego dnia rocznicy
wybuchu II wojny Êw. Kombatanci odwiedzili szko∏y podstawowe w miejscowoÊciach: Moskorzew, Radków, Krasocin,
¸opuszno, Psary i W∏oszczowa.
Prezes Powiatowej Rady Kombatantów ZKRP i BWP we W∏oszczowie kpt.
Mieczys∏aw Migacz, podczas spotkania
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z uczniami w Kurzelowie wr´czy∏ dyrektorce szko∏y Zofii Wójcik odznaczenie
„Za Zas∏ugi dla ZKRP i BWP” jako wyraz uznania za wspó∏prac´ mi´dzy szko∏à
a miejscowymi kombatantami.
Mieczys∏aw MIGACZ

Ciàg dalszy ze str. 11
uroczystoÊç z∏o˝enia ho∏du ofiarom odby∏a
si´ przed pomnikiem I transportu polskich
wi´êniów politycznych do KL Auschwitz. Nast´pnego dnia 14 czerwca br. w OÊwi´cimiu
odby∏o si´ m.in.: nabo˝eƒstwo ekumeniczne
w pobli˝u Âciany Âmierci i Bloku 11 oraz uroczystoÊç z∏o˝enia wieƒców. Organizatorami
uroczystoÊci byli: Prezydent OÊwi´cimia,
ChrzeÊcijaƒskie Stowarzyszenie Rodzin
OÊwi´cimskich oraz Urzàd Marsza∏kowski
Województwa Ma∏opolskiego, Starostwo Powiatowe w OÊwi´cimiu, Paƒstwowe Muzeum
Auschwitz-Birkenau.
18 czerwca w Warszawie w siedzibie Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego
w Warszawie odby∏o si´ „Spotkanie Trzech
Pokoleƒ Dzia∏aczy ZMW” po∏àczone z wystawà pt. „Ostatni emisariusz – Tadeusz Chciuk-Celt” oraz emisjà filmu biograficznego „Emisariusz” w re˝yserii Sylwestra Kie∏biewskiego.
18 czerwca w Warszawie , na Cmentarzu
Wojskowym w Kwaterze „Ren i Dunaj” odby∏a si´ kombatancka uroczystoÊç poÊwi´cona
65. rocznicy Apelu genera∏a Charlesa de
Gaulle’a, wzywajàcego z Londynu w 1940 roku naród francuski do oporu przeciwko hitlerowskiemu najeêdêcy.
18 czerwca w D´blinie , na placu przed pomnikiem „Bohaterskim Lotnikom D´bliƒskiej
Szko∏y Orlàt” odby∏a si´ uroczysta promocja
oficerska absolwentów Wy˝szej Szko∏y Oficerskiej Si∏ Powietrznych. UroczystoÊç poprzedzi∏a Msza Êw. w intencji nowo promowanych w koÊciele garnizonowym w D´blinie. WÊród goÊci honorowych by∏a liczna
grupa kombatantów.
19 czerwca w Grodêcu Opolskim odby∏a si´
podnios∏a uroczystoÊç – Z∏oty Jubileusz Kap∏aƒstwa Krajowego Kapelana Sybiraków ks.
pra∏ata Edmunda Cisaka. UroczystoÊç rozpocz´to z∏o˝eniem kwiatów przy pomniku ˚o∏nierzy Sybiraków w asyÊcie pocztów sztandarowych. Nast´pnie odprawiona zosta∏a
uroczysta Msza Êw. w KoÊciele p.w. Matki
Boskiej Patronki Sybiraków. Ks. Edmund Cisak odznaczony zosta∏ Krzy˝em Zes∏aƒców
Sybiru.

Ciàg dalszy na str. 20
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Czy˝ew

I wieÊç b´dziemy m∏odych
Szarymi Szeregami...
atriotyzm i poÊwi´cenie m∏odzie˝y,
która w czasie okupacji nale˝a∏a do
Szarych Szeregów uhonorowali uczniowie i nauczyciele Szko∏y Podstawowej
w Czy˝ewie. Placówka 11 czerwca br.
otrzyma∏a imi´ Szarych Szeregów. Z tej
okazji odby∏a si´ uroczystoÊç, na którà
zaproszono m.in. reprezentantów Za-

P

Uczniowie ze Szko∏y Podstawowej w Czy˝ewie
podczas uroczystoÊci nadania placówce imienia Szarych Szeregów

Warszawa

M∏odzie˝ ze Szko∏y Podstawowej nr 12 w Warszawie i poczty sztandarowe podczas uroczystoÊci przed pomnikiem „Szpital na Ujazdowie”. Przemawia prezes Jerzy Jasiƒski

W czasie trwania uroczystoÊci, Szko∏a
oraz uczàcy w niej historii Krzysztof
Kaliƒski zostali odznaczeni Medalem
„Pro Memoria”, przyznanym przez
kierownika Urz´du do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Dekoracji sztandaru I LO dokonali: przyby∏y z Warszawy na uroczystoÊç wiceprezes Zwiàzku ˚o∏nierzy Armii Krajowej Zbigniew Grap oraz prezes tego˝ zwiàzku w ¸owiczu Wojciech Mar jaƒski .

W spotkaniu wzi´li tak˝e udzia∏ ∏owiccy Sybiracy: Janina Rychlewska,
Ryszard Piskun, Irena Bia∏ek, Danu ta Mielczarska, Zofia Kuras, Janina
Straszyƒska, Alicja Górska, Jerzy Ju rewicz, Danuta Piestrzeniewicz, Ta deusz Kudelski, Antoni Buniewicz,
Aleksandra i Stanis∏aw Smereccy,
Zbigniew Kostrzewa oraz ˝ona Kazi mierza Ciupaka, który jako dziecko
wywieziony by∏ do Kazachstanu.
Oprac. red.

8

¸owicz

Kwiaty dla Sybiraków,
medal dla szko∏y i historyka
wrzeÊnia br. w I Liceum Ogólnokszta∏càcym im. Józefa Che∏moƒskiego odby∏o si´ doroczne spotkanie z ∏owickimi Sybirakami i kombatantami. Prof. Wies∏aw Wysocki zainaugurowa∏ uroczystoÊç wyk∏adem zatytu∏owanym „Golgota Wschodu”.

19

Fot. Katarzyna Hoppe

Warszawa

W ho∏dzie ˝o∏nierzom
„Baszty”
Warszawskie Gimnazjum nr 6 przy
ul. Gruszczyƒskiego 12 otrzyma∏o
1 czerwca br. akt nadania szkole
przez Rad´ m.st. Warszawy imienia
Pu∏ku Armii Krajowej „Baszta”. Hymnem szko∏y sta∏ si´ powstaƒczy
„Marsz Mokotowa”.

imnazjum otrzyma∏o równie˝
sztandar. Na proÊb´ rodziców
chrzestnych sztandaru: Iwony Madej
(córki uczestnika Powstania Warszawskiego i ˝o∏nierza „Baszty” – Ryszarda
¸azarskiego) oraz Eugeniusza Tyrajskiego (wiceprezesa Ârodowiska ˚o∏-

G
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Oprac. red.

udzia∏ delegacje Oddzia∏ów Warszawskich ZIWRP w asyÊcie ˝o∏nierzy Garnizonu Warszawa WP. Przemówienie wyg∏osi∏ Kazimierz Klimczak, który podzi´kowa∏ w imieniu Muzeum Zamku i Szpitala Wojskowego na Ujazdowie za dbanie
o pami´ç o poleg∏ych. Oprawa artystyczna uroczystoÊci by∏a dzie∏em m∏odzie˝y
szkolnej z SP nr 12 pod kierownictwem
dyrektora Mariana Kobzy. Na zakoƒczenie przed pomnikiem z∏o˝ono kwiaty i zapalono znicze.
K. H.

Przekazaç tradycje
wrzeÊnia br. przed pomnikiem „Szpital
na Ujazdowie”, jak co roku spotkali si´
kombatanci, inwalidzi wojenni oraz
uczniowie ze Szko∏y Podstawowej nr 12
na ul. GórnoÊlàskiej, by uczciç pami´ç zabitych w czasie wojny w szpitalu na Ujazdowie. UroczystoÊç poprowadzi∏ prezes
Zwiàzku Inwalidów Wojennych Okr´gu
w Warszawie Jerzy Jasiƒski. Bra∏y w niej

rzàdu G∏ównego Stowarzyszenia Szarych Szeregów oraz Êrodowiska by∏ych
˝o∏nierzy Batalionu „ZoÊka”. Podczas
Mszy Êw. poÊwi´cono sztandar szkolny,
a nast´pnie dokonano ods∏oni´cia tablicy pamiàtkowej. Nast´pnie uczniowie szko∏y z∏o˝yli uroczyste Êlubowanie
i odÊpiewali hymn Szarych Szeregów,
który od tego dnia sta∏ si´ hymnem
szko∏y. Cz´Êç artystyczna, nawiàzujàca
do historii Powstania Warszawskiego,
zakoƒczy∏a spotkanie.

nierzy Pu∏ku Armii Krajowej „Baszta”
i Innych Mokotowskich Oddzia∏ów Powstaƒczych), ks. pra∏at Józef Hass (kapelan Ârodowiska) dokona∏ poÊwi´cenia sztandaru szko∏y.
Oprócz grona pedagogicznego, m∏odzie˝y i rodziców w ceremonii wzi´li

udzia∏ m.in.: burmistrz Dzielnicy Mokotów Ewa W´g∏owska, prezes Zarzàdu G∏ównego Zwiàzku Powstaƒców
Warszawskich gen. bryg. Zbigniew Âcibor -Rylski, prof. Edward Nieznaƒski
– prorektor Wy˝szej Szko∏y Handlu
i Prawa im. Ryszarda ¸azarskiego, dyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego Jan O∏dakowski, prezes Fundacji „Warszawa Walczy 1939-1945” Czes∏aw Solnicki, przedstawiciele ÂZ˚AK,
liczne grono dyrektorów szkó∏ mokotowskich oraz reprezentacja Ârodowiska Pu∏ku Armii Krajowej „Baszta”
i Innych Mokotowskich Oddzia∏ów Powstaƒczych z prezesem Wojciechem
Militzem, który odczyta∏ akt erekcyjny
sztandaru oraz wyg∏osi∏ okolicznoÊciowe przemówienie.
Eugeniusz TYRAJSKI
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Rajsko

Poznaƒ

Dzieƒ Patrona

25 lat min´∏o...

okazji 5. rocznicy nadania Gimnazjum w Rajsku
imienia mjra CC
Piotra Szewczyka,
24 wrzeÊnia br.
w szkole obchodzono uroczyÊcie Dzieƒ
Patrona. Po Mszy
Êw. delegacja gim- M∏odzie˝ z Gimnazjum w Rajsku uroczyÊcie
nazjalistów z∏o˝y∏a obchodzi∏a dzieƒ swojego Patrona – mjra CC
kwiaty na grobie Pa- Piora Szewczyka „Pitera”
trona. W szkole odby∏ si´ – tradycyjnie ju˝ – konkurs wiedzy o majorze Szewczyku. M∏odzie˝ uczestniczy∏a te˝ w biegu patrolowym wzd∏u˝
So∏y, na terenie, na którym toczy∏y si´ walki we wrzeÊniu
1939 r. Miejsca te nabra∏y szczególnego znaczenia dla
uczniów, którzy kilkanaÊcie dni wczeÊniej goÊcili uczestnika
tej bitwy, Zygmunta Kachlika. GimnazjaliÊci przygotowali te˝
wystaw´ prac plastycznych inspirowanych ˝yciem „Pitera”
i cz´Êç artystycznà. Z okazji Dnia Patrona Gimnazjum w Rajsku – dr Adam Cyra, autor biografii mjra Szewczyka, który
tym razem nie móg∏ przyjechaç na uroczystoÊci, podarowa∏
Szkole egzemplarze swojej ksià˝ki „Spadochroniarz Urban”
o cichociemnym ppor. Stefanie Jasieƒskim, który zginà∏
w KL Auschwitz-Birkenau.
Uzupe∏nieniem obchodów Dnia Patrona w Szkole w Rajsku by∏ listopadowy wyjazd uczniów najstarszych klas do Krakowa, do Muzeum Armii Krajowej.

Gdy w koƒcu sierpnia br. min´∏a 25. rocznica podpisania Porozumieƒ Sierpniowych i powstania
NSZZ SolidarnoÊç, rozgorza∏a w mediach dyskusja
nt. oceny tych faktów. PostanowiliÊmy powiàzaç
rocznic´ z okreÊlonym systemem wartoÊci i nawiàzaç do równie istotnej tradycji Polski – Armii Krajowej. Okazjà ku temu by∏o powstanie w naszym liceum, z inicjatywy nauczyciela Henryka Józefowskiego, Ko∏a Przyjació∏ Armii Krajowej.

Z

Oprac. red.

Bli˝yn

Lekcja historii i dar serca
rzedstawiciele
Ârodowiska
1 Dywizji Pancernej
im. gen. Stanis∏awa
Maczka i cz∏onkinie
Ko∏a „Oberlangen”
wzi´li udzia∏ w spotkaniu z uczniami
i gronem pedagogicznym Szko∏y Podstawowej im. gen.
Stanis∏awa Maczka Za dar serca uczniowie SP w Bli˝ynie podzi´przedstawicielom Ârodowiska 1 Dywiw Bli˝ynie oraz lo- kowali
zji im. gen. Stanis∏awa Maczka i Ko∏a „Obekalnymi w∏adzami rlangen” programem artystycznym
samorzàdowymi.
UroczystoÊç odby∏a si´ 11 czerwca br. G∏ównym celem spotkania by∏o przekazanie przez przewodniczàcà Ko∏a „Oberlangen”
Eugeni´ Mari´ Cegielskà Êrodków finansowych na rzecz dzieci
ubogich i z rodzin patologicznych. Uczniowie SP im. gen. Maczka, by podzi´kowaç za dar serca, zaprezentowali program artystyczny promujàcy Bli˝yn z okazji 595. rocznicy jego powstania.

P

Oprac. red.
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wrzeÊnia br. w auli VIII Liceum Ogólnokszta∏càcego spotkali si´ kombatanci – ˝o∏nierze AK z uczniami, by symbolicznie przekazaç im sztandar Âwiatowego Zwiàzku ˚o∏nierzy Armii Krajowej Okr´gu Poznaƒ
oraz prosiç o kontynuowanie tradycji poszanowania wolnoÊci, prawdy i obowiàzków wobec Ojczyzny. Kpt. Jan Górski,
prezes ÂZ˚AK Okr´gu Poznaƒ, w swoim wystàpieniu wyrazi∏ nadziej´, ˝e w dzisiejszej Polsce, która nie wymaga ju˝
ofiary krwi, m∏odzi lu- Fot. Pawe∏ Janowski
dzie b´dà wierni idea∏om sprzed pó∏wiecza,
nadal bardzo aktualnym.
By∏y równie˝ odznaki
i legitymacje cz∏onkowskie Ko∏a Przyjació∏ AK,
by∏o wreszcie og∏oszenie
patronem ko∏a Czes∏awa
Kie∏czewskiego , absolwenta przedwojennego Gimnazjum im. Adama Mickiewicza,
którego Niemcy zamordowali za dzia∏alnoÊç w organizacji
„Ojczyzna”.
Nast´pnie prof. Marek Zió∏kowski w wystàpieniu o „SolidarnoÊci” wskaza∏ na korzenie etosu zwiàzku – etos AK, jej
system wartoÊci, umi∏owanie Ojczyzny i niezgadzanie si´
z narzuconà w∏adzà. Dzi´ki tym s∏owom, uczniowie i zaproszeni goÊcie mogli zrozuFot. Pawe∏ Janowski
mieç sens naszej inicjatywy – po∏àczenia tradycji
akowskiej z tradycjà solidarnoÊciowà.
Nast´pnie uczniowie
klas III a, II g i chór
szkolny przedstawili program s∏owno-muzyczny.
By∏y „Mury” Jacka
Kaczmarskiego ,
by∏a
prezentacja multimedialna, by∏y postulaty Sierpnia...
Wspomnienia nauczycieli: Gra˝yny Zió∏kowskiej, Stanis∏awy Grodzkiej, Teresy Pollak, Janusza Hellera oraz Wojciecha Dziabaszewskiego i Andrzeja Ogórkiewicza, pokaza∏y
obecnym uczniom ich szko∏´ jako miejsce szacunku dla prawdy, godnoÊci cz∏owieka, jako miejsce nie tylko dzia∏aƒ opozycyjnych ma∏ej grupy, ale równie˝ cichych przerw, gromadzenia si´ w KoÊciele Matki Boskiej Bolesnej...
Spotkanie zakoƒczone zosta∏o odÊpiewaniem znanej pieÊni Jana Pietrzaka „˚eby Polska by∏a Polskà”.
Marek GREFLING
Nauczyciel historii w VIII LO
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Podstawowe Êwiadczenia, ulgi
i przywileje dla kombatantów
i osób represjonowanych z zagranicy
1. Âwiadczenia i przywileje kombatantów
oraz osób represjonowanych
Uprawnienia kombatanckie, przys∏ugujàce weteranom walk zbrojnych i ofiarom
represji, nabywa si´ na podstawie decyzji
kierownika Urz´du do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, wydanej na
podstawie ustawy z 24 stycznia 1991 r.
o kombatantach oraz niektórych osobach
b´dàcych ofiarami represji wojennych
i okresu powojennego (tekst jednolity
w Dz. U. z 2002 r. Nr 42, poz. 371 z póên.
zm.). Mo˝e je otrzymaç ka˝da osoba, niezale˝nie od miejsca zamieszkania, która
ma obecnie obywatelstwo polskie albo mia∏a je w okresie prowadzonej dzia∏alnoÊci
kombatanckiej lub doznawanych represji.
1.1 Âwiadczenia sta∏e
Do niedawna przyznanie przez Urzàd
uprawnieƒ kombatanckich mia∏o znaczenie raczej symboliczne, jako ˝e Êwiadczenia
takie, jak dodatek kombatancki (lub samoistne Êwiadczenie w wysokoÊci dodatku
kombatanckiego), rycza∏t energetyczny
i dodatek kompensacyjny (odpowiednio
144,25 z∏, 100,35 z∏ i 21,64 z∏), nie sà transferowane nawet do paƒstw, z którymi Polska zawar∏a umowy o zabezpieczeniu spo∏ecznym. Dotyczy to równie˝ przypadku,
gdy kombatant lub osoba represjonowana
pobiera polskie Êwiadczenie emerytalno-rentowe.
Obecnie wspomniane Êwiadczenia – na
podstawie zapisu art. 132 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. 39, poz. 353 z póên.
zm.) – mogà byç wyp∏acane w Polsce na rachunek bankowy Êwiadczeniobiorcy lub na
adres osoby przez niego upowa˝nionej,
mieszkajàcej na sta∏e w Polsce.
Kobiety po ukoƒczeniu 55. roku ˝ycia
i m´˝czyêni po ukoƒczeniu 60. roku ˝ycia,
niepobierajàcy polskich Êwiadczeƒ emerytalno-rentowych, majà prawo do samoistnego Êwiadczenia w wysokoÊci dodatku
kombatanckiego, wyp∏acanego wraz z rycza∏tem energetycznym i dodatkiem kom-
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pensacyjnym. Stanowi o tym art. 201 ustawy o kombatantach (...). Wnioski o przyznanie tego˝ Êwiadczenia nale˝y sk∏adaç na
specjalnym formularzu ZUS bezpoÊrednio
pod adresem:
Zak∏ad Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych
Oddzia∏ I w Warszawie
Centralne Biuro Obs∏ugi Umów Mi´dzynarodowych
ul. Senatorska 10
00-082 Warszawa
Urzàd do Spraw Kombatantów i Osób
Represjonowanych nie ma wp∏ywu na decyzje ZUS, ani te˝ na zmian´ obowiàzujàcych przepisów w tej materii. Wszelkie pytania dotyczàce wyp∏acania Êwiadczeƒ nale˝nych kombatantom nale˝y kierowaç pod
wy˝ej podanym adresem.
1.2 Âwiadczenia jednorazowe
Kierownik Urz´du nie ma delegacji do
udzielania kombatantom i ofiarom represji
sta∏ej pomocy finansowej, dysponuje jedynie Êrodkami Paƒstwowego Funduszu
Kombatantów, przeznaczonymi, mi´dzy
innymi, na skromne zapomogi dla osób
przybywajàcych na sta∏e lub czasowo w naszym kraju. Ârodków z Funduszu Kombatantów nie przekazuje si´ zatem za granic´.
Pomoc finansowà mo˝e otrzymaç ka˝da
osoba legitymujàca si´ decyzjà o przyznaniu uprawnieƒ kombatanckich lub uprawnieƒ przys∏ugujàcych wdowie po kombatancie, która przedstawi dokumenty potwierdzajàce fakt znajdowania si´ w trudnej sytuacji materialnej i zdrowotnej.
Wnioski osób przybywajàcych z zagranicy
obowiàzkowo powinny zawieraç rekomendacj´ w∏aÊciwego konsulatu RP.
Âwiadczenie to mo˝e mieç charakter celowy, to znaczy byç przyznane na ÊciÊle
okreÊlony cel, np. zakup sprz´tu rehabilitacyjnego lub op∏at´ pobytu w oÊrodku sanatoryjnym w Polsce. Z uwagi na szczup∏oÊç
Êrodków b´dàcych w dyspozycji kierownika
Urz´du kombatant lub osoba represjonowana mogà otrzymaç pomoc raz w roku,
najcz´Êciej w wysokoÊci kilkuset z∏otych.
1.3 Przywileje i ulgi kombatanckie

Podczas pobytu w Polsce kombatantom
i osobom represjonowanym z zagranicy
przys∏uguje – na podstawie wydanego
przez Urzàd zaÊwiadczenia – 50% zni˝ka
w op∏atach za przejazdy miejskimi Êrodkami lokomocji i 37% ulga w komunikacji
krajowej przy przejazdach Êrodkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego i samochodowego (autobusy linii zwyk∏ych i przyspieszonych). Ponadto w Warszawie uczestnicy walk o stolic´ w latach
1939 – 1945 majà prawo do bezp∏atnych
przejazdów Êrodkami sto∏ecznej komunikacji miejskiej. Dowodami uczestniczenia
w wymienionych walkach mogà byç np. legitymacje Medalu za Warszaw´ i Warszawskiego Krzy˝a Powstaƒczego, bàdê wpis
Powstanie Warszawskie w wydanym przez
Urzàd ZaÊwiadczeniu o Uprawnieniach
Kombatantów i Osób Represjonowanych.
Osobom z zagranicy, przebywajàcym
czasowo w Polsce i posiadajàcym uprawnienia kombatanckie, nie przys∏ugujà ˝adne przywileje i ulgi w zakresie opieki zdrowotnej, poza przypadkami wymienionymi
w punkcie 1.2.
*
Wdowy i wdowcy pozostali po kombatantach i osobach represjonowanych, pobierajàcy polskie emerytury lub renty, dziedziczà prawo do rycza∏tu energetycznego,
dodatku kompensacyjnego i zni˝ek komunikacyjnych. Prawo do wymienionych
Êwiadczeƒ i przywilejów majà tak˝e wdowy
i wdowcy, którzy otrzymujà inne Êwiadczenia emerytalno-rentowe i mieszkajà w krajach Unii Europejskiej.
Uprawnienia do wy˝ej wymienionych
Êwiadczeƒ nabywa si´ na podstawie decyzji
kierownika Urz´du do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Natomiast
wnioski o ich wyp∏at´ nale˝y sk∏adaç w Zak∏adzie Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych (adres
jak wy˝ej).
2. Âwiadczenia i przywileje inwalidów
wojennych i inwalidów represjonowanych
Kombatanci i ofiary represji majà dodatkowo prawo do ubiegania si´ o przyznanie
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rent inwalidzkich na podstawie ustawy z 29
maja 1974 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin (tekst
jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 87)
i art. 12 ustawy z 24 stycznia 1991 roku
o kombatantach (...). Renty, w wysokoÊci
uzale˝nionej od stopnia inwalidztwa, przyznawane sà przez Zak∏ad Ubezpieczeƒ
Spo∏ecznych.
2.1 Âwiadczenia sta∏e
Osoby, które dozna∏y trwa∏ego uszczerbku na zdrowiu w trakcie walk zbrojnych lub
w wyniku represji mogà podjàç starania
o przyznanie renty inwalidy wojennego
(kombatanci) albo renty równorz´dnej
z rentà inwalidy wojennego (represjonowani). Oba rodzaje Êwiadczeƒ wyp∏aca si´ wy∏àcznie osobom przebywajàcym na sta∏e
lub czasowo (w okresie pobytu) w naszym
kraju lub zamieszka∏ym w paƒstwach,
z którymi Polska zawar∏a umowy o wzajemnym przekazywaniu Êwiadczeƒ emerytalno-rentowych (obecnie tylko USA, kraje
by∏ej Jugos∏awii i Bu∏garia). WejÊcie Polski
i innych krajów naszego regionu do Unii
Europejskiej nie wprowadzi∏o ˝adnych
zmian w wymienionych przepisach. Dotyczy to wszystkich omawianych sta∏ych
Êwiadczeƒ kombatanckich.
Urzàd do Spraw Kombatantów i Osób
Represjonowanych nie uczestniczy w wydawaniu decyzji w niniejszych sprawach, ani
te˝ nie poÊredniczy w ich za∏atwianiu. Istotnym dowodem podczas ubiegania si´
o przyznanie Êwiadczenia inwalidzkiego
mo˝e byç jednak decyzja Urz´du o przyznaniu uprawnieƒ kombatanckich. Wnioski i pytania dotyczàce rent inwalidzkich
nale˝y kierowaç do Zak∏adu Ubezpieczeƒ
Spo∏ecznych pod podany ju˝ adres.
2.2 Przywileje i ulgi inwalidzkie
Przywileje i ulgi inwalidzkie uzupe∏niajà
nadane kombatantom i osobom represjonowanym uprawnienia kombatanckie. Inwalidzi wojenni i osoby represjonowane posiadajàcy uprawnienia równorz´dne z inwalidami wojennymi, zaliczeni do I grupy (najwy˝sza), majà prawo do 78% zni˝ki w op∏atach za przejazdy Êrodkami komunikacji publicznej w pociàgach komunikacji krajowej
oraz autobusach linii zwyk∏ych, przyspieszonych i pospiesznych. Ponadto samym inwalidom wojennym z I i II grupy przys∏uguje dodatkowo refundacja 50% op∏at za ubezpieczenia komunikacyjne (OC i AC).
W zakresie opieki medycznej inwalidzi

KOMBATANT 2005 nr 12

wojenni i osoby represjonowane korzystajàce z uprawnieƒ równorz´dnych z inwalidami wojennymi posiadajà ulgi w op∏atach
za niektóre przedmioty ortopedyczne, lecznicze Êrodki techniczne i leki na recept´.
*
Wdowy i wdowcy pozostali po inwalidach wojennych i inwalidach – osobach represjonowanych majà prawo do rent rodzinnych.
3. Emerytury
Nabycie uprawnieƒ kombatanckich automatycznie nie daje prawa do emerytury.
Kombatantom i osobom represjonowanym
dolicza si´ jednak do wypracowanych
w Polsce lat pracy okresy zaliczone do
uprawnieƒ kombatanckich, co mo˝e stanowiç podstaw´ do ubiegania si´ o polskà
emerytur´ wojskowà lub emerytur´ przyznawanà na zasadach ogólnych (cywilnà).
3.1 Emerytury przyznawane na zasadach
ogólnych
Emerytury przyznawane na zasadach
ogólnych przys∏ugujà kombatantom i osobom represjonowanym, którzy spe∏niajà
nast´pujàce podstawowe warunki:
– kobiety ukoƒczony 55. rok ˝ycia i 15 lat
zaliczonych do sta˝u pracy,
– m´˝czyêni ukoƒczony 60. rok ˝ycia i 20
lat zaliczonych do sta˝u pracy.
Wnioski i pytania dotyczàce emerytur,
w tym zasad uwzgl´dniania w sta˝u pracy
okresów zaliczonych do uprawnieƒ kombatanckich, nale˝y kierowaç do Zak∏adu
Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych pod podany ju˝
adres.
3.2 Emerytury wojskowe
Emerytura wojskowa przys∏uguje kombatantom, którzy s∏u˝yli minimum 15 lat
w Wojsku Polskim. Szczegó∏owych informacji udziela w tej sprawie:
Wojskowe Biuro Emerytalne
ul. Z∏ota 5
00-909 Warszawa
4. Renty specjalne przyznawane przez
Prezesa Rady Ministrów
4.1 Renty przyznawane na zasadach
ogólnych
Istnieje mo˝liwoÊç ubiegania si´ o sta∏à
pomoc finansowà dla Polaka z zagranicy,
albowiem na podstawie art. 82 ust. 1 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach
i rentach (...) Prezes Rady Ministrów
w szczególnie uzasadnionych przypadkach
mo˝e przyznaç rent´ specjalnà na warunkach i w wysokoÊci innej ni˝ okreÊlone

w przywo∏anej ustawie. Rent´ tego rodzaju
przyznaje si´, mi´dzy innymi na wniosek
konsulatów RP, osobom szczególnie zas∏u˝onym dla paƒstwa polskiego i spo∏ecznoÊci polonijnej.
Do wnioskodawcy nale˝y obowiàzek wyjaÊnienia, czy rekomendowana osoba zachowa∏a polskie obywatelstwo i dlaczego
powinna byç traktowana w sposób wyjàtkowy. Wszelkie argumenty powinny byç udokumentowane, zarówno chwalebny szlak
wojenny (w tej cz´Êci jednym z dowodów
mo˝e byç decyzja Urz´du o przyznaniu
uprawnieƒ kombatanckich), jak i dokonania na niwie polonijnej (nazwy organizacji,
pe∏nione funkcje, przyk∏ady inicjatyw
i przedsi´wzi´ç). Znaczàcy wp∏yw na decyzj´ majà szczególne okolicznoÊci, jakie spowodowa∏y obecnà trudnà sytuacj´ materialnà, a tak˝e informacja, co stanowi∏o dotychczasowe êród∏o utrzymania i dlaczego
zainteresowany pomocà nie ma emerytury
lub renty w kraju zamieszkania. Sama dzia∏alnoÊç kombatancka lub doznane represje
nie sà tutaj zatem wystarczajàcà podstawà
do przyznania wy˝ej wymienionego Êwiadczenia.
Wnioski o przyznanie renty specjalnej
przyjmuje:
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Aleje Ujazdowskie 1/3
00-583 Warszawa
4.2 Âwiadczenia specjalne przyznawane
kombatantom zamieszka∏ym na terenie
b. ZSRR
Âwiadczenia specjalne sà szczególnym
rodzajem rent przyznawanych przez Prezesa Rady Ministrów wy∏àcznie weteranom
II wojny Êwiatowej, zamieszka∏ym w paƒstwach powsta∏ych po rozpadzie Zwiàzku
Radzieckiego. Otrzymujà je osoby, które:
– legitymowa∏y si´ polskim obywatelstwem we wrzeÊniu 1939 roku i pe∏ni∏y
s∏u˝b´ w polskich lub sojuszniczych, regularnych lub konspiracyjnych formacjach wojskowych albo powadzi∏y tajne
nauczanie;
– nigdy nie posiada∏y obywatelstwa polskiego, ale legitymujà si´ polskim rodowodem i pe∏ni∏y s∏u˝b´ w polskich
formacjach wojskowych. Z uwagi na
zamieszczone w ustawie o kombatantach (...) wspomniane ju˝ przepisy
o obywatelstwie, weterani tej grupy nie
Ciàg dalszy na str. 18
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Ciàg dalszy ze str. 17

UroczystoÊci z okazji 62. rocznicy bitwy pod Lenino

Opole
mogà otrzymaç decyzji kierownika
Urz´du o przyznaniu uprawnieƒ kombatanckich.
Decyzje Premiera nie sà wydawane na
podstawie ustawy z 24 stycznia 1991 roku
o kombatantach (...), lecz ustawy z 17
grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach
(...). Fakt korzystania ze Êwiadczeƒ specjalnych nie jest zatem równoznaczny
z posiadaniem polskich uprawnieƒ kom batanckich. Âwiadczenie specjalne przyznawane jest w jednakowej wysokoÊci
wszystkim uprawnionym (ok. 100 USD
na kwarta∏) i nie podlega dziedziczeniu
przez cz∏onków rodziny.
Wnioski o przyznanie tego rodzaju
Êwiadczeƒ, na specjalnych formularzach,
przyjmujà odpowiednie dla miejsca zamieszkania polskie placówki dyplomatyczne. Âwiadczenie specjalne, jako jedyne z omawianych, przekazywane jest
kombatantom za poÊrednictwem konsulatów RP.
Âwiadczenie specjalne nie mo˝e byç
∏àczone ze Êwiadczeniem w wysokoÊci
dodatku kombatanckiego, o którym mowa w punkcie 1.1.
5. Âwiadczenia dla osób deportowa nych do prac przymusowych
Urzàd do Spraw Kombatantów i Osób
Represjonowanych realizuje tak˝e ustaw´ z 31 maja 1996 r. o Êwiadczeniu pieni´˝nym przys∏ugujàcym osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz
osadzonym w obozach pracy przez III
Rzesz´ i Zwiàzek Socjalistycznych Republik Radzieckich (Dz. U. z 1996 r. Nr 87,
poz. 395 z póên. zm.). Uprawnienia z tej˝e ustawy nabywajà jednak wy∏àcznie
osoby, które w o k r e s i e p o d l e g a n i a r e p r e sjom by∏y obywatelami polskimi i sà nimi
obecnie oraz posiadajà sta∏e miejsce za mieszkania na terytorium Rzeczypospo litej Polskiej .
JeÊli poszkodowany powróci na sta∏e
do kraju, mo˝e ubiegaç si´ o Êwiadczenie
przys∏ugujàce robotnikom przymusowym, pod warunkiem, ˝e nie korzysta
z uprawnieƒ przys∏ugujàcych kombatan tom i ofiarom represji z ustawy z 24 stycz nia 1991 r .

Oprac. Franciszka GRYKO,
Jan P. SOBOLEWSKI
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Spotkanie ˝o∏nierzy
1 i 2 Armii
paêdziernika br. w Klubie Garnizonowym w Opolu, z okazji 62. rocznicy bitwy pod Lenino odby∏o si´ spotkanie, w którym udzia∏ wzi´∏o ponad 150 osób. Licznie
przybyli ˝o∏nierze 1 i 2 Armii Wojska Polskiego, a wÊród nich bohaterowie tamtych
wydarzeƒ. Nie zabrak∏o równie˝ by∏ych ˝o∏nierzy zawodowych z ich prezesem, p∏k.
Mieczys∏awem MaÊlakiem. W spotkaniu
uczestniczyli te˝ prezesi innych organizacji
kombatanckich. Obecni byli tak˝e przedstawiciele w∏adz paƒstwowych, wojewódzkich
i miejskich oraz Wojska Polskiego.
Wprowadzenia do dyskusji dokonali
uczestnicy bitwy pod Lenino: por. Irena Kot
– ˝o∏nierz 1 Samodzielnego Batalionu Kobiecego im. Emilii Plater; p∏k Kazimierz
Kluk – ˝o∏nierz 1 pu∏ku czo∏gów 1 Dywizji
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Przed pomnikiem 2 i 3 Brygady Pancernej
1 Drezdeƒskiego Korpusu Pancernego kwiaty
sk∏adajà delegacje kombatanckie i by∏ych ˝o∏nierzy zawodowych. Od lewej: prezes ZOZKRP i BWP p∏k Stefan Szelka, sekretarz ZWZKRP i BWP p∏k Antoni Chorzewski i prezes
ZWZBZZ i OFWP p∏k Mieczys∏aw MaÊlak

Piechoty im. T. KoÊciuszki i por. Henryk Kosid∏o – ˝o∏nierz 5 Brygady Artylerii 1 Armii
Wojska Polskiego.
Podczas spotkania odby∏o si´ wr´czenie
zas∏u˝onym kombatantom odznaczeƒ paƒstwowych i zwiàzkowych.
Stefan SZELKA

Siedlce

Pami´ç o bohaterach
spod Lenino
paêdziernika br. Starosta Powiatu Siedleckiego Henryk Brodowski oraz Powiatowa Rada Kombatancka uczcili pami´ç
walczàcych i poleg∏ych na polach bitwy pod
Lenino.
UroczystoÊci rozpocz´∏a Msza Êw., nast´pnie przedstawiciele w∏adz miasta i wojska, cz∏onkowie Zwiàzku Kombatantów RP
i BWP oraz Zwiàzku Inwalidów Wojennych,
poczty sztandarowe ZK z Ka∏uszyna, Siedlec i Sucho˝ebr oraz kombatanci zrzeszeni
w Powiatowej Radzie Kombatanckiej przeszli na plac gen. Sikorskiego, gdzie odby∏a
si´ g∏ówna cz´Êç spotkania.
Podczas uroczystoÊci dyrektor Departamentu Wojskowego UdSKiOR p∏k Jan
Ozga odznaczy∏ p∏k. Teodora Woliƒskiego
i mjr. Wies∏awa Telackiego Medalami „Pro

12

Sk∏adanie wieƒców przez delegacje podczas
uroczystoÊci z okazji 62. rocznicy bitwy pod
Lenino zorganizowanej w Siedlcach

Memoria”. Wr´czy∏ równie˝ Medale Urz´du przyznane przez kierownika UdSKiOR
za prac´ na rzecz Êrodowiska kombatanckiego.
Przewodniczàcy Powiatowej Rady Kombatanckiej p∏k Antoni Sikorski z∏o˝y∏ gratulacje odznaczonym i podzi´kowa∏ przyby∏ym na uroczystoÊç. Nast´pnie z∏o˝ono
wieƒce i kwiaty. Koƒcowym akcentem uroczystoÊci by∏y: Apel Poleg∏ych i salwa honorowa.
Wanda TATARZY¡SKA

Warszawskie Powàzki

Pomordowanym w wi´zieniach hitlerowskich
i obozach koncentracyjnych
paêdziernika br. przy Mauzoleum na
warszawskich Powàzkach odby∏o si´
spotkanie poÊwi´cone pami´ci pomordowanych w wi´zieniach hitlerowskich i obozach koncentracyjnych. GoÊci przyby∏ych
na t´ uroczystoÊç przywita∏ prezes Zarzàdu
G∏ównego Polskiego Zwiàzku By∏ych
Wi´êniów Politycznych Hitlerowskich Wi´zieƒ i Obozów Koncentracyjnych Stefan
Zdzis∏aw Koz∏owski. W ceremonii wzi´li
udzia∏ byli wi´êniowie hitlerowskich obo-
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Fot. Katarzyna Hoppe

zów, rodziny pomordowanych oraz m∏odzie˝ z warszawskich szkó∏. OkolicznoÊciowe przemówienie wyg∏osi∏ prof. Leszek
Zió∏kowski. Po wspólnej modlitwie i Apelu
Pomordowanych, pod Mauzoleum z∏o˝ono
wieƒce i kwiaty oraz zapalono znicze.
K. H.
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Lektury kombatanckie

Aby pami´ç o poleg∏ych
powstaƒcach nie zagin´∏a...
Z. KoÊciaƒski, Z. Wartel, Zachowane mogi∏y Powstaƒców Wiel kopolskich poleg∏ych i zmar∏ych w czasie walk powstaƒczych
1918/1919. Poznaƒ 2003, s. 156, fotogr.
2002 r. z inicjatywy Marsza∏ka Wielkopolski zosta∏a wydana publikacja „Zachowane mogi∏y Powstaƒców Wielkopolskich
poleg∏ych i zmar∏ych w czasie walk powstaƒczych 1918/1919” autorstwa dr.
Z. KoÊciaƒskiego i dr. Z. Wartela, dzia∏aczy Komisji Historycznej Zarzàdu
G∏ównego Towarzystwa Pami´ci Powstania Wielkopolskiego 1918/1919.
By∏o to pierwsze od 1936 r. opracowanie na temat losów mogi∏ powstaƒczych. Wydarzenia II wojny Êwiatowej,
ekshumacje, likwidacja wielu cmentarzy i miejsc pochówku spowodowa∏y, ˝e
informacje zawarte w opracowaniu
T. Jab∏oƒskiego („Lista strat Powstania
Wielkopolskiego 1918/1919”, Warszawa 1936) okaza∏y si´ w znacznym stopniu zdezaktualizowane. Autorom publikacji uda∏o si´ ustaliç miejsca pochówku jedynie 468 powstaƒców spoÊród 1741 poleg∏ych powstaƒców wymienionych w opracowaniu T. Jab∏oƒskiego. Spowodowa∏o to zintensyfikowanie prac badawczych. Wynikiem tych
prac jest omawiana publikacja.
Jak piszà we wst´pie autorzy: „Na
kolejny apel Prezesa Towarzystwa Pami´ci Powstania Wielkopolskiego
1918/1919 Stefana Bar∏oga nap∏yn´∏o
kilkaset odpowiedzi. Pracownicy Komisji Historycznej TPPW utrzymywali
liczne kontakty z samorzàdami lokalnymi oraz prowadzili samodzielne badania w terenie. Poszukiwaniami obj´to 261 cmentarzy i innych miejsc pochówku. W wyniku tych dzia∏aƒ zdo∏ano zlokalizowaç i potwierdziç istnienie
1117 mogi∏ powstaƒczych, w tym 1028
mogi∏ imiennych. Zaj´to si´ tak˝e listà
T. Jab∏oƒskiego tzw. „Mogi∏ nie umiejscowionych w terenie”. Rozleg∏e prace
w tym zakresie nie przynios∏y wprawdzie zbyt imponujàcych rezultatów liczbowych. Ustalono bowiem lokalizacj´
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Ze wspomnieƒ

Legionowi ˚o∏nierze
y∏em uczniem drugiej klasy szko∏y powszechnej w Kraszewicach, kiedy zmar∏
Marsza∏ek Józef Pi∏sudski, nazywany przez polskà m∏odzie˝ „Dziadkiem”. Pami´tam jak dziÊ
– 12 maja 1935 r. – wsz´dzie powiewa∏y sztandary z czarnymi kokardami. Ca∏a szko∏a by∏a zasmucona Êmiercià „Dziadka”. Kilka dni póêniej
przez radio wys∏uchaliÊmy relacji z uroczystoÊci
pogrzebowych z Krakowa.

B

grobów blisko 30 powstaƒców (17 ustaleƒ ze 100-procentowà pewnoÊcià, pozosta∏e „prawdopodobne”). Jednak
ka˝dy przypadek ustalenia danych osobowych poleg∏ego ˝o∏nierza, dotàd
przez 85 lat okreÊlanego jako „NN”,
jest nie tylko sukcesem badawczym,
lecz daje du˝à satysfakcj´ moralnà.”
W wi´kszoÊci przypadków autorzy
spotkali si´ ze zrozumieniem i ˝yczliwoÊcià w∏adz samorzàdowych, parafii,
szkó∏, organizacji kombatanckich,
oÊrodków kultury i innych podmiotów,
które bardzo dok∏adnie wype∏ni∏y przes∏ane ankiety, uzupe∏niajàc je – z w∏asnej inicjatywy – o fotografie grobów
i pomników, odpisy z ksiàg cmentarnych, z ksi´gi zgonów i wiele innych dokumentów. Niemniej jednak nie uda∏o
si´ im uzyskaç jakichkolwiek informacji
o losie grobów powstaƒców pochowanych na 68 cmentarzach, co ocenili jako niepowodzenie. Trzeba tu podkreÊliç, ˝e spowodowane to by∏o niepowa˝nym potraktowaniem ankiety przez
niektóre Êrodowiska lokalne.
Miejmy nadziej´, ˝e ta publikacja dotrze do tych oÊrodków i zwróci uwag´
na koniecznoÊç opieki nad tymi mogi∏ami. Nie mo˝na bowiem dopuÊciç do
sytuacji, by pami´ç o poleg∏ych powstaƒcach zagin´∏a, by wyst´powa∏y
przypadki stwierdzone przez autorów
opracowania: „W toku prowadzonej
pracy naukowej niejednokrotnie stwierdzaliÊmy, ˝e nieomal na naszych oczach
znikajà mogi∏y powstaƒcze. W ciàgu
2003 r. co najmniej kilkanaÊcie grobów,
wi´kszoÊci tych, które znajdujà si´
w ewidencji T. Jab∏oƒskiego, po prostu… skopano.”
Niech s∏owa naszego wieszcza „JeÊli
zapomn´ o n i c h , T y , B o ˝ e n a n i e b i e ,
Zapomnij o mnie” b´dà przestrogà dla
przysz∏ych pokoleƒ. (...)

W domu brat mojej mamy Franciszek St´pieƒ, legionista Pi∏sudskiego, powiedzia∏: Teraz
mo˝emy tylko oczekiwaç wojny z sàsiadami.
S∏owa te mia∏y si´ wkrótce sprawdziç. W 1939 r.,
po czterech latach od Êmierci Józefa Pi∏sudskiego wybuch∏a II wojna Êwiatowa, jedna z najstraszniejszych wojen w dziejach ludzkoÊci. (...)
Marsza∏ek Józef Pi∏sudski, jak przysta∏o na
prawdziwego wodza, otacza∏ troskà swoich ˝o∏nierzy, zw∏aszcza legionistów. Osadnikom wojskowym osiedlajàcym si´ na Kresach Wschodnich nadawa∏ na w∏asnoÊç ziemi´, a banki udziela∏y znacznych i d∏ugoterminowych po˝yczek
pieni´˝nych. Wujek Franciszek St´pieƒ, korzystajàc z tych dobrodziejstw, osiedli∏ si´ w miejscowoÊci Temra, 30 km za Kobryniem w kierunku Berezy Kartuskiej. Rok póêniej sprowadzi∏
naszà rodzin´, bo brakowa∏o ràk do pracy. Gdy
usta∏a praca w polu, schodzili si´ koledzy legioniÊci z sàsiednich osad do wujka Franka i opowieÊciom nie by∏o koƒca, zw∏aszcza w d∏ugie zimowe wieczory. Najcz´Êciej wspominali wypraw´ kijowskà i walki z bolszewikami w 1920 r.
Wujek Franek bra∏ równie˝ udzia∏, jako wierny
˝o∏nierz Józefa Pi∏sudskiego, w przewrocie majowym w 1926 r. (...)
Kiedy zaczyna∏o si´ nam troch´ powodziç
– wybuch∏a wojna z Niemcami, a 17 wrzeÊnia
Czerwona Armia ze Wschodu zagarn´∏a Kresy
Wschodnie.
W 1946 r. Franciszek St´pieƒ, jako repatriant
osiad∏ ze swojà rodzinà w CieÊlach ko∏o OleÊnicy. Swojà pracà i zas∏ugami dla Ojczyzny zdoby∏
du˝e uznanie wÊród miejscowej ludnoÊci przyby∏ej tak˝e zza Buga. Po 1989 r. by∏ cz´sto zapraszany na uroczystoÊci paƒstwowe do OleÊnicy.
Legionista Franciszek St´pieƒ, mimo ran odniesionych w pierwszej wojnie Êwiatowej, do˝y∏
s´dziwych lat. Nale˝a∏ do najstarszych ˝o∏nierzy
w Polsce.

Zenon JÓèWIAK

Boles∏aw ¸UGOWSKI

Grób matki i Marsza∏ka Józefa Pi∏sudskiego
w Wilnie. Napisy na p∏ycie grobu brzmià:
Ty wiesz, ˝e dumni nieszcz´Êciem nie mogà za
innych Êladem iÊç tà samà drogà. Kto mogàc
wybraç, wybra∏ zamiast domu gniazdo na ska∏ach or∏a: niechaj umie spaç, gdy êrenice czerwone od gromu i s∏ychaç j´k szatanów w sosen szumie. Tak ˝y∏em
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Ciàg dalszy ze str. 13
20 czerwca w Warszawie , w Muzeum Wojska
Polskiego odby∏a si´ promocja ksià˝ki Marii
Machowskiej „Virtuti na habitach. Warszawskie Termopile 1944”. Wspó∏organizatorem
prezentacji publikacji by∏a Fundacja „Warszawa Walczy 1939-1945”.
20 czerwca w Bia∏ej Panieƒskiej k. Rychwa∏u
oddano ho∏d 21 mieszkaƒcom Kalisza zamordowanym przez hitlerowców w 1942 r. UroczystoÊç zgromadzi∏a przedstawicieli w∏adz
samorzàdowych powiatów koniƒskiego i kaliskiego oraz gmin Rychwa∏ i Stawiszyn. Licznie stawi∏y si´ poczty sztandarowe, m∏odzie˝,
stra˝acy, reprezentanci organizacji spo∏ecznych. Przyjechali cz∏onkowie rodzin zamordowanych Kaliszan i kombatanci, którzy reprezentowali Zwiàzek Wi´êniów Politycznych
i Represjonowanych Okresu Stalinowskiego
oraz Zwiàzek Kombatantów RP i By∏ych
Wi´êniów Politycznych.
22 czerwca w Lublinie , w wàwozie przy ul.
Nadbystrzyckiej byli wi´êniowie polityczni
Zamku Lubelskiego, dzieci, m∏odzie˝ z lubelskich szkó∏, a tak˝e Ko∏o M∏odych Katolickiego Stowarzyszenia Civitas Christiana i Sekcja
M∏odych Stronnictwa Narodowego oddali
czeÊç straconym polskim patriotom. W tym
miejscu Niemcy dokonywali masowych egzekucji, g∏ównie na lubelskiej inteligencji.
Msz´ Êw. w intencji pomordowanych odprawi∏ ks. Józef Maciàg, wikariusz parafii p.w.
Âwi´tej Rodziny.

25 c z e r w c a w W a r s z a w i e , z inicjatywy Oddzia∏u Sto∏ecznego Polskiego Towarzystwa
Turystyczno-Krajoznawczego oraz Komitetu
Budowy Witra˝y Wojska Polskiego, w koÊciele p.w. Matki Bo˝ej Wspomo˝ycielki
Wiernych na Chomiczówce odby∏a si´ uroczystoÊç poÊwi´cenia witra˝y Wojska Polskiego. PoÊwi´cenia witra˝y dokona∏ Kanclerz Kurii Polowej WP ks. komandor dr Leon
Szot w asyÊcie ksi´˝y i kapelanów WP.
3 0 c z e r w c a w W a r s z a w i e , w siedzibie NKW
PSL odby∏a si´ konferencja naukowa pt.
„Ludowcy w strukturach Polskiego Paƒstwa
Podziemnego 1939 - 1945” . Podczas konferencji referaty wyg∏osili: prof. Piotr Matusak – „Ludowa wizja konspiracji a struktury
PPP” , dr Arkadiusz Indraszczyk – „Ludowcy
a Delegatura Rzàdu RP – na przyk∏adzie doÊwiadczeƒ Adama Bienia” , dr Janusz Gmitruk – „Stefan Korboƒski – polityk i ˝o∏nierz
PPP (ostatni Delegat Rzàdu RP na Kraj)” ,
Stanis∏aw Ozonek – „60. rocznica zakoƒczenia dzia∏alnoÊci PPP – formy upami´tnienia
przez OZ˚BCh” . Organizatorami konferencji
by∏y: Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego, Zak∏ad Historii Ruchu Ludowego,
Ogólnopolski Zwiàzek ˚o∏nierzy Batalionów
Ch∏opskich, Instytut Historii Akademii Podlaskiej w Siedlcach.

weckiego, w koÊciele Âw. Jakuba przy pl.
Narutowicza w Warszawie zosta∏a odprawiona uroczysta Msza Êw. koncelebrowana
w intencji Genera∏a. UroczystoÊç odbywa∏a
si´ w asyÊcie 10 pocztów sztandarowych
organizacji kombatanckich AK. Po Mszy Êw.
uczestnicy uroczystoÊci przeszli przed tablic´ upami´tniajàcà to wydarzenie przy ul.
Spiskiej 14, gdzie po krótkich wystàpieniach przedstawicieli: Âwiatowego Zwiàzku
˚o∏nierzy Armii Krajowej, zaproszonych goÊci i wnuka Genera∏a – z∏o˝one zosta∏y
kwiaty przed tablicà.
3 0 c z e r w c a Sejm RP podjà∏ uchwa∏´
w sprawie uczczenia 70. rocznicy Êmierci
Marsza∏ka Józefa Pi∏sudskiego nast´pujàcej
treÊci: Marsza∏ek Józef Pi∏sudski dobrze zas∏u˝y∏ si´ Paƒstwu i Narodowi Polskiemu.
W 70. rocznic´ Êmierci wdzi´czni Rodacy.
2 l i p c a w e W r o n k a c h , miasteczku, w którym znajdowa∏o si´ jedno z najci´˝szych
wi´zieƒ politycznych oddano ho∏d tym, którzy swà walk´ o wolnà Polsk´ przyp∏acili
˝yciem. Zjazd wi´êniów politycznych okresu
stalinowskiego we Wronkach rozpocz´∏a
uroczysta Msza Êw. w intencji pomordowanych w komunistycznych wi´zieniach ˝o∏nierzy paƒstwa polskiego.

3 0 c z e r w c a w W a r s z a w i e z okazji 62. rocznicy aresztowania przez gestapo Komendanta G∏ównego AK gen. Stefana Grota-Ro-

Oprac. E.D.

2006 r. egzemplarz „Kombatanta” b´dzie kosztowa∏
2,50, a cena prenumeraty rocznej
wraz z kosztem wysy∏ki – 30 z∏.
Prenumerata ze zleceniem dostawy za granic´ pocztà lotniczà kosztuje 24 USD lub równowartoÊç tej
kwoty (mogà byç czeki). Wp∏at na
prenumerat´ nale˝y dokonywaç na
konto: Urzàd ds. Kombatantów
i Osób Represjonowanych, ul.
Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa,
numer konta:

W

NBP Oddzia∏ Okr´gowy Warszawa

03101010100050472231000000
Bardzo prosimy o wype∏nianie
przekazu wed∏ug za∏àczonego
wzoru.
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„...Czy to by∏a kula,/ Synku,/ Czy to serce p´k∏o?...”/(K.K. Baczyƒski)

Poleg∏ym harcerzom
poznaƒskim
Êmiu m∏odych ch∏opców: Jan
Dryga∏a, Kazimierz Figurski,
Józef Kacprzak, Marian Koperski, Stefan Matuszewski, Adam Nadolski, Henryk Wiciak, Ludomir Wojtkowski , odpowiadajàc w pierwszych
dniach wrzeÊnia 1939 r. na apel prezydenta Warszawy Stefana Starzyƒskiego,
ruszy∏o z rodzinnego Poznania w kierunku walczàcej stolicy, chcàc czynnie
uczestniczyç w jej obronie. Nie dane im
jednak by∏o dotrzeç do celu podró˝y.
Zostali zamordowani przez niemiecki
patrol, gdy planowali przepraw´ przez
Wis∏´ w okolicach wsi Rakowo. Mogi∏a
tragicznie zmar∏ych znajduje si´ obecnie na cmentarzu w Zakrzewie.
W uroczystoÊci patriotycznej licznie
uczestniczyli: miejscowa ludnoÊç, harcerze, ˝o∏nierze WP, kombatanci, dzieci
i m∏odzie˝. Centralnym punktem obchodów by∏a Msza Êw. pod przewodnictwem ks. kanonika kpt. Wojciecha
Brzozowskiego , uÊwietniona oprawà
muzycznà w wykonaniu artystów towarzyszàcych Êwiatowej s∏awy Êpiewakowi
operowemu Kazimierzowi Kowalskiemu. Ksiàdz Brzozowski wyg∏osi∏ równie˝ okolicznoÊciowe kazanie.

O

Histori´ tragicznie zmar∏ych harcerzy poznaƒskich przybli˝y∏ zgromadzonym Marek Gajewski. On te˝ zapali∏ znicz, znak wiecznego ognia, który nast´pnie zosta∏ przeniesiony przez
Marcina Olechowskiego (laureata IX
edycji Ogólnopolskiego Konkursu
„Losy ˝o∏nierza i dzieje or´˝a polskiego w latach 1921-1945”) na znajdujàcy
si´ nieopodal grób harcerzy. Nast´pnie przy dêwi´kach wojskowego werbla na mogile uroczyÊcie z∏o˝ono
wieƒce i kwiaty. WÊród delegacji by∏y:
dzieci ze Szko∏y Podstawowej w Podgórzu oraz ze Szko∏y Podstawowej nr
23 im. AK w P∏ocku, m∏odzie˝ Gimnazjum nr 8 im. A. Macieszy z P∏ocka,
dzieci ze Szko∏y w Blichowie, harcerze, kombatanci, Wójt Gminy Ma∏a
WieÊ, delegacja starostw oraz inni
uczestnicy Apelu. Na zakoƒczenie
uroczystoÊci uczniowie z SP w Podgórzu i dzieci ze SP nr 23 w P∏ocku zaprezentowa∏y specjalnie przygotowany
na t´ okazj´ program artystyczny. Niezapomniane wra˝enie pozostawi∏ równie˝ druh Wac∏aw Milke, któremu towarzyszyli harcerze z zespo∏u „Dzieci
P∏ocka”.

Wystawa „Warszawa o Was pami´ta”

Fot. Kazimierz Pieƒkosz

Fot. Kazimierz Pieƒkosz
Przemawia Marek Gajewski, przewodniczàcy
Porozumienia Organizacji Kombatanckich
P∏ocka

Uczniowie ze Szko∏y Podstawowej
w Podgórzu z∏o˝yli deklaracj´, ˝e
wkrótce ich szko∏a przyjmie imi´ i patronat bohaterskich ch∏opców.
Wies∏aw ˚MUDA
Dyrektor Spo∏ecznego Liceum
Ogólnokszta∏càcego w Ma∏ej Wsi
Przewodniczàcy Komisji do Spraw
Spo∏ecznych Rady Powiatu w P∏ocku
Fot. Ewa Zió∏kowska

Wystawa pamiàtek z Powstania
W Âwi´to Niepodleg∏oÊci, 11 listopada br. w Muzeum Powstania Warszawskiego zosta∏a otwarta wystawa „Warszawa o Was
pami´ta”, podsumowujàca trwajàcà ju˝ dwa lata zbiórk´ powstaƒczych pamiàtek, prowadzonà przez Muzeum. Pomys∏odawcà wystawy by∏ dyrektor Muzeum Jan O∏dakowski, a koordynatorem projektu – Joanna Lang.
listopadzie 2003 r. pod has∏em „Czy zachowasz nas
w Pami´ci Warszawo?” rozpocz´∏a si´ publiczna zbiórka pamiàtek
z Powstania. Akcja ta wywo∏a∏a niezwykle szeroki oddêwi´k nie tylko wÊród
warszawiaków. Ponad 1800 darczyƒców
przekaza∏o Muzeum oko∏o 16 tysi´cy
pamiàtek. Na wystawie pokazano zale-
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dwie niewielkà cz´Êç zebranych przedmiotów, fotografii i dokumentów. Jest
broƒ, opaski, mundury, odznaczenia,
m.in. przyznane Stefanowi Korboƒskiemu, a nawet obràczki Êlubne z ∏usek karabinowych i dzieci´ce zabawki. Muzeum, urzàdzajàc wystaw´, chcia∏o tym
samym goràco podzi´kowaç wszystkim
darczyƒcom.

Na uroczystoÊci otwarcia licznie zebrali si´ kombatanci – warszawscy Powstaƒcy wraz z rodzinami. Wystawa potrwa do 2 stycznia 2006 r.
Muzeum Powstania Warszawskiego
prowadzi zbiórk´ ca∏y czas. Podobne
wystawy b´dà organizowane cyklicznie,
raz w roku.
Ewa ZIÓ¸KOWSKA
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Pieta – Miednoje 1940
dla gen. Marka Papa∏y

Medal Urz´du

Za upami´tnianie tradycji walk
o niepodleg∏oÊç
listopada
br.
kierownik
UdSKiOR, minister Jan Turski
uhonorowa∏ prezesa Stowarzyszenia „Mi´dzynarodowy Rajd Katyƒski” Wiktora W´grzyna Medalem
Urz´du „Za Upami´tnianie Tradycji Walk o Niepodleg∏oÊç”. Wiktor
W´grzyn jest g∏ównym pomys∏odawcà i realizatorem rajdów do Ka- Fot. Agnieszka Boruszkowska
tynia i innych miejsc pami´ci poÊwi´conym polskim ˝o∏nierzom
i policjantom pomordowanym przez NKWD w czasie II wojny
Êwiatowej oraz ˝o∏nierzom WP poleg∏ym „Za WolnoÊç Waszà i Naszà”. Rajd, który przy wsparciu m.in. UdSKiOR w tym roku odby∏
si´ po raz piàty, sta∏ si´ doskona∏à formà upami´tniania tradycji
walk o niepodleg∏oÊç, elementem patriotycznego wychowania jego
uczestników oraz znakomità okazjà do przypomnienia Ojczyzny
Polakom rozrzuconym przez lata historii po Kresach Wschodnich.

9

A. B.

Komunikat
Instytutu Pami´ci Narodowej
ddzia∏owa Komisja Âcigania Zbrodni przeciwko Narodowi
Polskiemu w Gdaƒsku prowadzi Êledztwo w sprawie bezprawnego pozbawienia wolnoÊci w dniu 25 wrzeÊnia 1939 r.
w Wilnie Józefa Rakowskiego, syna Augusta i Marii, ur. 7 paêdziernika 1890 r. w Wilnie, by∏ego wicewojewody wileƒskiego.
Wed∏ug ustaleƒ post´powania zosta∏ zatrzymany przez funkcjonariuszy NKWD w dniu 25 wrzeÊnia 1939 r., osadzony w wi´zieniu na ¸ukiszkach, a nast´pnie wywieziony w nieznanym kierunku w dniu 1 listopada 1939 r.
Jedynà informacjà o losie wymienionego jest zapis w Ksi´dze
15 Brygady Wojsk Konwojowych NKWD, z którego wynika, i˝
Józef Rakowski na mocy rozporzàdzenia z dnia 29 kwietnia 1940
r. I Oddzia∏u Specjalnego NKWD Bia∏oruskiej SRR zosta∏ tego
samego dnia dostarczony z wi´zienia w Czerwieni do Miƒska.
Osoby posiadajàce wiedz´ na temat b´dàcy przedmiotem post´powania proszone sà o kontakt listowy na adres:
Instytut Pami´ci Narodowej
Oddzia∏owa Komisja Âcigania Zbrodni przeciwko Narodowi
Polskiemu w Gdaƒsku, 81-311 Gdynia, ul. Witomiƒska 19 – sygnatura akt S 30/05/Zk.
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Informujemy
Zmiana adresu
Stowarzyszenie ˚o∏nierzy Oddzia∏ów Partyzanckich Okr´gu
Lubelskiego „WolnoÊç i Niezawis∏oÊç” informuje, ˝e dnia
10 paêdziernika zmieni∏o siedzib´. Nowy adres: ul. Hipoteczna
4 /IV p/, 20-027 Lublin.

d czterech lat, zawsze w pierwszà niedziel´ paêdziernika, Jasnà
Gór´ „bierze we w∏adanie” Policja. Wià˝e si´ to z upami´tnieniem Polskiego Cmentarza Wojennego w Miednoje k. Tweru, na
którym spoczywajà zamordowani przez Fot. Archiwum Gazety
NKWD policjanci II RP i jeƒcy najwi´ksze- Policyjnej
go obozu sowieckiego dla Polaków
– Ostaszkowa. Na ich czeÊç w filarze Kaplicy Matki Bo˝ej Cz´stochowskiej wmurowana zosta∏a okaza∏a mosi´˝na tablica GLORIA VICTIS z napisem: „MIEDNOJE –
dla pami´ci, dla przestrogi, dla modlitwy...”
Z inicjatywy Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939 r., Niezale˝nych Zwiàzków Zawodowych Policji, w∏adz KG, a tak˝e kapelanów policji z Duszpasterzem Krajowym
biskupem Marianem Dusiem na czele, na
uroczystej Mszy Êw. spotykajà si´ co roku
policjanci ca∏ej Polski ze sztandarami, rodziny wspó∏czesnych funkcjonariuszy i rodziny zamordowanych oraz poleg∏ych na Genera∏ Marek Papa∏a,
s∏u˝bie. Zbiera si´ wielka, wielopokolenio- Komendant G∏ówny Poliwa „rodzina policyjna”. Co roku te˝ po eu- cji, w Miednoje w czerwcu
charystii, w sali Jana Paw∏a II, wr´czany jest 1997 r.
Medal Pieta – Miednoje 1940. W tym roku, 2 paêdziernika, odznaczenie
nadawane przez Warszawskie Stowarzyszenie Rodzina Policyjna 1939 r.
odebra∏a Ma∏gorzata Papa∏a. Przyznano je poÊmiertnie jej m´˝owi, tragicznie zmar∏emu Komendantowi G∏ównemu Policji, nadinspektorowi
Markowi Papale, zamordowanemu 25 czerwca 1998 r.
W Laudacji Kapitu∏y Piety – Miednoje
1940 prezes Warszawskiego Stowarzyszenia
Rodzina Policyjna 1939 r. Tadeusz Konon
uzasadnia∏ nast´pujàco: ...Genera∏ Papa∏a
zginà∏ tak jak nasi Ojcowie na s∏u˝bie, bez
mo˝liwoÊci obrony, tak samo niewinnie
i skrytobójczo zamordowany. Tym bardziej
boleÊnie dla bliskich, ˝e we w∏asnym kraju,
jako zwierzchnik Policji – chroniàcej spo∏eczeƒstwo przed zbrodnià. Tak samo trudno
od lat dojÊç prawdy, dowodów i motywów Honorowy Medalion Patej zbrodni, jak w odniesieniu do bestial- mi´ci Pieta – Miednoje 1940
skiego mordu naszych Ojców...
UroczystoÊç, przy wype∏nionej sali Jana Paw∏a II, mia∏a wymiar symboliczny i ju˝ historyczny – odby∏a si´ w 65. rocznic´ Zbrodni Katyƒskiej
i 5. otwarcia cmentarza w Miednoje. Na rok przed swojà m´czeƒskà
Êmiercià, 20 czerwca 1997 r. gen. Marek Papa∏a odda∏ ho∏d policjantom
II RP odwiedzajàc Miednoje po zakoƒczeniu prac ekshumacyjnych,
przed rozpocz´ciem budowy najwi´kszej nekropolii Policji Paƒstwowej.
Oddania gotowego cmentarza 2 wrzeÊnia 2000 r. ju˝ nie doczeka∏...
Szkoda!
W∏odzimierz DUSIEWICZ
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Ukraiƒska Lista Katyƒska

Fot. Ewa Dumin

Katyƒ – s∏owo, które ogniskuje
okrucieƒstwo wobec Polaków...
28 paêdziernika br. w Katedrze Polowej Wojska Polskiego odby∏a si´ uroczysta Msza Êw., podczas której nastàpi∏o ods∏oni´cie i poÊwi´cenie w Kaplicy
Katyƒskiej-Mauzoleum tablic imiennych upami´tniajàcych Polaków – ofiary
Zbrodni Katyƒskiej, zamordowanych w 1940 r. przez NKWD na Ukrainie. Ods∏oni´cia tablic z 3435 nazwiskami obywateli RP, których grobów dotàd nie
odnaleziono, dokonali m.in. sekretarz Rady Ochrony Pami´ci Walk i M´czeƒstwa Andrzej Przewoênik oraz szef Kancelarii Prezydenta RP Waldemar Dubaniowski. Tablice poÊwi´ci∏ Biskup Warszawsko-Praski abp S∏awoj Leszek
G∏ódê. W uroczystoÊci uczestniczy∏ kierownik Urz´du do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, minister Jan Turski. Obecni byli: liczna grupa przedstawicieli Rodzin Katyƒskich z prezesem Zarzàdu Federacji Rodzin
Katyƒskich W∏odzimierzem Dusiewiczem; szef Biura Bezpieczeƒstwa Narodowego gen. Tadeusz Ba∏achowicz, szef Sztabu Generalnego WP gen. Czes∏aw Piàtas, generalicja, przedstawiciele w∏adz paƒstwowych, policji, korpus
dyplomatyczny, Prawos∏awny Ordynariusz WP ks. bp gen. bryg. Miros∏aw
Miron Chodakowski oraz Naczelny Kapelan Ewangelickiego Duszpasterstwa Wojskowego ks. bp gen. bryg. Ryszard Borski.
a ten moment czeka∏o wiele
osób w Polsce i za granicà, bo
osoby z tzw. Ukraiƒskiej Listy
Katyƒskiej nie mogà si´ doczekaç takich cmentarzy, jak w Katyniu, Charkowie i Miednoje – powiedzia∏ podczas
Mszy Êw. sekretarz Rady Ochrony Pami´ci Walk i M´czeƒstwa Andrzej Przewoênik. Kaplica Katyƒska w Katedrze
Polowej WP powsta∏a z inspiracji ówczesnego Biskupa Polowego WP gen.
dyw. S∏awoja Leszka G∏ódzia – upami´tnia m´czeƒstwo 21 857 obywateli
RP: jeƒców wojennych i wi´êniów zamordowanych wiosnà 1940 roku przez
NKWD. Âciana, która dzisiejszego dnia
zosta∏a ods∏oni´ta, b´dzie przypomina∏a zamordowanych z tzw. Ukraiƒskiej
Listy Katyƒskiej, których grobów dotàd
nie odnaleziono.
Na poczàtku Mszy Êw. Biskup Polowy WP gen. bryg. Tadeusz P∏oski wyrazi∏ wdzi´cznoÊç Federacji Rodzin Katyƒskich i Radzie Ochrony Pami´ci
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Walk i M´czeƒstwa za trud zwiàzany
z wyjaÊnianiem zbrodni pope∏nionych
na polskich jeƒcach wojennych na
Wschodzie.
Mszy Êw. w intencji pomordowanych
na Wschodzie przewodniczy∏ Nuncjusz
Apostolski w Polsce abp Józef Kowalczyk w koncelebrze z warszawskim biskupem pomocniczym bp Tadeuszem
Pikusem, sandomierskim biskupem pomocniczym bp Edwardem Frankowskim, prorektorem UKSW ks. prof.
Henrykiem Skorowskim, ksi´˝mi kapelanami wojskowymi.
W kazaniu metropolita warmiƒski
apb Edmund Piszcz mówi∏, ˝e s∏owo
„Katyƒ” zawiera ból, cierpienie i ∏zy
matek, ˝on, synów i córek.
Ogniskuje okrucieƒstwo, jakiego doznali nasi rodacy tylko dlatego, ˝e byli
Polakami, wierzyli w Boga i kochali
swojà Ojczyzn´...
Ewa DUMIN

Fot. Ewa Dumin
Figura „Chrystus Wszystkich Zagubionych”
d∏uta Maxa Biskupskiego

Fot. Ewa Dumin
Kaplica Matki Bo˝ej Katyƒskiej. W o∏tarzu Kaplicy umieszczono relikwi´ – wizerunek Matki
Bo˝ej Ostrobramskiej wykonany na sosnowej
desce – dzie∏o por. Henryka Gorzechowskiego,
uczestnika wojny polsko-bolszewickiej, oficera
WP, wi´ênia obozu NKWD w Kozielsku, zamordowanego w Lesie Katyƒskim. Na zdj´ciu
w Kaplicy – prezes Zarzàdu Federacji Rodzin
Katyƒskich W∏odzimierz Dusiewicz

Fot. Ewa Dumin

Fot. Ewa Dumin
Z okazji pierwszej rocznicy Êwi´ceƒ biskupich
i ingresu do Katedry Polowej Wojska Polskiego bp Tadeusz P∏oski (na zdj´ciu – pierwszy
z prawej) w darze od kapelanów otrzyma∏ pastora∏
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W Mszy Êw. licznie uczestniczyli przedstawiciele Rodzin Katyƒskich
Fot. Ewa Dumin
Przemawia sekretarz Rady Ochrony Walk
i M´czeƒstwa Andrzej Przewoênik
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Âwi´to 1 Dywizji Pancernej gen. Stanis∏awa Maczka

Maczkowcy pami´tajà
Fot. Ewa Dumin

Napis na cokole pomnika brzmi: „W ho∏dzie
˝o∏nierzom 1 Dywizji Pancernej poleg∏ym na
polach bitew Polski, Francji, Belgii, Holandii
i Niemiec – miasta zachodniej Europy. Koledzy z wojny 1939-1945. Rodacy”

Fot. Ewa Dumin
Jako pierwsza wieniec z∏o˝y∏a delegacja
Maczkowców. Stojà od prawej: prezesi – Janusz Go∏uchowski, rtm. Witold Deimel, Eustachy Jaroszenko oraz Stanis∏aw Zió∏kowski

paêdziernika br. odby∏a si´
– jak co roku – uroczystoÊç
z okazji Âwi´ta 1 Polskiej Dywizji Pancernej. Przed pomnikiem na placu
Inwalidów na warszawskim ˚oliborzu
stawili si´ pancerniacy 1 Dywizji Pancernej (niestety nie by∏ obecny przebywajàcy
w szpitalu genera∏ Micha∏ Gutowski), nie
zabrak∏o reprezentacji Ârodowiska „Oberlangen” – by∏ych kobiet jeƒców Stalagu
VI C Oberlangen, którym 12 kwietnia
1945 r. wolnoÊç przynieÊli ˝o∏nierze
1 PDP. Obecni byli przedstawiciele Wojska oraz korpusu dyplomatycznego Królestwa Niderlandów, Królestwa Wielkiej
Brytanii oraz Republiki Francji. Licznie
stawi∏a si´ m∏odzie˝ szkó∏ noszàcych imi´
genera∏a Stanis∏awa Maczka. Urzàd do
Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych reprezentowa∏ p∏k Jan Ozga.
Podczas uroczystoÊci prezes Sto∏ecznego Ârodowiska 1 Dywizji Pancernej gen.
Stanis∏awa Maczka Janusz Go∏uchowski
przypomnia∏ szlak bojowy Dywizji, który
wiód∏ przez Normandi´, Falaise, Belgi´,
Holandi´ i zakoƒczy∏ si´ przyj´ciem kapitulacji g∏ównej bazy niemieckiej Krigsmarine – Wilhelmshaven. Prezes Zarzàdu
G∏ównego Zwiàzku Kó∏ 1 Dywizji Pancernej w Wielkiej Brytanii rtm. Witold
Deimel wspomina∏ s∏ynnego dowódc´
pancerniaków – genera∏a Stanis∏awa
Maczka.
Ambasador Królestwa Niderlandów
w Polsce Jan E. Craanen, który koƒczy∏
w∏aÊnie misj´ w naszym kraju – zapewniajàc o tym, jak wysoko ceni sobie kontakty
nawiàzane z by∏ymi pancerniakami, nie
kry∏ wzruszenia – w imieniu swoich rodaków powiedzia∏: Dzi´kuj´ Ci, Polsko!
E. D.
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Szko∏y – spadkobiercy tradycji

My od Maczka,
my z tej szko∏y...
paêdziernika br. w Zespole Szkó∏
Ogólnokszta∏càcych nr 55 im. genera∏a Stanis∏awa Maczka w Warszawie odby∏a si´ uroczysta akademia z okazji 10-lecia Szko∏y i Dnia Patrona. Przyby∏ych na
uroczystoÊç przywita∏a dyrektor Szko∏y
Ewa Maniszewska. Honorowym goÊciem
by∏ rtm. Witold Deimel, prezes Zarzàdu
G∏ównego Zwiàzku Kó∏ 1 Dywizji Pancernej w Wielkiej Brytanii, który walczy∏ pod
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Fot. Katarzyna Hoppe
Odznaczeni Medalem „Pro Memoria”

dowództwem genera∏a Stanis∏awa Maczka. Podczas uroczystoÊci kierownik Urz´du do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, minister Jan Turski odznaczy∏ Medalem „Pro Memoria” sztandar

Fot. Ewa Dumin
Przemawia prezes rtm. Witold Deimel

Fot. Ewa Dumin
Na zdj´ciu od lewej: prezes Krajowego Zwiàzku By∏ych ˚o∏nierzy Polskich Si∏ Zbrojnych
na Zachodzie – Stefan Gawlik, cz∏onek Zarzàdu G∏ównego Zwiàzku – Józef ¸ysakowski, sekretarz Ârodowiska 1 Dywizji Grenadierów – prof. Adam Szeworski, prezes Klubu
KoÊciuszkowców – p∏k Roman Nogal
Fot. Ewa Dumin

Pancerniacy uczcili pami´ç poleg∏ych

Zespo∏u Szkó∏ nr 55. Medalem uhonorowani zostali tak˝e: Maria Cegielska, Ewa
Maniszewska, Ewa KoÊka, Ewa Kolosa,
Tadeusz Antoszewski, Zygmunt Haas,
Emil Heldwein, Eustachy Jaroszenko, Józef ¸ysakowski, Tadeusz Martusewicz,
Mieczys∏aw Âcie˝yƒski i Józef Zwierzyƒski. Po okolicznoÊciowych przemówieniach z∏o˝ono wieƒce i kwiaty przed tablicà pamiàtkowà. Nast´pnie m∏odzie˝
szkolna zaprezentowa∏a goÊciom program
artystyczny pt. „Generale popatrz z góry
– oto my...”. UroczystoÊç zakoƒczy∏o
otwarcie i poÊwi´cenie okolicznoÊciowej
wystawy ku czci Genera∏a i pancerniaków.
K. H.

