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Wizyty kierownika Urz´du

Fot. Dorota Pi∏at

„Pro Memoria”
dla szkó∏ i muzeum
W

Pomorskim Muzeum Wojskowym w Bydgoszczy 10 lutego br. odby∏a si´ uroczystoÊç wr´czenia Medali „Pro Memoria”. Uhonorowano nimi: Muzeum, jego dyrektora – Ireneusza Boguszewicza oraz
Zbigniewa Tykiewicza – Kawalera Orderu Wojennego Virtuti Militari,
uczestnika bitwy pod Lenino. Medalem odznaczono tak˝e pi´ç szkó∏
podstawowych: nr 62 im. 1 Dywizji Piechoty im. Tadeusza KoÊciuszki;
nr 38 im. Zdobywców Wa∏u Pomorskiego – w Bydgoszczy; im. 8 Bydgoskiego Pu∏ku Piechoty w Borównie; nr 1 im. Wojska Polskiego
w Gniewkowie oraz Zespó∏ Szkó∏ nr 19 im. „Synów Pu∏ku” w Bydgoszczy. Aktu dekoracji dokona∏ kierownik Urz´du, minister Jan Turski,
któremu towarzyszy∏ jego zast´pca, wiceminister Jerzy Koz∏owski.
W spotkaniu uczestniczyli m.in.: m∏odzie˝ i dyrektorzy szkó∏, Bogdan Jagodziƒski – prezes ZKRP i BWP w Bydgoszczy wraz z grupà
kombatantów, Wies∏awa Tomasik-Wuszyƒska – z kujawsko-pomorskiego kuratorium oÊwiaty, Antoni D´biƒski – szef Wojewódzkiego
Sztabu Wojskowego w Bydgoszczy, a tak˝e przedstawiciele dowództwa
Pomorskiego Okr´gu Wojskowego.
W okolicznoÊciowych wystàpieniach mówcy wyra˝ali uznanie dla
trudu, jaki wk∏adajà nauczyciele oraz uczniowie w upami´tnianie wydarzeƒ z okresu II wojny Êwiatowej i kultywowanie tradycji or´˝a polskiego.
Na zakoƒczenie uroczystoÊci minister Jan Turski wr´czy∏ nagrody
i wyró˝nienia laureatom wojewódzkiego etapu konkursu „Losy ˝o∏nierza i dzieje or´˝a polskiego...”. Uhonorowano 16 uczniów z województwa kujawsko-pomorskiego.
Dorota PI¸AT

GoÊcie naszego Urz´du

W uznaniu zas∏ug
stycznia br. goÊciem Kierownika Urz´du do Spraw Kombatantów
i Osób Represjonowanych by∏ Andrzej Romanowicz – Hallerczyk i legionista, uczestnik wojny polsko-bolszewickiej i II wojny Êwiatowej, prezes Komitetu Obchodów Lotów nad Warszawà w RPA oraz
wiceprezes Fundacji Dziedzictwa Polskiego w RPA.
Minister Jan Turski podzi´kowa∏ goÊciowi za jego wk∏ad w upami´tnianie tradycji walk o niepodleg∏oÊç oraz za jego dzia∏alnoÊç jako prezesa Komitetu Obchodów Lotów nad Warszawà w RPA, który coroczne organizuje uroczystoÊci na czeÊç lotników niosàcych pomoc
powstaƒczej Warszawie. Równie˝ jako wiceprezes
Fundacji
Dziedzictwa Polskiego
w RPA prezes Andrzej
Romanowicz dzia∏a na
Fot. Katarzyna Hoppe
rzecz zachowania dla
Na zdj´ciu od lewej: nacz. Jan Krystek, prezes potomnoÊci wszystkieAndrzej Romanowicz, minister Jan Turski, go, co stanowi dorobek
gen. bryg. Jerzy Kurczewski
dziedzictwa polskiego
na ziemi po∏udniowoafrykaƒskiej. W dowód uznania dzia∏alnoÊci Andrzeja Romanowicza minister uhonorowa∏ go „Medalem Urz´du” i dyplomem „Za zas∏ugi dla ruchu kombatanckiego”.
Wyra˝ajàc swojà wdzi´cznoÊç za uznanie zas∏ug, Andrzej Romanowicz wr´czy∏ Kierownikowi Urz´du ksià˝k´ Franciszka Sochy-Paprockiego „˚ywot cz∏owieka – w Polsce XX wieku – poczciwego”.
W spotkaniu uczestniczyli tak˝e gen. bryg. Jerzy Kurczewski oraz naczelnik Wydzia∏u Wspó∏pracy ze Stowarzyszeniami Jan Krystek.
K. H.
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Minister Jan Turski wr´cza nagrody laureatom wojewódzkiego etapu
konkursu „Losy ˝o∏nierza i dzieje or´˝a polskiego...”

Fot. Dorota Pi∏at
Kombatanci podczas uroczystoÊci w Pomorskim Muzeum Wojskowym
w Bydgoszczy (trzeci od prawej – wiceminister Jerzy Koz∏owski)
Warszawa, 23 lutego 2006 roku
Pan Senator
Zbigniew Romaszewski
Przewodniczàcy Komisji Praw
Cz∏owieka i PraworzàdnoÊci
Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Senatorze,
z satysfakcjà przyjà∏em decyzj´ Komisji Praw Cz∏owieka i PraworzàdnoÊci Senatu, której Pan przewodniczy, o wprowadzeniu do ustawy
bud˝etowej poprawek zwi´kszajàcych wydatki na pomoc socjalnà dla
kombatantów – o 3.170 tys. z∏. Zwrócenie uwagi na kwesti´ pomocy materialnej dla coraz bardziej s´dziwych kombatantów uwa˝am za wa˝ne
i potrzebne, bioràc pod uwag´ nie tylko ich zas∏ugi, ale tak˝e trudnà sytuacj´ socjalnà i zdrowotnà. Inicjatywa ta na pewno spotka si´ z ˝yczliwym przyj´ciem wszystkich Êrodowisk kombatanckich i osób represjonowanych.
(...) Zwi´kszenie pomocy dla kombatantów w ramach Paƒstwowego
Funduszu Kombatantów pozwoli na rozwiàzanie wielu problemów
podopiecznych Urz´du, oczekujàcych – zgodnie z artyku∏em 19 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej – szczególnej opieki i troski Paƒstwa.
Dodatkowe Êrodki wykorzystamy m.in. na dofinansowanie leczenia sanatoryjnego kombatantów.
Mam nadziej´, ˝e proponowane przez Komisj´ Praw Cz∏owieka
i PraworzàdnoÊci poprawki spotkajà si´ z przychylnoÊcià przedstawicieli Sejmu i zostanà wprowadzone do ustawy bud˝etowej.
¸àcz´ wyrazy szacunku
Do wiadomoÊci:
Redakcja Biuletynu KOMBATANT
Jan Turski
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Posiedzenie Rady do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych

Dzia∏alnoÊç Urz´du, sukcesja
i etos kombatancki
9 lutego br. odby∏o si´ – pierwsze w 2006 roku – posiedzenie Rady do Spraw Kombatantów
i Osób Represjonowanych. Tematami spotkania by∏y: „Informacja o dzia∏alnoÊci Urz´du w 2005
roku” oraz dyskusja na temat „Problemy prawne i organizacyjne sukcesji po stowarzyszeniach
kombatanckich”.
osiedzenie prowadzi∏ w zast´pstwie przewodniczàcego Rady,
Jerzego Woêniaka – wiceprzewodniczàcy Rady, prezes Zwiàzku Inwalidów Wojennych RP, dr in˝. Marian
Kazubski. W spotkaniu uczestniczy∏
kierownik Urz´du do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, minister Jan Turski. Obecny by∏ przewodniczàcy Federacji Âwiatowej Stowarzyszenia Polskich Kombatantów w Londynie – Czes∏aw Maryszczak.
Przed przystàpieniem do obrad, minister Jan Turski uroczyÊcie wr´czy∏ wiceprzewodniczàcemu Rady, wiceprezesowi ZG Zwiàzku Kombatantów RP i By∏ych Wi´êniów Politycznych Henrykowi
Strzeleckiemu – „Medal Urz´du”, wraz
z okolicznoÊciowym dyplomem z okazji
Jubileuszu 85-lecia urodzin.
Jako pierwszy g∏os zabra∏ minister
Jan Turski, zwracajàc uwag´ na fakt, i˝
w tym roku „Informacja o dzia∏alnoÊci
Urz´du” wzbogacona zosta∏a o obszerny, wielostronicowy aneks: „UroczystoÊci z okazji 60. rocznicy zakoƒczenia
II wojny Êwiatowej organizowane i dotowane przez UdSKiOR”. Celem tej
publikacji by∏o – jak powiedzia∏: (...)
ukazanie rozmiarów ubieg∏orocznych
uroczystoÊci oraz - jak znaczàcym, dominujàcym i absorbujàcym przedsi´wzi´ciem by∏a ich organizacja. Na realizacj´ uroczystoÊci rocznicowych Sejm
przeznaczy∏ dodatkowe 2 mln z∏otych,
zaÊ UdSKiOR by∏ ich koordynatorem
na szczeblu centralnym. Obchody rocznicy – jeÊli chodzi o armi´, która sz∏a
z Zachodu – rozpocz´∏y si´ w 2004 r.
uroczystoÊciami pod Monte Cassino
oraz zwiàzanymi z 60. rocznicà wybuchu Powstania Warszawskiego, kontynuowane w Normandii i Bredzie, zakoƒczy∏y si´ w 2005 r. uroczystoÊciami
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w Bolonii i Wilhelmshaven, gdzie zakoƒczy∏a swój szlak bojowy 1 Dywizja
Pancerna genera∏a Stanis∏awa Maczka.
Podobne uroczystoÊci zorganizowane
zosta∏y na szlaku 400-tysi´cznej armii,
która sz∏a od Lenino: w Wa∏czu, Ko∏obrzegu, Siekierkach, Zgorzelcu... a˝ do
Berlina. Wszyscy uczestnicy tamtych
wydarzeƒ mogli – jeÊli wyrazili takie ˝yczenie – wziàç w nich udzia∏. Nowym
i entuzjastycznie przyj´tym przez komFot. Ewa Dumin

batantów aspektem tych obchodów by∏
fakt, i˝ np. uczestniczàcym w uroczystoÊciach zdobywcom Ko∏obrzegu – z tej
okazji miasto Ko∏obrzeg oraz Narodowy Fundusz Zdrowia sfinansowa∏y bezp∏atny pobyt w sanatoriach.
Minister Jan Turski przypomnia∏ tak˝e, i˝ z inicjatywy Urz´du, z okazji 60.
rocznicy zakoƒczenia II wojny Êwiatowej ustanowiony zosta∏ Medal „Pro
Memoria”. Otrzyma∏o go 6.150 weteranów walki i ofiar represji oraz osoby
szczególnie zas∏u˝one w utrwalaniu pami´ci o tamtych heroicznych ludziach
i wydarzeniach. Zainteresowanie Medalem by∏o ogromne i znacznie przekroczy∏o przewidywania.
Nawiàzujàc do uj´tej w sprawozdaniu
problematyki socjalnej, Kierownik

UdSKiOR zwróci∏ uwag´ na kolejny
pozytywny aspekt obchodów rocznicy.
Otó˝ na wniosek Urz´du przyznana zosta∏a decyzjà Rady Ministrów z tzw. rezerwy ogólnej rzàdu – kwota 3 mln z∏otych na dodatkowà pomoc socjalnà dla
kombatantów – Kawalerów Orderu
Wojennego Virtuti Militari. Decyzja ta
zosta∏a z satysfakcjà przyj´ta przez 750
Kawalerów Orderu, w tym tak˝e mieszkajàcych na sta∏e za granicà.
Minister mówi∏ równie˝ o filozofii, jakà kierowa∏ si´ Urzàd, organizujàc
ubieg∏oroczne obchody:
– Wielokrotnie wspomina∏em, ˝e b´dziemy przyk∏adaç ogromnà wag´ do
tego, aby uwzgl´dniona zosta∏a z∏o˝ona
materia, jakà jest historia Polaków
w czasie II wojny Êwiatowej i to, ˝e nie
dla wszystkich 8 maja 1945 r. oznacza∏
koniec wojny. Do programu obchodów
w∏àczone zosta∏y uroczystoÊci, które ten
dramat odzwierciedla∏y.
W ca∏ym zaÊ sprawozdaniu z dzia∏alnoÊci Urz´du wyczytaç mo˝na, i˝
w 2005 roku UdSKiOR by∏ w znacznie
mniejszym stopniu poddany presji politycznej. Zakoƒczy∏y si´ dyskusje w Sejmie na temat nowelizacji ustawy kombatanckiej i tematyka ta w zasadzie nie
powraca∏a w mediach czy na forum publicznym. Bioràc zaÊ pod uwag´ fakt, i˝
od zakoƒczenia II wojny Êwiatowej
up∏yn´∏o ju˝ 60 lat i wiek kombatantów
mieÊci si´ w przedziale 78-95 lat
– pierwszoplanowe stajà si´ problemy
socjalne i zdrowotne podopiecznych
Urz´du.
Minister Jan Turski przypomnia∏, i˝
w 2002 r., w ramach ∏atania tzw. dziury
bud˝etowej, kwota przeznaczona na indywidualnà pomoc socjalnà dla kombaCiàg dalszy na str. 4
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tantów zmniejszona zosta∏a do 1 mln z∏.
W latach 2003 i 2004 - kwota ta podwojona zosta∏a do 2 mln z∏. W 2005 r. rzàd
przeznaczy∏ na te cele 4 mln z∏ oraz
3 mln z∏ dla Kawalerów Orderu Wojennego Virtuti Militari, a tak˝e 500 tys. z∏
na nadzwyczajne wydatki w trybie pomocy indywidualnej (operacje, choroby,
protezy, zasi∏ki). Tak wi´c ogó∏em
w 2005 r. kwota ta wynosi∏a 7,5 mln z∏otych. Ogó∏em 6,8 tys. najbardziej potrzebujàcych kombatantów uzyska∏o wsparcie w najbardziej dramatycznych sytuacjach.
W 2006 r. – jeÊli Sejm przyjmie bud˝et
zgodnie z proponowanymi za∏o˝eniami
– Urzàd b´dzie dysponowa∏ kwotà
8 mln z∏ na pomoc indywidualnà dla
kombatantów, w tym 3.170 tys. z∏ dzi´ki
inicjatywie senackiej Komisji Praw
Cz∏owieka i PraworzàdnoÊci (ostatecznie Sejm w dniu 17.02.2006 r. zatwierdzi∏ poprawk´ senackà w wys. 2.500 tys.
z∏ – przyp. red.). Swoje wystàpienie minister Jan Turski zakoƒczy∏ s∏owami:
– Praktyka ostatnich lat pokaza∏a, ˝e
zwyczaj sk∏adania Radzie do Spraw
Kombatantów i Osób Represjonowanych corocznego sprawozdania jest potrzebny. Dokument ten odzwierciedla,
czym zajmuje si´ Urzàd i jego pracownicy oraz jakie dzia∏ania podejmujà w celu
realizacji obowiàzków Paƒstwa wynikajàcych z artyku∏u 19 Konstytucji RP.
Prezes Marian Kazubski, pozytywnie
oceniajàc „Informacj´ o dzia∏alnoÊci
Urz´du w 2005 r.”, zaproponowa∏ pozosta∏ym uczestnikom posiedzenia dyskusj´ na ten temat.
W swoim wystàpieniu, prezes ZG
Zwiàzku Powstaƒców Warszawskich
gen. bryg. Zbigniew Âcibor-Rylski wyrazi∏ uznanie pod adresem Urz´du za to,
i˝ od kilku ju˝ lat przygotowywane sà
roczne sprawozdania z jego pracy oraz
zaproponowa∏ rozes∏anie tegorocznej
„Informacji...” do wszystkich ministerstw oraz do obydwu izb parlamentu:
– Ta informacja powinna byç szeroko
rozpowszechniona. (...) Nie ma takiego
drugiego urz´du, który móg∏by w sposób kompleksowy zajàç si´ sprawami
weteranów i osób represjonowanych...
Prezes Henryk Strzelecki stwierdzi∏
m.in.: – Jest to bogaty materia∏ infor-
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macyjny, który odzwierciedla stan faktyczny, jaki mia∏ miejsce w okresie minionej kadencji. Kierownictwo Urz´du
i jego pracownicy bronili w Sejmie interesów kombatantów. Dwukrotnie zorganizowano spotkania z premierem
i przedstawicielami rzàdu. (...) Podejmowane sà dzia∏ania we wspó∏pracy
z wojewodami. Na szczeblu powiatów
i gmin widoczne jest zrozumienie dla
spraw kombatanckich. Zatar∏y si´ ró˝nice: skàd kto przyszed∏. W imieniu
Zwiàzku Kombatantów RP i By∏ych
Wi´êniów Politycznych podzi´kowa∏
kierownikowi Urz´du i jego pracownikom.
Prezes Oddzia∏u Zwiàzku Sybiraków
w Bia∏ymstoku, Tadeusz Chwiedê
stwierdzi∏: – „Informacja...” stanowi
Fot. Ewa Dumin

Z okazji Jubileuszu 85-lecia urodzin, wiceprezes Rady Henryk Strzelecki otrzyma∏ z ràk ministra Jana Turskiego „Medal Urz´du”. Obok
(pierwszy z lewej) stoi prezes ZG ÂZ˚AK Czes∏aw Cywiƒski

pe∏ne kompendium wiedzy o sprawach
kombatanckich. Jest to materia∏, który
ilustruje, jak olbrzymi zakres pracy wykonuje UdSKiOR na rzecz kombatantów. To, co jest w zawarte w tym sprawozdaniu, zas∏uguje na najwy˝szà ocen´ i s∏owa najserdeczniejszego podzi´kowania.
Prezesi – W∏adys∏aw Matkowski (który jednoczeÊnie zaproponowa∏ podj´cie
przez Rad´ stosownej uchwa∏y) oraz
Czes∏aw Maryszczak przy∏àczyli si´ do
pozytywnych opinii swoich przedmówców.
*
W drugiej cz´Êci posiedzenia Rady
mówiono o problemach prawnych i organizacyjnych sukcesji po stowarzyszeniach kombatanckich. Minister Jan
Turski nawiàza∏ do nap∏ywajàcych od
Êrodowisk kombatanckich sygna∏ów,

w których wyra˝any jest niepokój, i˝ coraz cz´Êciej weterani nie sà ju˝ w stanie
kontynuowaç swojej dzia∏alnoÊci. Pozostaje zatem kwestia zachowania ich dorobku duchowego, zabezpieczenia dokumentów, sztandarów, etc. Mówi∏
o toczàcej si´ dyskusji na temat Muzeum WolnoÊci oraz o z∏o˝onej w 2004
roku przez kierownictwo Urz´du na r´ce Prezydenta RP oraz Prezydenta m.st.
Warszawy – propozycji, by sta∏o si´ ono
jednoczeÊnie muzeum tradycji kombatanckiej.
W 2006 r., w ramach porzàdkowania
i scalania zbiorów kombatanckich,
UdSKiOR zawar∏ porozumienie ze
Zwiàzkiem Kombatantów RP i By∏ych
Wi´êniów Politycznych o przejmowaniu
do archiwum Urz´du - akt kombatanckich po likwidujàcych si´ zarzàdach
okr´gowych tego zwiàzku.
– Ten problem b´dzie narasta∏ – mówi∏ minister Jan Turski. Nale˝y zapewniç dobre miejsce dla tych dokumentów
naszej chlubnej, bohaterskiej historii
oraz pamiàtek po polskim ruchu kombatanckim. Powinno dojÊç do spotkania
kierownictw: Ministerstwa Kultury
i Dziedzictwa Narodowego, Urz´du do
Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, Archiwum Akt Nowych, Rady Ochrony Pami´ci Walk i M´czeƒstwa, Muzeum Wojska Polskiego, Muzeum Ruchu Ludowego oraz prezesów
najwi´kszych stowarzyszeƒ kombatanckich. W tym gronie – fachowców – powinna odbyç si´ dyskusja na ten temat.
Prof. Adam Szeworski, sekretarz Ârodowiska 1 Dywizji Grenadierów Krajowego Zwiàzku By∏ych ˚o∏nierzy Polskich Si∏ Zbrojnych na Zachodzie mówi∏ m.in. o sytuacjach, kiedy wobec koƒca kadencji niektórych zarzàdów Êrodowisk w Zwiàzku pojawia∏y si´ trudnoÊci
z wyborem do ich w∏adz autentycznych
weteranów. A przecie˝ – jak powiedzia∏
– jesteÊmy stowarzyszeniem by∏ych ˝o∏nierzy... Pan profesor poinformowa∏
równie˝ zebranych, ˝e problem ten
mo˝na rozwiàzaç na wzór francuski, np.
poprzez nowelizacj´ statutu organizacji
kombatanckiej i zmian´ jej nazwy na:
„Stowarzyszenie kombatantów, ich rodzin i sympatyków”. Jest to – jego zdaniem – szansa na organizacyjne prze-
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trwanie stowarzyszeƒ kombatanckich.
Prezes Tadeusz Chwiedê przywo∏a∏
przyk∏ad bia∏ostockiego oddzia∏u Zwiàzku Sybiraków: – Sztandary sà, ale nie ma
kto ich nieÊç. Mówi∏ o rozwiàzaniu tego
problemu na szczeblu wojewódzkim:
– Wojewoda wystàpi∏ do kuratora oÊwiaty, aby szko∏y patronackie przyj´∏y obowiàzek wytypowania spoÊród swoich
uczniów – cz∏onków pocztów sztandarowych oraz sprawujàcych funkcje opiekunów kombatantów podczas uroczystoÊci.
Wypowiedzia∏ si´ na ten temat tak˝e,
przyby∏y z Wlk. Brytanii, prezes Czes∏aw
Maryszczak: – Te problemy sà równie
wa˝ne za granicà... Istniejemy dopóki ˝yjemy... W Wielkiej Brytanii dokumentacje przekazywane sà fundacjom, natomiast zarzàdy stowarzyszeƒ wchodzà do
zarzàdów fundacji.
Prezes Zarzàdu G∏ównego Âwiatowego Zwiàzku ˚o∏nierzy Armii Krajowej
Czes∏aw Cywiƒski podkreÊli∏: – To sà
wa˝ne sprawy zwiàzane z przysz∏oÊcià.
Dotyczy to nie tylko Warszawy, ale i ca∏ego kraju oraz zagranicy. Nie mo˝na dopuÊciç do tego, ˝e gdy cz∏onkowie naszych zwiàzków umierajà – pozostaje
pustka... Mi´dzy innymi dlatego ma powstaç Komisja Historyczna i Pami´ci Narodowej.
Prezes W∏adys∏aw Matkowski podkreÊli∏: – Iluzjà jest podtrzymywanie istniejàcych stowarzyszeƒ czy myÊlenie o wspólnym stowarzyszeniu. Musi powstaç organizacja pozarzàdowa, na wzór Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”, która jest finansowana m.in. przez bud˝et Senatu.
Jej zadaniem by∏oby po pierwsze: uporzàdkowanie akt i pamiàtek po nieuchronnym zakoƒczeniu dzia∏alnoÊci stowarzyszeƒ. Po drugie – zaj´∏aby si´ etosem – pami´cià narodowà oraz przej´∏aby Êrodki finansowe pozosta∏e po stowarzyszeniach. Pomoc UdSKiOR wydaje
si´ byç nieoceniona. Oczekujemy, i˝
w nied∏ugim czasie zostanie powo∏any
specjalny zespó∏, który b´dzie kontynuowa∏ prac´ w tym zakresie...
Ks. pra∏at Stefan Wysocki, kapelan
Szarych Szeregów, mówi∏ o wspó∏pracy
Stowarzyszenia z w∏adzami harcerskimi,
które wyrazi∏y gotowoÊç pomocy, tak˝e
w zakresie przejmowania dokumentacji.
Zaproponowa∏, by problemy sukcesji po
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stowarzyszeniach kombatanckich przedyskutowane zosta∏y najpierw w samych
Êrodowiskach, a nast´pnie – zespó∏ powo∏any przez kierownika Urz´du wypracowa∏by formu∏´ ich rozwiàzania.
Minister Jan Turski stwierdzi∏, i˝ powinna powstaç instytucja paƒstwowa
o charakterze fundacji, np. „Pami´ç Polska”, do której b´dzie mo˝na przekazywaç dokumentacj´ Êrodowisk kombatanckich.
*
Na zakoƒczenie prezes W∏adys∏aw
Matkowski poinformowa∏ o spotkaniu
prezesów zwiàzków kombatanckich
z ministrem zdrowia prof. Zbigniewem
Religà, które odby∏o si´ 9 stycznia br.
W spotkaniu uczestniczyli równie˝
przedstawiciele Narodowego Funduszu
Zdrowia oraz dyrektor Centralnego
Szpitala Weteranów w ¸odzi dr Leszek
Markuszewski. Minister Zbigniew Religa, po wys∏uchaniu opinii kombatantów,
zapewni∏ m.in., i˝ ustawowe uprawnienia
weteranów b´dà w pe∏ni respektowane.
W tym celu Ministerstwo Zdrowia
wspólnie z Urz´dem do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych dokonajà przeglàdu przepisów wdra˝ajàcych
ustawowe postanowienia. Dyrektor Departamentu Stowarzyszeƒ i Spraw Socjalnych Krrzysztof Skolimowski, który
uczestniczy∏ w spotkaniu, przedstawi∏ za-

sady korzystania z us∏ug Centralnego
Szpitala Weteranów w ¸odzi.
Prezes Czes∏aw Maryszczak poinformowa∏ o planowanych w maju br. obchodach 60-lecia dzia∏alnoÊci Stowarzyszenia Polskich Kombatantów. Mówi∏
o rozpocz´tej finansowej zbiórce wÊród
kombatantów, ich rodzin i znajomych
w ca∏ej Wielkiej Brytanii na rzecz poszkodowanych i rodzin ofiar tragedii
w Katowicach. Przypomnia∏, i˝ nale˝a∏oby powróciç do idei budowy pomnika
gen. W∏adys∏awa Sikorskiego w Warszawie oraz Muzeum Genera∏a. Poruszy∏
tak˝e spraw´, która zbulwersowa∏a niedawno Êrodowiska kombatanckie w Wlk.
Brytanii – emisji w TV Polonia 2 stycznia
br. programu „Rewizja nadzwyczajna”
Dariusza Baliszewskiego, w którym – ich
zdaniem – postaç genera∏a W∏adys∏awa
Andersa zosta∏a przedstawiona w sposób tendencyjny i skrajnie nierzetelny.
Prezes ZPW, gen. bryg. Zbigniew Âcibor-Rylski, nawiàzujàc do ubieg∏orocznej inicjatywy zwo∏ania „okràg∏ego sto∏u” kombatantów, która zakoƒczy∏a si´
niepowodzeniem – ponownie zwróci∏ si´
z apelem do wszystkich stowarzyszeƒ
– o rozwa˝enie mo˝liwoÊci zwo∏ania
Kongresu Weteranów, podsumowujàcego dotychczasowà dzia∏alnoÊç stowarzyszeƒ oraz etos kombatancki.
Ewa DUMIN

UCHWA¸A
Rady do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych
9 lutego 2006 roku
Rada przyj´∏a do wiadomoÊci sprawozdanie Urz´du do Spraw Kombatantów
i Osób Represjonowanych za rok 2005 i wyrazi∏a zadowolenie z obszernego i wyczerpujàcego naÊwietlenia wszystkich dziedzin dzia∏alnoÊci Urz´du.
Rada pragnie w szczególnoÊci podkreÊliç osiàgni´cia Urz´du w dziedzinie organizacji uroczystoÊci w rocznice historycznych bitew stoczonych przez polskich ˝o∏nierzy na wszystkich frontach II wojny Êwiatowej.
Rada wyra˝a uznanie za sprawne i terminowe za∏atwianie przez Urzàd wniosków organizacji kombatanckich w sprawach uprawnieƒ, awansów i odznaczeƒ, natomiast uwa˝a, ˝e opieka socjalna i zdrowotna zagwarantowana kombatantom
w Konstytucji Rzeczypospolitej i w ustawie z 24 stycznia 1991 roku o kombatantach oraz niektórych osobach b´dàcych ofiarami represji wojennych i okresu powojennego, mimo znaczàcych osiàgni´ç Urz´du w tym zakresie, wymaga dalszych
staraƒ w kierunku poprawy jej jakoÊci.
za Rad´ ds. Kombatantów
i Osób Represjonowanych
zast´pca przewodniczàcego Rady
Marian KAZUBSKI
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Podczas pobytu w Polsce, córka brytyjskiej królowej El˝biety
II, ksi´˝niczka Anna z∏o˝y∏a wieniec na Grobie Nieznanego
˚o∏nierza. Tam te˝ zamieni∏a kilka zdaƒ z przedstawicielami
Stowarzyszenia Lotników Polskich. Nast´pnie m.in. zwiedzi∏a Muzeum Powstania Warszawskiego, gdzie spotka∏a si´
z licznà grupà polskich kombatantów, a tak˝e nada∏a skwerowi na warszawskiej Ochocie imi´ Sue Ryder. Lady Sue Ryder
(1923-2000) podczas II wojny Êwiatowej s∏u˝y∏a w sekcji polskiej Zarzàdu Operacji Specjalnych armii brytyjskiej. Pozna∏a Polaków, którzy jako „cichociemni” skoczkowie wracali do
kraju, by dzia∏aç w ruchu oporu. Przygotowywa∏a transporty
ze zrzutami dla walczàcej w Powstaniu Warszawskim stolicy.
Charytatywna Fundacja Sue Ryder, której nazwa pochodzi
od imienia i nazwiska jej za∏o˝ycielki, jest fundacjà mi´dzynarodowà dzia∏ajàcà od ponad pó∏ wieku. (ED)

Ksi´˝niczka Anna zapali∏a znicz przed dzwonem gen. Antoniego ChruÊciela „Montera”

Ksi´˝niczka Anna

w Muzeum Powstania Warszawskiego

J

ej Ksià˝´ca WysokoÊç Ksi´˝niczka Anna by∏a goÊciem
Muzeum Powstania Warszawskiego 2 lutego, podczas trzydniowej wizyty w Polsce. Zwiedzi∏a ekspozycj´, szczególnie
interesowa∏a si´ losami Polaków w latach okupacji, hitlerowskim terrorem i rozmiarem zniszczeƒ Warszawy po upadku
Powstania.
Nast´pnie spotka∏a si´ z kombatantami – kilkudziesi´cioma uczestniczkami Powstania Warszawskiego oraz by∏ymi
˝o∏nierzami Polskich Si∏ Zbrojnych na Zachodzie, z gen. Micha∏em Gutowskim na czele. Rozmawia∏a z ka˝dà z osób, zadawa∏a wiele pytaƒ, z ogromnym zainteresowaniem s∏ucha∏a
relacji z dzia∏alnoÊci konspiracyjnej i walk powstaƒczych,
mi´dzy innymi Jadwigi Kaczyƒskiej – sanitariuszki Szarych
Szeregów, matki Prezydenta RP oraz Marii Stypu∏kowskiej-Chojeckiej „Kamy” – uczestniczki zamachu na Kutscher´,
w czasie Powstania ∏àczniczki i sanitariuszki na Woli i Starówce.
Ksi´˝niczka wpisa∏a si´ do ksi´gi pamiàtkowej Muzeum,
a tak˝e odda∏a ho∏d poleg∏ym Powstaƒcom – z∏o˝y∏a wieniec
i zapali∏a znicz przed Murem Pami´ci w Parku WolnoÊci. Towarzyszy∏a jej osobista Êwita oraz Ambasador Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Pó∏nocnej Charles
Crawford CMG.
Ewa ZIÓ¸KOWSKA
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Chicago

Pami´ç o tamtych dniach
musi trwaç
nany jest ze swojej dzia∏alnoÊci wystawienniczej – jest
organizatorem wystaw, na których prezentuje fotografie Sylwestra „Krisa” Brauna, jednego z najbardziej znanych kronikarzy Powstania Warszawskiego. Bogdan
Horoszowski, uczestnik Powstania Warszawskiego, wystawia
je w Stanach Zjednoczonych i w Polsce. Stara si´ tak˝e
o otwarcie w Muzeum Holocaustu w Waszyngtonie wystawy
upami´tniajàcej heroicznà walk´ ˝o∏nierzy i mieszkaƒców
stolicy w 1944 r.
Mieszka w Chicago, dzia∏alnoÊcià wystawienniczà zajmuje
si´ od wielu lat – organizowane przez niego ekspozycje pokazywane by∏y dotàd Fot. Katarzyna Hoppe
w USA w stanach:
Wisconsin, Indiana
i Illinois. PodkreÊla,
˝e ma „(...) ogromny sentyment do
Warszawy.
Tam
przecie˝ walczy∏em
z okupantem niemieckim, bra∏em
udzia∏ w Powstaniu
Warszawskim. By∏em w obozie, cudem
uniknà∏em
Êmierci. Uciek∏em,
wróci∏em do kraju.
Z wojskiem rosyjskim wszed∏em do
Warszawy. (...) Ta
wojna wygrawero- Bogdan Horoszowski zosta∏ udekorowany
wana jest w mojej przez ministra Jana Turskiego Medalem „Pro
duszy. Ca∏e moje Memoria”
doros∏e ˝ycie jest wspomnieniem tamtych tragicznych chwil.
O wojnie trzeba wcià˝ mówiç. M∏ode pokolenie musi pami´taç o wojennej gehennie Polaków.”*
Dzia∏alnoÊç Bogdana Horoszowskiego spotyka si´ z wielkim uznaniem i poparciem – otrzyma∏ wiele rekomendacji od
wa˝nych instytucji i osób w USA i w Polsce, m.in. w∏adz Chicago, Âwiatowego Zwiàzku ˚o∏nierzy Armii Krajowej, Muzeum Powstania Warszawskiego. Za swojà dzia∏alnoÊç zosta∏
uhonorowany „Medal of Merit” i wpisaniem do Ksi´gi Miasta Chicago.
W zesz∏ym roku odwiedzi∏ Polsk´ – bra∏ udzia∏ w uroczystoÊciach zwiàzanych z 60. rocznicà zakoƒczenia II wojny Êwiatowej. GoÊci∏ równie˝ w Urz´dzie do Spraw Kombatantów
i Osób Represjonowanych, gdzie minister Jan Turski, kierownik Urz´du, 10 paêdziernika ub.r. za szczególne zas∏ugi
w upami´tnianiu polskiego czynu zbrojnego uhonorowa∏ go
Medalem „Pro Memoria”.
A. B.

Z

* „Pami´ç historyczna musi trwaç”, Dziennik Zwiàzkowy, Chicago,
18-20.11.2005
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Z nades∏anej korespondencji

Londyn, 15 stycznia 2006 r.
Kazimierz M. Ujazdowski
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Wielce Szanowny Panie Ministrze,
w Paƒskie r´ce kieruj´ list, w którym chc´ wyraziç g∏´bokie oburzenie sposobem potraktowania przez telewizj´ publicznà postaci mego m´˝a, W∏adys∏awa Andersa.
W programie pt. „Rewizja nadzwyczajna” Dariusza Baliszewskiego emitowanym w Programie 1 TVP i póêniej powtórzonym w TV Polonia w dniu 2 stycznia br. postaç genera∏a
broni W∏adys∏awa Andersa przedstawiona by∏a w tendencyjny sposób. Osoby zaproszone
do studia wykorzysta∏y sytuacj´, by daç wyraz swoim osobistym odczuciom i emocjom – co
da∏o wizj´ jednostronnà i skrajnie nierzetelnà. W programie pojawi∏y si´ niezweryfikowane
insynuacje i oskar˝enia, o osobie genera∏a Andersa mówiono j´zykiem bulwarowej prasy.
Rozumiem, ˝e autorzy programu szukajà sensacji, by przyciàgnàç uwag´ widza – sà jednak granice, które wyznacza nie tylko poczucie przyzwoitoÊci, ale przede wszystkim prawo.
Nie uwa˝am, by wyszukiwanie taniej sensacji sz∏o w parze z misjà spo∏ecznà, jakà zobowiàzana jest realizowaç Telewizja Polska. Jako nadawca publiczny TVP powinna przywiàzywaç uwag´ do jakoÊci i poziomu merytorycznego oferowanych programów. Chcia∏abym
wierzyç, ˝e intencjà Telewizji Polskiej jest, by by∏a ona postrzegana jako instytucja s∏u˝àca
dobru spo∏ecznemu.
Irena R. ANDERS
Do wiadomoÊci:
(...)
Jan Turski – Kierownik Urz´du do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych
(...)
Londyn, 2 lutego 2006 r.
Pan
dr Tomasz Pietrzykowski
Wojewoda Âlàski
Szanowny Panie Wojewodo!
Federacja Âwiatowa Stowarzyszenia Polskich Kombatantów zrzeszajàca b. ˝o∏nierzy Polskich Si∏ Zbrojnych rozproszonych w ca∏ym Êwiecie w wyniku ja∏taƒskiej niesprawiedliwoÊci, ∏àczy si´ w bólu ˝a∏oby narodowej ze spo∏eczeƒstwem polskim.
Tragedia w katowickim Centrum Wystawienniczym poruszy∏a bardzo g∏´boko nasze serca i umys∏y. Na r´ce Pana Wojewody, przedstawiciela Rzàdu Rzeczypospolitej na Ziemi
Âlàskiej, sk∏adamy wyrazy najserdeczniejszego ubolewania i wspó∏czucia osieroconym Rodzinom, modlàc si´ tak˝e goràco o ∏ask´ powrotu do zdrowia wszystkich rannych.
Zdajàc sobie spraw´, ˝e nic nie zdo∏a ukoiç bólu i smutku poszkodowanych jak i Rodzin
ofiar tragedii, pragniemy zjednoczyç si´ z Wami.
JednoczeÊnie wyra˝amy wielkie uznanie dla wszystkich s∏u˝b, które nios∏y pomoc uwi´zionym w gruzach. Tragedia rozgrywa∏a si´ niemal na naszych oczach. Walka o ˝ycie ka˝dego cz∏owieka, poÊpiech i oddanie w niesieniu pomocy, prawdziwy heroizm tkwiàcy w zwyk∏ych ludziach, wyzwoli∏ si´ z serc Polaków. Panie Wojewodo! ByliÊmy i jesteÊmy z Wami!
Wraz ze s∏owami solidarnoÊci i pociechy chcemy tak˝e przynieÊç wsparcie materialne.
Dlatego te˝ przeprowadzamy finansowà zbiórk´ wÊród kombatantów, ich rodzin i znajomych w ca∏ej Wielkiej Brytanii.
Prosimy Pana Wojewod´ o wskazanie celu, który najskuteczniej wesprze ofiary katastrofy.

2 paêdziernika na Helu uroczyÊcie obchodzono 66. rocznic´ zakoƒczenia obrony Rejonu Umocnionego Hel
w 1939 r. W uroczystoÊci na cmentarzu komunalnym
w Helu uczestniczyli m.in.: 11 ˝yjàcych Obroƒców Helu
z woj. pomorskiego, przedstawiciele dowództwa Marynarki Wojennej RP, w∏adze Helu i Jastarni, prezes i sekretarz
Zarzàdu Wojewódzkiego ZB˚Z i OR WP w Gdaƒsku, cz∏onkowie ZKRP i BWP, nauczyciele i m∏odzie˝ szkolna, poczty
sztandarowe organizacji i stowarzyszeƒ. Dowódca 9 Flotylli Obrony Wybrze˝a, kontradmira∏ Czes∏aw Dyrcz przedstawi∏ rys historyczny, zwiàzany z przygotowaniami do
wojny obronnej oraz przebiegiem walk a˝ do jej zakoƒczenia. Msz´ Polowà odprawili: ks. kanonik kmdr por. Jan Maliszewski – kapelan 9 FOW oraz proboszcz miejscowej parafii Czes∏aw Florentyn Nowak. Z kolei prezes Ko∏a
nr 3 ZB˚Z i OR WP mjr Roman Malinowski, w okolicznoÊciowym przemówieniu powiedzia∏ m.in.: Uhonorowanie
poleg∏ych i spoczywajàcych tu 31 Obroƒców Helu
z 1939 r. zbiorowym tytu∏em „Honorowy Obywatel Miasta” (...) to ho∏d za odwag´, wol´ walki, m´stwo i bohaterstwo w nierównej walce prowadzonej o nienaruszalnoÊç
granic Polski i zachowanie polskoÊci tej ziemi. Przemówienia wyg∏osili tak˝e: Obroƒca Helu kmdr Julian Ochman
i kmdr Zbigniew Kowalski. Nast´pnie ods∏oni´to i poÊwi´cono odrestaurowany pomnik Obroƒców Helu. Obecni na
uroczystoÊci Obroƒcy Helu otrzymali wyró˝nienia: od Dowódcy 9 FOW medal pamiàtkowy wydany z okazji 40-lecia Flotylli; od Zarzàdu G∏ównego ZB˚Z i OR WP dyplom
honorowy wydany z okazji 60. rocznicy zakoƒczenia II
wojny Êwiatowej. Uczestnicy uroczystoÊci z∏o˝yli wieƒce
i wiàzanki kwiatów przed pomnikiem Obroƒców Helu i pomnikiem ˝o∏nierzy IV Batalionu Korpusu Ochrony Pogranicza „Hel”. Po obiedzie zorganizowanym w Wojskowym
Zespole Wypoczynkowym „Jantar” odby∏o si´ spotkanie
wspomnieniowe z przyby∏ymi Obroƒcami Helu i towarzyszàcymi im osobami.
10 paêdziernika w Bydgoszczy, w Muzeum Pomorskiego
Okr´gu Wojskowego odby∏a si´ uroczystoÊç patriotyczna
z okazji 65. rocznicy powstania Batalionów Ch∏opskich.
UroczystoÊç przed tablicà poÊwi´conà ˝o∏nierzom Batalionów Ch∏opskich zorganizowali: Zarzàd Okr´gowy ZKRP
i BWP wspólnie z Radà Okr´gowà Ârodowiska ˚o∏nierzy
Batalionów Ch∏opskich. Referat okolicznoÊciowy wyg∏osi∏
ppor. Stanis∏aw CieÊla, przewodniczàcy Rady Okr´gowej
Â˚BCh. Po cz´Êci oficjalnej w sali Muzeum POW odby∏o
si´ spotkanie, podczas którego Medalem „Pro Memoria”
uhonorowani zostali: Zofia Tabor i Marian Niedziela.

Z wyrazami powa˝ania
Czes∏aw MARYSZCZAK
Przewodniczàcy Stowarzyszenia Polskich Kombatantów
Federacja Âwiatowa
oraz
Mieczys∏aw S. JARKOWSKI
Prezes Stowarzyszenia Polskich Kombatantów
Wielka Brytania
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Zasady przyj´ç w Centralnym Szpitalu
Uprawnieni do Êwiadczeƒ medycznych:
– kombatanci i inne osoby uprawnione
– na podstawie legitymacji kombatanta
lub zaÊwiadczenia wydanego przez
Urzàd do Spraw Kombatantów i Osób
Represjonowanych;
– inwalidzi wojenni – na podstawie legitymacji inwalidy wojennego wydanej przez
ZUS;
– osoby represjonowane – na podstawie
legitymacji osoby represjonowanej
wydanej przez ZUS;
– wdowy / wdowcy pozostali po kombatan tach i innych osobach uprawnionych
– posiadajàcy stosowne zaÊwiadczenie
wydane przez Urzàd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.
Osoba ubiegajàca si´ o udzielenie Êwiadczenia w CSzW winna przedstawiç:
– dowód osobisty,
– legitymacj´ kombatanta lub inwalidy wojennego, osoby represjonowanej,
– ewentualne skierowanie (wymagane tylko do leczenia szpitalnego),
– wyniki badaƒ i informacje z przebiegu
dotychczasowego leczenia, w szczególnoÊci te warunkujàce przyj´cie na leczenie
w CSzW.
Podstawowa Opieka Zdrowotna
– Êwiadczenia medyczne udzielane w ramach podstawowej opieki zdrowotnej
odbywajà si´ na ogólnych zasadach obowiàzujàcych ubezpieczonych w NFZ, tj.
po wyborze lekarza oraz piel´gniarki poprzez wype∏nienie stosownych deklaracji;

Dyrektor Centralnego
Szpitala Weteranów,
dr Leszek Markuszewski:
– Koncepcja Centralnego Szpitala Weteranów opiera si´ na nowoczesnym rozumieniu
szpitala o takim charakterze, na wzór oÊrodków amerykaƒskich o rozbudowanej strukturze specjalnoÊci medycznych, dzi´ki czemu
mo˝liwe jest zapewnienie kompleksowej
opieki osobom cierpiàcym cz´sto na wiele
schorzeƒ jednoczeÊnie. Dzi´ki swojej strukturze, przyjmujàc kombatantów i weteranów,
Szpital jest gotów zwi´kszyç iloÊç udzielanych
Êwiadczeƒ o 12 tysi´cy hospitalizacji oraz
o 100 tysi´cy porad w zakresie lecznictwa
otwartego.
Powo∏anie Centralnego Szpitala Weteranów nie wymaga∏o dodatkowych Êrodków,
b´dzie on finansowany g∏ównie ze sk∏adek
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– w przypadku nag∏ego pogorszenia stanu zdrowia osoby przebywajàcej poza
miejscem zamieszkania, internistycznej
pomocy medycznej udziela na terenie
Centralnego Szpitala Weteranów Konsultant ds. Weteranów, a po godzinach
pracy Konsultanta, lekarz POZ lub lekarz dy˝urny Izby Przyj´ç.
Ambulatoryjne lecznictwo specjalistyczne
– kombatanci, inwalidzi wojenni i osoby
represjonowane nie majà obowiàzku
posiadania skierowania do poradni
specjalistycznej;
– Êwiadczenia medyczne udzielane sà na
ogólnie przyj´tych zasadach pracy Gabinetów Specjalistycznych – konieczne
wczeÊniejsze uzgodnienie terminu wizyty za poÊrednictwem Rejestracji Specjalistycznej.
Leczenie stomatologiczne
– bez skierowania;
– Êwiadczenia medyczne udzielane sà na
ogólnie przyj´tych zasadach pracy Gabinetów Stomatologicznych – konieczne wczeÊniejsze uzgodnienie terminu
wizyty za poÊrednictwem Rejestracji
Stomatologicznej.
Ambulatoryjne Leczenie Rehabilitacyjne
– kombatanci, inwalidzi wojenni i osoby
represjonowane nie majà obowiàzku
posiadania skierowania do poradni rehabilitacji;
– Êwiadczenia medyczne udzielane sà na
Fot. Katarzyna Hoppe

Dyrektor Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego dr Leszek Markuszewski prezentuje
kombatantom i pracownikom s∏u˝by zdrowia
baz´ diagnostyczno-klinicznà Centralnego
Szpitala Weteranów podczas spotkania z prezesami oraz przedstawicielami najwi´kszych
zwiàzków i stowarzyszeƒ w kraju, zorganizowanego w Szpitalu 10 listopada ub.r.

ubezpieczeniowych, tyle ˝e sk∏adki te b´dà
ukierunkowane na konkretny cel. Ârodki b´dà „sz∏y” za pacjentem-kombatantem. Nie
b´dzie to zatem kolejny szpital dla uprzywile-

ogólnie przyj´tych zasadach pracy Gabinetów Specjalistycznych – konieczne
wczeÊniejsze uzgodnienie terminu wizyty za poÊrednictwem Rejestracji Specjalistycznej.
Leczenie Szpitalne
– warunkiem przyj´cia do Szpitala w trybie planowym jest posiadanie skierowania na leczenie szpitalne;
– leczenie szpitalne w trybie planowym
odbywa si´ po uzgodnieniu terminu
z osobà odpowiedzialnà za koordynacj´ przyj´ç w danym oddziale;
– pacjenci w stanach zagro˝enia ˝ycia
przyjmowani sà niezw∏ocznie.
Szpital realizuje Êwiadczenia w nast´pujàcych zakresach: lecznictwo szpitalne,
ambulatoryjna opieka specjalistyczna, leczenie psychiatryczne, rehabilitacja lecznicza, podstawowa opieka zdrowotna, leczenie stomatologiczne.
W ramach lecznictwa szpitalnego na st´pujàce specjalnoÊci:
– ortopedia (tel. do sekretariatu Kliniki
– 042 6393511)
– artroskopia (tel. do sekretariatu Kliniki – 042 6393539)
– chirurgia r´ki (tel. do sekretariatu Kliniki – 042 6393535)
– chirurgia ogólna, chirurgia klatki piersiowej, chirurgia onkologiczna (tel. do
sekretariatu Kliniki – 042 6393521)
– urologia (tel. do sekretariatu Kliniki
– 042 6393531)
– neurochirurgia (tel. do sekretariatu
jowanych, b´dzie mia∏ charakter pomocowy
dla tej konkretnej grupy osób, która jak ˝adna inna tej pomocy potrzebuje. B´dzie to
„ich” miejsce, szpital, w którym na pewno nie
zostanà odes∏ani z kwitkiem. Kombatanci zawsze traktowali ten szpital jak swój, a my zawsze udzielaliÊmy im Êwiadczeƒ w ramach
obecnych skromnych mo˝liwoÊci naszej placówki. By∏a to pomoc oparta na zasadach
nieformalnych – zwyk∏ej ludzkiej ˝yczliwoÊci
i szacunku dla Ich wieku. Nie mogliÊmy jednak doprowadzaç w ten sposób do wyd∏u˝ania si´ i tak ju˝ zbyt d∏ugich kolejek pacjentów regionalnych, dlatego z takà konsekwencjà walczyliÊmy o zinstytucjonalizowanie
opieki lekarskiej nad kombatantami i powo∏anie Centralnego Szpitala Weteranów.
Wreszcie si´ uda∏o! (...)*
* Fragment wywiadu opublikowanego w „Aspekcie Polski”, grudzieƒ 2005 r., 12 (111)
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Weteranów
Kliniki – 042 6393551)
– neurologia, rehabilitacja neurologiczna (tel. do sekretariatu Kliniki – 042 6393591)
– okulistyka (tel. do sekretariatu Kliniki – 042 6393634)
– otolaryngologia (tel. do sekretariatu Kliniki – 042 6393581)
– choroby wewn´trzne (tel. do sekretariatu Kliniki – 042 6393571)
– kardiologia interwencyjna, diabetologia (tel. do sekretariatu Kliniki – 042 6393563)
– anestezjologia (tel. do sekretariatu Kliniki – 042 6393501)
– rehabilitacja pourazowa (tel. do sekretariatu Kliniki – 042
6393696)
W ka˝dej Klinice wyznaczony jest lekarz – koordynator ds. weteranów. Rejestr pacjentów-weteranów prowadzà Sekretariaty Klinik.
Kontakt z Izbà Przyj´ç: 042 6393424.
W ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej przyjmujà nast´pujàce poradnie: alergologiczna, chirurgii endokrynologicznej, chirurgii ogólnej, chirurgii klatki piersiowej, chirurgii r´ki, chorób metabolicznych, chorób p∏uc i gruêlicy, dermatologiczno-wenerologiczna, diabetologiczna, endokrynologiczna, foniatryczna, gastrologiczna, ginekologiczno-po∏o˝nicza, kardiologiczna, kardiologii
interwencyjnej i Poradnia Kontroli Rozruszników, laryngologiczna,
leczenia bólu, leczenia osteoporozy, nefrologiczna, neurochirurgiczna, neurologiczna, okulistyczna, okulistyczna leczenia jaskry,
onkologiczna, ortopedyczna, chirurgii twarzowo-szcz´kowej, reumatologiczna, urologiczna, a tak˝e poradnie: psychologiczna, zdrowia psychicznego oraz rehabilitacji.
*
Umawianie wizyt do wszystkich ww. poradni:
Rejestracja Specjalistyczna – osobiÊcie poniedzia∏ek – piàtek 7:30
– 17:00 lub telefonicznie poniedzia∏ek – piàtek 8:00 – 16:00, tel. 042
6393422, 042 6373449.
W ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej: Gabinet Przyj´ç
Weteranów – poniedzia∏ek – piàtek 8:30 – 11:00.
Âwiadczenia stomatologiczne z zakresu: stomatologii zachowawczej, chirurgii stomatologicznej, protetyki, ortodoncji. Umawianie
wizyt: Rejestracja Stomatologiczna – poniedzia∏ek – piàtek 7:30
– 18:00, tel. 042 6393599.
*
Âwiadczenia diagnostyczne z nast´pujàcych zakresów: radiologia
klasyczna, tomografia komputerowa, ultrasonografia, w tym tak˝e
ultrasonografia dopplerowska, medycyna nuklearna, densytometria, badania elektrofizjologiczne, echokardiografia, elektrokardiograficzne próby wysi∏kowe, Holter EKG, Holter ciÊnieniowy
/ABPM/, koronarografia, koronaroplastyka, elektromiografia, encefalografia, endoskopia, badania s∏uchu, diagnostyka laboratoryjna, patomorfologia, litotrypsja.
Ww. Êwiadczenia b´dà udzielane po okazaniu skierowania na
dane badania.
Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zak∏adu Opieki Zdrowotnej
Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 2
im. Wojskowej Akademii Medycznej
Uniwersytetu Medycznego w ¸odzi
– Centralny Szpital Weteranów
dr n. med. Leszek MARKUSZEWSKI
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Posiedzenie Zespo∏u Doradczego do Spraw Opieki
Zdrowotnej i Socjalnej nad Kombatantami

Problemy zdrowia
kombatantów
sà pierwszoplanowe
lutego br. w siedzibie Urz´du do Spraw Kombatantów
i Osób Represjonowanych odby∏o si´ posiedzenie Zespo∏u
Doradczego do Spraw Opieki Zdrowotnej i Socjalnej nad
Kombatantami poÊwi´cone omówieniu kluczowych problemów
opieki zdrowotnej nad kombatantami. Na posiedzenie przybyli
stali cz∏onkowie zespo∏u, przedstawiciele nast´pujàcych stowarzyszeƒ i zwiàzków kombatanckich: Krajowego Zwiàzku by∏ych
Wi´êniów Politycznych Hitlerowskich Wi´zieƒ i Obozów Koncentracyjnych, Stowarzyszenia Szarych Szeregów, Zwiàzku Inwalidów Wojennych RP, Zwiàzków Kombatantów Rzeczpospolitej Polskiej i By∏ych Wi´êniów Politycznych, Zwiàzku ˚o∏nierzy Narodowych Si∏ Zbrojnych, Ogólnopolskiego Zwiàzku ˚o∏nierzy Batalionów Ch∏opskich, Zwiàzku Sybiraków, Âwiatowego Zwiàzku ˚o∏nierzy Armii Krajowej, Ogólnopolskiego
Zwiàzku ˚o∏nierzy Armii Krajowej, Stowarzyszenia Polskich
Kombatantów w Kraju oraz Zwiàzku Wi´êniów Politycznych
Okresu Stalinowskiego.
W naradzie udzia∏ wzià∏ kierownik Urz´du do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, minister Jan Turski, który
poinformowa∏ zebranych o zasadach, jakimi dotychczas kierowa∏ si´ Urzàd w dà˝eniu do zagwarantowania kombatanckiemu
Êrodowisku adekwatnej do potrzeb opieki zdrowotnej i pomocy
socjalnej. Minister Jan Turski z∏o˝y∏ jednoczeÊnie podzi´kowania cz∏onkom Zespo∏u za ich wieloletnià, aktywnà wspó∏prac´
z Urz´dem.
Prowadzàcy posiedzenie, dyrektor Departamentu Stowarzyszeƒ i Spraw Socjalnych Krzysztof Skolimowski, omówi∏ problematyk´ modelu s∏u˝by zdrowia, pomocy spo∏ecznej dla kombatantów. PodkreÊli∏ wag´ spotkania z ministrem zdrowia Zbigniewem Religà, poÊwi´conego sprawom opieki zdrowotnej
nad Êrodowiskiem kombatanckim i jego stanowisko wyra˝one
s∏owami: problemy zdrowia kombatantów sà problemem pierwszoplanowym, znajdujàcym si´ w centrum zainteresowania resortu zdrowia. Dyrektor Krzysztof Skolimowski przedstawi∏ zebranym zasady pracy Centralnego Szpitala Weteranów w ¸odzi.
Poinformowa∏ tak˝e o nowo otwartej Przychodni dla Kombatantów przy ul. Litewskiej 11 w Warszawie. Na zakoƒczenie
– zaznaczy∏ koniecznoÊç obj´cia Êrodowiska kombatanckiego
pe∏niejszà, przemyÊlanà opiekà (m.in. w zakresie s∏u˝by zdrowia) przez samorzàdy terenowe, w tym gminy, powiaty i województwa.
Tematyka zdrowia kombatantów i opieki zdrowotnej wywo∏a∏a zrozumia∏e zainteresowanie i dyskusj´ uczestników narady.
Szczególnà uwag´ zwrócono na kwesti´ nowych zasad funkcjonowania Domów Pomocy Spo∏ecznej, dzia∏alnoÊci sanatoriów
(kwestie odp∏atnoÊci i czasu oczekiwania na turnus), nieprzestrzegania zapisu o pierwszeƒstwie przyj´ç kombatantów do lekarza pierwszego kontaktu oraz przyj´ç przez lekarzy specjalistów bez skierowania.
Katarzyna KWIATKOWSKA
Wydzia∏ Spraw Socjalnych i Zdrowotnych
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Ciàg dalszy ze str. 7
12 paêdziernika pod Lenino odby∏y si´ uroczyste obchody
62. rocznicy bitwy, w której udzia∏ bra∏a 1 Dywizja im. Tadeusza KoÊciuszki. Na uroczystoÊci, jak co roku, wyjecha∏a polska delegacja, z licznym udzia∏em m∏odzie˝y. Obchody zorganizowane przy wspó∏udziale Konwentu Porozumienia Polsko-Rosyjsko-Bia∏oruskiego rozpocz´∏a Msza
Êw. na cmentarzu, na którym spoczywajà prochy poleg∏ych w bitwie Polaków. W obchodach uczestniczyli przedstawiciele miejscowych w∏adz, polskich organizacji spo∏ecznych oraz polscy weterani.

14 paêdziernika w Warszawie na Zamku Królewskim odby∏o si´ spotkanie, zorganizowane przez Stowarzyszenie Budowy Pomnika Tadeusza KoÊciuszki z prezesem prof. Marianem M. Drozdowskim, dla przypomnienia 188. rocznicy
Êmierci Naczelnika. W programie spotkania znalaz∏ si´ pokaz filmu Zbigniewa Kowalskiego „Siedemnastu wspania∏ych”, poÊwi´conego amerykaƒskiej eskadrze lotniczej im.
T. KoÊciuszki, wspomagajàcej armi´ polskà w latach
1919-1920. Nast´pnie poinformowano te˝ zebranych
o stanie przygotowaƒ do budowy pomnika Naczelnika
w Warszawie oraz do Roku KoÊciuszkowskiego 2006
w Polsce, na Bia∏orusi i w Stanach Zjednoczonych.
16 paêdziernika w Kossowie, w koÊciele parafialnym odby∏a si´ uroczystoÊç patriotyczna, zorganizowana przez
Âwiatowy Zwiàzek ˚o∏nierzy Armii Krajowej Okr´g Kielce,
Ko∏o W∏oszczowa – poÊwi´cona 61. rocznicy bitwy, stoczonej przez oddzia∏y AK na tym terenie w dniach 26-31
paêdziernika 1944 r. W ciàgu pi´ciu dni walk Niemcy u˝yli
przeciw partyzantom czo∏gi i samoloty Partyzanci wzi´li do
niewoli 99 jeƒców niemieckich i zdobyli 3 wozy broni
i amunicji oraz moêdzierz 81 mm. W uroczystoÊci upami´tniajàcej to wydarzenie wzi´li udzia∏ przedstawiciele
w∏adz wojewódzkich, powiatowych i gminnych, kombatanci, poczty sztandarowe i m∏odzie˝ szkolna. Msz´ Êw.
poprowadzi∏ ks. proboszcz Andrzej ˚uber, a homili´ wyg∏osi∏ ks. por. Witold Stolarczyk, kap∏an AK w czasie okupacji
hitlerowskiej. Po Mszy Êw. wr´czono dwóm kombatantom
Odznaki Zarzàdu Wojewódzkiego ÂZ˚AK. Przemówienie
okolicznoÊciowe wyg∏osi∏ Zbigniew Zieliƒski, by∏y ˝o∏nierz
74 Pu∏ku AK na tym terenie i by∏y kierownik UdSKiOR.
19-22 paêdziernika odby∏ si´ XLV Centralny Zlot M∏odzie˝y
„Palmiry 2005”, poÊwi´cony 60. rocznicy zakoƒczenia
II wojny Êwiatowej. Organizatorem by∏o Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze, udzia∏ w uroczystoÊciach wzi´∏y delegacje organizacji kombatanckich i kadeckich. Zlot rozpoczà∏ si´ w Studziankach Pancernych,
a zakoƒczy∏ przejÊciem uczestników na cmentarz w Palmirach, gdzie odby∏ si´ Apel Poleg∏ych i z∏o˝ono wieƒce
w Mauzoleum.
24 paêdziernika w Warszawie odby∏ si´ „VI Wieczór Dobroczynny w Teatrze Polskim”, zorganizowany przez Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”, ZHR i Towarzystwo Mi∏o-
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Êników Wo∏ynia i Polesia. GoÊciem honorowym wieczoru
by∏ prof. Andrzej Stelmachowski, prezes Stowarzyszenia
„Wspólnota Polska”. W programie znalaz∏y si´ m.in.: prezentacja reporta˝u Ewy Szakalickiej „Tu si´ koƒczà tory”,
zrealizowanego w 60. rocznic´ wysiedlenia ludnoÊci polskiej z Kresów; wyst´p Chóru ˚o∏nierzy Armii Krajowej
„Nowogródzkie Or∏y” w 20. rocznic´ dzia∏alnoÊci oraz wyst´py m∏odzie˝y polskiej z Kresów i z zagranicy. Podczas
imprezy odby∏a si´ równie˝ kwesta na rzecz pomocy dla
represjonowanych Polaków na Bia∏orusi.
27 paêdziernika w Wa∏brzychu, w Szkole Podstawowej
nr 30 im. Armii Krajowej odby∏o si´ uroczyste wr´czenie
Medali „Pro Memoria”. Po poÊwi´ceniu Medali przez bp.
Êwidnickiego, ks. prof. Ignacego Deca – jednym Medalem
odznaczono sztandar Szko∏y, zaÊ drugi zosta∏ wr´czony
dyrektorce Szko∏y Marcie Chruszcz-PrzyÊlewicz. Nast´pne
medale zosta∏y wr´czone przez mjr. Andrzeja Sow´ z WKU
w Âwidnicy cz∏onkom Niezale˝nego Ruchu Kombatantów
Armii Krajowej: Tadeuszowi Ba∏azemu, Zdzis∏awowi Bu˝antowiczowi, Wojciechowi Czerwiƒskiemu, Rudolfowi
Diugowi, Bronis∏awowi Glapiakowi, Henryce Jureckiej,
Czes∏awowi Ko∏odziejczykowi, Krystynie M∏odejowskiej-Szwaja, Januszowi Nejmanowi, Irenie PrzyÊlewicz, Urszuli Szeles, Krystynie Zygier. W uroczystoÊci uczestniczyli
przedstawiciele Urz´du Miasta, samorzàdu, organizacji
spo∏ecznych i dyrektorzy szkó∏ oraz uczniowie i ich rodzice.
30 paêdziernika w Warszawie, w koÊciele drewnianym na
cmentarzu Bródnowskim odprawiona zosta∏a Msza Êw. za
˝o∏nierzy Polskiego Paƒstwa Podziemnego straconych
w latach 1944-1956. Po Mszy Êw. uczestnicy udali si´ do
kwatery 45 N, najwi´kszej zbiorowej mogi∏y. Tam zebrali
si´ pod spalonym masztem, pod którym 15 paêdziernika
wiceprezes Spo∏ecznego Komitetu „Pami´ç i Trwanie”
– Lucjan Bernaciak znalaz∏ zniszczone wiàzania metalowe
i nadpalonà, sprofanowanà polskà flag´.
6-7 listopada w Lublinie, pod patronatem prezydenta miasta Andrzeja Pruszkowskiego, organizacje, stowarzyszenia i zwiàzki kombatanckie – jak co roku – zorganizowa∏y
Zaduszki Kresowe. 6 listopada odby∏a si´ Msza Êw. w koÊciele oo. Dominikanów w intencji Rodaków poleg∏ych
w obronie Kresów Wschodnich RP, zamordowanych
w Katyniu, Miednoje i Charkowie, na Wo∏yniu, w Ponarach
i na terenach woj.: lwowskiego, stanis∏awowskiego, tarnopolskiego; zmar∏ych w sowieckich ∏agrach, na Syberii,
w Kazachstanie. Po Mszy Êw. z∏o˝ono kwiaty i zapalono
znicze przed Tablicà Ponarskà w bocznej nawie koÊcio∏a.
7 listopada w Trybunale Koronnym odby∏ si´ wieczór poezji, wspomnieƒ i koncert muzyki polskiej. Poezj´ patriotycznà recytowa∏ Ludwik Paczyƒski z teatru lubelskiego.
Wspomnienie o wileƒskich Ponarach wyg∏osi∏a Helena Gulanowska, o tragedii profesorów wy˝szych uczelni Lwowa
w 1941 roku – Andrzej Micha∏owski. Wspomnienie o Piotrze Horbowskim-Zaranku, za∏o˝ycielu Towarzystwa Przyjació∏ Grodna i Wilna – Eugeniusz Markowski, zaÊ Leon
Popek mówi∏ o cmentarzach na Wo∏yniu.
8 listopada w Chrzanowie odby∏a si´ konferencja z okazji
Narodowego Âwi´ta Niepodleg∏oÊci, zorganizowana przez
starost´ Chrzanowa przy udziale I Liceum Ogólnokszta∏càcego im. S. Staszica, z udzia∏em kombatantów z ZKRP
i BWP. Przed spotkaniem jedenastu weteranom wr´czono
medale i dyplomy Wojny Obronnej 1939 r. Podczas konferencji sekretarz Zarzàdu Okr´gu ZKRP i BWP kpt. Zenon Pikulski opowiedzia∏ m∏odzie˝y o swoim pobycie na Sybirze
oraz o szlaku bojowym od Lenino do Berlina.

9 listopada w D´bicy, w Szkole Podstawowej nr 12 im. Armii Krajowej zorganizowano uroczystoÊç patriotycznà,
podczas której poÊwi´cono Krzy˝ Armii Krajowej oraz ods∏oni´to i poÊwi´cono tablic´ pami´ci dowódców obwodu
i placówki AK i BCh Obwód D´bica. Na spotkanie, zorganizowane staraniem nauczycieli, wychowawców i uczniów
SP nr 12, przyby∏y liczne delegacje w∏adz samorzàdowych, organizacji kombatanckich i lokalna spo∏ecznoÊç.
PoÊwi´cenia Krzy˝a Armii Krajowej, b´dàcego replikà
krzy˝a ustawionego na Ka∏u˝ówce – miejscu bitwy stoczonej 24 sierpnia 1944 r. w ramach akcji „Burza” – dokona∏ honorowy kapelan 5 Pu∏ku Strzelców Konnych Armii
Krajowej, ks. pra∏at Stanis∏aw Fio∏ek.
9 listopada we Wroc∏awiu, z inicjatywy pe∏nomocnika wojewody ds. kombatantów i osób represjonowanych Jerzego Walewskiego, odby∏o si´ spotkanie ust´pujàcego ze
stanowiska wojewody dolnoÊlàskiego Stanis∏awa ¸opatowskiego z DolnoÊlàskà Radà Kombatantów. Podczas
spotkania wojewoda podzi´kowa∏ za dobrà i owocnà
wspó∏prac´, cz∏onkowie Rady zaÊ – za wk∏ad i zaanga˝owanie w organizacj´ obchodów rocznic, m. in. 60. rocznicy zakoƒczenia II wojny Êwiatowej, 65. rocznicy Zbrodni
Katyƒskiej, Dnia Weterana, Dnia Sybiraka, za udzia∏ w wielu imprezach i kombatanckich uroczystoÊciach i in. Prezes
ZO ZIW RP Czes∏aw D∏ugosz wr´czy∏ wojewodzie St. ¸opatowskiemu Medal NIKE, przyznany przez Zarzàd G∏ówny za wzorowà wspó∏prac´.
10 listopada w Bia∏ej Podlaskiej zorganizowano spotkanie
z okazji 87. rocznicy odzyskania niepodleg∏oÊci. Przygotowa∏ je Zarzàd Ko∏a Âwiatowego Zwiàzku ˚o∏nierzy Armii
Krajowej przy wspó∏udziale WKU i Zarzàdu Rejonowego
Zwiàzku By∏ych ˚o∏nierzy Zawodowych i Oficerów Rezerwy Wojska Polskiego. UroczystoÊci poprzedzi∏a Msza Êw.
za Ojczyzn´ w koÊciele p. w. NNMP. Oprócz przedstawicieli w∏adz samorzàdowych, w spotkaniu uczestniczyli kombatanci II wojny Êwiatowej i weterani wojskowej powojennej s∏u˝by czynnej. Podczas uroczystoÊci przekazano staroÊcie bialskiemu upominek od Departamentu Wychowania i Promocji ObronnoÊci Ministerstwa Obrony Narodowej
w formie wydawnictwa „Wojsko Polskie w II wojnie Êwiatowej”. Nagrod´ wr´czyli p∏k Mieczys∏aw Matusiak i por.
Boles∏aw ¸ugowski. UroczystoÊci patriotyczne by∏y tak˝e
okazjà do wr´czenia awansów na wy˝szy stopieƒ wojskowy, Medalu „Pro Memoria” i dyplomów.
10 listopada w Wo∏czynie odby∏y si´ obchody Narodowego Âwi´ta Niepodleg∏oÊci po∏àczone z ods∏oni´ciem pomnika. UroczystoÊç rozpocz´∏a si´ Mszà Êw., którà celebrowa∏ ks. kardyna∏ Henryk Gulbinowicz. Gospodarzami
uroczystoÊci byli: Zwiàzek Kombatantów RP i BWP w Wo∏czynie oraz burmistrz Wo∏czyna Jan Leszek Wiàcek. Po
Mszy Êw. i przejÊciu ulicami Wo∏czyna do miejsca ods∏oni´cia obelisku odegrany zosta∏ hymn Polski. Nast´pnie zebranych goÊci przywita∏ dyrektor OÊrodka Kultury w Wo∏czynie Rafa∏ Neugebauer. Ods∏oni´cia obelisku dokonali:
marsza∏ek woj. opolskiego Grzegorz Kubat, burmistrz Wo∏czyna Jan Leszek Wiàcek oraz prezes ZKRP i BWP w Wo∏czynie – por. Tadeusz Rudnicki. Odczytania aktu erekcyjnego tablicy upami´tniajàcej 60. rocznic´ zakoƒczenia II wojny Êwiatowej – dokona∏ sekretarz Ko∏a ZKRP i BWP por.
Bronis∏aw Zab∏ocki. Tablic´ poÊwi´ci∏ ks. kard. H. Gulbinowicz. Podczas uroczystoÊci z∏o˝ono wieƒce i wiàzanki
przed pomnikiem. Wr´czono tak˝e Medale „Pro Memoria”.

Ciàg dalszy na str. 17
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143. rocznica Powstania Styczniowego

Warszawa

Kraków

W rocznic´ wielkiego zrywu
niepodleg∏oÊciowego

Ku czci
Powstaƒców
Styczniowych

22 stycznia br. min´∏a 143. rocznica wybuchu Powstania Styczniowego – najd∏u˝ej trwajàcego polskiego zrywu niepodleg∏oÊciowego XIX w. Z tej okazji w miejscach pami´ci w ca∏ym kraju odby∏y si´ uroczystoÊci patriotyczne dla uczczenia walczàcych i poleg∏ych niemal pó∏tora wieku temu powstaƒców.
entralne uroczystoÊci obchodów
rocznicy Powstania Styczniowego odby∏y si´ w Warszawie,
przed pomnikiem – Krzy˝em Romualda Traugutta w parku jego imienia; przy
Bramie Straceƒ Cytadeli Warszawskiej
oraz w Muzeum Niepodleg∏oÊci w Warszawie. Organizatorami by∏y: Dowództwo Wojsk Làdowych, Muzeum Niepodleg∏oÊci, Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej, Stowarzyszenie Szarych Szeregów, Stowarzyszenie Polskich Kombatantów Obroƒców Ojczyzny oraz Stowarzyszenie Polskich Artystów Muzyków.

C

Krzy˝ Romualda Traugutta

Zap∏onà∏ znicz przy Bramie Straceƒ Cytadeli
Warszawskiej

Przed pomnikiem – Krzy˝em Romualda Traugutta, straconego 5 sierpnia
1864 r. na stoku Cytadeli ostatniego
dyktatora Powstania Styczniowego
– przedstawiciele w∏adz stolicy, Rady
Warszawy i Dzielnicy ÂródmieÊcie z∏o˝yli wieƒce i wiàzanki kwiatów oraz zapalili znicze. W uroczystoÊci uczestniczyli równie˝ przedstawiciele Stowarzyszenia Szarych Szeregów, Âwiatowego
Zwiàzku ˚o∏nierzy Armii Krajowej,
harcerze oraz delegacje zwiàzków rzemieÊlniczych i artystycznych.
UroczystoÊç o podobnym charakterze
mia∏a miejsce tak˝e przy Bramie Straceƒ w Cytadeli Warszawskiej. Równie˝
22 stycznia w po∏udnie, w koÊciele Êw.
Katarzyny odprawiona zosta∏a Msza Êw.
w intencji Ojczyzny.
Oprac. A. B.
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Delegacje z∏o˝y∏y wieƒce przed Krzy˝em Romualda Traugutta
Fot. Departament Wychowania
i Promocji ObronnoÊci
Ministerstwa Obrony Narodowej

wiàzek Inwalidów Wojennych
RP Oddzia∏ w Krakowie od
ponad 20 lat czci pami´ç powstaƒców styczniowych w ka˝dà kolejnà rocznic´ wybuchu Powstania. Równie˝ i w tym roku, mimo siarczystego
mrozu, 24 stycznia przy grobach powstaƒców na Cmentarzu Rakowickim
spotkali si´ inwalidzi wojenni, kombatanci, m∏odzie˝ szkolna, przedstawiciele wojewody ma∏opolskiego i marsza∏ka woj. ma∏opolskiego, by zapaliç
znicze, z∏o˝yç kwiaty i wys∏uchaç przemówienia prezesa Zarzàdu Okr´gowego ZIW RP w Krakowie, Antonie go Fugla .
Krakowscy inwalidzi wojenni majà
szczególny powód, aby czciç pami´ç
weteranów Powstania Styczniowego.
W budynku, w którym mieÊci si´ Zarzàd Okr´gowy i 3 dzielnicowe Oddzia∏y ZIW RP, w latach 1901-1922
mieÊci∏o si´ Przytulisko Weteranów
Powstania Styczniowego, w którym
przebywa∏o kilkudziesi´ciu by∏ych powstaƒców. Gdy w 1922 r. pozosta∏o
ich ju˝ niewielu, przekazali budynek
przy ul. Biskupiej Skarbowi Paƒstwa
z przeznaczeniem dla inwalidów wojennych Wojsk Polskich z Wielkiej
Wojny Âwiatowej i wojen póêniejszych.
Z wdzi´cznoÊci za to Zarzàd Okr´gowy ZIW RP w Krakowie urzàdzi∏
w budynku Izb´ Pami´ci Powstania
Styczniowego im. Êw. – inwalidy wojennego, malarza i cz∏owieka wielkiego serca, Brata Alberta niosàcego pomoc ubogim. To ma∏e muzeum posiada szereg cennych, oryginalnych pamiàtek z Powstania Styczniowego
1863-1864 i jest odwiedzane g∏ównie
przez m∏odzie˝ szkolnà i wojskowych.

Z

Antoni FUGIEL
Prezes ZO ZIW RP w Krakowie
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66. rocznica pierwszej masowej deportacji
ludnoÊci polskiej w g∏àb ZSRR

Warszawa

Polski trakt znaczy∏y
bezimienne krzy˝e...
Przed Pomnikiem Poleg∏ym i Pomordowanym na Wschodzie,
10 lutego br. spotkali si´ cz∏onkowie organizacji sybirackich, by
uczciç kolejnà rocznic´ pierwszej masowej deportacji w g∏àb ZSRR.
eszcze przed uroczystoÊcià Sybiracy i mieszkaƒcy stolicy sk∏adali wiàzanki kwiatów i zapalali znicze
przed pomnikiem, a tak˝e przy podk∏adach z nazwami miejsc na Wschodzie,
w których byli, i w których zgin´li ich
najbli˝si.
UroczystoÊç, zorganizowana przez
Zwiàzek Sybiraków, rozpocz´∏a si´
„Hymnem Sybiraków” – jej uczestnicy
odÊpiewali go, trzymajàc si´ za r´ce
i wspominajàc losy w∏asne i bliskich, deportowanych na „Nieludzkà Ziemi´”.
OkolicznoÊciowe przemówienie wyg∏osi∏ Ryszard Piotrowski, prezes Oddzia∏u Warszawskiego Zwiàzku Sybiraków. Powiedzia∏ on m.in.: – To, co nas
spotka∏o, nazwaç mo˝na wspó∏czesnym
targiem niewolników, bo po przyjeêdzie
na miejsce wybierano nas, jak niewolni-

J

ków – kto do jakiego trafi ko∏chozu. (...)
MyÊmy to wszystko prze˝yli dzi´ki naszym Matkom, którym winniÊmy w tym
dniu szczególny ho∏d. Bo to dzi´ki nim
mo˝emy dziÊ Êpiewaç wspólnie „Hymn
Sybiraków”.
Nast´pnie delegacje: w∏adz stolicy
z komisarzem Warszawy Miros∏awem
Kochalskim, Zwiàzku Sybiraków i innych organizacji z∏o˝y∏y wieƒce przed
Pomnikiem Poleg∏ym i Pomordowanym
na Wschodzie. UroczystoÊç zakoƒczy∏a
odegrana przez wojskowego tr´bacza
„Cisza”.
WÊród uczestników uroczystoÊci by∏
m.in. najstarszy cz∏onek Ârodowiska
Borowiczan, 90-letni Czes∏aw Wernicki
ps. „Czech”, by∏y ˝o∏nierz Armii Krajowej w obwodzie Soko∏ów Podlaski „S´p
– Proso”, wi´zieƒ ∏agru Borowicze 270.
A.B.

Fot. Ewa Dumin
Pomnik Poleg∏ym i Pomordowanym na Wschodzie
Fot. Ewa Dumin

Fot. Ewa Dumin
Delegacje, m.in. Urz´du do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, z∏o˝y∏y wieƒce

Elblàg

Lublin

Modlono si´ za Ojczyzn´
i Golgot´ Wschodu

Nasza Pami´ç

Elblàgu Zarzàd Oddzia∏u Zwiàzku Sybiraków postanowi∏
uczciç i upami´tniç rocznic´ pierwszej deportacji. Z tej
okazji odby∏a si´ uroczysta Msza Êw. w koÊciele p.w. Êw. Rafa∏a
Kalinowskiego, Patrona Sybiraków, po której Sybiracy spotkali
si´ u proboszcza parafii, ks. Wojciecha Zwolickiego. Modlono
si´ za Ojczyzn´
i Golgot´ Wschodu.
Przed Krzy˝em
Katyƒskim, na cmentarzu komunalnym
delegacja Sybiraków
z∏o˝y∏a kwiaty i zapali∏a znicze, a w siePrzedstawiciele Zarzàdu Oddzia∏u: sekretarz dzibie Zarzàdu OdJerzy Skorynkiewicz, cz∏onek Zwiàzku Micha∏ dzia∏u odby∏o si´
Wo∏oszczak i prezes Teodor Mongia∏∏o – sk∏a- spotkanie Sybiradajà kwiaty przed Krzy˝em Katyƒskim
ków – Êwiadków
tamtych wydarzeƒ z przedstawicielami mediów.

lutego br., w kaplicy koÊcio∏a garnizonowego w Lublinie, kapelan Sybiraków ks. Janusz Kania odprawi∏ Msz´ Êw., w której poleciliÊmy dusze naszych zmar∏ych.
Od 6 lat Sybiracy zrzeszeni w Lubelskim Oddziale Zwiàzku Sybiraków co roku o godzinie 10 spotykajà si´ przy pomniku Matki Sybiraczki.
Spotkanie rozpoczyna
wys∏uchanie
hymnu
Sybiraków,
który zawsze wywo∏uje
ogromne wzruszenie,
sk∏adamy kwiaty, zaFot. Jan Adolf Urnia˝
palamy znicze w krót- Przed pomnikiem Matki Sybiraczki
kiej modlitwie „Wieczne odpoczywanie” si´gamy pami´cià do naszych Matek.
W uroczystoÊci rocznicowej przy pomniku Matki Sybiraczki
uczestniczyli przedstawiciele ˚o∏nierzy Oddzia∏u Partyzanckiego
AK „Szarugi” oraz przedstawiciele Zwiàzku Pi∏sudczyków – Oddzia∏ w Lublinie. Do∏àczajà do nas mieszkaƒcy Lublina.
– Co roku spotykamy si´, aby uroniç ∏z´, wspominajàc o naszym
tragicznym dzieciƒstwie – mówi Krystyna Mateuszuk, wiceprzewodniczàca Zwiàzku Sybiraków w Lublinie, która na „Nieludzkiej
Ziemi” sp´dzi∏a 6 lat.

Teodor MONGIA¸¸O

K. M.

W
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66. rocznica pierwszej masowej deportacji
ludnoÊci polskiej w g∏àb ZSRR

Wroc∏aw

Bia∏ystok

Spotkanie Sybiraków

Centrum edukacji

66. rocznic´ pierwszej masowej
deportacji Polaków na „Nieludzkà Ziemi´”, 10 lutego br., w goÊcinnym
klubie Âlàskiego Okr´gu Wojskowego
we Wroc∏awiu odby∏o si´ spotkanie Sybiraków. (...)
Po uczczeniu zmar∏ych minutà ciszy,
po wys∏uchaniu „Hymnu Sybiraków”
oraz po modlitwie, poprowadzonej
przez kapelana wroc∏awskich Sybiraków ks. pra∏ata Franciszka G∏oda, wicewojewoda Roman Kulczycki udekorowa∏ 98 Sybiraków Krzy˝ami Zes∏aƒców
Sybiru. Ponadto udekorowano cztery
osoby Honorowà Odznakà Sybiraka
oraz dwie – Medalem „Pro Memoria”.
Z okolicznoÊciowym przemówieniem
wystàpi∏ prezes Jan Fenc, nast´pnie
g∏os zabrali: ks. bp Edward Janiak, wicewojewoda Roman Kulczycki, wicemarsza∏ek Rafa∏ Borudko oraz radny
Jan Chmielewski.
Po cz´Êci oficjalnej wystàpi∏a m∏odzie˝ z Publicznego Gimnazjum
nr 2 z Jelcza-Laskowice w programie
„27. rocznica pontyfikatu Jana Paw∏a
II”, przygotowanym przez katechetk´
Krystyn´ Peliszek i ks. Adama Stefana.
Obchody rocznicowe zakoƒczono
przed Pomnikiem Zes∏aƒców Sybiru na

W

UroczystoÊç w Klubie SOW. Od lewej: p∏k Aleksander Goraj – przedstawiciel Dowódcy 3 Korpusu Obrony Powietrznej, ks. bp E. Janiak, wicewojewoda R. Kulczycki, wicemarsza∏ek
R. Borudko, J. Chmielewski – radny Rady Miejskiej, Tadeusz Kaklin – wiceprezes ZG Zwiàzku
Sybiraków oraz wiceprezes ZO Zwiàzku Sybiraków we Wroc∏awiu – Boles∏aw Filak

Moment dekoracji prezesa Oddzia∏u Zwiàzku
Sybiraków we Wroc∏awiu Jana Fenca medalem Zwiàzku Kombatantów SolidarnoÊci

Skwerze Sybiraka, gdzie po modlitwach
poprowadzonych przez ks. pra∏ata Wojciecha Tokarza z∏o˝ono wieƒce i zapalono znicze.
12 lutego br., w koÊciele p.w. Êw. El˝biety ks. pra∏at Franciszek G∏ód odprawi∏ Msz´ Êw. w intencji Sybiraków – za-

Pabianice

W intencji zmar∏ych
i w podzi´ce za powrót
do Kraju
roczystoÊç w niedziel´ 12 lutego
br. w koÊciele NajÊwi´tszej Marii
Panny Ró˝aƒcowej w Pabianicach rozpocz´∏a si´ wprowadzeniem do koÊcio∏a pocztów sztandarowych przy dêwi´kach „Hymnu Sybiraków”.
Msza Êw., koncelebrowana przez ks.
proboszcza Jacka Gasiƒskiego , by∏a
sprawowana w intencji Sybiraków
zmar∏ych na zes∏aniu z wycieƒczenia,
g∏odu i zimna, zamordowanych w obozach, poleg∏ych w walkach na frontach
wschodnim i zachodnim, za zmar∏ych
ju˝ po powrocie do Kraju oraz w intencji ˝yjàcych Sybiraków w podzi´ce za
powrót do Ojczyzny. Modlitw´ wier-

U
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onad dwieÊcie osób zebra∏o si´
w Urz´dzie Wojewódzkim w Bia∏ymstoku 10 lutego br. Licznej grupie
Sybiraków wr´czono Krzy˝e Zes∏aƒców
Sybiru, przypominano lata poniewierki,
niewolniczej pracy, g∏odu i chorób.
Obecnie bia∏ostocki Oddzia∏ Zwiàzku
Sybiraków nale˝y do najbardziej aktywnych w Polsce. Jest tu przecie˝ Grób
Nieznanego Sybiraka, obok muzeum
i corocznie odbywajà si´ Marsze ˚ywej
Pami´ci Polskiego Sybiru. JeÊli spe∏nià
si´ plany miejscowego Oddzia∏u IPN, to
powstanie tak˝e centrum naukowo-edukacyjne deportacji, repatriacji i migracji. Gromadzono by w nim dokumentacj´, w tym nagrania radiowe i telewizyjne osób, które zosta∏y wywiezione z rodzinnych stron po wrzeÊniu 1939
roku.
A. D.

P

Na pierwszym planie poczet sztandarowy
Âwiatowego Zwiàzku ˚o∏nierzy Armii Krajowej – Ko∏o Pabianice

nych czyta∏a Zofia Znamierowska.
UroczystoÊç zgromadzi∏a licznie przyby∏ych Sybiraków z Pabianic i okolic,
¸odzi, Zgierza, sympatyków i przyjació∏
pabianickiego Ko∏a Zwiàzku Sybiraków. Przybyli równie˝ przedstawiciele
w∏adz samorzàdowych miasta i powiatu
na czele z prezydentem prof. Janem
Bernerem, starostà Grzegorzem Jan-

równo ˝yjàcych, jak i tych, którzy na zawsze pozostali na „Nieludzkiej Ziemi”.
Krótkie s∏owa przypomnienia naszego
losu wyg∏osi∏a równie˝ rzeczniczka prasowa naszego Zwiàzku, Zofia Helwing.
W∏odzimierz KOWALCZYK
czakiem , przedstawiciele organizacji
kombatanckich, stowarzyszeƒ, zwiàzków zawodowych, partii politycznych
i poczty sztandarowe.
Po Mszy Êw. uczestnicy przeszli przed
tablic´ upami´tniajàcà wydarzenia z lat
1939-1954, aby oddaç ho∏d wszystkim
deportowanym i wi´zionym przez
Zwiàzek Sowiecki. Przemówienie wyg∏osi∏ Jan Kwiatkowski – prezes pabianickiego Ko∏a Zwiàzku Sybiraków.
Po uroczystoÊci w koÊciele nastàpi∏o
spotkanie Sybiraków i zaproszonych
goÊci w sali parafialnej.
W trakcie spotkania dzielono si´
wspomnieniami dawnych prze˝yç. Nie
zabrak∏o te˝ poezji patriotycznej i zes∏aƒczej w wykonaniu Zofii Znamierowskiej i Krystyny Welfel-Biela.
Jan KWIATKOWSKI
prezes Ko∏a Zwiàzku Sybiraków
w Pabianicach

13

Problemy nurtujàce kombatantów

Opole

Doroczna
kombatancka debata
Modlitw´ poprowadzi∏ ks. kapelan Henryk Kaczmarek. Stojà z prawej:
Ryszard Ciecierski – senator RP, Gra˝yna Firster, gen. bryg. Roman
Klecha, gen. dyw. Ryszard Lackner, p∏k Stefan Szelka, Bodgan Tomaszek, p∏k Antoni Tkacz – szef WSzW i gen. bryg. Edward Szwagrzyk

Po raz trzeci w 2005 r., 15 grudnia ub.r. w sali
konferencyjnej sztabu 10 Opolskiej Brygady
Logistycznej im. p∏k. Piotra Wysockiego obradowa∏ Zarzàd Okr´gu Zwiàzku Kombatantów
RP i By∏ych Wi´êniów Politycznych w Opolu.
Oceniono rocznà dzia∏alnoÊç Zarzàdu Okr´gu
i ogniw terenowych. OkreÊlono tak˝e kierunki
pracy na 2006 r.
iàgle powa˝nym problemem jest stan zdrowotny
cz∏onków Zwiàzku. Ubywa cz∏onków, np. od stycznia
do 31 grudnia 2004 r. zmar∏o 226 kombatantów. Ârednia wieku wynosi 83 lata. Ludzie starsi, a takimi sà kombatanci, cz´sto nie mogà si´ odnaleêç w nowej rzeczywistoÊci. Dostrzegamy te˝ widmo biedy u tych, którzy majà niskie emerytury, renty. Ludzie ci wymagajà wsparcia finansowego,
a z tym nie jest najlepiej. Otrzymanie zapomogi z Pomocy
Spo∏ecznej lub Urz´du ds. Kombatantów wymaga du˝ych zabiegów. Dlatego inspirujemy m∏odzie˝ starszych klas i harcerzy, aby w ramach wolontariatu pomagali samotnie ˝yjàcym
kombatantom, m.in. w kompletowaniu niezb´dnych dokumentów o zapomogi. (...)
Poddano tak˝e krytycznej ocenie zaprzepaszczenie nowelizacji ustawy kombatanckiej, gdzie mo˝na by∏o przywróciç dla
cz´Êci ˝o∏nierzy frontowych uprawnienia kombatanckie. Obecnie szans takich nie ma. Za ten stan rzeczy win´ ponoszà lewicowi pos∏owie w Sejmie poprzedniej kadencji. (...)
W naszym województwie wyst´pujà struktury czteroszczeblowe i – co ciekawe – w ko∏ach podleg∏ych zarzàdom miejskim i miejsko-gminnym nie mamy trudnoÊci z wyborem
w∏adz. Próby ∏àczenia kó∏ nie powiod∏y si´, bowiem cz∏onkowie twierdzà, ˝e ma∏e to lepsze, ˝e wszyscy dobrze si´ znajà,
˝e wytworzy∏a si´ przyjaêƒ wÊród cz∏onków, a w du˝ym kole
czuliby si´ zagubieni. Dyskutanci mówili o uproszczeniu rozliczeƒ mi´dzy ko∏ami a Zarzàdem Okr´gu i G∏ównym Zarzàdem naszego Zwiàzku. By∏y te˝ g∏osy, by zmieniç procentowy
podzia∏ sk∏adek, pozostawiajàc wi´kszy odpis w ko∏ach.
O tych sprawach m.in. mówi∏ W∏adys∏aw Kuc – prezes Ko∏a
Gminnego w ¸ambinowicach i Tadeusz Sprawa – prezes Zarzàdu Miejsko-Gminnego w Ozimku. Natomiast Jerzy Klak
– przewodniczàcy Klubu Kawalerów Krzy˝a Walecznych przy
Zarzàdzie Okr´gu i Stanis∏aw Dziadura – prezes Ko∏a Gminnego naszego Zwiàzku w Baborowie apelowali, aby ocaliç od
zapomnienia naszà przesz∏oÊç. A próby takie sà, np. przemilczenie 60. rocznicy walk na Wale Pomorskim i o Ko∏obrzeg,
itp. Krytycznie w tej dziedzinie oceniono media, ∏àcznie z radiowym magazynem wojskowym. Nie dotyczy to lokalnych
Êrodków przekazu.

C
Siedzà w pierwszym rz´dzie od prawej: p∏k Ryszard Grela, Gra˝yna Frister, p∏k Stefan Szelka, Bogdan Tomaszek, gen. dyw. Ryszard Lackner,
gen. bryg. Roman Klecha, Krystyna Lenart-Juszczewska. Stojà: p∏k Antoni Tkacz, Maciej Mazurek, a w drugim rz´dzie siedzà od prawej:
p∏k Zbigniew Owczarek i Maciej Zembrzuski; drugi od koƒca przy
Êcianie stoi S∏awomir Tubek

Wojewoda Opolski Bogdan Tomaszek dekoruje Medalem „Pro Memoria” Ryszarda Kubackiego. Stojà z prawej: Dariusz Chàdziƒski i p∏k
Stefan Szelka

Po wr´czeniu dyplomu uznania gen. dyw. Ryszardowi Lacknerowi
przez p∏k. Stefana Szelk´. Stojà z prawej: Maciej Mazurek – wojewódzki konserwator zabytków, a z lewej: Augustyn G∏owacki i Henryk Brzozowski
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Problemy nurtujàce kombatantów
Dokonano te˝ oceny upami´tnienia 60. rocznicy zakoƒczenia II wojny Êwiatowej. Z tej okazji wzniesiono dwa pomniki
– w Strzelcach Opolskich i Tu∏owicach, a tak˝e ods∏oni´to
7 tablic. (...) Plenum podsumowa∏o udzia∏ szkó∏ podstawowych i Êrednich w obchodach. W wielu szko∏ach powsta∏y nowe izby pami´ci, organizowano konkursy tematyczne. Wydano okolicznoÊciowe gazetki oraz zapraszano kombatantów
na spotkania.
Mimo dostrzegalnego post´pu w naszym województwie
w tej dziedzinie, nadal dostrzega si´, ˝e odgórnie nie wytwarza si´ klimatu w zakresie kszta∏towania postaw patriotyczno-obronnych wÊród spo∏eczeƒstwa, a zw∏aszcza m∏odzie˝y. Odnotowano te˝ spadek szacunku dla tradycji narodowych
i proojczyênianego wychowania. By zmieniç ten stan rzeczy
po˝àdane jest, aby wszystkie instytucje centralne w kraju,
a szczególnie Ministerstwo Edukacji Narodowej, kierownictwa organizacji harcerskich i m∏odzie˝owych przy udziale
Urz´du ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych i autorytetów naukowych, opracowa∏y programy nauczania historii
i obiektywnie oceni∏y wk∏ad poszczególnych formacji zbrojnych w okresie II wojny Êwiatowej w walce o wolnoÊç i niepodleg∏oÊç Ojczyzny.
Cz∏onkowie Zarzàdu stwierdzili, i˝ samorzàdy wszystkich
szczebli uczyni∏y du˝y krok w zakresie opieki nad kombatantami. W∏àczy∏y si´ w realizacj´ wysuni´tego przez nasz Zwiàzek has∏a „Kombatancie, nie jesteÊ sam”. Na zakoƒczenie
podj´to uchwa∏´, w której dokonano oceny rocznej pracy Zarzàdu Okr´gu i ogniw terenowych, wytyczajàc jednoczeÊnie
zadania na 2006 rok.
W drugiej cz´Êci posiedzenia odby∏o si´ kombatanckie tradycyjne spotkanie op∏atkowe, które poprzedzone zosta∏o
wr´czeniem wyró˝nieƒ. I tak po raz pierwszy nowo mianowany wojewoda opolski Bogdan Tomaszek udekorowa∏ czterech kombatantów Z∏otymi Krzy˝ami Zas∏ugi, a wÊród nich
Józefa Kaczora, Zygmunta Kowalskiego i Mieczys∏awa Wójcika, a Srebrnym Krzy˝em Zas∏ugi – Mariana Wrzesiƒskiego.
Równie˝ Wojewoda Opolski uhonorowa∏ dziesi´ciu kombatantów z∏otym i srebrnym Medalem Opiekuna Miejsc pami´ci Narodowej, m.in. Ryszarda Grel´, Tadeusza Hebd´,
Jerzego Karkosa, Edwarda Kaca∏´, Miko∏aja Puchinca i Jana
Woênego.
Wojewoda wr´czy∏ te˝ Medale „Pro Memoria” dla Dariusza Chàdziƒskiego i Ryszarda Kubackiego oraz dziewi´ç
„Medali Urz´du” przyznanych przez Kierownika Urz´du do
Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Otrzymali
je m.in. Zdzis∏aw Filingier, W∏adys∏aw ¸uczkiewicz, Mieczys∏aw Rzepiela, W∏adys∏aw Rudyk i Edmund Âl´zak. (...)
Odznaki „Za zas∏ugi dla ZKRP i BWP” i dyplom uznania
wr´czy∏ cz∏onek Zarzàdu G∏ównego – prezes Zarzàdu Okr´gu ZKRP i BWP, p∏k Stefan Szelka. W spotkaniu wzi´li
udzia∏ senatorowie RP, przedstawiciele w∏adz rzàdowych, samorzàdowych, wojska i w∏adz oÊwiatowych, organizacji spo∏ecznych, harcerstwa i wszystkich stowarzyszeƒ kombatanckich na czele z ich prezesami. Licznie stawili si´ byli ˝o∏nierze zawodowi z prezesem Zarzàdu Wojewódzkiego Mieczys∏awem MaÊlakiem.
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Nowy Sàcz

O pomocy
i potrzebie integracji
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listopada ub. roku odby∏o si´ zebranie sprawozdawczo-wyborcze Ko∏a Miejskiego Zwiàzku Kombatantów
RP i By∏ych Wi´êniów Politycznych w Nowym Sàczu. Uczestniczyli w nim cz∏onkowie i podopieczni Zwiàzku oraz zaproszeni goÊcie. Podczas spotkania ust´pujàcy prezes Leopold
Lachowski z∏o˝y∏ sprawozdanie z dzia∏alnoÊci Zarzàdu za
okres up∏ywajàcej kadencji. PoÊród wielu problemów, jakimi
zajmowa∏ si´ Zarzàd, prezes wyró˝ni∏ m.in. koniecznoÊç
opieki nad Miejscami Pami´ci Narodowej. Zadanie to jest
pomyÊlnie realizowane dzi´ki wspó∏pracy z Wydzia∏em
Spraw Spo∏ecznych i Wydzia∏em Edukacji Urz´du Miasta
oraz dyrekcjami szkó∏, Organizacjà Spo∏eczno-Wychowawczà
„Strzelec”, ZHP i ZHR. Zarzàd Ko∏a wiele troski poÊwi´ci∏
te˝ niesieniu pomocy niepe∏nosprawnym cz∏onkom i podopiecznym. Pomaga∏ potrzebujàcym w staraniach o pomoc finansowà z Paƒstwowego Funduszu Kombatantów.
W dyskusji g∏os zabrali kombatanci, podopieczni oraz goÊcie. Cz∏onkowie Ko∏a uskar˝ali si´ na utrudnienia w dost´pie do odpowiedniej opieki lekarskiej, tak potrzebnej ludziom w podesz∏ym wieku, wysokie ceny lekarstw i niskie
emerytury i renty, szczególnie podopiecznych. W tym kontekÊcie zg∏oszono koniecznoÊç zwi´kszenia staraƒ o pomoc
finansowà z PFK. Interesowano si´ równie˝ mo˝liwoÊcià
awansów na wy˝sze stopnie oficerskie i otrzymania odznaczeƒ. Byli te˝ dyskutanci, którzy uwa˝ali, ˝e nale˝y dà˝yç do
integracji z innymi zwiàzkami kombatanckimi i stworzyç jeden zwiàzek. Antoni ¸atka, przedstawiciel komendanta Oddzia∏u Stra˝y Granicznej, zach´ca∏ do dalszego udzia∏u
w spotkaniach z m∏odzie˝à, dzielenia si´ z nià prze˝yciami
wojennymi, gdy˝ jest potrzeba, by wychowywaç jà w duchu
patriotyzmu.
W dalszej cz´Êci zebrania dokonano wyboru cz∏onków nowego Zarzàdu Ko∏a, Komisji Rewizyjnej i delegatów na zebranie sprawozdawczo-wyborcze Okr´gu. Nast´pnie Komisja
Uchwa∏ i Wniosków przedstawi∏a zebranym wnioski i zalecenia wynikajàce z dyskusji, które zebrani przyj´li w formie
uchwa∏y.
Na podstawie materia∏u nades∏anego przez
Jana KOLKA i Jana MAZANCA

Zebranym ˝yczenia z∏o˝yli: wojewoda opolski – Bogdan
Tomaszek, dowódca Âlàskiego Okr´gu Wojskowego – gen.
dyw. Ryszard Lackner i dowódca 10 Opolskiej Brygady Logistycznej im. p∏k. Piotra Wysockiego – gen. bryg. Roman Klecha. Podzi´kowali te˝ kombatantom za ich walk´ o niepodleg∏oÊç Ojczyzny.
Stefan SZELKA
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Na ziemi w∏oskiej

Wroga propaganda
W poczàtkach maja 1944 r. 2 Korpus Polski przygotowywa∏ si´ do
szturmu na Monte Cassino. Na pozycje naszych oddzia∏ów spada∏y
pociski nie tylko ze ÊmiercionoÊnymi ∏adunkiem, tak˝e z ulotkami,
które mia∏y os∏abiç wol´ walki podkomendnych gen. W∏adys∏awa Andersa. Trzeba przyznaç, ˝e by∏y to teksty dobrze obmyÊlane, mog∏y
rzeczywiÊcie budziç wàtpliwoÊci w umys∏ach ˝o∏nierzy-pielgrzymów.
Kilka z nich znalaz∏em w zbiorach Centrum 2 Korpusu Polskiego
w Orchard Laike (USA), a ostatnio równie˝ w Instytucie Polskim i Muzeum Sikorskiego w Londynie. Cytujàc je zachowuj´ oryginalnà pisowni´.
„Powitanie”
„Dopiero teraz zacznà si´ dla Was krwawe
i zabójcze walki, gdy zajmiecie pozycje na
nasiàkni´tej krwià ziemi pod CASSINO. Ju˝
przed Waszym przyjÊciem walczyli tu w s∏u˝bie angielskiej dzielni ˝o∏nierze z Kanady,
Nowej Zelandii, Marokka i Indyj, lecz musieli si´ wycofaç z powodu ogromnych strat.
Obecnie na Was przychodzi kolej z∏o˝yç danin´ krwi dla Anglii. Macie umrzeç z dala od
Ojczyzny, z dala od rzek ojczystych, Wis∏y,
Dunajca, Bugu czy Sanu. Kiedy hordy czerwonoarmistów wkraczajà na ziemie naszej
Ojczyzny, kiedy ˝ony i dzieci wzywajà Was
nadaremnie, musicie ryzykowaç ˝ycie, musicie czekaç na zdziesiàtkowanie Waszych szeregów do ostatniego ˝o∏nierza. Was posy∏ajà
na pozycje najbardziej niebezpieczne, oczekujàc od Was bohaterskiej Êmierci, która nie
ma nic wspólnego ze sprawà Polski, ˝àdajà
bezmyÊlnej Êmierci dwóch ostatnich dywizyj
walecznej armii polskiej.”
To prawda, ˝e natarcie 2 Korpusu na kompleks Monte Cassino by∏o czwartym z kolei
szturmem, bo poprzednie zakoƒczy∏y si´
kl´skà wojsk alianckich. Doborowe wojska
niemieckie wykaza∏y si´ du˝à determinacjà,
zajmowa∏y stanowiska doskonale wkomponowane w teren, ufortyfikowane, nasycone
bronià maszynowà i artylerià. Natomiast
atakujàcy pope∏nili wiele b∏´dów operacyjnych i taktycznych, a jednym z nich by∏o
zbombardowanie klasztoru benedyktynów.
Na t´ walnà bitw´ nasi ˝o∏nierze czekali wyjàtkowo d∏ugo, mieli ÊwiadomoÊç, jak cenne
dla sprawy polskiej by∏oby spektakularne
zwyci´stwo. Jednak mog∏o zastanowiç co
niektórych pytanie z ulotek: „Walczycie za
Waszà Ojczyzn´. Ale dlaczego w∏aÊciwie
macie do ostatniego ˝o∏nierza polec we
W∏oszech?”
Wszystkie te ulotki napisane zosta∏y dobrà polszczyznà. Niemieccy propagandziÊci
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wykorzystywali ró˝ne wàtki, fa∏sz ∏àczyli
z faktami znanymi polskim ˝o∏nierzom, odwo∏ywali si´ do ich prze˝yç i doÊwiadczeƒ.
W tym jednak przypadku zapomnieli, ˝e
wielu walczàcych w sk∏adzie obu dywizji,
zw∏aszcza w 5 Kresowej Dywizji Piechoty,
pochodzi∏o ze wschodnich rubie˝y Rzeczypospolitej, nad San i Dunajec wi´c przedk∏adali Niemen, Prypeç, Dniestr.

Twoje dzieci
Wi´kszoÊç szykujàcych si´ do szturmu Polaków mia∏a za sobà od niemal pi´ciu do
trzech lat roz∏àki z rodzinà. Kiedy poszli do
armii gen. Andersa, ich ˝ony i dzieci zostali
na ∏asce losu na rozleg∏ych przestrzeniach
ZSRR, lub starali si´ przetrwaç w warunkach okupacji niemieckiej. Wiosnà 1944 roku Armia Czerwona zajmowa∏a tereny
wschodnie II RP, co wprowadza∏o dodatkowe zdenerwowanie Kresowiaków. Co dzieje
si´ z najbli˝szymi? Czy ˝yjà? Czy wróc´ do
nich? Takie pytania sp´dza∏y sen z powiek
˝o∏nierzy 2 Korpusu.
I w tym stanie ducha „˝ubry” (wspomniana 5 Kresowa DP) i „Êwierki” (3 Dywizja
Strzelców Karpackich) podnosili z ziemi
ulotki niemieckie z wizerunkiem urokliwego
blondasa, tyle ˝e zasmuconego, wo∏ajàcego
do ojca – wróç! A na drugiej stronie widnia∏
tekst: „Kolego Polaku! Twoje dzieci znajdujà si´ w obliczu niebezpieczeƒstwa. Walczysz
w szeregach sprzymierzeƒców bolszewików,
którzy wtargn´li na wschodnie Kresy Polski,
na ziemie ojczyste, aby obróciç je w perzyn´
i zmieniç na jedno wielkie cmentarzysko!
PomyÊl zatem o Twoich dzieciach...”. Perwersyjnie brzmia∏o to: „Kolego Polaku!”
Byli Sybiracy wiedzieli, na co staç NKWD.
Niemiecki autor ulotki jàtrzy∏ przypomnieniem, ˝e ziemiom kresowym grozi ponowny
kataklizm, jeszcze gorszy ni˝ po wrzeÊniu
1939 r. „Znacie ich i wiecie, co bolszewicy

potrafià: Plàdrowaç! Gwa∏ciç! Wywoziç!
Wytrzebiaç! Mordowaç! Rozstrzeliwaç!” Pami´tali, trzeba by∏o zaciskaç z´by, by broniç
si´ przed tà prawdà.
S∏owom towarzyszy∏y rysunki, z regu∏y
bardzo wyraziste, cz´sto upodobniajàce si´
do karykatur. Groênie i odpychajàco wyglàdali zw∏aszcza funkcjonariusze sowieccy
z nahajkami i bagnetami, w charakterystycznych czapkach, z czerwonymi gwiazdami.
Uwag´ przyciàga∏y równie˝ has∏a.

Katyƒ
„˚o∏nierze Polacy! Grozi Wam wielkie
niebezpieczeƒstwo. Ominà∏ Was Katyƒ,
uszliÊcie z ˝yciem z raju bolszewickiego.
MieliÊcie dotychczas szcz´Êcie – ale teraz jesteÊcie niepo˝àdani. Zespolone formacje
polskie nie podobajà si´ Stalinowi, który dà˝y do zniszczenia Waszej Ojczyzny. Wasi wodzowie w Londynie otrzymali z Moskwy instrukcje likwidowania Was w sposób nieskomplikowany.
PrzebywaliÊcie na razie na spokojnych
pozycjach Êrodkowego odcinka frontu w∏oskiego. Teraz macie byç rzuceni w piek∏o
CASSINA. Przed kilku laty Stalin wys∏a∏
ekip´ morderców, aby zlikwidowa∏a w Katyniu kolegów Waszych. Ale Anglicy sà sprytniejsi. Wysy∏ajà Was na front CASSINO,
abyÊcie mogli polec w aureoli bohaterstwa.

Polscy ˚o∏nierze
Czy orientujecie si´ w tej grze, w którà
Was wciàgni´to.”
Cz´sto powracano w ulotkach niemieckich do tragedii katyƒskiej. Charakterystyczne, ˝e w tym czasie w rozkazach dowództwa
2 Korpusu i poszczególnych jego zwiàzków
nie wspominano o losie polskich oficerów
– ofiar NKWD z wiosny 1940 r. Nie chciano
wtórowaç propagandzistom niemieckim
i dra˝niç sojuszników zachodnich?
Niemcy nie mieli ˝adnych skrupu∏ów.
„Koledzy Polacy! Wasz rzàd zwróci∏ si´ niedawno do rzàdu moskiewskiego, domagajàc
si´ wiadomoÊci o losie Polaków zes∏anych na
Syberi´, ale Moskwa odmówi∏a wszelkiej odpowiedzi. Wy byliÊcie w Rosji Sowieckiej, na
odpowiedê nie czekacie, wiecie przecie˝, co
dzieje w paƒstwie NKWD. Czy wiecie o tym,
˝e walczàc we W∏oszech przyczyniliÊcie si´
do budowy czerwonej Polski radzieckiej?”

Co dalej?
Ulotki sugerowa∏y, ˝e wprowadzenie
2 Korpusu Polskiego do walk o bezpoÊrednie
wyzwolenie Polski (na froncie wschodnim)
b´dzie niemo˝liwe, bo zostanie on zdziesiàtkowany we W∏oszech. To mia∏ byç te˝ dowód
na perfidnà polityk´ dowództwa alianckiego
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wobec Polaków. Gdyby – twierdzi∏ autor tekstu – mocarstwa zachodnie rzeczywiÊcie
chcia∏y utrzymaç polskie dywizje na czas
konfrontacji z ZSRR, to by je oszcz´dza∏y.
Jedna z ulotek przedstawia∏a W. Churchilla zabijajàcego gwoêdziami trumny
3 DSK i 5 KDP. Do tego dodano komentarz
w wykonaniu premiera Wielkiej Brytanii.
Brzmia∏ on nast´pujàco: skoro Anglia ma
utrzymaç poprawne stosunki z sowieckim
sprzymierzeƒcem, to dywizje polskie walczàce na froncie po∏udniowym powinny wyginàç. W ten sposób Londyn „uÊmierci dwie
muchy za jednym uderzeniem”. W wyniku
zaci´tych walk z Niemcami polskie wojsko
ulegnie redukcji i gdy Sowieci zechcà tworzyç nowà Polsk´, to nic im nie przeszkodzi.

To by∏ punkt wyjàtkowo czu∏y – lojalnoÊç
aliantów wobec polskiego sojusznika.
Szok prze˝yjà ˝o∏nierze 2 Korpusu Polskiego po dojÊciu wiadomoÊci o uk∏adach
ja∏taƒskich.

Odpowiedê
W nast´pnych miesiàcach uaktywni∏a
si´ wroga radiostacja „Wanda”. Kronikarz
5 Kresowej Dywizji Piechoty przyzna∏, ˝e

nadawana przez nià muzyka polska by∏a
bardziej polska ni˝ ta emitowana z Londynu
przez BBC. Spada∏y na pozycje 2 Korpusu
tak˝e egzemplarze pisma w j´zyku polskim
„Âwit” i nadal Niemcy serwowali ulotki:
„bardzo dowcipne i – nie pozbawione zdania racji – ilustrowane”. Po stronie polskiej
jeêdzi∏ wóz nadajàcy programy radiowe
w j´zyku niemieckim. ˚o∏nierze nasi mogli
korzystaç z „Dziennika ˚o∏nierza APW”,
egzemplarzy „Or∏a Bia∏ego”, „Parady”

Formacje polskie „nie b´dà Anglii kamieniem u szyi”. „Polscy ˚o∏nierze! Sà to
»wznios∏e myÊli« grabarza Churchilla.”
A tymczasem utworzona w Moskwie Polska Rada Narodowa (b∏àd – to by∏a Krajowa Rada Narodowa) otrzyma∏a pe∏nomocnictwo do wykonywania w∏adzy na „oswobodzonych” ziemiach. Tekst niemiecki informowa∏, ˝e wszyscy m´˝czyêni i ch∏opcy
zdolni do noszenia broni wcielani sà w Kraju do armii gen. Berlinga, „który opowiedzia∏ si´ równie˝ za Polskà sowieckà.”
Po tych i innych manipulacjach propagandowych pada∏o pytanie: Dlaczego wojska
polskie majà w ogóle walczyç z Niemcami,
skoro to ci drudzy „na wschodzie bronià ziemi polskiej i chronià spo∏eczeƒstwo przed
najazdem hord bolszewickich!”. LudnoÊç
polska – tak dowodzi∏ autor ulotki – opuszcza ziemie kresowe wraz z wojskiem niemieckim, „aby tylko nie dostaç si´ do piek∏a
bolszewickiego”. „Na konferencji w Teheranie potargano i tà nowà gwarancj´ na przysz∏oÊç (Karta Atlantycka). Stalinowi zapewniono granic´ po lini´ Curzona. W ten sposób kilka milionów Polaków sta∏oby si´ automatycznie obywatelami sowieckimi”.
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Ciàg dalszy ze str. 10
Na zdj´ciu: wieniec przed pomnikiem sk∏adajà: burmistrz
Jan Leszek Wiàcek, marsza∏ek województwa Grzegorz Kubat i prezes Ko∏a Tadeusz Rudnicki

10 listopada w Âwidniku, w sali Urz´du Miasta odby∏a si´
uroczystoÊç wr´czenia Krzy˝y Zes∏aƒców Sybiru cz∏onkom Ko∏a Terenowego w Âwidniku Zwiàzku Sybiraków Oddzia∏ w Lublinie. Otrzyma∏o je 22 Sybiraków. Odznaczenia
wr´czy∏ burmistrz Âwidnika Waldemar Jakson, a przewodniczàcy Rady Miasta Andrzej Radek wr´czy∏ odznaczonym
okolicznoÊciowe listy gratulacyjne. Za wspania∏à uroczystoÊç, podczas której przemawia∏ m. in. burmistrz W. Jakson, który zacytowa∏ fragmenty „Hymnu Sybiraków” – podzi´kowa∏ jeden z najstarszych Sybiraków w Âwidniku,
Wac∏aw Jaroszyƒski. W spotkaniu bra∏ udzia∏ tak˝e prezes
Ko∏a Zwiàzku Sybiraków w Âwidniku – Tadeusz Skoczylas.

10 listopada w ¸odzi w niecodzienny sposób obchodzono
Narodowe Âwi´to Niepodleg∏oÊci. W Osiedlowym Domu
Kultury dzielnicy ¸ódê-Widzew koncert pieÊni i poezji
o charakterze patriotycznym zaprezentowa∏ Zespó∏ Artystyczny „Sybiracy” pod kier. Iwony Ejsmont. Poezj´ recytowali: Zofia Znamierowska, Alicja ¸uczak, Barbara Szczepanowska. Inicjatorkà uroczystoÊci by∏a Zofia Koby∏ecka,
prezes Stowarzyszenia Autorów Polskich Oddzia∏ w ¸odzi.
Zgromadzeni wys∏uchali wyst´pu z zainteresowaniem,
a koncert zakoƒczy∏ si´ aplauzem.

i pism powielaczowych wydawanych w oddzia∏ach. Dowództwo przypomina∏o o koniecznoÊci przeciwdzia∏ania wrogiej propagandzie. A jeden z ówczesnych dziennikarzy
(J.B.) uzna∏, ˝e „pokonanie wewn´trzne
s∏ów wrogiej propagandy rzuconej na drodze walk w∏oskich – jest nie mniejszym moralnym zwyci´stwem – jak materialne zdruzgotanie si∏ nieprzyjacielskich od CASSINA
po lini´ Gotów”.
Adam DOBRO¡SKI

11 listopada w B´dzinie odby∏a si´ uroczysta Msza Êw. za
Ojczyzn´ w koÊciele p. w. Êw. Trójcy pod przewodnictwem
bp. Adama Âmigielskiego. Udzia∏ w uroczystoÊci wzi´li:
przedstawiciele w∏adz paƒstwowych, w∏adze miejskie i powiatowe, kombatanci s∏u˝by mundurowe, delegacje zak∏adów pracy i mieszkaƒcy. Orkiestra d´ta poprowadzi∏a pochód z koÊcio∏a przed pomnik „Poleg∏ym za Wolnà Polsk´”,

Ciàg dalszy na str. 20
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Szko∏y – spadkobiercy tradycji

34. rocznica nadania imienia „Partyzantów Ziemi W∏oszczowskiej” Szkole Podstawowej nr 2 we W∏oszczowie

UroczystoÊç patriotyczna
U

roczystoÊç zwiàzana z 39. rocznicà
oddania Szko∏y Podstawowej nr
2 we W∏oszczowie oraz 34. rocznicà
nadania imienia „Partyzantów Ziemi
W∏oszczowskiej” tej˝e szkole odby∏a si´
w dniu 17 stycznia br. Obchody rocznicowe rozpocz´∏a Msza Êw. w koÊciele parafialnym, którà poprowadzi∏ ks. proboszcz Leszek Dziwisz.
Na Msz´ Êw. przybyli przedstawiciele
w∏adz powiatowych, dyrekcja szko∏y, nauczyciele, m∏odzie˝ szkolna i absolwenci,
kombatanci oraz poczty sztandarowe: 74
pu∏ku piechoty Armii Krajowej i Zwiàzku Kombatantów RP i By∏ych Wi´êniów
Politycznych we W∏oszczowie.

Po Mszy Êw. wszyscy przemaszerowali
do Domu Kultury we W∏oszczowie,
gdzie dyrektor szko∏y Zbigniew Hamera
przywita∏ przyby∏ych na uroczystoÊç goÊci. Nast´pnie przedstawiciel ZKRP
i BWP Aleksander St´powski zapozna∏
zebranych goÊci z historià nadania imienia „Partyzantów Ziemi W∏oszczowskiej” Szkole Podstawowej nr 2. Po wystàpieniu Aleksandra St´powskiego
m∏odzie˝ szkolna w Domu Kultury da∏a
wyst´p artystyczno-muzyczny, poÊwi´cony 39. rocznicy oddania szko∏y oraz
34. rocznicy nadania jej imienia.
Po zakoƒczeniu akademii dyrektor
Zbigniew Hamera zaprosi∏ przyby∏ych

Strzebiƒ

Uczniowie Szko∏y Podstawowej nr 2 we W∏oszczowie podczas akademii

goÊci do kawiarni Domu Kultury na herbat´ i kaw´.
UroczystoÊç patriotyczna zorganizowana przez dyrekcj´ szko∏y przebiega∏a
w spokoju i powadze, oddajàc czeÊç by∏ym ˝o∏nierzom Ruchu Oporu, walczàcym na ziemi w∏oszczowskiej podczas
okupacji niemieckiej.
Mieczys∏aw MIGACZ
prezes Spo∏ecznej Powiatowej
Rady Kombatantów ZKRP i BWP
we W∏oszczowie
Fot. L. Kopeç

Zaszczytne imi´ dla gimnazjum
Gimnazjum nr 2 w Strzebiniu, miejscowoÊci w woj. Êlàskim,
przyj´∏o imi´ Armii Krajowej.
czeÊniej w szkole przeprowadzono
szereg prelekcji poÊwi´conych
dzia∏alnoÊci Armii Krajowej, organizowano spotkania z por. Józefem Kucharskim, prezesem Âwiatowego Zwiàzku
˚o∏nierzy Armii Krajowej Ko∏o w Lubliƒcu. GimnazjaliÊci poznawali histori´
Armii Krajowej i Polskiego Paƒstwa
Podziemnego oraz prezentowali swojà
wiedz´ na ten temat w powiatowym konkursie wiedzy o AK. Laureaci konkursu
zostali nagrodzeni dyplomami i cennymi
nagrodami rzeczowymi, ufundowanymi
przez Ko∏o ÂZ˚AK w Lubliƒcu.
16 wrzeÊnia 2005 r. w Gimnazjum
nr 2 w Strzebiniu odby∏a si´ uroczystoÊç
nadania szkole imienia Armii Krajowej,
poÊwi´cenia sztandaru oraz tablicy pamiàtkowej. Ceremoni´ rozpocz´to w koÊciele parafialnym p.w. Âwi´tego Krzy˝a
Mszà Êw., koncelebrowanà przez ks. bp.
Gerarda Kusza, który dokona∏ tak˝e poÊwi´cenia sztandaru Szko∏y. (...)
Po programie artystycznym w wykonaniu uczniów Gimnazjum oraz chórów
„Hejna∏” ze Strzebinia i „Sonata” z Ka-

W
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Bo˝ena Duda-Fyrla, dyrektor Gimnazjum
w Strzebiniu, przekazuje sztandar uczniom

let, wszyscy udali si´ przed pomnik poÊwi´cony poleg∏ym ˝o∏nierzom WP.
Tam odby∏a si´ uroczystoÊç Êlubowania
na wiernoÊç sztandarowi, którà z∏o˝yli
uczniowie reprezentujàcy wszystkie klasy. Nast´pnie mia∏ miejsce Apel Poleg∏ych oraz salwa honorowa z udzia∏em
Kompanii Honorowej 1 Pu∏ku Specjalnego w Lubliƒcu. Póêniej nastàpi∏o z∏o˝enie wiàzanek na p∏ycie pomnika
przez wszystkie obecne delegacje.
W budynku gimnazjum nastàpi∏o ods∏oni´cie tablicy pamiàtkowej przez
wójta Gminy Kosz´cin Micha∏a Staszyƒskiego oraz prezesa Ko∏a ÂZ˚AK
w Lubliƒcu, por. Józefa Kucharskiego.
GoÊcie mieli tak˝e mo˝noÊç zwiedzenia

wystawy poÊwi´conej Armii Krajowej
na Âlàsku, którà przygotowa∏a Aleksandra Szokalska. (...)
W dalszej cz´Êci uroczystoÊci przemawia∏a dyrektor Szko∏y, Bo˝ena Duda-Fyrla. Zapewni∏a, ˝e m∏odzie˝ do∏o˝y
staraƒ, aby pami´ç o Armii Krajowej
by∏a zawsze ˝ywa.
Przewodniczàcy Rady Gminy Kosz´cin Lucjan Karasiewicz odczyta∏ uchwa∏´ nadania imienia gimnazjum. OkolicznoÊciowe wystàpienia wyg∏osili te˝:
por. Józef Kucharski oraz cz∏onek Rady
Naczelnej ÂZ˚AK w Warszawie – por.
Miron Gospodarek. (...)
Przewodniczàcy Regionalnej Rady
Kombatantów pp∏k Maciej Lechowicz
udekorowa∏ dyrektor Bo˝en´ Dud´-Fyrl´ srebrnym medalem „Opiekuna
Miejsc Pami´ci Narodowej”.
Aleksandra SZOKALSKA

KOMBATANT 2006 nr 3

Edukacja patriotyczna

„Zdarzy∏o si´ w 1944 roku...”

Zawiszacka s∏u˝ba
P

o 61. latach od odnalezienia na
Mokotowie paczki niedor´czonych listów Harcerskiej Poczty Polowej, 11 stycznia b.r. w Muzeum Powstania Warszawskiego odby∏o si´ kolejne spotkanie dyskusyjne z cyklu
„Zdarzy∏o si´ w 1944 roku...”, zatytu∏owane „Harcerska Poczta Polowa –
tropami powstaƒczej przesy∏ki”. Bohaterem wieczoru by∏ Zawiszak Jerzy
Kasprzak ps. „Albatros”. Wspomina∏
swojà harcerskà s∏u˝b´ w czasie okupacji i Powstania oraz powojenne perypetie, zwiàzane z poszukiwaniami
adresatów listów z 1944 r.

Fot. Ewa Zió∏kowska

KOMBATANT 2006 nr 3

Uk∏on na Dzieƒ Kobiet
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GoÊciem specjalnym wieczoru by∏
W∏odzimierz Dusiewicz ps. „Dusza” ,
autor filmu o najm∏odszych harcerzach
Szarych Szeregów pt. „Zawiszacy”, którego projekcja rozpocz´∏a spotkanie.
Ewa ZIÓ¸KOWSKA

Lekcja w Muzeum
Powstania Warszawskiego
M

uzeum Powstania Warszawskiego
wzbogaci∏o si´ o nowà pomoc naukowà, dzi´ki której m∏odzie˝ odwiedzajàca placówk´ b´dzie mog∏a uczyç
si´ historii w nowoczesny, interesujàcy
sposób. Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne przekaza∏y muzeum tablic´
interaktywnà – mo˝na na niej zaprezentowaç m.in. zdj´cia, filmy, mapy
i jednoczeÊnie mo˝e ona pe∏niç funkcje
zwyk∏ej szkolnej tablicy.
Mo˝liwoÊci interaktywnej tablicy zaprezentowano 12 stycznia br. zaproszonym goÊciom, zgromadzonym w Audytorium Jana Nowaka-Jezioraƒskiego.
Byli wÊród nich m.in. nauczyciele
i m∏odzie˝ licealna, przedstawiciele
Êrodowisk kombatanckich: gen. dyw.
Wac∏aw Szklarski – prezes Zwiàzku
Kombatantów RP i By∏ych Wi´êniów
Politycznych oraz Wojciech Militz –
prezes Ârodowiska Pu∏ku AK „Baszta”
i Innych Mokotowskich Oddzia∏ów Powstaƒczych. Obecny by∏ te˝ pe∏nomocnik wojewody ds. kombatantów Zbi gniew Czaplicki .
Dyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego Jan O∏dakowski, dzi´kujàc
za dar prezesowi WSiP Bogus∏awowi
D à b r o w s k i e m u , powiedzia∏ m.in.:

Listy do redakcji

Fot. Agnieszka Boruszkowska
Dyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego
Jan O∏dakowski dzi´kuje za tablic´ interaktywnà prezesowi WSiP Bogus∏awowi Dàbrowskiemu

Fot. Agnieszka Boruszkowska
Uczniowie XIX LO im. Powstaƒców Warszawy i zaproszeni goÊcie w Audytorium Jana
Nowaka-Jezioraƒskiego podczas lekcji muzealnej

– Tablica, którà dziÊ otrzymaliÊmy,
przyczyni si´ z pewnoÊcià do realizacji
tego, do czego Muzeum Powstania
Warszawskiego zosta∏o powo∏ane –
upami´tniania historii Powstania i edukacji m∏odzie˝y.

marca ka˝dego roku poÊwi´cony
jest kobiecie, nazwany jako Dzieƒ
Kobiet. (...) Jednak poprzestajàc na tym
tylko dniu, bylibyÊmy niesprawiedliwi
nawet wzgl´dem samych siebie, nie mówiàc ju˝ o Niej, której jesteÊmy winni
bardzo wiele, szczególnie Wam drogie,
szanowne Panie – Kombatantki.
W czasie mrocznych dni okupacji hitlerowskiej na równi z m´˝czyznami
znosi∏yÊcie poni˝enie, pogard´, znies∏awienie i cierpienia zadawane przez hitlerowskiego ˝o∏daka. Wy te˝ razem
z nami, w jednym szeregu, stawia∏yÊcie
czo∏o walczàc ze znienawidzonym odwiecznym wrogiem.
Za to Wam czeÊç i chwa∏a. (...)
Dzisiaj, w dzieƒ Waszego Êwi´ta
– mi∏e Panie – po przesz∏o pó∏ wieku od
zakoƒczenia walk naszego narodu o wyzwolenie spod okupacji hitlerowskiej,
Wam drogie szanowne Panie – Kombatantki, walczàce razem z nami na
wszystkich frontach, gdzie by∏o to tylko
dla Was mo˝liwe (w tym i obozy koncentracyjne), gdy dawa∏yÊcie z siebie
wszystko, co mia∏yÊcie najdro˝szego
– zdrowie i ˝ycie – umi∏owanej Ojczyênie – tym, których ju˝ nie ma wÊród nas
dzi´kujemy i zachowujemy pami´ç,
a Wam, ˝yjàcym sk∏adamy serdeczne
pozdrowienia, nale˝nà czeÊç i szacunek.
˚yczymy dalszych – w dobrym zdrowiu – lat ˝ycia i wytrwa∏oÊci w codziennej pracy dla rodzinnego szcz´Êcia i dla
naszej wspólnej Matki, której na imi´
Polska.
Kazimierz POTOCKI

Nast´pnie odby∏a si´ lekcja pokazowa, którà poprowadzi∏ nauczyciel
z XIX Liceum im. Powstaƒców Warszawy Micha∏ Komuda. M∏odzie˝ najpierw
uczy∏a si´ o przyczynach wybuchu Powstania Warszawskiego, a póêniej zwiedzi∏a muzeum.
A. B.
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Ciàg dalszy ze str. 17
gdzie przemówienia wyg∏osili prezydent miasta i starosta
powiatu, po czym delegacje z∏o˝y∏y wiàzanki kwiatów.
11 listopada w Otmuchowie ods∏oni´to tablic´ poÊwi´conà Bohaterskim ˚o∏nierzom wszystkich frontów, poleg∏ym
w walce o niepodleg∏oÊç Ojczyzny, w 60. rocznic´ zakoƒczenia II wojny Êwiatowej. Ods∏oni´cia dokonali: p∏k Stefan
Szelka, prezes Zarzàdu ZKRP i BWP Oddzia∏ Opole; burmistrz Otmuchowa Jan Woêniak i por. Kazimierz Damaszka, prezes Zarzàdu Ko∏a ZKRP i BWP w Otmuchowie.

11 listopada w Koszalinie i na Ziemi Koszaliƒskiej odby∏o
si´ szereg uroczystoÊci w 87. rocznic´ odzyskania Niepodleg∏oÊci. W Koszalinie, po Mszy Êw. w katedrze, kilkusetosobowy pochód przeszed∏ przed pomnik Marsza∏ka
Józefa Pi∏sudskiego. Prezydent Koszalina Miros∏aw Mikietyƒski wyg∏osi∏ okolicznoÊciowe przemówienie. Aktorzy
Ba∏tyckiego Teatru Dramatycznego zaprezentowali inscenizacj´ przypominajàcà historyczne wydarzenia z listopada
1918 r. Kilkadziesiàt delegacji – w tym delegacja Szarych
Szeregów i Klubu Przewodników Turystycznych PTTK
– z∏o˝y∏o kwiaty przed pomnikiem. W Ko∏obrzegu tak˝e odby∏a si´ Msza Êw., a nast´pnie uroczysty koncert. W Drawsku Pomorskim manifestacja patriotyczna odby∏a si´ na
cmentarzu wojennym. W Bia∏ogardzie liczne kwiaty z∏o˝ono przed pomnikiem Or∏a Bia∏ego. UroczystoÊci mia∏y równie˝ miejsce w Dar∏owie, Szczecinku, Sianowie,
Polanowie i in.
11 listopada w Grodkowie cz∏onkowie Niezale˝nego Ruchu
Kombatantów Armii Krajowej Oddzia∏ Grodków oddali ho∏d
˝o∏nierzom poleg∏ym w wojnie 1939-1945. Kombatanci
z pocztem sztandarowym, delegacje organizacji i szkó∏ ze
sztandarami oraz Kompania Honorowa 1 Brzeskiej Brygady Saperów wzi´li udzia∏ we Mszy Êw. w koÊciele p.w.
Âwi´tego Micha∏a Archanio∏a w Grodkowie. Po Mszy z∏o˝ono kwiaty przed Pomnikiem Poleg∏ych ˚o∏nierzy Polskich.
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11 listopada w Poznaniu, z okazji Narodowego Âwi´ta Niepodleg∏oÊci, po uroczystej Mszy Êw. w Farze Poznaƒskiej
celebrowanej przez bp. Marka J´draszewskiego – poczty
sztandarowe i uczestnicy nabo˝eƒstwa udali si´ na Stary
Rynek. Przed ratuszem na rozpocz´cie uroczystoÊci czeka∏y ju˝ jednostki Wojska Polskiego, policji, s∏u˝by wi´ziennej
i harcerze. Po z∏o˝eniu meldunku gotowoÊci oddzia∏ów do
uroczystoÊci wojewodzie Andrzejowi Nowakowskiemu
przez dowódc´ Garnizonu Poznaƒ, p∏k. Wojciecha Reszki,
wciàgni´to flag´ paƒstwowà na maszt i odÊpiewano Hymn.
Po okolicznoÊciowym przemówieniu wojewody, z programem melodii patriotycznych i wojskowych wystàpi∏a orkiestra lotników. Jak poinformowa∏a nas por. Urszula Hoffmann, sekretarz ZO ÂZ˚AK w Poznaniu – w defiladzie, która mia∏a miejsce póêniej, wzi´li udzia∏ m. in. u∏ani, których
obecnoÊç wzbudzi∏a wÊród publicznoÊci wiele emocji i radoÊci. Dalsza cz´Êç uroczystoÊci odby∏a si´ przed pomnikiem 15 Pu∏ku U∏anów Wielkopolskich, gdzie z∏o˝ono kwiaty i oddano salw´ honorowà.
11 listopada w Pniówku ods∏oni´to pomnik poÊwi´cony
˝o∏nierzom AK i mieszkaƒcom wsi, zamordowanym przez
hitlerowców w 1944 r. W uroczystoÊciach ods∏oni´cia i poÊwi´cenia pomnika uczestniczyli parlamentarzyÊci, wójt
Gminy ZamoÊç, radni gminni i powiatowi, poczty sztandarowe szkó∏, organizacji kombatanckich i niepodleg∏oÊciowych, t∏umnie przybyli tak˝e mieszkaƒcy Pniówka. W stra˝nicy w Pniówku Msz´ Êw. w intencji Ojczyzny odprawili: ks.
Stanis∏aw Bachor, proboszcz parafii p. w. Âwi´tego Krzy˝a
w ZamoÊciu oraz ks. Czes∏aw Galek – kapelan AK.
11 listopada w Lublinie uczczono 87. rocznic´ odzyskania
Niepodleg∏oÊci. UroczystoÊci rozpocz´∏a sesja Rady Miasta, w której wzià∏ udzia∏ m. in. prezes Lubelskiego Oddzia∏u Zwiàzku Sybiraków Witold KoleÊnik. Nast´pnie odprawiono Msz´ Êw. w Archikatedrze Lubelskiej. Po niej odby∏y si´
uroczystoÊci rocznicowe na pl. Litewskim – z∏o˝ono wieƒce na p∏ycie pomnika Nieznanego ˚o∏nierza i przed pomnikiem Marsza∏ka Józefa Pi∏sudskiego. Nast´pnie z∏o˝ono
kwiaty na mogi∏ach Legionistów na cmentarzu przy ul. Lipowej. W uroczystoÊciach tych uczestniczy∏ m. in. poczet
sztandarowy Zwiàzku Sybiraków w Lublinie: Henryka Wrona, Danuta Wo∏yniec, ¸ucja Roskosz i Zbigniew Kowalewski. Tego samego dnia w Sali B∏´kitnej Urz´du Wojewódzkiego wojewoda Andrzej Kurowski odznaczy∏ 46 Sybiraków
Krzy˝ami Zes∏aƒców Sybiru.
11 listopada we Wroc∏awiu odby∏y si´ uroczyste obchody
Narodowego Âwi´ta Niepodleg∏oÊci, w których uczestniczyli równie˝ kombatanci. W obecnoÊci Kompanii Honorowej i Orkiestry WP ÂOW oraz 10 sztandarów kombatanckich (m. in. ZIW RP, ÂZ˚AK, OZ˚BCh, Z˚NSZ, ZKRP i BWP,
ZSPK, ZMWP lat 1944-1956 „Jaworzniacy”) odby∏o si´
uroczyste sk∏adanie wieƒców i wiàzanek kwiatów przed
Obeliskiem przy Panoramie Rac∏awickiej. DolnoÊlàskà Rad´ Kombatantów reprezentowali: Jerzy Woêniak, Jan Paluchniak, Jan Fenc, Jan ˚u∏awiƒski i Jerzy Walewski. Nast´pnie w Bazylice p. w. Êw. El˝biety Metropolita Wroc∏awski, abp Marian Go∏´biewski koncelebrowa∏ Msz´ Êw. w intencji Ojczyzny. Po Mszy ulicami Wroc∏awia przesz∏a Parada Niepodleg∏oÊci. Na Rynku okolicznoÊciowe przemówienia wyg∏osili: wojewoda Stanis∏aw Opatowski i prezydent
Wroc∏awia Rafa∏ Dutkiewicz. UroczystoÊci zakoƒczy∏y: defilada oddzia∏ów wojskowych, policyjnych, stra˝y po˝arnej
i uczniów w historycznych strojach oraz koncert orkiestry
policyjnej.

12 listopada w Bia∏ymstoku ods∏oni´to Pomnik Niepodleg∏oÊci, upami´tniajàcy zwyci´stwo w 1920 r. w wojnie polsko-bolszewickiej i zawarcie pokoju ryskiego. UroczystoÊci rozpocz´∏y si´ Mszà Êw. w koÊciele p. w. Êw. Andrzeja
Boboli. Póêniej jej uczestnicy przemaszerowali do V LO,
przed którym ustawiono monument. Pomnik postawiony
zosta∏ w 1930 r. przez mieszkaƒców Starosielc (dziÊ dzielnica Bia∏egostoku) i znajdowa∏ si´ pierwotnie na terenie
dworca PKP Starosielce. Podczas wojny pomnik zosta∏
zniszczony przez Niemców, zachowa∏a si´ jedynie umieszczona na nim tablica, którà wczeÊniej zdjà∏ i ukry∏ dawny
Legionista Mieczys∏aw Bieguƒski. Odnaleziono jà dopiero
w 1976 r., ale zosta∏a zarekwirowana przez SB. W koƒcu
tablica zagin´∏a, ale zachowa∏y si´ jej zdj´cia, na podstawie
których dokonano rekonstrukcji. Wiernà kopi´ Pomnika
Niepodleg∏oÊci ufundowa∏o Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Archidiecezji Bia∏ostockiej.
16 listopada w Zu∏owie, 60 km od Wilna, w miejscowoÊci,
w której urodzi∏ si´ Marsza∏ek Józef Pi∏sudski, ods∏oni´to
kamieƒ pamiàtkowy. UroczystoÊç odby∏a si´ z inicjatywy
Zwiàzku Polaków na Litwie i zapoczàtkowa∏a formalnie odbudow´ Pamiàtkowego Rezerwatu, istniejàcego tu przed
II wojnà Êwiatowà. Wzi´li w niej udzia∏ m. in. przedstawiciele ZPL, polskiej placówki dyplomatycznej, kombatanci
i harcerze.
22 listopada w Lublinie, w Centrum Kultury po raz kolejny
Lubelski Oddzia∏ Zwiàzku Sybiraków, Centrum Kultury
i Wydawnictwo „Norbertinum” zorganizowa∏y promocj´ –
siódmej ju˝ – ksià˝ki z serii „Na nieludzkiej ziemi”. Tym razem by∏a to ksià˝ka rodzeƒstwa: Wandy Lidii Smereczyƒskiej-Zinkiewicz (zm. w 1997 r.) i Witolda Jana Smereczyƒskiego pt. „Krajobraz niewoli – wspomnienia z Kazachstanu”. S∏owo wst´pne wyg∏osi∏ prof. Zygmunt Piotr Maƒkowski. Na zaproszenie Zwiàzku Sybiraków przybyli przedstawiciele w∏adz miasta, organizacji kombatanckich, m∏odzie˝ z Liceum Ogólnokszta∏càcego im. Orlàt Lwowskich
z prof. Wojciechem Tesarczykiem. Po zakoƒczeniu spotkania jego uczestnicy przeszli przed Pomnik Matki Sybiraczki, gdzie z∏o˝ono kwiaty i zapalono znicze. Na zdj´ciu: drugi od lewej Witold Jan Smereczyƒski.

24 listopada w Lublinie cz∏onkowie Ko∏a Nr 1 Zwiàzku By∏ych ˚o∏nierzy Zawodowych i Oficerów Rezerwy Wojska
Polskiego razem z cz∏onkami Zwiàzku ˚o∏nierzy Ludowego
Wojska Polskiego spotkali si´ na wspólnym zebraniu w sali Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego. Zebranie rozpocz´to chwilà ciszy – ku pami´ci i w ho∏dzie – za zmar∏ego gen.
bryg. Jana Piroga, Sybiraka, uczestnika bitwy pod Lenino,
by∏ego szefa WSW w Lublinie. Na nowego cz∏onka ZB˚ZiORWP przyj´to chorà˝ego rezerwy Andrzeja Balcereka.

Ciàg dalszy na str. 22
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63. rocznica bitwy pod Zaborecznem

Nie umierajà ci, których
s∏u˝ba Ojczyênie
trwa w pami´ci ˝ywych
„Krwià si´ wpisali na wspomnienie wieczne
o boju s∏awnym pod wsià Zaborecznem
I ˝ywi dotàd dzielà z nimi s∏aw´
Orzàc po sk∏onach p∏achcie ziemi krwawej
dumni z udzia∏u w wojnie armii gromad.
... Gminom Krynice, Majdan, Tarnawatka
czas spokojniejszy po tym boju nasta∏
nie ma wysiedleƒ, „Szupo” wzi´∏o stroniç”
( z poematu St. M∏odo˝eƒca
pt. „Zaboreczno”)

iedy w kwietniu 1957 r., po siedemnastoletniej nieobecnoÊci, Stanis∏aw M∏odo˝eniec powróci∏ do kraju, ludzie wsi witali w nim „czo∏owego pisarza ch∏opskiego”, przyjaciela m∏odzie˝y
wiciowej, która z dumà Êpiewa∏a napisanà
dla niej w 1937 r. pieÊƒ:
„Do niebieskich powa∏
od grud czarnej ziemi.”
PieÊƒ, która szybko sta∏a si´ hymnem
Wiciarzy. Byli wi´c ciekawi, jaki jest ten
ich ulubiony poeta po 17 latach roz∏àki.
Nie zawiód∏. Wiedzia∏ ju˝ troch´ o tych,
którzy w czasie kiedy armie okupanta by∏y
u szczytu s∏awy, sta∏y u wrót Moskwy i Staliningradu, powiedzieli: „DoÊç tych zbrodni” i ruszyli do boju. Najpierw pod Wojdà
i Zaborecznem. To stàd posz∏o echo na ca∏à Polsk´ i w ca∏y Êwiat, ˝e w Polsce sà jacyÊ partyzanci, jakieÊ podziemne wojsko,
które leje Niemców. I które tu na Zamojszczyênie nie da∏o ziemi skàd ich ród.
I pojecha∏ do nich, aby oddaç w pieÊni
prawd´ o tych spod Wojdy i Zaboreczna.
Do dziÊ uczniowie szkó∏ na Zamojszczyênie recytujà te poematy prawie na ka˝dej szkolnej uroczystoÊci. Do dziÊ dzielni
˝o∏nierze Powstania Zamojskiego piel´gnujà je w myÊlach i sercach. Szczególnie
czynià to mieszkaƒcy gminy Krynice (powiat Tomaszów Lubelski). Od 50 lat, co roku zbierajà si´ w miejscowym koÊciele 2 lutego – w rocznic´ bitwy pod Zaborecznem
– i oddajà czeÊç tym, którzy dali z siebie
wszystko, aby inni mogli ˝yç w wolnym
Êwiecie. I tak by∏o równie˝ w roku bie˝àcym.
Nie wszyscy pomieÊcili si´ w Êwiàtyni.
Ale wszyscy w atmosferze powagi i zadumy
uczestniczyli w tej ceremonii patriotyczno-religijnej. Âpiewali pieÊni religijne, s∏uchali jak zwykle z najwi´kszà uwagà dobrze im
znanego ksi´dza kanonika, elewa podcho-
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rà˝ówki BCh z 1944 r., kapelana ˝o∏nierzy
BCh i AK ziemi Zamojskiej, pp∏k. Micha∏a Radeja.
A po mod∏ach za tych, których tak kochaliÊmy, a których nie ma ju˝ wÊród nas,
wszyscy zacz´li si´ ustawiaç w d∏ugi orszak.
Na czele 11 pocztów sztandarowych, za nimi chyba ze 20 delegacji, które nios∏y
wieƒce i wiàzanki i 100 kombatantów ze
swoimi dzieçmi i wnukami. W wielkiej ciszy i zadumie udaliÊmy si´ (znów jak co roku) na pobliski cmentarz – przed pomnik
g∏oszàcy wiecznà pami´ç o tych, którzy polegli 1 i 2 lutego 1943 r. w otwartej bitwie
4 kompanii BCh z uzbrojonym po z´by
wrogiem idàcym wyp´dzaç na zag∏ad´
mieszkaƒców wsi Zaboreczno.
Bój by∏ krwawy, od rana do póênego
wieczora. Paru bechowców ˝ycie wtedy da∏o, broniàc wolnoÊci i ojczystych cha∏up.
I ranni te˝ byli. Ich prochy le˝à tu, w tej
zbiorowej mogile. Przychodzà wi´c tu do
nich co roku w dniu 2 lutego mieszkaƒcy
gminy Krynice i uczniowie miejscowego
Gimnazjum im. Batalionów Ch∏opskich,
i wielu ˝o∏nierzy BCh i AK z okolicznych
gmin, i z Tomaszowa, i z ZamoÊcia, i z Zarzàdu G∏ównego Ogólnopolskiego Zwiàzku ˚o∏nierzy BCh. Wszyscy wiedzà, ˝e oni
ginàc modlili si´ za nas ˝ywych, wi´c przychodzà teraz tu na ten cmentarz, aby pomodliç si´ za Nich. Nie odprowadza∏ ich
wtedy dzwon cmentarny, nikt nie po∏o˝y∏
im wtedy wiàzanki kwiatów, niewielu zap∏aka∏o. Wi´c jak to dobrze, ˝e przynajmniej teraz pami´tamy o nich.
I jak to pi´knie, ˝e razem z kombatantami z BCh i AK sk∏ada im ho∏d prawie ca∏e grono pedagogiczne i m∏odzie˝ szkolna
z miejscowego Gimnazjum. I ˝e dyrekcja
tej szko∏y razem z wójtem gminy, po uroczystoÊciach patriotyczno-religijnych zaprasza wszystkich kombatantów do szko∏y
„na wspomnienie wieczne o tych, co wpisali si´ w boju s∏awnym pod wsià Zaborecznem”.
***
Bataliony Ch∏opskie i Armia Krajowa
stanowi∏y na Zamojszczyênie bardzo powa˝nà si∏´ zbrojnà. Mia∏y odr´bne struktury terytorialne, organizacyjne i oÊrodki dowodzenia. Ale ∏àczy∏y je cztery podstawowe aspekty.
Pierwszy z nich polega na tym, ˝e ponad
90 proc. tych ˝o∏nierzy Batalionów Ch∏opskich i Armii Krajowej stanowili ch∏opi.

Jednolite pochodzenie spo∏eczne ˝o∏nierzy stwarza∏o poczucie wspólnoty i stanowi∏o niebagatelnà wewn´trznà si∏´ ∏àcznoÊci, solidarnoÊci i celu walki.
Drugi wyra˝a si´ powszechnym poparciem ludnoÊci wiejskiej dla polskiego ruchu oporu. Oddzia∏y BCh i AK zosta∏y
wsparte wielkà aktywnoÊcià ludnoÊci cywilnej tego regionu. Postawa jej w pewnej
mierze aktywizowa∏a organizacje zbrojne,
umacnia∏a i rozszerza∏a szeroki front oporu wobec polityki i dzia∏ania okupanta,
wspiera∏a czynnie podj´tà i prowadzonà
na Zamojszczyênie walk´.
I w∏aÊnie te dwa aspekty – pochodzenie
spo∏eczne i powszechne wsparcie walki
przez ludnoÊç wiejskà – powodujà, ˝e si∏y
zbrojne Polskiego Paƒstwa Podziemnego
na Zamojszczyênie mo˝na nazwaç Armià
Ch∏opów.
Trzeci aspekt to absolutnie ochotniczy
charakter Batalionów Ch∏opskich i Armii
Krajowej. ˚o∏nierze, od szeregowca do genera∏a, to ochotnicy. Znaleêli si´ w ich szeregach najbardziej wartoÊciowi Polacy
i Polki. Za zaszczyt poczytywano sobie
mo˝noÊç bycia ˝o∏nierzem AK lub BCh.
Czwarty aspekt to najwy˝szy poziom
ÊwiadomoÊci narodowej i obywatelskiej
˝o∏nierzy BCh i AK. Wst´pujàcy do zbrojnych konspiracyjnych organizacji niepodleg∏oÊciowych kierowali si´ wy∏àcznie poczuciem moralnego obowiàzku wobec narodu i paƒstwa polskiego. Sk∏adajàcy przysi´g´ wojskowà ˝o∏nierze BCh i AK Êwiadomi byli, ˝e czynià to z mi∏oÊci do Ojczyzny i gotowi byli w godzinie próby do najwy˝szych poÊwi´ceƒ, z ofiarà w∏asnego ˝ycia w∏àcznie.
***
Po trzynastu miesiàcach tragicznych wydarzeƒ i ci´˝kich walk Powstanie zakoƒczy∏o si´ zwyci´stwem. Ju˝ pod koniec
1943 r. koloniÊci niemieccy zacz´li masowo uciekaç. Na ich miejsce wracali prawowici w∏aÊciciele tych gospodarstw – zamojscy ch∏opi.
Obrona tej ziemi kosztowa∏a bardzo
drogo. Okupant zdo∏a∏ wysiedliç 297 wsi
i oko∏o 110 tysi´cy osób. Tragedia dotkn´∏a ponad 30 tys. dzieci zamojskich – oderwanych od rodzin, eksterminowanych
i poddanych germanizacji. ˚o∏nierze BCh
stoczyli oko∏o 400 walk w obronie wysiedlanej ludnoÊci. W tych walkach ponieÊli
dotkliwe straty. W walkach, w wi´zieniach
i obozach koncentracyjnych, w zamojskiej
Rotundzie zgin´∏o 3294 ˝o∏nierzy, dziesiàtki wymordowano w masowych egzekucjach.
Ale lud Zamojszczyzny nie da∏ ziemi
skàd ich ród.
Stanis∏aw OZONEK
Prezes Ogólnopolskiego Zwiàzku
˚o∏nierzy Batalionów Ch∏opskich
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Ciàg dalszy ze str. 20
P∏k Bronis∏aw Chyl zosta∏ odznaczony za zas∏ugi dla obronnoÊci Kraju – Z∏otym Krzy˝em Zas∏ugi, a chor. Poleszuk
– Srebrnym Krzy˝em Zas∏ugi. Dekoracji dokona∏ p∏k Roman Chojecki, prezes Zarzàdu Ko∏a Nr 1 ZB˚Z i ORWP.
Z prelekcjà na temat 2 Armii Wojska Polskiego, w tym forsowania Nysy ¸u˝yckiej i walk w rejonie Budziszyna, wystàpi∏ p∏k Kazimierz Potocki.

(na zdj´ciu od lewej) Mieczys∏aw SmaÊ, Roman Zatorski,
Micha∏ Dziaduch, Zygmunt Wojdak, Tadeusz Lasek. Medal
„Pro Memoria” przyznano te˝ por. Longinowi Gajewskiemu, który z powodu choroby nie móg∏ uczestniczyç w uroczystoÊci.

24 listopada w Poznaniu, w sali Domu ˚o∏nierza, Konsul
Federacji Rosyjskiej z konsulatu w Poznaniu – Siergiej Siemienow – wr´czy∏ 385 kombatantom, cz∏onkom ZKRP
i BWP, pamiàtkowe medale „60 lat zwyci´stwa w Wielkiej
Wojnie Ojczyênianej”. Medale otrzymali Polacy – byli ˝o∏nierze Armii Czerwonej, partyzanci, ˝o∏nierze 1 i 2 Armii
Wojska Polskiego, którzy uczestniczyli w walkach z hitlerowskim najeêdêcà. Gratulacje wyró˝nionym i ˝yczenia
zdrowia z∏o˝yli: prezes ZO ZKRP i BWP p∏k Janusz Rad∏owski i dyrektor Biura WZW LOK p∏k Janusz Dobrzaƒski.
24 listopada w P∏ocku odby∏a si´ uroczystoÊç w Szkole
Podstawowej nr 23, podczas której wr´czono Medale „Pro
Memoria”, nadane przez Kierownika Urz´du do Spraw
Kombatantów i Osób Represjonowanych. W uznaniu zas∏ug na rzecz dzia∏aƒ kombatanckich Medalami uhonorowano trzydzieÊci dziewi´ç osób, w tym siedmioro przedstawicieli Starostwa Powiatowego w P∏ocku, cztery parafie oraz dwie szko∏y. Dekoracji Medalem „Pro Memoria”
dokona∏ dyrektor Departamentu Wojskowego UdSKiOR
p∏k Jan Ozga w asyÊcie przewodniczàcego Organizacji
Kombatanckich P∏ocka Marka Gajewskiego.
27 listopada w Kurzelowie odby∏a si´ uroczystoÊç z okazji
62. rocznicy mordu na 22 ˝o∏nierzach Armii Krajowej, dokonanego przez hitlerowców 27 listopada 1943 r. w Kurzelowie. UroczystoÊç zorganizowa∏ Zarzàd Ko∏a Miejsko-Gminnego ZKRP i BWP we W∏oszczowie. Po Mszy Êw., na
cmentarzu parafialnym przed zbiorowà mogi∏à rozstrzelanych ˝o∏nierzy – zapalono znicze i z∏o˝ono kwiaty. Podczas
dalszej cz´Êci uroczystoÊci, w Domu Kultury w Kurzelowie, prezes Ko∏a Miejsko-Gminnego ZKRP i BWP we
W∏oszczowie, kpt. Mieczys∏aw Migacz wr´czy∏ kombatantom mianowania na wy˝szy stopieƒ wojskowy.

30 listopada w Grodkowie odby∏a si´ uroczysta sesja Rady Miasta, w czasie której burmistrz i przedstawiciele WKU
w Brzegu wr´czyli Medale „Pro Memoria”, przyznane szeÊciu oficerom z Niezale˝nego Ruchu Kombatantów Armii
Krajowej Oddzia∏ Grodków. Medale otrzymali porucznicy:
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Wielkiego w Bydgoszczy; Bogumi∏ Wojcieszak – historyk
i wychowawca z Opalenicy, autor wielu ksià˝ek, m.in.
„Opalenickiego kalendarza powstaƒczego”. Statuetkà nagrodzono te˝ Katedr´ Nauk Humanistycznych i Stosunków
Mi´dzynarodowych Politechniki Koszaliƒskiej, Muzeum
Powstania Wielkopolskiego – Oddzia∏ Walk Niepodleg∏oÊciowych w Poznaniu i Wielkopolskie Muzeum Wojskowe
w Poznaniu. Statuetka Dobosza jest miniaturà Dobosza
z Pomnika Powstaƒców Wielkopolskich w Âremie.
15 grudnia w Katowicach – Koszutce, z okazji Âwiàt Bo˝ego Narodzenia, z inicjatywy oraz dzi´ki osobistemu zaanga˝owaniu prezesa Ko∏a nr 9 ZKRP i BWP p∏k. Ryszarda
Buczka odby∏o si´ uroczyste spotkanie op∏atkowe z udzia∏em cz∏onków Zarzàdu Ko∏a nr 9 ZKRP i BWP.

9 grudnia w Warszawie, w Akademickim KoÊciele Êw. Anny odby∏a si´ uroczystoÊç ods∏oni´cia i poÊwi´cenia tablicy upami´tniajàcej ks. pra∏ata p∏k. Tadeusza Uszyƒskiego,
Duszpasterza Weteranów Kawalerii i Artylerii Konnej w latach 1969-2001 oraz rektora Akademickiego KoÊcio∏a Êw.
Anny w Warszawie w latach 1966-1984. Tablic´, wmurowanà w Êcian´ koÊcio∏a p. w. Êw. Anny, poÊwi´ci∏ Biskup
Polowy WP gen. bryg. Tadeusz P∏oski, który równie˝ przewodniczy∏ ceremonii. Na zakoƒczenie z∏o˝ono wieƒce
i kwiaty przed tablicà. UroczystoÊç, z udzia∏em pocztów
sztandarowych i Orkiestry Koncertowej Reprezentacyjnego Zespo∏u WP, zorganizowa∏y: Stowarzyszenie Kombatantów – Duszpasterstwo Weteranów Kawalerii i Artylerii
Konnej oraz Duszpasterstwo Akademickie przy koÊciele
Êw. Anny.

21 grudnia w Poznaniu, przy ul. Pó∏wiejskiej 17 ods∏oni´to
tablic´ pamiàtkowà poÊwi´conà Polskiej Tajnej Organizacji
Wojskowej, jej dowódcy i cz∏onkom (30 osób). Organizacja powsta∏a w we wrzeÊniu 1939 r., a w kwietniu 1940 r.
nastàpi∏y aresztowania jej cz∏onków przez gestapo. Wielu
z nich zosta∏o straconych. Ods∏oni´cia tablicy dokonali:
przewodniczàcy Rady Miasta Poznania Grzegorz Ganowicz, córka cz∏onka sztabu Mariana Winiewicza – Krystyna ¸ukaszewicz i prezes ZO ZKRP i BWP, p∏k Janusz Rad∏owski.
22 grudnia w Grabinie odby∏a si´ uroczystoÊç wr´czenia
odznak „Za zas∏ugi dla ZKRP i BWP”. Odznaki w imieniu
gen. dyw. Wac∏awa Szklarskiego – prezesa Zarzàdu G∏ównego ZKRP i BWP, wr´czy∏ Stefan Szelka, prezes Zarzàdu
Okr´gu ZKRP i BWP w Opolu. Odznaczeni zostali: Józef
Paszkowski – zast´pca prezesa ZMG ZKRP i BWP w Niemodlinie, Albin Kamiƒski – cz∏onek ZMG ZKR i BWP w Niemodlinie, Jan Krzesiƒski – zast´pca burmistrza Niemodlina i Dorota Koncewicz – dyrektor SP im. Jana Paw∏a II
w Grabinie. Odznak´ otrzyma∏a równie˝ Szko∏a Podstawowa w Grabinie.

12 grudnia w Poznaniu odby∏o si´ – po raz dziesiàty – uroczyste wr´czenie Nagrody Honorowej Towarzystwa Pami´ci Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 – Dobosza
Powstania Wielkopolskiego. Po podsumowaniu rocznej
dzia∏alnoÊci Towarzystwa i znaczenia powstania dla niepodleg∏oÊci Polski, prezes Stefan Bar∏óg dokona∏ wr´czenia pi´ciu nagród. Nagrody te honorujà osoby i instytucje,
które zas∏u˝y∏y si´ w popularyzacji tematyki powstania.
W 2005 r. laureatami Dobosza zostali: dr Marek Jeleniewski – historyk i wyk∏adowca Uniwersytetu im. Kazimierza

27 grudnia w Poznaniu uroczyÊcie obchodzono 87. rocznic´ wybuchu Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 r.
Z∏o˝ono kwiaty na p∏ytach grobów powstaƒców i ich dowódcy, gen. Stanis∏awa Taczaka. Po Mszy Êw. w Farze Poznaƒskiej w intencji powstaƒców wielkopolskich i przemarszu ulicami miasta, przed Pomnikiem Powstaƒców
Wielkopolskich z∏o˝ono wieƒce i kwiaty. Marsza∏ek woj.
wielkopolskiego spotka∏ si´ z dzia∏aczami Towarzystwa
Pami´ci Powstania Wielkopolskiego i kombatantami
z ZKRP i BWP w hotelu „Royal”, gdzie mieÊci∏o si´ g∏ówne
dowództwo powstania.
Oprac. A. B.
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Poszukujemy

61. rocznica oswobodzenia obozu Auschwitz-Birkenau

Wi´zieni w syberyjskim ∏agrze Mordowia

Nikomu nie wolno przejÊç oboj´tnie

wracam si´ z proÊbà o pomoc w znalezieniu aktualnych adresów
osób, które za swà dzia∏alnoÊç w AK zosta∏y po wojnie zes∏ane na
Syberi´ do tamtejszych ∏agrów. Nie wiem, czy jeszcze ˝yjà. Poszukuj´
ich w imieniu Myko∏y Hu∏yja (ur. 1929 r.), który jest Ukraiƒcem, mieszkajàcym aktualnie pod Lwowem, emerytowanym nauczycielem j´zyka
angielskiego. W latach 1949-53 Myko∏a Hu∏yj przebywa∏ w ∏agrze Mordowia na Syberii, póêniej w wielu innych wi´zieniach; ale tam w∏aÊnie,
w Mordowii, zaprzyjaêni∏ si´ z polskimi ˝o∏nierzami osadzonymi w wi´zieniu. Bardzo pragnà∏by si´ z nimi jeszcze spotkaç, jeÊli ˝yjà. Prosi∏
mnie, abym zechcia∏a pomóc mu w ich odszukaniu. Chodzi o nast´pujàce osoby: Franciszek Trojanowski (AK), kpt. W∏odzimierz Gorelik
(albo Gorelak, bàdê Horelak – Ukraiƒcy nie maja chyba „H”, wobec tego „H” czytajà jako „G”, wi´c nie ma pewnoÊci, jaka jest pierwsza litera nazwiska), por. Józef ¸abiniec, student medycyny Kowalczyk. Poszukuje tak˝e wspó∏wi´ênia, z którym by∏ osadzony w wi´zieniu (klasztorze) w Podkamieniu – pana Jasiewicza.
Myko∏a Hu∏yj jest ju˝ wiekowym cz∏owiekiem, inwalidà (w czasie
wojny straci∏ nog´), z wielkim sentymentem wspomina tych ludzi i rad
by ich jeszcze zobaczyç. Czy b´dzie to mo˝liwe? Pozostaj´ z nadziejà, ˝e
tak – i ˝e Paƒstwo mi w tym pomogà.

Z

Maria NIEMCZUK
ul. Mieszka I 15/120
40-877 Katowice
tel. 502 398 114
e-mail: maria-niemczuk@wp. pl

KOMUNIKAT
Z okazji 61. rocznicy likwidacji obozu g∏ównego Gross-Rosen w Rogoênicy, odb´dzie si´ otwarcie wystawy pt. „Robotnicy przymusowi na wyspie Rugia - ofiary systemu narodowo-socjalistycznego. »Raj« wspólnoty narodu niemieckiego”.
ystawa przedstawia rozwój ideologii narodowo-socjalistycznej
oraz przenikanie jej do ˝ycia spo∏ecznego i gospodarczego Niemiec. Wa˝nym elementem tej wystawy jest pokazanie wykorzystania
niewolniczej pracy robotników przymusowych, wi´êniów obozów koncentracyjnych i jeƒców wojennych w czasie II wojny Êwiatowej oraz
skutków, jakie mia∏o propagowanie wspomnianej ideologii dla podbitych narodów. Uroczyste otwarcie odb´dzie si´ 16.02.2006 roku o godz.
12.00 w Muzeum Gross-Rosen w Rogoênicy. Wystawa b´dzie prezentowana do 30.04.2006 r. Organizatorem wystawy z ramienia Polskiego
Zwiàzku By∏ych Wi´êniów Politycznych Hitlerowskich Wi´zieƒ i Obozów Koncentracyjnych – Okr´g Poznaƒ, jest by∏y wi´zieƒ KL Gross-Rosen, Pan Norbert Widok, który b´dzie goÊciem honorowym w dniu jej
otwarcia. W realizacji tego projektu bra∏a udzia∏ m.in. Fundacja „Neue
Kultur” z Berlina, przedstawiciele której tak˝e wezmà udzia∏ w otwarciu. Natomiast Êrodki na ten cel pozyskano m.in. z Unii Europejskiej,
w ramach Programu „Kultura 2000”.
A. MA¸EK
Muzeun Gross-Rosen

W

27 stycznia br. min´∏a 61. rocznica wyzwolenia hitlerowskiego obozu zag∏ady Auschwitz-Birkenau. W OÊwi´cimiu i na terenie dawnego obozu ho∏d pomordowanym
oddali m.in. przedstawiciele w∏adz paƒstwowych i samorzàdowych, korpusu dyplomatycznego, duchowieƒstwa
i organizacji kombatanckich. Do OÊwi´cimia przybyli
tak˝e – jak co roku – byli wi´êniowie Auschwitz – ofiary
hitlerowskich zbrodni.
roczystoÊci rozpocz´∏y si´ Mszà Êw. w koÊciele Mi∏osierdzia Bo˝ego w intencji ofiar obozu KL Auschwitz-Birkenau oraz ˝yjàcych
by∏ych wi´êniów. Nast´pnie przed Mi´dzynarodowym Pomnikiem
Ofiar Obozu zebrali si´ m.in. przedstawiciele w∏adz paƒstwowych z Premierem Kazimierzem Marcinkiewiczem i Marsza∏kiem Sejmu Markiem Jurkiem, ambasador Izraela David Peleg i byli wi´êniowie obozu.
Odczytano list Prezydenta RP Lecha Kaczyƒskiego do uczestników
uroczystoÊci, wyra˝ajàcy ho∏d pomordowanym w Auschwitz oraz czeÊç
i szacunek dla tych, którzy prze˝yli.
Byli wi´êniowie obozu Auschwitz-Birkenau wspominali tragiczne
prze˝ycia sprzed ponad 60 lat i wyzwolenie obozu. Nast´pnie przemawia∏ Premier K. Marcinkiewicz, który podkreÊli∏, ˝e: – Nikomu nie wolno przejÊç oboj´tnie obok tragedii w Auschwitz. Ta próba planowego
wyniszczenia ca∏ego narodu jest zbrodnià, która powinna byç przestrogà dla przysz∏ych pokoleƒ.
Przemówienie wyg∏osi∏ te˝ ambasador Izraela. Nast´pnie delegacje
z∏o˝y∏y wieƒce i zapali∏y znicze przed Mi´dzynarodowym Pomnikiem
Ofiar Obozu.
WczeÊniej byli wi´êniowie obozu uczcili pami´ç pomordowanych
przed Âcianà Straceƒ na terenie obozu Auschwitz, gdzie naziÊci rozstrzelali co najmniej kilka tysi´cy osób. Przed uroczystoÊciami, w by∏ym
Birkenau, na oÊwi´cimskim kirkucie oddano ho∏d ˚ydom, którzy zgin´li w obozie.
Oprac. A. B.
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Fot. CIR /Jaros∏aw Deluga-Góra

UroczystoÊci przed Mi´dzynarodowym Pomnikiem Ofiar na terenie
by∏ego KL Auschwitz-Birkenau z okazji 61. rocznicy wyzwolenia obozu
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62. rocznica akcji „Kutschera”

Ten kamieƒ wzywa nas do odwagi...
roczystoÊci 1 lutego br. –
w rocznic´ zamachu na kata
Warszawy – Franza Kutscher´,
zgromadzi∏y przedstawicieli ˝o∏nierzy
Armii Krajowej z batalionów „ZoÊka”
i „Parasol”, przedstawicieli w∏adz miejskich i dzielnicowych, wielu warszawiaków, harcerzy i m∏odzie˝ szkolnà.
– Modlimy si´ i serca otwieramy ku
B o g u , p e ∏ n i w d z i ´ c z n o Ê c i i pami´ci
o naszych bohaterach, którzy na tym
miejscu walczyli o Polsk´, którzy tutaj
sk∏adali ofiar´ ze swego ˝ycia. (...) Ten
kamieƒ wzywa nas do odwagi, s∏u˝by
Bogu i Ojczyênie... – mówi∏ ks. Henryk
Kietliƒski do zebranych przy kamieniu

U

Fot. Katarzyna Hoppe

Pamiàtkowy kamieƒ w Alejach Ujazdowskich

w Alejach Ujazdowskich, miejscu walki
˝o∏nierzy batalionu „Parasol”. Tu oddano ho∏d walczàcym i poleg∏ym minutà
ciszy oraz z∏o˝ono wieƒce i wiàzanki
kwiatów. Nast´pnie zapalono znicze
i z∏o˝ono kwiaty w miejscu rozstrzelania warszawiaków 2 lutego 1944 r.
– dzieƒ po akcji „Kutschera” przy ul.
Chopina. Tak˝e w al. Ujazdowskich,
mi´dzy al. Ró˝, ul. Chopina i ul. Pi´knà
z inicjatywy hufca Szarych Szeregów
ZHP ods∏oni´to trzy tablice z pseudonimami trzech ∏àczniczek: „Kamy” (Marii
Stypu∏kowskiej -Chojeckiej), „Dewaj tis” (El˝biety Dziembowskiej) i „Hanki” (Anny Szarzyƒskiej-Rewskiej). Z∏o˝ono tak˝e kwiaty przy tablicy pamiàtkowej na budynku, w którym mieszka∏
„Lot” (Bronis∏aw Pietraszewicz) przy
ul. S∏owackiego 38/46.
Z mostu Âlàsko-Dàbrowskiego (dawny most Kierbedzia) zrzucono wiàzanki
kwiatów w miejscu, w którym osaczeni
przez Niemców „Juno” i „Sokó∏” skoczyli do Wis∏y...
Red.
Fot. Katarzyna Hoppe

Fot. Katarzyna Hoppe
Maria Stypu∏kowska-Chojecka „Kama” (siedzi poÊrodku) przypomnia∏a przebieg akcji bojowej
˝o∏nierzy Armii Krajowej przeciwko gen. SS i Policji na dystrykt warszawski – Franzowi Kutscherze

Jedna z trzech tablic upami´tniajàcych miejsca, w których w czasie akcji sta∏y ∏àczniczki

W

nych Komendy G∏ównej AK „Agat” – „Pegaz”
– „Parasol”, represjonowanego, aresztowanego w PRL-u w latach 50. (zmar∏ w 1986 r.)
oraz „Rayskiego” – Aleksandra Kunickiego
(zmar∏ w 1986 r.), szefa s∏u˝by wywiadu oddzia∏u, w latach 50. wi´zionego, skazanego na
kar´ Êmierci, u∏askawionego, a nast´pnie zrehabilitowanego.
Pami´taç te˝ b´dziemy o wszystkich, majàcych swój udzia∏ w organizacji i przebiegu tej
akcji.

spominajàc Êmierç naszych Kolegów,
a zarazem kontynuujàc tradycj´ rozpocz´tà przed wieloma laty przez zmar∏à w grudniu 1998 r. Matk´ „Lota”, Ê. p. Wand´ Pietraszewiczowà, w dniu 31 stycznia br., w przeddzieƒ rocznicy akcji, odprawiona zostanie
o godz. 17.00 Msza Êw. za zmar∏ych i zaginionych uczestników akcji: „Lota”, „Cichego”,
„Juno” i „Soko∏a”. Modliç si´ b´dziemy w Katedrze Polowej Wojska Polskiego przy ul. D∏ugiej w Warszawie. MyÊli nasze ogarniaç b´dà
te˝ uczestników tej akcji, poleg∏ych w akcjach
póêniejszych, w Powstaniu Warszawskim lub
zmar∏ych Êmiercià naturalnà. Byli to:
– „Ali” – Stanis∏aw Huskowski, zginà∏
11 VII 1944 r. podczas odwrotu po akcji na
Koppego;
– „Olbrzym” – Henryk Humi´cki, zginà∏
27 VIII 1944 r. na Starym MieÊcie;

– „Bruno” – Bronis∏aw Hellwig, zmar∏
22 VII 1945 r. z ran odniesionych w akcji na
Stamma (6 V 1944 r.);
– „Kruszynka” – Zdzis∏aw Poradzki, zmar∏
w 1952 r.;
– „Hanka” – Anna Szarzyƒska -Rewska,
zmar∏a w 1970 r.;
– „˚bik” – Jan Kordulski, zmar∏ w 1988 r.
Pami´taç te˝ b´dziemy o dowódcy Kedywu
Komendy G∏ównej Armii Krajowej, gen. Emilu Fieldorfie ps. „Nil” (któremu podlega∏ oddzia∏ „Agat” – „Pegaz”, póêniejszy „Parasol”),
„Nil” by∏ sàdzony w PRL-u, w fikcyjnym procesie, (w którym uczestniczy∏a mieszkajàca
obecnie w Anglii Helena Woliƒska) i stracony
skrytobójczo 24 lutego 1953 r.
Wspominaç b´dziemy równie˝ „P∏uga”
– p∏k. Adama Borysa, cichociemnego, organizatora i dowódc´ oddzia∏u do zadaƒ specjal-

Maria STYPU¸KOWSKA-CHOJECKA
Przewodniczàca Komisji Historycznej
i Wspó∏pracy z M∏odzie˝à
Ârodowiska ˚o∏nierzy bat. „Parasol”
przy Âwiatowym Zwiàzku ˚o∏nierzy
Armii Krajowej

