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Zmienili histori´ w XX wieku
Zas∏u˝eni dla niepodleg∏oÊci
Rzeczypospolitej Polskiej

Janusz
KRUPSKI

od 19 maja 2006 r.
Kierownik Urz´du do Spraw
Kombatantów i Osób
Represjonowanych.

Obchody
50. rocznicy Powstania
Poznaƒskiego Czerwca ’56
PATRONAT
Lech KACZY¡SKI – Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
Kazimierz MARCINKIEWICZ – Prezes Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej
Marek JUREK – Marsza∏ek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
Bogdan BORUSEWICZ – Marsza∏ek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
prof. dr hab. Marek ZIÓ¸KOWSKI – Wicemarsza∏ek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
ks. kardyna∏ Józef GLEMP – Prymas Polski
Janusz ÂNIADEK – Przewodniczàcy Komisji Krajowej NSZZ „SolidarnoÊç”

KOMITET HONOROWY

rodzi∏ si´ 9 maja 1951 r. w Lublinie.
W latach 1970-1975 studiowa∏ histori´ na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Od poczàtku lat siedemdziesiàtych by∏ dzia∏aczem opozycji demokratycznej i wspó∏tworzy∏ podziemny ruch
wydawniczy.
W latach 1977-1988 by∏ redaktorem
niezale˝nego pisma „Spotkania”.
Pomi´dzy 1980-1981 rokiem by∏ koordynatorem Sekcji Historycznej Mi´dzyzak∏adowego Komitetu Za∏o˝ycielskiego, a nast´pnie Zarzàdu Regionu
NSZZ „SolidarnoÊç” w Gdaƒsku.
Pe∏ni∏ funkcj´ dyrektora wydawnictwa Editions Spotkania (1990-1992),
a póêniej by∏ cz∏onkiem kolegium redakcyjnego tygodnika „Spotkania”
(1991-1993).
Jako ekspert bra∏ udzia∏ w pracach
nadzwyczajnej sejmowej komisji do
zbadania skutków stanu wojennego
(1992-1993) i Komisji OdpowiedzialnoÊci Konstytucyjnej (1993-1995).
W latach 1993-2000 by∏ prezesem
Wydawnictwa Krupski i S-ka.
W latach 2000-2006 by∏ Zast´pcà Prezesa Instytutu Pami´ci Narodowej.
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Ryszard GROBELNY – Prezydent Miasta Poznania, Przewodniczàcy Komitetu Honorowego; prof. dr hab. Marek ZIÓ¸KOWSKI – Wicemarsza∏ek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej; Tadeusz DZIUBA – Wojewoda Wielkopolski; Marek WOèNIAK
– Marsza∏ek Województwa Wielkopolskiego; Jan GRABKOWSKI – Starosta Poznaƒski; ks. abp Stanis∏aw GÑDECKI – Metropolita Poznaƒski; Grzegorz GANOWICZ
– Przewodniczàcy Rady Miasta Poznania; Bogdan KLEPAS – Przewodniczàcy Zarzàdu Regionu Wielkopolska NSZZ „SolidarnoÊç”; Witold ABRAMOWICZ – Konsul
Honorowy Republiki W´gier; Lucyna BIA¸K-CIEÂLAK – Wielkopolski Kurator
OÊwiaty; Stanis∏aw LORENC – Przewodniczàcy Kolegium Rektorów Miasta Poznania;
prof. dr hab. Zofia TROJANOWICZ – Pracownik Kalendarza ˚ycia i TwórczoÊci Norwida; Wojciech RESZKA – Dowódca Garnizonu Miasta Poznania; Henryk TUSI¡SKI – Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu; Aleksandra BANASIAK – Prezes
Stowarzyszenia Poznaƒski Czerwiec 1956; Ryszard BINIAK – Prezes Zwiàzku Powstaƒców Poznaƒskiego Czerwca 1956 „Niepokonani”; W∏odzimierz MARCINIAK –
Prezes Zwiàzku Kombatantów i Uczestników Powstania Poznaƒskiego Czerwca 1956

UROCZYSTOÂCI PA¡STWOWE
28 czerwca 2006 r.
godz. 6.00
UroczystoÊç przy bramie g∏ównej Zak∏adów im. H. Cegielskiego – z∏o˝enie kwiatów przed tablicà, Apel Poleg∏ych, okolicznoÊciowe przemówienia.
godz. 10.00
Uroczysta Msza Êw. na pl. Adama Mickiewicza w intencji ofiar Czerwca ’56, z oprawà muzycznà Jacka Sykulskiego.
godz. 11.30 – 13.00
Oficjalna cz´Êç obchodów na pl. A. Mickiewicza:
– odegranie hymnu paƒstwowego;
– powitanie goÊci przez Prezydenta Miasta
Poznania;
– wystàpienia oficjalne zaproszonych prezydentów;
– akcent artystyczny (wiersz K. I∏∏akowiczówny „Rozstrzelano moje serce w Poznaniu”);
– Apel Poleg∏ych;
– z∏o˝enie kwiatów przed pomnikiem Poznaƒskiego Czerwca 1956.
godz. 13.00 – 15.00
Uroczysty obiad oraz spotkanie prezydenta
z uczestnikami Powstania Poznaƒskiego

Czerwca ’56 oraz rodzinami ofiar na dziedziƒcu Centrum Kultury „Zamek”, po∏àczone z wr´czeniem odznaczeƒ paƒstwowych i medali okolicznoÊciowych.
godz. 13.00
Zwiedzanie czasowej wystawy w Centrum
Kultury „Zamek”.
godz. 16.00
Spotkanie Prezydenta RP z uczestnikami
XIX Konferencji Wójtów, Burmistrzów,
Prezydentów, Starostów i Marsza∏ków.
godz. 17.00
Spotkanie Prezydenta RP z m∏odzie˝à reprezentujàcà m.in. Fundacj´ „Dzie∏o Nowego Tysiàclecia”, ZHR, ZHP.
godz. 22.30
Widowisko plenerowe Izabeli Cywiƒskiej
„Czerwiec ’56”, po∏àczone z wykonaniem
„Oratorium 1956” autorstwa Jana
A.P. Kaczmarka.
godz. 24.00
Zakoƒczenie uroczystoÊci paƒstwowych.
godz. 24.00
Widowisko plenerowe Teatru Ósmego
Dnia pt. „Czas matek”.
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Ojciec Âwi´ty Benedykt XVI w Auschwitz -Birkenau

Jestem tu dziÊ:
aby prosiç o ∏ask´ pojednania
Fot. PAP/Radek Pietruszka

M

ówiç w tym miejscu kaêni
i niezliczonych zbrodni przeciwko Bogu i cz∏owiekowi,
niemajàcych sobie równych w historii,
jest rzeczà prawie niemo˝liwà – a szczególnie trudnà i przygn´biajàcà dla chrzeÊcijanina, dla papie˝a, który pochodzi
z Niemiec. W miejscu takim jak to, brakuje s∏ów, a w przera˝ajàcej ciszy serce
wo∏a do Boga: Panie, dlaczego milcza∏eÊ? Dlaczego na to przyzwoli∏eÊ? W tej
ciszy chylimy czo∏o przed niezliczonà rzeszà ludzi, którzy tu cierpieli i zostali zamordowani. Cisza ta jest jednak g∏oÊnym
wo∏aniem o przebaczenie i pojednanie,
modlitwà do ˝yjàcego Boga, aby na to
nie pozwoli∏ nigdy wi´cej. [...]
Jan Pawe∏ II by∏ tu jako syn polskiego
narodu. Ja przychodz´ tutaj jako syn
narodu niemieckiego, i dlatego musz´
i mog´ powtórzyç za moim poprzedni-
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Fot. PAP/Szymon Pulcyn

kiem: Nie mog∏em tutaj nie przybyç.
Przybyç tu musia∏em. By∏ to i jest obowiàzek wobec prawdy, wobec tych, którzy tu cierpieli, obowiàzek wobec Boga:
jestem tu jako nast´pca Jana Paw∏a II
i jako syn narodu niemieckiego – syn
tego narodu, nad którym grupa zbrodniarzy zdoby∏a w∏adz´ przez zwodnicze
obietnice wielkoÊci, przywrócenia honoru i znaczenia narodowi, roztaczajàc
perspektywy dobrobytu, ale te˝ stosujàc terror i zastraszenie, by pos∏u˝yç si´
narodem jako narz´dziem swojej ˝àdzy
zniszczenia i panowania. [...]
Dlatego te˝ jestem tu dziÊ: aby prosiç
o ∏ask´ pojednania – aby prosiç przede
wszystkim Boga, bo tylko On mo˝e
otworzyç i oczyÊciç ludzkie serca; ale
równie˝ ludzi, którzy tu cierpieli. Modl´ si´ o dar pojednania wszystkich,
którzy w tej godzinie naszych dziejów

wcià˝ cierpià pod panowaniem nienawiÊci i przemocy zrodzonej przez nienawiÊç. [...]
Wo∏amy do Boga, aby pomóg∏ ludziom opami´taç si´ i zrozumieç, ˝e
przemoc nie buduje pokoju, ale rodzi
tylko dalszà przemoc – pot´gujàce si´
zniszczenie, które sprawia, ˝e w ostatecznym rozrachunku przegrywajà
wszyscy. Bóg, w którego wierzymy, jest
Bogiem rozumu – takiego jednak rozumu, który na pewno nie jest tylko naturalnà matematykà wszechÊwiata, ale
który stanowi jednoÊç z mi∏oÊcià i dobrem. [...]
_______________________
Fragmenty przemówienia papie˝a Benedykta XVI, wyg∏oszonego 28 maja
2006 r. w by∏ym nazistowskim niemieckim obozie koncentracyjnym Auschwitz-Birkenau.
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Centralne obchody Âwi´ta Narodowego 3 Maja

W 215. rocznic´ uchwalenia Konstytucji 3 Maja

Naprawiç Rzeczpospolità...

maja 2006 r., w godzinach
przedpo∏udniowych, centralne
obchody Âwi´ta Narodowego
– w 215. rocznic´ uchwalenia Konstytucji 3 Maja – rozpocz´∏a odprawiona w Bazylice Êw. Krzy˝a w Warszawie uroczysta Msza Âwi´ta, którà
koncelebrowa∏ Biskup Polowy Wojska Polskiego, gen. dyw. Tadeusz
P∏oski. W Eucharystii uczestniczyli:
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
Lech Kaczyƒski z ma∏˝onkà oraz
przedstawiciele parlamentu, rzàdu,
kombatanci, liczne poczty sztandarowe i rzesze wiernych. W wyg∏oszonej homilii Biskup Polowy WP zwróci∏ si´ m.in. z apelem:
[...] Dzisiejsze Êwi´to, b´dàc jed noczeÊnie Êwi´tem koÊcielnym
i Êwi´tem narodowym, jest tak˝e ja snym g∏osem wzywajàcym wspó∏cze snych architektów ˝ycia spo∏ecznego
do nieizolowania cz∏owieka od Bo ga, spraw ludzkich od spraw Bo˝ych.
[...]
O godzinie 12.00 na placu Marsza∏ka Józefa Pi∏sudskiego w Warszawie odby∏a si´ uroczysta odprawa
wart przed Grobem Nieznanego
˚o∏nierza. W uroczystoÊci udzia∏
wzi´li m.in.: Prezydent RP Lech Ka czyƒski z ma∏˝onkà, Marsza∏ek Sejmu Marek Jurek, Marsza∏ek Senatu
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Bogdan Borusewicz , Prezes Rady
Ministrów K a z i m i e r z M a r c i n k i e wicz , parlamentarzyÊci, minister
obrony narodowej Rados∏aw Sikor ski, szef Sztabu Generalnego WP genera∏ Franciszek Gàgor , dowódcy
wszystkich rodzajów si∏ zbrojnych,
przedstawiciele koÊcio∏ów i korpusu
dyplomatycznego, w∏adz wojewódzkich i samorzàdowych, organizacji
kombatanckich i harcerskich. Urzàd
do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych reprezentowali:
pe∏niàcy obowiàzki kierownika
Urz´du – sekretarz stanu Pawe∏ Wy pych oraz dyrektor generalny
UdSKiOR – Andrzej Bida. Licznie
przybyli mieszkaƒcy stolicy.
Po podniesieniu flagi paƒstwowej
na maszt i uroczystej zmianie posterunku honorowego, Prezydent RP
Lech Kaczyƒski wyg∏osi∏ przemówienie. Zwracajàc si´ do zebranych, powiedzia∏ m.in.:
[...] mamy dzisiaj radosne Âwi´to.
Â w i ´ t o p i e r w s z e j K o n s t y t u c j i w dzie jach Europy, drugiej w dziejach
Êwiata. Ta Konstytucja zwana zgod nie z ó w c z e s n à t e r m i n o l o g i à u s t a w à
rzàdowà by∏a pewnym podsumowa niem, by∏a podsumowaniem wielo letniej walki o napraw´ naszego paƒ stwa, o napraw´ Rzeczpospolitej,

o reform´ Sejmu Konwokacyjnego
za 1764-67. Komisja Edukacji Naro dowej, Kodeks Zamoyskiego, które go nie uda∏o si´ wprowadziç, w koƒ cu dorobek Sejmu Wielkiego, który
nie sprowadza∏ si´ tylko do Konsty tucji Majowej – to wszystko by∏y
dzie∏a, których cel by∏ jeden: napra wiç paƒstwo, naprawiç Rzeczpospo lità, która od wielu dziesiàtek lat, od
wieku bez ma∏a znajdowa∏a si´ w po wa˝nym kryzysie. Konstytucja Majo wa to wielkie dzie∏o naszej myÊli
prawniczej, to dowód, ˝e patriotyzm,
˝e dba∏oÊç o paƒstwo mo˝e zwyci´ ˝yç. [...]
Po z∏o˝eniu przez delegacje wieƒców i wiàzanek kwiatów na p∏ycie
Mauzoleum – uroczystoÊç zakoƒczy∏a defilada pododdzia∏ów i pokaz
musztry paradnej Orkiestry Reprezentacyjnej Wojska Polskiego.
***
Nast´pnie Prezydent RP Lech Ka czyƒski z ma∏˝onkà uda∏ si´ do ¸azienek Królewskich, gdzie pozdrowi∏
mieszkaƒców Warszawy na pikniku
„Witaj, Majowa Jutrzenko”, zorganizowanym z okazji 215. rocznicy
uchwalenia Konstytucji 3 Maja.
Tekst i zdj´cia Ewa DUMIN
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Centralne obchody Âwi´ta Narodowego 3 Maja

Delegacja Kapitu∏y Orderu Wojennego Virtuti Militari (od prawej):
p∏k Stefan Starba-Ba∏uk, mjr Zygmunt Gebethner, Kanclerz Kapitu∏y
– gen. bryg. Stanis∏aw Na∏´cz-Komornicki, gen. bryg. Zbigniew Âcibor-Rylski,
pp∏k Mieczys∏aw Sawicki

Na zdj´ciu: przewodniczàca Stowarzyszenia Pami´ci Powstania
Warszawskiego 1944 – Jolanta
Miros∏awa Kolczyƒska oraz wiceprzewodniczàcy ZG Z˚AK
– Zbigniew Grap

Delegacja Urz´du do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych
(od prawej): gen. bryg. Tadeusz Sawicz; dyrektor generalny UdSKiOR
– Andrzej Bida, pe∏niàcy obowiàzki kierownika Urz´du – sekretarz stanu Pawe∏ Wypych; o. gen. bryg. Franciszek Studziƒski – w asyÊcie p∏k.
Ryszarda Stankiewicza

Kombatanci zasiedli w lo˝ach honorowych

W uroczystoÊci licznie uczestniczyli Kawalerowie Orderu Wojennego Virtuti Militari oraz prezesi i przedstawiciele organizacji kombatanckich
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Defiluje szwadron kawalerii konnej
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Centralne obchody Âwi´ta Narodowego 3 Maja

Prezydent RP
wr´czy∏
odznaczenia
paƒstwowe
w dniu Âwi´ta
Narodowego
3 Maja
maja 2006 roku w godzinach popo∏udniowych Prezydent RP
Lech Kaczyƒski wr´czy∏ ponad
osiemdziesi´ciu osobom – kombatantom oraz dzia∏aczom podziemia niepodleg∏oÊciowego – odznaczenia paƒstwowe w uznaniu wybitnych zas∏ug
dla niepodleg∏oÊci Rzeczypospolitej
Polskiej, za odwag´ w podejmowanej
z po˝ytkiem dla kraju dzia∏alnoÊci.
Na podstawie art. 134 ust. 5 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, ˝o∏nierze uczestniczàcy
w walkach o wolnoÊç i niepodleg∏oÊç
Polski podczas II wojny Êwiatowej
mianowani zostali na stopieƒ genera∏a brygady:
pu∏kownik El˝bieta Zawacka
pu∏kownik Antoni Heda-Szary
pu∏kownik Stanis∏aw Karolkiewicz
pu∏kownik Zygmunt Ludwik
Odrowà˝-Zawadzki
pu∏kownik Tadeusz Sawicz
o. pu∏kownik Franciszek Studziƒski.
W imieniu odznaczonych przemawiali: jeden z liderów Wolnych Zwiàzków Zawodowych Andrzej Gwiazda
oraz prezes honorowy Rady Naczelnej Âwiatowego Zwiàzku ˚o∏nierzy
Armii Krajowej i prezes honorowy
Stowarzyszenia „WiN” Jerzy Woê niak, który wypowiadajàc si´ w imieniu „pokolenia Kolumbów” podzi´kowa∏ cz∏onkom „SolidarnoÊci”, którzy zadziwili Êwiat. PodkreÊli∏, ˝e dzisiejsze odznaczenia to wyró˝nienia
dla wszystkich, którzy zmienili histori´ w wieku XX.
E.D.

Fot. Ewa Dumin

3

6

Pa∏ac Prezydencki, 3 maja 2006 r. UroczystoÊç wr´czenia najwy˝szych odznaczeƒ paƒstwowych
i nominacji na stopnie generalskie

Fot. Ewa Dumin
Prezes Zarzàdu G∏ównego Âwiatowego
Zwiàzku ˚o∏nierzy Armii Krajowej Czes∏aw
Cywiƒski otrzymuje Krzy˝ Komandorski
Orderu Odrodzenia Polski

Fot. Ewa Dumin

Wiceprezes Zarzàdu G∏ównego Zwiàzku
˚o∏nierzy Narodowych Si∏ Zbrojnych Witold
Grzebski otrzymuje Krzy˝ Oficerski Orderu
Odrodzenia Polski

Fot. Ewa Dumin
Prezes honorowy Rady Naczelnej ÂZ˚AK
oraz Zrzeszenia „WolnoÊç i Niezawis∏oÊç”,
prezes Zarzàdu Okr´gu DolnoÊlàskiego
ÂZ˚AK Jerzy Woêniak otrzymuje Krzy˝
Komandorski z Gwiazdà Orderu Odrodzenia
Polski
Fot. Ewa Dumin

Wanda Broszkowska-Piklikiewicz z ÂZ˚AK,
wiceprezes
Ârodowiska
Oberlangen,
otrzymuje Krzy˝ Komandorski Orderu
Odrodzenia Polski
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Centralne obchody Âwi´ta Narodowego 3 Maja
Fot. Ewa Dumin

Fot. Ewa Dumin

Pa∏ac Prezydencki, 3 maja 2006 r. Na zdj´ciu – odznaczeni przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

3 maja 2006, Warszawa

Odznaczeni
Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz
ustawy o orderach i odznaczeniach – postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej odznaczeni zostali:
W uznaniu znamienitych zas∏ug dla Rzeczypospolitej Polskiej, za dzia∏alnoÊç na
rzecz przemian demokratycznych i wolnej Polski
ORDEREM OR¸A BIA¸EGO
Anna Walentynowicz
ks. abp Ignacy Tokarczuk
Andrzej Gwiazda

Za wybitne zas∏ugi dla niepodleg∏oÊci Rzeczypospolitej Polskiej, za odwag´
w podejmowanej z po˝ytkiem dla kraju dzia∏alnoÊci:
KRZY˚EM WIELKIM
ORDERU ODRODZENIA POLSKI
Joanna Duda-Gwiazda
poÊmiertnie Alina Pieƒkowska
KRZY˚EM KOMANDORSKIM
Z GWIAZDÑ ORDERU
ODRODZENIA POLSKI
Stanis∏aw Karpik
Anna Kowalska
Boles∏aw Nieczuja-Ostrowski
Tadeusz Szczud∏owski
Jerzy Woêniak
poÊmiertnie Lech Bàdkowski
KRZY˚EM KOMANDORSKIM
ORDERU ODRODZENIA POLSKI
Piotr Bednarz
Antoni Bieniaszewski
Janusz Bohdanowicz
Wanda Broszkowska-Piklikiewicz
Maria Chmielewska
Czes∏aw Cywiƒski
Maria Gintowt -Jankowicz
Przemys∏aw Górny
Antoni Grabarczyk
Ireneusz Haczewski
Wojciech Hempel
Anna Hozakowska
Boles∏aw Hozakowski
Wies∏aw K´cik
Stanis∏awa Korolkiewicz
Henryka Krzywonos-Strycharska
Jerzy Lachowicz
Maria LoryÊ
Zenobia ¸ukasiewicz
Maciej Miatkowski
Janusz Nowacki
Karol Per∏owski
Stefania Skwirowska
Leon Stobiecki
Anna Sucheni-Grabowska
ks. Tadeusz Zaleski
poÊmiertnie Jerzy D∏u˝niewski
KRZY˚EM OFICERSKIM
ORDERU ODRODZENIA POLSKI
Edmund Bakuniak
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Krzysztof Biƒkowski
Ewa B∏aszczyk
Teresa Bojarska
o. Tadeusz Deptuch
ks. Jan Giriatowicz
Jan Gozdawa-Go∏´biowski
Witold Grzebski
Barbara Haczewska
Mieczys∏aw Huchla
Józef Kogut
Joanna Kranc
Antonina Krzysztoƒ
Janina Kurowska
Krystyn Lewenstein
Tomasz Michalak
Miros∏aw Michalik
Tadeusz Michalski
Micha∏ Moƒko
Zbigniew Olesiak
Zdzis∏aw Podkowiƒski
Danuta Prandecka
Juliusz Prandecki
Maria Radomska
Kalikst Rogalewski
S∏awomir Soból
Krzysztof Stanowski
Teresa Szop
Zygmunt Szumowski
Wojciech Walosiƒski
Janina Wehrstein
Eugeniusz Wiszowaty
Leszek Wójtowicz
Andrzej ˚upaƒski
KRZY˚EM KAWALERSKIM
ORDERU ODRODZENIA POLSKI
Lidia Eberle
Anna Jakubowska
Robert Kaczmarek
Marian Kiersnowski
Jan ¸opuski
Irena Makowska
Stanis∏aw Oleksiak
Kazimierz Paulo
Zbigniew P´czalski
Wanda Piotrowska
Lucjan Sikora

Mianowani przez Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej na stopieƒ
genera∏a brygady
Gen. bryg. w st. spocz. prof. EL˚BIETA ZAWACKA „ZO” (od
„Zwiàzek Odwetu”)
Urodzi∏a si´ w 1909 r. w Toruniu. Przed wojnà by∏a komendantkà Przysposobienia Wojskowego Kobiet na Âlàsku. W 1939 r. bra∏a udzia∏ w obronie Lwowa. Ju˝ od 2 listopada 1939 r. walczy∏a
o niepodleg∏oÊç Ojczyzny w szeregach SZP, nast´pnie ZWZ-AK
i WiN. Od stycznia 1941 r. by∏a kurierkà w komórce ∏àcznoÊci kurierskiej „Zagroda” Oddzia∏u V Komendy G∏ównej ZWZ-AK na
kierunku zachodnim. Wykona∏a ponad 100 podró˝y kurierskich
na Âlàsk, do Poznania i Berlina. W 1943 r. dotar∏a jako emisariuszka KG AK przez Niemcy, Francj´ i Hiszpani´ do Londynu.
Jako jedyna Polka wróci∏a do Kraju drogà powietrznà dla „cichociemnych”. Po powrocie mianowana na stopieƒ kapitana. Obj´∏a
funkcj´ zast´pcy kierownika ¸àcznoÊci Zagranicznej KG AK.
Uczestniczy∏a w Powstaniu Warszawskim jako oficer sztabu
Wojskowej S∏u˝by Kobiet. Nast´pnie zosta∏a komendantkà WSK
KG AK. Po upadku Powstania Warszawskiego i oficjalnym rozwiàzaniu AK dalej uczestniczy∏a w dzia∏aniach Zrzeszenia „WolnoÊç i Niezawis∏oÊç”. Aresztowana przez UB w 1951 r. i skazana
na 7 lat wi´zienia. By∏a wi´êniem Mokotowa i Fordonu do 1955 r.
Odznaczona Krzy˝em Srebrnym Virtuti Militari i 4-krotnie
Krzy˝em Walecznych. Jest wspó∏twórczynià Memoria∏u Genera∏ Marii Wittek, za∏o˝ycielkà i twórczynià Fundacji „Archiwum Pomorskie Armii Krajowej”. By∏a tak˝e – jako jedyna dotychczas kobieta – cz∏onkiem Kapitu∏y Orderu Wojennego Virtuti Militari.
Gen. bryg. w st. spocz. ANTONI HEDA-SZARY
Urodzony w 1916 r. Wybitny dowódca Armii Krajowej oraz
Zrzeszenia „WolnoÊç i Niezawis∏oÊç” w Okr´gu Radomsko-Kieleckim. Od wiosny 1942 r. komendant Podobwodu I∏˝a Armii
Krajowej. Dowódca oddzia∏u partyzanckiego w ramach Zgrupowaƒ Âwi´tokrzyskich „Ponurego”. W sierpniu 1943 r. rozbi∏ areszt
gestapo w Starachowicach, uwalniajàc 80 wi´êniów. W okresie
„Burzy” dowódca II batalionu 3 pp Legionów w Kieleckim Korpusie AK. Ju˝ pod okupacjà sowieckà, jako dowódca du˝ego oddzia∏u AK rozbi∏ wi´zienie UB w Kielcach, uwalniajàc kilkuset
wi´êniów. Aresztowany przez UB w 1948 r. zosta∏ skazany na kar´ Êmierci, zamienionà nast´pnie na do˝ywotnie wi´zienie. Z wi´zienia komunistycznego wyszed∏ w 1956 r. W 1981 r. zosta∏ przewodniczàcym „SolidarnoÊci” kombatantów. W stanie wojennym
internowany w Bia∏o∏´ce.
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Centralne obchody Âwi´ta Narodowego 3 Maja
Gen. bryg. w st. spocz. STANIS¸AW KAROLKIEWICZ
„Szcz´sny”
Urodzi∏ si´ w 1918 r. na Wileƒszczyênie. Uczestniczy∏ w kampanii wrzeÊniowej na Âlàsku, a nast´pnie w partyzantce antysowieckiej w Bia∏ostockiem. Wi´zieƒ NKWD w Bia∏ymstoku do
22 czerwca 1941 r. Dowódca oddzia∏u partyzanckiego w ramach Uderzeniowych Batalionów Kadrowych. Dowódca udanej akcji odwetowej na teren Prus Wschodnich w sierpniu 1943 r.
Nast´pnie dowódca III batalionu 77 pp Armii Krajowej
w Okr´gu Nowogródzkim, na czele którego uczestniczy∏ w kilku bitwach z Niemcami oraz w operacji „Ostra Brama”. Po
wejÊciu wojsk sowieckich dzia∏a∏ dalej przeciw okupantowi sowieckiemu w Obwodzie Bielsk Podlaski AK. Jesienià 1945 r.
podjà∏ s∏u˝b´ w Zrzeszeniu „WolnoÊç i Niezawis∏oÊç” jako kierownik komórki kontrwywiadu WiN w Warszawie. Aresztowany w lutym 1946 r. Przeszed∏ ci´˝kie Êledztwo. Skazany na
13 lat wi´zienia. Wi´zieƒ Mokotowa, Wronek i Sieradza do
1955 r. Jest kawalerem Krzy˝a Srebrnego Virtuti Militari. Jest
wspó∏twórcà Âwiatowego Zwiàzku ˚o∏nierzy Armii Krajowej
i wieloletnim wybitnym prezesem tej wielkiej organizacji ˚o∏nierzy Niepodleg∏oÊci. Jako prezes najwi´kszego stowarzyszenia ˚o∏nierzy Niepodleg∏oÊci wielokrotnie w minionym ju˝
okresie stawa∏ w obronie honoru Niepodleg∏ej Rzeczypospolitej i polskiej racji stanu.
O. gen. bryg. w st. spocz. FRANCISZEK ADAM STUDZI¡SKI
Dominikanin (o. Adam). Âwi´cenia kap∏aƒskie otrzyma∏
z ràk ks. bp. Eugeniusza Baziaka we Lwowie w 1937 r. O. Franciszek Adam Studziƒski ju˝ jesienià 1939 r. by∏ kapelanem polskich ˝o∏nierzy w obozach na W´grzech. Wraz z innymi przedosta∏ si´ przez Jugos∏awi´ do polskich oddzia∏ów w Palestynie
i pe∏ni∏ tam funkcj´ kapelana w 2 Brygadzie Czo∏gów. Podczas
kampanii w∏oskiej pe∏ni∏ funkcj´ kapelana pu∏kowego Pu∏ku
Pancernego „Skorpion”. Za bitw´ o Monte Cassino, w której
uczestniczy∏ ochotniczo jako sanitariusz i kapelan na pierwszej
linii walki zosta∏ odznaczony Krzy˝em Srebrnym Virtuti Militari. Jest harcmistrzem i kapelanem Êrodowisk ˝o∏nierzy
AK i PSZ w Krakowie. Jest te˝ absolwentem Akademii Sztuk
Pi´knych w Krakowie i specjalistà w dziedzinie konserwacji
dzie∏ sztuki. Jest autorem przewodnika po polskich cmentarzach wojennych we W∏oszech.
Gen. bryg. w st. spocz. TADEUSZ SAWICZ
Urodzi∏ si´ w 1914 r. Jest wychowankiem d´bliƒskiej szko∏y
„Orlàt”. Po jej ukoƒczeniu podporucznik pilot w 11 eskadrze
myÊliwskiej, nast´pnie w 114 eskadrze myÊliwskiej 1 Pu∏ku Lotniczego w Warszawie. Podczas kampanii wrzeÊniowej uczestniczy∏ w lotniczej obronie Warszawy. 17 wrzeÊnia przelatuje do
Rumunii, skàd przedostaje si´ do Francji. Podczas kampanii
francuskiej 1940 r. walczy w 3 francuskiej eskadrze myÊliwskiej.
W „Bitwie o Angli´” uczestniczy jako pilot Dywizjonu 303. Nast´pnie zostaje dowódcà eskadry w Dywizjonie 315. W 1942 r.
zostaje dowódcà tego dywizjonu. W 1943 r. zostaje dowódcà
skrzyd∏a myÊliwskiego w Northolt. W czerwcu 1944 r. zostaje
mianowany dowódcà polskiego skrzyd∏a myÊliwskiego. W dniu
1 stycznia 1945 r. poprowadzi∏ t´ formacj´ do zwyci´stwa w bitwie powietrznej z Niemcami nad Gandawà. Jako pilot myÊliwski podczas walk powietrznych nad Wielkà Brytanià uzyska∏
11 zwyci´stw. Odznaczony Krzy˝em Srebrnym Virtuti Militari,
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Pa∏ac Prezydencki, 3 maja 2006 r. Na zdj´ciu siedzà od lewej mianowani na stopieƒ genera∏a brygady: Stanis∏aw Karolkiewicz, Zygmunt
Ludwik Odrowà˝-Zawadzki, Tadeusz Sawicz, o. Franciszek Studziƒski
oraz odznaczeni najwy˝szymi odznaczeniami paƒstwowymi: Jerzy
Woêniak, Anna Walentynowicz i ks. abp Ignacy Tokarczuk

4-krotnie Krzy˝em Walecznych, brytyjskim i amerykaƒskim Distinguished Flying Cross, holenderskim Vlieger Cruis oraz
francuskim Croix du Combattant.
Gen. bryg. w st. spocz. ZYGMUNT ODROWÑ˚-ZAWADZKI
W 1939 r. ukoƒczy∏ jako najm∏odszy wiekiem porucznik
Wy˝szà Szko∏´ Wojennà. Podczas kampanii wrzeÊniowej oficer
operacyjny 14 Wielkopolskiej Dywizji Piechoty. Uczestnik bitwy nad Bzurà, podczas której dosta∏ si´ do niewoli niemieckiej. Zbieg∏ z niewoli i przez W´gry przedosta∏ si´ do Wojska
Polskiego we Francji. Jako oficer operacyjny Brygady Karpackiej uczestniczy∏ w operacji libijskiej i w walkach o Tobruk.
Podczas kampanii w∏oskiej 2 Korpusu by∏ oficerem operacyjnym Sztabu 3 Dywizji Strzelców Karpackich. Za bitw´ o Ankon´ odznaczony Krzy˝em Srebrnym Virtuti Militari. W bitwie
nad Senio i o Boloni´ uczestniczy∏ jako dowódca 5 batalionu
Strzelców Karpackich. Po zakoƒczeniu kampanii w∏oskiej zosta∏ dyrektorem nauk w Oficerskiej Szkole Taktycznej 2 Korpusu. Po powrocie do Kraju w 1947 r. przez d∏ugi czas nie móg∏
znaleêç pracy. Dopiero po ukoƒczeniu Wy˝szej Szko∏y Ekonomicznej w Poznaniu w 1952 r. otrzyma∏ mo˝liwoÊç pracy zgodnej ze swoim wykszta∏ceniem i statusem spo∏ecznym.
Oprac. p∏k dr Miros∏aw SULEJ
naczelnik Wydzia∏u Odznaczeƒ i Mianowaƒ
w Departamencie Wojskowym UdSKiOR
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50. rocznica Powstania Poznaƒskiego Czerwca ’56

Pierwszy bunt
spo∏eczeƒstwa w PRL
iezadowolenie robotników ZISPO, innych zak∏adów
pracy i mieszkaƒców Poznania z warunków bytowych
przerodzi∏o si´ 28 czerwca 1956 roku w bunt. Niezadowolenie to narasta∏o od lat i by∏o sygnalizowane w∏adzom
w ZISPO ju˝ od 1953 roku. Gdy w∏adze komunistyczne zlekcewa˝y∏y uzasadnione – nawet wed∏ug stalinowskich norm
– ˝àdania robotników, przerwali oni prac´ i wyszli z ZISPO,
by pod naciskiem demonstracji ulicznych na oczach Êwiata
(w czasie Mi´dzynarodowych Targów Poznaƒskich) zmusiç w∏adze partyjno-paƒstwowe do respektowania ich praw i ˝àdaƒ.
Przyczyny demonstracji oko∏o 100 tysi´cy robotników
i mieszkaƒców Poznania by∏y nie tylko ekonomiczne. Niezadowolenie z systemu politycznego trwa∏o równie˝ od lat – system stalinowski uwa˝any by∏ przez wi´kszoÊç spo∏eczeƒstwa
za obcy, narzucony przez radzieckiego okupanta. Jednak poczàtkowo nie ujawniano tego niezadowolenia, gdy˝ grozi∏y za
to represje. Mimo to, pod wp∏ywem wielkiej liczby demonstrantów i narastajàcego poczucia si∏y, ju˝ pierwsze has∏a
ujawnia∏y oba ich g∏ówne cele: „Chleba!” i „WolnoÊci!”.
WÊród demonstrantów narasta∏o przekonanie, ˝e zaistnia∏a mo˝liwoÊç walki nie tylko o popraw´ warunków ˝yciowych,
ale tak˝e o wolnoÊç i niepodleg∏oÊç. Ich bunt przeradza∏ si´
w protest przeciw rzeczywistoÊci politycznej: komunizmowi
i uzale˝nieniu Polski od ZSRR, a has∏a ekonomiczne miesza∏y si´ z politycznymi. Wyra˝ano to tak˝e w pieÊniach patriotycznych i religijnych.
Poparcie poznaniaków dla demonstrantów by∏o powszechne. Atmosfera w pochodach i przed Zamkiem zerwa∏y okowy
milczenia i zak∏amania.
Po zdobyciu siedzib w∏adz cz´Êç demonstrantów uwierzy∏a,
˝e obala system stalinowski; ˝e swym przyk∏adem obudzili
naród, który walczy przeciw w∏adzom komunistycznym równie˝ w innych miastach kraju. Zrodzi∏o si´ u cz´Êci demonstrantów przekonanie, ˝e „w∏adza ludowa” nie jest tak
wszechmocna, jak sàdzili – ˝e mo˝na jà pokonaç.
Nast´pne sukcesy – zdobycie i zniszczenie radiostacji zag∏uszajàcej oraz zdobycie Centralnego Wi´zienia i wypuszczenie wi´êniów – umocni∏y to przekonanie.
Atak na wi´zienie, a nast´pnie próba wejÊcia do gmachu
Wojewódzkiego Urz´du Bezpieczeƒstwa spowodowane zosta∏y pog∏oskà, ˝e sà tam uwi´zieni delegaci ZISPO. Gdy jednak s∏u˝ba wi´zienna pozwoli∏a demonstrantom wejÊç do
wi´zienia, to funkcjonariusze UB zabarykadowali si´ i atakujàcych bez broni demonstrantów powitali strza∏ami. Te strza∏y oraz pierwsi zabici i ranni zmieni∏y charakter pokojowego
buntu, który przerodzi∏ si´ w krwawe walki. (...) *

N

*Fragment ksià˝ki Edmunda Makowskiego, „Poznaƒski Czerwiec
1956: pierwszy bunt spo∏eczeƒstwa w PRL”. Wydawnictwo Poznaƒskie,
Poznaƒ 2001, s. 300-301.
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Fot. Archiwum IPN
Robotniczy bunt rozpoczà∏ si´ od pokojowej manifestacji na ulicach
Poznania

Fot. Archiwum IPN
Pierwsza faza protestów na pl. Stalina (dziÊ: Adama Mickiewicza)
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50. rocznica Powstania Poznaƒskiego Czerwca ’56

Pierwszy bunt spo∏eczeƒstwa w PRL
KALENDARIUM WYDARZE¡
1953
Lipiec: Podwy˝ka norm pracy w Zak∏adach im. J. Stalina w Poznaniu (ZISPO, dawniej HCP).
1954
Wrzesieƒ: Spadek zarobków w wyniku
podwy˝ki norm. Milczàcy protest w hali
przesuwnicy na wydziale W-3 ZISPO.
Paêdziernik: Rozmowy przedstawicieli
Rady Zak∏adowej W-3 (bez poÊrednictwa
Rady Pracowniczej ZISPO) w Zarzàdzie
G∏ównym Zwiàzku Zawodowego Metalowców i w Ministerstwie Przemys∏u Maszynowego w Warszawie.
1955
Paêdziernik: List Rady Zak∏adowej W-3
do centrali zwiàzkowej w Warszawie na temat trudnej sytuacji pracowników wydzia∏u.
Listopad: Likwidacja premii progresywnej
dla osób przekraczajàcych ustalone normy
pracy. Spadek zarobków robotników akordowych. Do za∏ogi ZISPO dotar∏y informacje o nieprawid∏owym sposobie naliczania
podatku od wynagrodzeƒ. Narastanie konfliktu.
1956
Luty: Dyskusje nad planem pi´cioletnim.
Za∏oga ZISPO zg∏osi∏a ok. 5 tys. wniosków,
dotyczàcych planu i poprawy bezpieczeƒstwa
pracy. O niezgodnym z prawem sposobie obliczania podatków zawiadomiono Prokuratur´ Wojewódzkà w Poznaniu.
Marzec: Jeden z robotników ZISPO z∏o˝y∏
do Prokuratury Wojewódzkiej skarg´ na dyrekcj´ zak∏adu w sprawie nies∏usznie naliczanego podatku. Delegacja W-3 uda∏a si´ do
Warszawy, gdzie po raz drugi przedstawi∏a
postulaty robotników.
Kwiecieƒ: Milczàce protesty na wydziale
W-3. 21 kwietnia odby∏o si´ otwarte zebranie
z udzia∏em sekretarza KC PZPR Jerzego
Morawskiego, podczas którego wyra˝ano
krytyk´ dotychczasowego stylu za∏atwiania
spraw robotniczych. Pod koniec kwietnia delegacja W-3 po raz trzeci wyjecha∏a na rozmowy do Warszawy.
Maj: Dwukrotne spotkanie przedstawicieli za∏ogi W-3 z przedstawicielami Centralnej
Rady Zwiàzków Zawodowych (CRZZ) i ZG
ZZ Metalowców. Przedstawiciele za∏ogi W-3
nawiàzali kontakty z innymi wydzia∏ami
ZISPO oraz innymi zak∏adami pracy w Poznaniu. Po raz pierwszy pojawi∏a si´ groêba
wyjÊcia robotników na ulice Poznania. List organizacji partyjnej W-3 do KC PZPR w sprawach robotniczych. Domagano si´ informacji
o za∏atwieniu spraw do dnia 8 czerwca.
7 czerwca: Zebranie na W-3 z udzia∏em
Stanis∏awa Pietrzaka, dyrektora departamentu w Ministerstwie Przemys∏u Maszynowego, który obieca∏ za∏atwienie w ciàgu
10 dni sprawy premii progresywnej i zwrotu
nadp∏aconego podatku.
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16 czerwca: Krótkie przerwy w pracy na W-3.
21 czerwca: Masówka na W-3, podczas której wybrano delegatów do przeprowadzenia
rozmów z przedstawicielami CRZZ oraz domagano si´ wyjaÊnieƒ w sprawie braku odpowiedzi od ministra Pietrzaka.
22 czerwca: Z Warszawy przyjechali przedstawiciele CRZZ i Ministerstwa Przemys∏u
Maszynowego na rozmowy z za∏ogà W-3.
23 czerwca: Burzliwa masówka na W-3. Jan
Majchrzycki, I sekretarz KZ PZPR, zapowiedzia∏ wys∏anie do Warszawy kolejnej delegacji, reprezentujàcej ca∏à za∏og´ ZISPO.
25 czerwca: W Miejskim Przedsi´biorstwie
Komunikacyjnym (MPK) odby∏a si´ masówka z powodu podwy˝szania norm i warunków
pracy. W „Pomecie” i „Wiepofamie”, po odebraniu wyp∏aty, pracownicy wyra˝ali niezadowolenie i krytycznie wypowiadali si´ o normach i zarobkach.
25/26 czerwca: Wyjazd delegacji do Warszawy.
26 czerwca: W Warszawie odby∏y si´ rozmowy delegacji ZISPO w Ministerstwie Przemys∏u Maszynowego, podczas których minister Roman Fidelski przedstawi∏ plan za∏atwienia robotniczych postulatów. Rozmowy
postanowiono kontynuowaç nast´pnego dnia
w Poznaniu.
27 czerwca: Po przyjeêdzie do ZISPO delegaci przedstawili za∏odze informacje o pomyÊlnym za∏atwieniu postulatów. Do ZISPO przyjechali m.in.: minister Roman Fidelski i przedstawiciele CRZZ – Marian Czerwiƒski i Józef
Bieƒ. Na wszystkich wydzia∏ach ZISPO odby∏y si´ burzliwe masówki, w których wzi´li
udzia∏ przedstawiciele w∏adz centralnych. Wieczorne rozmowy w KW PZPR bez przedstawicieli robotników. W Zak∏adach Naprawczych
Taboru Kolejowego (ZNTK) rozpoczà∏ si´
strajk. Podczas masówki robotnicy domagali
si´ przyjazdu ministra komunikacji. Czes∏aw
Rutkowski, jeden z organizatorów strajku, zosta∏ aresztowany w Szamotu∏ach.
Czarny Czwartek 28 czerwca 1956 r.
godz. 6.00: Za∏oga W-3 nie podj´∏a pracy
i zgromadzi∏a si´ w hali przesuwnicy.
Nast´pnie robotnicy obeszli inne wydzia∏y ZISPO (W-2, W-4, W-6, W-8). Ich za∏ogi
przy∏àczy∏y si´ do protestu.
godz. 6.35: Robotnicy ZISPO wyszli z zak∏adu i ul. Dzier˝yƒskiego udali si´ w kierunku centrum miasta. Do pochodu przy∏àczyli si´ robotnicy ZNTK, MPK i innych zak∏adów.
godz. 9.00-11.00: Na placu przed Zamkiem (siedzibà Miejskiej Rady Narodowej)
zgromadzi∏o si´ ok. 100 tys. ludzi. Wy∏oniona
z t∏umu delegacja uda∏a si´ na rozmowy
z przewodniczàcym MRN, Franciszkiem
Fràckowiakiem. W czasie rozmów delegaci
domagali si´ przyjazdu premiera Józefa Cy-

rankiewicza lub I sekretarza KC PZPR
Edwarda Ochaba. Grupa manifestantów,
która wesz∏a do Zamku, wywiesi∏a na maszcie znajdujàcym si´ na dachu budynku bia∏à
flag´. Po rozmowach z przewodniczàcym
MRN wy∏oniona wczeÊniej delegacja uda∏a
si´ do gmachu KW PZPR. Podczas rozmowy
z Wincentym KraÊkà – sekretarzem propagandy KW PZPR – ponownie przedstawiono
˝àdanie przyjazdu do Poznania premiera Józefa Cyrankiewicza. Oko∏o godz. 10.00 po
raz drugi grupa demonstrantów wesz∏a do
budynku KW PZPR i pozrywa∏a czerwone
flagi. Inna grupa demonstrantów wesz∏a do
budynku KW MO i nak∏ania∏a milicjantów
do wzi´cia udzia∏u w manifestacji. Dowódca
10 Pu∏ku Korpusu Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego (KBW) wys∏a∏ 50 ˝o∏nierzy do
budynku Wojewódzkiego Urz´du ds. Bezpieczeƒstwa Publicznego (WUBP) z zadaniem udzielenia pomocy w obronie gmachu.
Po godz. 10.00 w t∏umie rozpowszechni∏a si´
plotka o aresztowaniu delegacji robotniczej.
T∏um postanowi∏ uwolniç delegatów.
Du˝e grupy demonstrantów uda∏y si´
w kierunku wi´zienia przy ul. M∏yƒskiej i na
ul. Kochanowskiego, gdzie znajdowa∏ si´
budynek WUBP. Po drodze z dachu budynku Zak∏adu Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych przy
ul. Dàbrowskiego zrzucono urzàdzenia, s∏u˝àce do zag∏uszania zachodnich audycji radiowych. Oko∏o godz. 10.15 demonstranci
dotarli na ul. Kochanowskiego i na
ul. M∏yƒskà. Oko∏o 10.50 nastàpi∏ szturm na
bramy wi´zienia, kilka osób przedosta∏o si´
po drabinach przez mur i od wewnàtrz
otworzy∏o bram´. Nast´pnie demonstranci
otworzyli cele i wypuÊcili 252 wi´êniów. Na
ul. Kochanowskiego demonstranci rzucajàcy kamieniami zostali oblani przez funkcjonariuszy UB strumieniami wody. Oko∏o
godz. 11.00 pad∏y strza∏y, pierwszych rannych manifestantów odwo˝ono do szpitali
im. Paw∏owa i im. Raszei.
godz. 11.00-14.00: Znajdujàcy si´ przy
ul. M∏yƒskiej demonstranci weszli do budynku Sàdu Powiatowego i Prokuratury, skàd
wyrzucili na ulic´ akta i podpalili je. Oko∏o
godz. 11.30 rozbity zosta∏ magazyn broni,
znajdujàcy si´ w budynku wi´zienia. Oko∏o
godz. 11.00 komendant Oficerskiej Szko∏y
Wojsk Pancernych i Zmechanizowanych
(OSWPiZ) skierowa∏ do ochrony wyznaczonych obiektów ok. 300 elewów szko∏y oraz
16 czo∏gów, 2 transportery BTR i 30 samochodów. Cz´Êç z nich zosta∏a opanowana
przez demonstrantów, a za∏ogi rozbrojone.
Zarzàdzono alarm bojowy dla ca∏ego 2 Korpusu Pancernego, znajdujàcego si´ na poligonie w Biedrusku. W rejonie ul. Kochanowskiego wzmaga∏a si´ wymiana strza∏ów, trwa∏o obl´˝enie gmachu WUBP, ostrza∏ budynku
prowadzono z ponad 20 stanowisk.
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50. rocznica Powstania Poznaƒskiego Czerwca ’56
godz. 14.00-18.00: Oko∏o godz. 14.00 wylàdowa∏a na ¸awicy grupa osób z gen. Stanis∏awem Pop∏awskim, który przejà∏ kierowanie pacyfikacjà miasta. Po godz. 16.00 do
Poznania wkroczy∏y jednostki 2 Korpusu
Pancernego. W tym czasie grupy demonstrantów zabra∏y broƒ ze Studium Wojskowego w Wy˝szej Szkole Rolniczej (godz.
14.30) i Studium Wojskowego przy Akademii Medycznej (godz. 15.30), rozbroi∏y tak˝e VIII Komisariat MO na Junikowie
(godz. 15.00), V Komisariat MO na Wildzie
(godz. 16.00), posterunek MO w Swarz´dzu
(godz. 17.00) i Puszczykowie (godz. 18.00).
Do godz. 18.00 jako pierwsze wkroczy∏y do
Poznania jednostki 19 Dywizji Pancernej
2 Korpusu Pancernego.
godz. 18.00-21.00: Demonstranci zdobyli
broƒ w Obozie Wi´êniów w Mrowinie (godz.
18.30), Studium Wojskowym na Politechnice
Poznaƒskiej (godz. 19.00) i na posterunku
MO w Mosinie (godz. 19.30). Oko∏o godz.
20.10 dosz∏o do strzelaniny w Czempiniu,
gdzie bezskutecznie próbowano rozbroiç posterunek MO. W Poznaniu, szczególnie w rejonie budynku WUBP, nadal trwa∏y walki
mi´dzy uzbrojonymi grupami a si∏ami bezpieczeƒstwa. Oko∏o godz. 20.00 przyby∏y do miasta jednostki 10 Dywizji Pancernej 2 Korpusu
Pancernego. O godz. 21.00 wprowadzono
w Poznaniu godzin´ milicyjnà, która obowiàzywa∏a do 4.00 rano nast´pnego dnia.
28/29 czerwca, godz. 21.00-4.00: Pomimo
godziny milicyjnej walki trwa∏y w kilku miejscach Poznania, g∏ównie w okolicy ul. Kochanowskiego i Zamku. Od godz. 1.30 w ró˝nych
punktach miasta dokonywano intensywnych
aresztowaƒ osób, które przewo˝ono nast´pnie do tzw. punktu filtracyjnego na ¸awicy.
O godz. 22.00 przyby∏y do Poznania z obozu
çwiczebnego w W´drzynie jednostki 4 Dywizji Piechoty 2 Korpusu Armijnego.
29 czerwca: W godz. 4.00-5.00: wkroczy∏y
do Poznania jednostki 5 Dywizji Piechoty
2 Korpusu Armijnego. Jednostki 4 DP skierowane zosta∏y do ZISPO, w rejon Mi´dzynarodowych Targów Poznaƒskich oraz ul. Dàbrowskiego i ul. Polnej. Zadaniem jednostek
5 DP by∏y m.in. ochrona gmachu WUBP, koszar KBW, ZNTK, patrolowanie ulic i udzia∏
w likwidacji poszczególnych stanowisk ogniowych, co trwa∏o do oko∏o 17.00. Cz´Êç jednostek skierowana zosta∏a do strajkujàcych zak∏adów pracy w Luboniu. Za∏ogi wi´kszoÊci
zak∏adów pracy w Poznaniu nie podj´∏y pracy.
W godzinach popo∏udniowych kilka tysi´cy
demonstrantów idàcych ul. Dàbrowskiego
próbowa∏o dojÊç przed budynek WUBP. Po
zauwa˝eniu stojàcych tam czo∏gów – t∏um rozszed∏ si´. O godz. 19.30 premier Józef Cyrankiewicz wyg∏osi∏ przemówienie radiowe.
30 czerwca: Ca∏kowicie zosta∏a przywrócona komunikacja autobusowa, tramwajowa
i trolejbusowa. W niektórych zak∏adach pracy
nadal trwa∏y strajki (m.in. w ZNTK, Poznaƒskich Zak∏adach Sprz´tu Motoryzacyjnego
i Poznaƒskich Zak∏adach Rymarskich). Do
póênych godzin nocnych w ró˝nych miejscach
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Poznania s∏ychaç by∏o odg∏osy strza∏ów. Na
Cytadeli odby∏y si´ oficjalne uroczystoÊci pogrzebowe z udzia∏em premiera Józefa Cyrankiewicza. W godzinach popo∏udniowych rozpocz´to wycofywanie wi´kszoÊci jednostek
wojskowych z terenu Poznania.
3 lipca: Zakoƒczy∏ funkcjonowanie tzw.
punkt filtracyjny na ¸awicy.
8 lipca: Wed∏ug oficjalnych danych do tego
dnia zatrzymano 746 osób. Po wst´pnym
przes∏uchaniu wi´kszoÊç aresztowanych
zwolniono. Przygotowywano 51 procesów
przeciwko 135 oskar˝onym.
27 wrzeÊnia: Przed Sàdem Wojewódzkim
w Poznaniu rozpoczà∏ si´ proces Józefa Foltynowicza, Kazimierza ˚urka i Jerzego Sroki
– tzw. proces trzech, oskar˝onych o zamach
na funkcjonariusza UB kaprala Zygmunta Izdebnego, który zmar∏ w wyniku odniesionych
obra˝eƒ. Proces zakoƒczy∏ si´ og∏oszeniem
wyroków 8 paêdziernika 1956 r. Tego samego
dnia rozpoczà∏ si´ proces m.in. Zenona
Urbanka – tzw. proces dziewi´ciu, który zakoƒczy∏ si´ og∏oszeniem wyroku 12 paêdziernika 1956 r.
5 paêdziernika: Rozpoczà∏ si´ proces m.in.
Janusza Kulasa – tzw. proces dziesi´ciu. Zosta∏ on przerwany, gdy˝ 3 listopada 1956 r.
Sàd Wojewódzki w Poznaniu zwróci∏ akta
sprawy Prokuratorowi Wojewódzkiemu w celu uzupe∏nienia Êledztwa.
19-21 paêdziernika: W Warszawie obradowa∏o VIII Plenum KC PZPR, podczas którego W∏adys∏aw Gomu∏ka zosta∏ wybrany na
I sekretarza KC PZPR. W wyg∏oszonym na
plenum referacie Gomu∏ka dokona∏ przewartoÊciowania oceny Poznaƒskiego Czerwca.
23 paêdziernika: Prokurator Generalny nakaza∏ zrewidowanie wszystkich wniesionych
do sàdów aktów oskar˝enia odnoszàcych si´
do wydarzeƒ czerwcowych w Poznaniu, polecono tak˝e zwolnienie z aresztu tymczasowego wszystkich oskar˝onych, na których nie
cià˝y∏ zarzut zabójstwa.

Fot. Archiwum IPN

Manifestanci udajà si´ spod budynku ZUS
w kierunku siedziby Wojewódzkiego Urz´du
Bezpieczeƒstwa Publicznego. Na czele pochodu konduktorki z Miejskiego Przedsi´biorstwa
Komunikacyjnego (prawdopodobnie Stanis∏awa Sobaƒska i Helena Przyby∏ek)

Fot. Leszka Paprzyckiego, udost´pniona
przez Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu
Czo∏gi wys∏ane na pomoc obl´˝onemu gmachowi WUBP przez komendanta Oficerskiej
Szko∏y Wojsk Pancernych i Zmechanizowanych

_____________________
Kalendarium opracowano na podstawie nast´pujàcych publikacji: E. Makowski, Poznaƒski Czerwiec 1956 – pierwszy bunt spo∏eczeƒstwa w PRL, Poznaƒ 2001; S. Jankowiak,
E. Makowski, Poznaƒski Czerwiec 1956
w dokumentach, Poznaƒ 1995; E. J. Nalepa,
Pacyfikacja zbuntowanego miasta, Warszawa
1992; Poznaƒski Czerwiec 1956, pod red. J.
Maciejewskiego i Z. Trojanowiczowej, Poznaƒ 1990; Wydarzenia czerwcowe w Poznaniu, pod red. E. Makowskiego, Poznaƒ 1981.
Kalendarium pochodzi z publikacji „Echo
Poznaƒskiego Czerwca ’56” wydanej przez
Kuratorium OÊwiaty w Poznaniu.
Oprac. red. na podstawie materia∏ów
udost´pnionych przez
Biuro Obchodów 50. Rocznicy Powstania
Poznaƒskiego Czerwca ’56

Fot. Leszka Paprzyckiego, udost´pniona
przez Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu
Manifestanci uciekajàcy przed kulami, padajàcymi z budynku WUBP przy ul. Kochanowskiego
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15-lecie Zwiàzku Represjonowanych ˚o∏nierzy Górników

Podsumowanie historii, tradycji i osiàgni´ç

Ârodowisko ˝o∏nierzy górników
Na podstawie rozkazu nr 36 ministra obrony narodowej gen. bryg. Edwarda Ochaba z dnia
5 sierpnia 1949 r. powo∏ano pierwsze cztery bataliony pracy przymusowej liczàce Êrednio po
1000 osób, które po przeszkoleniu wst´pnym zosta∏y skierowane do pracy w wytypowanych kopalniach w´gla kamiennego. Kolejnym rozkazem z dnia 18 stycznia 1950 r. Nt 04/ORG ministra
obrony narodowej marsza∏ka Konstantego Rokossowskiego sformowano pi´ç dalszych batalionów do pracy w górnictwie, a w tajnym rozkazie tego˝ ministra nr 008/MON z 1951 r. okreÊlono
zasady politycznej selekcji i nabór poborowych, obowiàzujàcy a˝ do 1959 r. Na tych zasadach
utworzono w latach 1949-1959 pi´çdziesiàt wojskowych batalionów pracy przymusowej, funkcjonujàcych jako Zast´pcza S∏u˝ba Wojskowa, a zatrudnionych w kopalniach w´gla kamiennego na
terenie ca∏ego Âlàska oraz w kamienio∏omach i zak∏adach wydobywania uranu w Kowarach. Zast´pczà S∏u˝b´ Wojskowà zlikwidowano na rozkaz MON z dnia 20 sierpnia 1959 r. poprzez rozwiàzanie ostatniego Wojskowego Batalionu Górniczego przy Kopalni „Wieczorek”.
cielskie poprzez poed∏ug dawstajàce luêne ogniwa
nych Miniterenowe oraz grup´
sterstwa
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15-lecie Zwiàzku Represjonowanych ˚o∏nierzy Górników
musowo zatrudnianych w kopalniach w´gla kamiennego, kamienio∏omach oraz
zak∏adach wydobywania rud uranu w latach 1949-1959 przetrwa∏a jak najd∏u˝ej
w pami´ci wszystkich Polaków i powodowa∏a chwil´ zadumy przy naszych licznych
pomnikach i tablicach epitafijnych.
Zgodnie z naszym Statutem do zakresu dzia∏ania zwiàzku nale˝y przede
wszystkim:
• skupianie ˝o∏nierzy górników oraz
wdów po by∏ych ˝o∏nierzach,
• reprezentowanie Êrodowiska Zwiàzku
wobec w∏adz paƒstwowych, Sejmu i Senatu RP, rzàdu oraz samorzàdu terenowego,
• podejmowanie ró˝norodnych dzia∏aƒ
na rzecz Êrodowiska w sprawach i interesach swoich cz∏onków,
• udzielanie wszelkiej pomocy by∏ym ˝o∏nierzom oraz wdowom.
Zgodnie z tymi zasadami Zwiàzek doprowadzi∏ do uchwalenia przez Sejm RP:
• pierwszej ustawy o ˝o∏nierzach górnikach z dnia 2 wrzeÊnia 1994 roku, która
oprócz oficjalnego uznania Êrodowiska
przynios∏a pewne przywileje dla cz∏onków
w postaci Êwiadczeƒ wyp∏acanych przez
ZUS lub KRUS – zale˝nie od d∏ugoÊci
pe∏nionej s∏u˝by,
• druga ustawa nowelizacyjna z dnia
10 wrzeÊnia 1999 roku przynios∏a bardzo
du˝y zakres przywilejów i rekompensat finansowych. Wyp∏acono wtedy jednorazowe odszkodowanie dla by∏ych ˝o∏nierzy
z zak∏adów wydobywania uranu, a wdowy
uzyska∏y cz´Êç Êwiadczeƒ po zmar∏ych
m´˝ach.
Zwiàzek czyni starania o uzyskanie ulg
na przejazdy PKS oraz zwolnienie z op∏at
abonamentowych RTV dla naszych ˝o∏nierzy.
12 maja 2005 r. stowarzyszenie nasze
podpisa∏o porozumienie o wzajemnej
wspó∏pracy i promocji obronnoÊci z ministrem obrony narodowej, zacieÊniajàce
dotychczasowe stosunki z Wojskiem Polskim nie tylko na szczeblu centralnym, ale
równie˝ w terenie.
Aktualnie prawie 60 proc. naszych jednostek terenowych, w tym w∏adze krajowe, ma swe siedziby w obiektach wojskowych oraz korzysta z ró˝nych przywilejów
zwiàzanych z podj´tà wspó∏pracà.
Stowarzyszenie skupia w swych szeregach:
• kombatantów (ponad 30 proc. ogó∏u
cz∏onków Zwiàzku) z ró˝nych formacji
zbrojnych i represyjnych okresu wojennego
i powojennego, którzy przeszli równie˝ przez
prac´ w kopalniach w´gla, zachowujàc obecnie podwójnà przynale˝noÊç organizacyjnà,
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• po∏owa cz∏onków Zwiàzku to ˝o∏nierze
górnicy pochodzenia ch∏opskiego,
• pozosta∏a cz´Êç to synowie inteligencji, by∏ych wojskowych oraz mieszkaƒców miast.
Zwiàzek szczyci si´ tym, ˝e w jego gronie jest wiele osób z tytu∏em profesora
i doktora, ludzi z wy˝szym wykszta∏ceniem w ró˝nych dziedzinach, osiàgni´tym
po wyjÊciu z wojska, jak równie˝ duchownych, którzy byli wczeÊniej ˝o∏nierzami
górnikami.
W ostatnim 10-leciu napisano – z naszà
pomocà – 10 prac doktorskich, bardzo
wiele magisterskich, dotyczàcych naszego
Êrodowiska, nie liczàc zwyci´skich Mi´dzyszkolnych Olimpiad.
PrzygotowaliÊmy i opublikowaliÊmy
10 ksià˝ek dotyczàcych naszej historii.
W przygotowaniu jest album zdj´ciowo-opisowy pt. „Ocaliç od zapomnienia”,

Pomnik ˚o∏nierza Górnika na Cmentarzu
Wojskowym na warszawskich Powàzkach

Delegacje Mi´dzynarodowej Konfederacji
przy Pomniku ˚o∏nierza Górnika na Cmentarzu Wojskowym na Powàzkach 20 paêdziernika 2001 r. Stojà od lewej: czwarty prezydent
Konfederacji p∏k Vladimir Lopatuk (Czechy),
prezes ZRP˚G Jerzy Pi´ciurek, W∏odzimierz
Pelc – pierwszy prezes Zwiàzku. Ponadto – delegaci ze S∏owacji, W´gier, Czech i Polski.
Pierwszy z prawej: Janusz Teczkowski, wiceprezes Krajowego Zarzàdu ZRP˚G

prezentujàcy najwa˝niejsze i upami´tnione wydarzenia z ˝ycia Zwiàzku.
Od 1997 roku posiadamy w∏asny Krzy˝
Zwiàzku, który nadaliÊmy ponad 10 tysiàcom naszych ˝o∏nierzy. NadaliÊmy go
równie˝ osobom zas∏u˝onym dla Zwiàzku
spoza naszych szeregów, w tym równie˝
oficerom i generalicji, wÊród których znaleêliÊmy du˝e uznanie.
W czasie uroczystoÊci paƒstwowych,
wojskowych czy zwiàzkowych Êrodowisko
jest licznie reprezentowane przez nasze
poczty sztandarowe z udzia∏em ˝o∏nierzy

górników w mundurach WP, a nasi kombatanci posiadajà równie˝ stopnie oficerskie.
Do szczególnych wydarzeƒ w ˝yciu
Zwiàzku nale˝y zaliczyç:
• audiencj´ prywatnà u naszego Papie˝a
Jana Paw∏a II we wrzeÊniu 2000 r.,
• umieszczenie nas na sta∏e w kalendarzu
Ogólnopolskich Pielgrzymek ˚o∏nierzy
Górników na Jasnà Gór´ w dniach
29-30 kwietnia – w tym roku odb´dzie si´
X pielgrzymka,
• ods∏oni´cie 5 wrzeÊnia 1999 roku Centralnego Pomnika ˚o∏nierza Górnika
oraz wybudowanie Kwater Weteranów
Zwiàzku na Cmentarzu Wojskowym na
warszawskich Powàzkach,
• ods∏oni´cie 4-5 paêdziernika 2003 r. Pomnika Wotywnego w Licheniu na terenie
Sanktuarium,
• sympozjum naukowe 19 paêdziernika
2001 r. z udzia∏em przedstawicieli rzàdu,
Sejmu, Senatu oraz goÊci zagranicznych.
Od 10 kwietnia br. trwajà obchody
XV-lecia za∏o˝enia Zwiàzku i zachowania
jego jednolitoÊci.
Stowarzyszenie nasze jest tak˝e wspó∏za∏o˝ycielem Mi´dzynarodowej Konfederacji Wojskowych Obozów Prac Przymusowych z siedzibà w Pradze. Konfederacja
skupia ˝o∏nierzy prac przymusowych
z Czech, W´gier, S∏owacji, Rumunii i Polski. Prezydentem Konfederacji jest aktualnie p∏k armii czeskiej Vladimir Lopatuk.
Nasi koledzy z Konfederacji, w odró˝nieniu od nas, podlegajà administracyjnie
pod macierzyste MON, otrzymujàc Êrodki na swojà dzia∏alnoÊç.
Na zakoƒczenie chc´ podkreÊliç, ˝e
wspó∏pracujemy z licznymi Êrodowiskami
kombatanckimi w Polsce, nasi przedstawiciele zajmujà wysokie funkcje w Porozumieniach Kombatanckich przy Urz´dach Wojewódzkich.
Jak podobne nam stowarzyszenia, zbli˝amy si´ nieub∏aganie do koƒca swej
dzia∏alnoÊci, pozostawiajàc po sobie wiele
trwa∏ych pamiàtek w postaci pomników,
tablic epitafijnych, sztandarów oraz du˝ej
liczby ksià˝ek przekazanych do wielu
szkó∏, Êrodowisk czy bibliotek uniwersyteckich.
Rozpocz´te XV-lecie jest w pewnym
sensie podsumowaniem naszej historii,
tradycji i osiàgni´ç.

Janusz TECZKOWSKI
wiceprezes Krajowego Zarzàdu Zwiàzku
Represjonowanych Politycznie
˚o∏nierzy Górników
Zdj´cia: archiwum ZRP˚G
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60-lecie dzia∏alnoÊci Polskiego Zwiàzku by∏ych Wi´êniów
Politycznych Hitlerowskich Wi´zieƒ i Obozów Koncentracyjnych

Pami´ç o cierpieniach milionów rodaków,
pomoc dla tych, którzy prze˝yli koszmar obozów
maja br. w Warszawie odby∏y
si´ – zorganizowane pod honorowym patronatem Prezydenta RP Lecha Kaczyƒskiego, Prymasa Polski Józefa kardyna∏a Glempa oraz
pe∏niàcego obowiàzki kierownika Urz´du do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych sekretarza stanu Paw∏a
Wypycha – uroczystoÊci zwiàzane z obchodami 60-lecia dzia∏alnoÊci Polskiego Zwiàzku by∏ych Wi´êniów
Politycznych Hitlerowskich Wi´zieƒ i Obozów
Koncentracyjnych.
W godzinach przedpo∏udniowych odprawiona zosta∏a Msza
Êw. w intencji zmar∏ych i pomordowanych w hitlerowskich wi´zieniach i obozach koncentracyjnych. Nast´pnie z∏o˝ono wieƒce przed Grobem Nieznanego ˚o∏nierza, po czym delegaci na
Zjazd udali si´ do Centrum Konferencyjnego Ministerstwa Obrony Narodowej przy ul. ˚wirki i Wigury, gdzie odby∏a si´ uroczysta akademia.
Zebranych przywita∏ prezes
PZbWPHWiOK Stefan Koz∏owski, który nast´pnie przekaza∏ przewodniczenie
akademii wiceprezesowi Zarzàdu G∏ównego, jednoczeÊnie prezesowi Okr´gu

10

Szczeciƒskiego PZbWPHWiOK,
Leonardowi Cywiƒskiemu. Odczytany
zosta∏ list z gratulacjami i ˝yczeniami
od Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyƒskiego. Dyrektor
Departamentu Stowarzyszeƒ i Spraw
Socjalnych UdSKiOR Krzysztof Skoli mowski odczyta∏ list skierowany na r´-

Fot. Ewa Dumin

Fot. Ewa Dumin

ce prezesa Stefana Koz∏owskiego od
pe∏niàcego obowiàzki kierownika
UdSKiOR sekretarza stanu Paw∏a Wypycha z gratulacjami i podzi´kowaniami za lata ofiarnej pracy i utrwalanie
pami´ci o cierpieniach milionów rodaków w okresie mrocznych dni okupacji
hitlerowskiej.
W swoim referacie przewodniczàcy
Rady Naczelnej PZbWPHWiOK prof.
Leszek ˚ukowski przypomnia∏ histori´
Zwiàzku oraz osoby zaanga˝owane
w jego dzia∏alnoÊç. Zarejestrowany
w 1946 r. Zwiàzek zrzesza∏ blisko

150 tysi´cy osób i prowadzi∏ bardzo
o˝ywionà dzia∏alnoÊç, w tym równie˝
gospodarczà. Bezprawnie rozwiàzano
go jednak z przyczyn politycznych we
wrzeÊniu 1949 r. – pozbawiajàc to˝samoÊci i majàtku. Po 40 latach Zwiàzek
jednak si´ odrodzi∏, zachowujàc organizacyjnà ciàg∏oÊç. Podj´to skuteczne
dzia∏ania o uzyskanie odszkodowaƒ od rzàdu
RFN, organizujàc jednoczeÊnie
pomoc humanitarnà dla swych
cz∏onków. Obchodzàcy w tym
roku rocznic´
60-lecia istnienia Polski Zwiàzek by∏ych Wi´êniów Politycznych Hitlerowskich Wi´zieƒ i Obozów Koncentracyjnych kieruje si´ nadrz´dnà
ideà integracji Êrodowiska ofiar hitlerowskiego nazizmu, ludzi ocala∏ych
z wojennego koszmaru, którzy przetrwali piek∏o obozowe Auschwitz-Birkenau, na Majdanku, w innych fabrykach Êmierci stworzonych przez okupanta na ziemiach polskich, w Niemczech i paƒstwach zagarni´tych przez
III Rzesz´.
Oprac. E.D.

KOMUNIKAT
Zarzàdu Ko∏a Buchenwald-Dora
Polskiego Zwiàzku by∏ych Wi´êniów Politycznych Hitlerowskich Wi´zieƒ i Obozów Koncentracyjnych
uzea obozów koncentracyjnych Mittelbau-Dora w Nordhausen i Buchenwald ko∏o Weimaru w Turyngii proszà o nadsy∏anie orygina∏ów lub prawid∏owo wykonanych, potwierdzonych za zgodnoÊç z orygina∏em i podpisanych kopii fotografii
i dokumentów zwiàzanych z wy˝ej wymienionymi obozami i ich filiami, przede wszystkim z okresu kwiecieƒ – maj 1945 r. Koszta z tym zwiàzane b´dà zwrócone w drodze obopólnego porozumienia.
Zwracaç nale˝y si´ bezpoÊrednio do Stiftung Gedenkstaetten Buchenwald und Mittelbau – Dora, Kohnsteinweg 20 D 99734
Nordhausen (Niemcy); tel. +49 3631 4958 0, faks +49 3631 4958 13, internet: www.dora.de oraz e-mail: info@dora.de

M

Zbigniew MIKO¸AJCZAK
by∏y wi´zieƒ Buchenwaldu nr 96880 i Dory nr 104794
wiceprezes Klubu Ko∏a Buchenwald-Dora
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Kraków

Projekt

W rocznic´ wyzwolenia hitlerowskich
obozów koncentracyjnych
wiecieƒ to Miesiàc Pami´ci Narodowej, a data 11 kwietnia jest
symbolicznà datà wyzwolenia
hitlerowskich obozów koncentracyjnych. Tak postanowiono na I Mi´dzynarodowej Konferencji Federacji Wi´êniów Politycznych Hitlerowskich Obozów Koncentracyjnych (FIAP) w Pary˝u w dniu 12 grudnia 1946 r.
Wierna tym postanowieniom – podobnie jak w latach ubieg∏ych – Okr´gowa Rada Ârodowiskowa b. Wi´êniów Politycznych Hitlerowskich Wi´zieƒ i Obozów Koncentracyjnych przy
Zarzàdzie Okr´gowym ZKRP i BWP
w Krakowie zorganizowa∏a w dniach
10-23 kwietnia br. uroczystoÊci, podczas których oddano ho∏d ofiarom hitlerowskiego ludobójstwa oraz poÊwi´cono obelisk Pami´ci pomordowanych w hitlerowskich obozach koncentracyjnych i obozach zag∏ady na
Skwerze Wi´êniów Obozów Koncentracyjnych w Krakowie. Nadmieniç
nale˝y, ˝e obelisk jest darem spo∏eczeƒstwa miasta Krakowa.
UroczystoÊci rozpocz´to od z∏o˝enia
w dniu 10 kwietnia br. kwiatów
w miejscach martyrologii Narodu Polskiego na terenie Krakowa, m.in.: by∏ego obozu koncentracyjnego w P∏aszowie, by∏ej siedziby gestapo przy
ul. Pomorskiej 2, przed obeliskiem pomordowanych w hitlerowskich obozach koncentracyjnych i obozach zag∏ady, w miejscach, gdzie rozstrzelano
wi´êniów Montelupich, przy ul. Grottgera oraz na cmentarzu Wzgórza
Krzes∏awickie.
Natomiast w dniu 11 kwietnia br.
przed pomnikiem wi´êniarskim na
cmentarzu Rakowickim, w obecnoÊci
w∏adz wojewódzkich, miejskich,
przedstawicieli placówek dyplomatycznych, Wojska Polskiego, organizacji wi´êniarskich, kombatanckich, spo∏ecznych oraz licznie zebranej m∏odzie˝y szkolnej i harcerskiej odby∏a si´
uroczystoÊç poÊwi´cona pami´ci ofiar
hitlerowskich obozów koncentracyj-

K
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„Historia Mówiona”
Mi´dzynarodowe Centrum Edukacji
o Auschwitz i HolokauÊcie rozpoczyna projekt „Historia Mówiona”.
G∏ównym jego celem jest zebranie
mo˝liwie jak najwi´kszej liczby relacji by∏ych wi´êniów KL Auschwitz.
Relacje te, nagrywane w formie audio-wideo, by∏yby swoistym testamentem tamtego pokolenia.

rojekt „Historia Mówiona” zak∏ada
nagrywanie i archiwizowanie w ciàgu dwóch lat (kwiecieƒ 2006 r. – kwiecieƒ 2008 r.) jak najwi´kszej liczby relacji by∏ych wi´êniów KL Auschwitz w postaci cyfrowej. Jego twórcy zak∏adajà,
˝e uda si´ przeprowadziç wywiady z ok.
300 osobami.
Podczas wywiadu g∏ówny akcent po∏o˝ony zostanie na histori´ aresztowania i pobytu w obozie. Wywiady rozszerzone b´dà jednak o losy przedwojenne
Êwiadka i jego dzieje powojenne. Du˝à
cz´Êç pracy w projekcie wykonajà wolontariusze. Bez ich uczestnictwa realizacja projektu na tak du˝à skal´ by∏aby
raczej niemo˝liwa.
Wszystkie dane, które zostanà zebrane i udost´pnione w trakcie projektu,
podlegajà ustawie o ochronie danych
osobowych. Wybrane dane teleadresowe b´dà udost´pniane wolontariuszom
tylko na czas przeprowadzenia wywiadów. Wolontariusze w MCEAH podpiszà stosowne zobowiàzanie o przestrzeganiu przepisów ustawy o ochronie danych osobowych.
Osoby udzielajàce wywiadu – na w∏asnà proÊb´ – mogà zastrzec sobie prawo
do autoryzacji wywiadu. Wszyscy byli
wi´êniowie poproszeni zostanà o podpisanie oÊwiadczenia o zgodzie na wykorzystanie materia∏ów w ramach dzia∏alnoÊci edukacyjnej prowadzonej przez
Mi´dzynarodowe Centrum Edukacji
o Auschwitz i HolokauÊcie / Paƒstwowe
Muzeum Auschwitz-Birkenau.

P

Poczty sztandarowe podczas uroczystoÊci poÊwi´cenia obelisku „Pami´ci pomordowanych
w hitlerowskich obozach koncentracyjnych
i obozach zag∏ady”

nych, którà zakoƒczy∏ Apel Poleg∏ych
oraz salwa honorowa oddana przez
Kompani´ Reprezentacyjnà Wojska
Polskiego, zaÊ zebrani z∏o˝yli u stóp
pomnika liczne wieƒce i wiàzanki
kwiatów oraz zapalili znicze.
Obchody tej rocznicy zakoƒczono
w dniu 23 kwietnia br. uroczystà Mszà
Êw. w koÊciele Êw. Szczepana, po której dokonano poÊwi´cenia pamiàtkowego obelisku.
Henryk CZUBAJ
sekretarz Okr´gowej
Rady Ârodowiskowej
b. Wi´êniów Politycznych
Hitlerowskich Wi´zieƒ i Obozów
Koncentracyjnych
przy Zarzàdzie Okr´gowym
ZKRP i BWP

Bli˝sze informacje:
Bartosz BARTYZEL, Jacek LECH
Sekcja Informacyjna MCEAH
Paƒstwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w OÊwi´cimiu
ul. Wi´êniów OÊwi´cimia 20
32-603 OÊwi´cim
tel. +48 (0) 33 844-80-43
e-mail:
bartosz.bartyzel@auschwitz.org.pl;
jacek.lech@auschwitz.org.pl
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Poznaƒ

Fort VII – Nie zapominamy!
iesiàc Pami´ci Narodowej
rozpoczà∏ si´ w Poznaniu
uroczystoÊcià w Forcie
VII, który by∏ w czasie II wojny Êwiatowej pierwszym niemieckim obozem koncentracyjnym utworzonym
na terytorium Polski ju˝ w paêdzierniku 1939 r. W dniu 6 kwietnia br.
o godzinie 12.00 sygna∏ tr´bacza
zainaugurowa∏ uroczystoÊç. Wzi´li
w niej udzia∏ wi´êniowie obozów
koncentracyjnych, kombatanci, w∏adze wojewódzkie w wicewojewodà
na czele, w∏adze miejskie reprezentowane przez prezydenta i przewodniczàcego Rady Miasta; senatorowie i pos∏owie wielkopolscy,
kilkusetosobowa grupa m∏odzie˝y
i 52 sztandary zwiàzkowe i szkolne.
Wst´pne okolicznoÊciowe przemówienie wyg∏osi∏ Stefan Makné ,
prezes Okr´gu Polskiego Zwiàzku
by∏ych Wi´êniów Politycznych Hitlerowskich Wi´zieƒ i Obozów
Koncentracyjnych. Nast´pnie przemawia∏ prezydent Poznania Ry szard Grobelny . Spotkanie uÊwietni∏ okolicznoÊciowy spektakl w wykonaniu uczniów Gimnazjum nr 36
w Poznaniu, przygotowany przez
Ann´ Domaga∏a . Po odmówieniu
modlitwy za zmar∏ych, odÊpiewaniu
„Roty” i odtràbieniu apelu, przy
akompaniamencie werbli wojskowych – liczne delegacje z∏o˝y∏y
wieƒce i kwiaty przed Âcianà Straceƒ. Na zakoƒczenie uroczystoÊci
zaproszono goÊci do zwiedzenia
nowo otwartej wystawy zatytu∏owanej „Z Fortu VII do Ravensbrück”.
Kolejnym upami´tnieniem cierpieƒ wojennych by∏a Msza Êw. za
zmar∏ych, odprawiona w koÊciele
kombatanckim przy ul. Fredry
w dniu 9 kwietnia br. oraz prelekcje
w szko∏ach.

M

Jan PODHORSKI
wiceprzewodniczàcy
Wojewódzkiej Rady Kombatantów
i Osób Represjonowanych
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ZebraliÊmy si´ dzisiaj tradycyjnie, jak co roku, w miejscu szczególnym – Forcie VII – pierwszym
niemieckim obozie koncentracyjnym na terenie II Rzeczypospolitej. Pierwszym, bo za∏o˝onym ju˝
na poczàtku paêdziernika 1939 r.
przez Niemców w wyniku zbrodniczej hitlerowskiej ideologii. Od
razu zam´czano i mordowano tutaj polskich patriotów. Tych, których nie zam´czono, wysy∏ano do
du˝ych obozów koncentracyjnych
na terenie Niemiec, gdzie ich ˝ycie mia∏o trwaç 3-6 miesi´cy. Takie by∏y tajne dyrektywy Reichssicherheitshauptamt – G∏ównego
Urz´du Bezpieczeƒstwa Rzeszy
w Berlinie.
Po akcjach Einsatzgruppe IV,
gdzie rozstrzeliwano od razu po
kilkunastu najznakomitszych polskich obywateli w miastach Wielkopolski, Fort VII sta∏ si´ nast´pnym etapem martyrologii Polaków i synonimem terroru hitlerowskiego. Ma∏o kto wie, ˝e to tutaj po raz pierwszy mordowano
wi´êniów gazem – metod´ t´ stosowano póêniej na wielkà skal´
w Auschwitz. Szacuje si´, ˝e przez

obóz przesz∏o 40 tysi´cy wi´êniów, z których wielu zgin´∏o.
Prawdziwej liczby nie dowiemy si´
ju˝ nigdy, gdy˝ Niemcy skrz´tnie
zacierali Êlady swoich zbrodni.
RównoczeÊnie rozpocz´∏y si´ inne
przeÊladowania ludnoÊci polskiej,
z których wymieniç nale˝y przede
wszystkim masowe wysiedlenia do
Generalnej Guberni.
„Polen müssen ausgerottet werden” – Polacy muszà byç wyt´pieni – ta g∏ówna, lecz tajna dyrektywa Hitlera przyÊwieca∏a poczynaniom hitlerowców w Polsce.
Przed czterema dniami obchodziliÊmy pierwszà smutnà rocznic´ Êmierci Papie˝a J a n a P a w ∏ a I I .
Stosujàc si´ do nauk naszego
wielkiego Polaka, przebaczamy,
lecz nie zapominamy. Nie zapominamy, gdy˝ zapomnieç nam nie
wolno! (...)

[Fragment przemówienia Stefana
MAKNÉ, przewodniczàcego Woje wódzkiej Rady Kombatantów i Osób
Represjonowanych, wyg∏oszonego na
u r o c z y s t o Ê c i w F o r c i e V I I w dniu
6 kwietnia br.]
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Problemy nurtujàce kombatantów

Posiedzenie Rady Kombatantów Województwa Mazowieckiego

Dyskusja o problemach kombatantów
27 marca br. w siedzibie Mazowieckiego Urz´du Wojewódzkiego w Warszawie odby∏o si´ posiedzenie Rady Kombatantów
Województwa Mazowieckiego. W spotkaniu uczestniczy∏ wojewoda mazowiecki Tomasz Koziƒski.
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nej nad kombatantami (naczelnik Wydzia∏u
Spraw Socjalnych i Zdrowotnych
UdSKiOR Andrzej Mossa kowski ),
o dzia∏alnoÊci
w zakresie upami´tniania
i wspó∏pracy
z
m∏odzie˝à
(cz∏onek prezydium
Rady,
prezes Zarzàdu
Okr´gu Warszawskiego
OZ˚BCh Eu geniusz Goto Wojewoda mazowiecki Towiec).
masz Koziƒski zapewni∏, ˝e
D y r e k t o r b´dzie troszczy∏ si´ o komWydzia∏u Poli- batantów
tyki Spo∏ecznej
w MUW Halina Lipke poinformowa∏a
o dzia∏alnoÊci Powiatowych Rad Kombatanckich jako cia∏ doradczych starosty oraz
o wspó∏pracy z Domami Pomocy Spo∏ecznej – po wprowadzeniu cz´Êciowej odp∏atnoÊci za pobyt w DPS przez rodzin´ oraz
gmin´ nie ma ju˝ kolejek do Domów
Kombatanta. Nie oznacza to jednak, ˝e
znik∏y problemy Domów Kombatanta
(dysponujà niejednokrotnie wolnymi miejscami) lub samych kombatantów, których
rodzin cz´sto nie staç na dop∏acanie do
pobytu w DPS.
Na zakoƒczenie narady, pe∏nomocnik
wojewody do spraw kombatantów i osób
represjonowanych Zbigniew Czaplicki
przekaza∏ uczestnikom materia∏y nt. „Kierunki dzia∏ania Mazowieckiego Urz´du
Wojewódzkiego na rzecz integracji Êrodowisk kombatanckich w 2005 r. ”.
Fot. Ewa Dumin

odczas posiedzenia przewodniczàcy
Rady Kombatantów Województwa
Mazowieckiego Józef KoleÊnicki
przedstawi∏ sprawozdanie z dzia∏alnoÊci
Rady w 2005 roku. Przypomnia∏ tak˝e,
i˝ Êrodowisko kombatantów i osób represjonowanych w województwie mazowieckim liczy ok. 45 tys. osób, spoÊród których
ok. 15 tys. mieszka w Warszawie. Nieco
ponad 50% Êrodowiska to weterani, stowarzyszeni w organizacjach kombatanckich, które majà swoich przedstawicieli
w Radzie Kombatantów. Mówca podkreÊli∏, i˝ obecnie najwa˝niejszym problemem
Êrodowiska sà kwestie dotyczàce ochrony
zdrowia. Dzi´kujàc za dotychczasowà
wspó∏prac´ z w∏adzami województwa oraz
z Urz´dem do Spraw Kombatantów
i Osób Represjonowanych – p∏k J. KoleÊnicki zapewni∏, ˝e nowy wojewoda Tomasz Koziƒski jest – jak si´ wyrazi∏ – autentycznym przyjacielem kombatantów
i nadal b´dzie troszczy∏ si´ o to Êrodowisko.
W dyskusji, jaka si´ nast´pnie wywiàza∏a, g∏os zabra∏a m.in. prezes Ârodowiska
Oberlangen – Eugenia Maria Cegielska,
reprezentujàca w Radzie m.in. Polski
Zwiàzek by∏ych Wi´êniów Politycznych
Hitlerowskich Wi´zieƒ i Obozów Koncentracyjnych. Wyrazi∏a nadziej´, ˝e na terenie województwa nastàpi zwi´kszenie pomocy socjalnej i zdrowotnej. Mówi∏a równie˝ o potrzebie zobowiàzania zak∏adów
opieki zdrowotnej do zapewnienia kombatantom pierwszeƒstwa w dost´pie do lekarzy specjalistów. Z kolei prezes Wojciech
Militz mówi∏ o wspó∏pracy Ârodowiska
˚o∏nierzy Pu∏ku AK „Baszta” i Innych
Mokotowskich Oddzia∏ów Powstaƒczych
ze szko∏ami. JednoczeÊnie podjà∏ temat
zabezpieczenia spuÊcizny po stowarzyszeniach kombatanckich. Prezes Klubu KoÊciuszkowców Roman Nogal zg∏osi∏ postulat zwo∏ania specjalnej narady z udzia∏em
dyrektorów szpitali, której celem by∏aby
koordynacja opieki zdrowotnej nad kombatantami.
Inni uczestnicy posiedzenia mówili
m.in.: o sprawach socjalnych i problemach
organizacyjnych stowarzyszeƒ (prezes Sto∏ecznego Ârodowiska 1 Dywizji Pancernej
gen. St. Maczka KZB˚PSZnZ Janusz Go∏uchowski), o organizacji opieki zdrowot-

Fot. Ewa Dumin

Podczas posiedzeƒ Rady omawiane sà najwa˝niejsze problemy nurtujàce Êrodowiska
kombatanckie

14 stycznia w Tarnowie odby∏o si´ spotkanie op∏atkowe w Êwietlicy PKP, zorganizowane przez Zwiàzek
Wi´êniów Politycznych Okresu Stalinowskiego Oddzia∏ Tarnów. Spotkanie poprowadzili: prezes oddzia∏u WiN Stanis∏aw Schabowski i prezes ZWPOS Oddzia∏ Tarnów. Przybyli cz∏onkowie ZWPOS z D´bicy,
Pilzna, PleÊnej, Gromnika, Lisiej Góry, Tarnowa, Tuchowa i Dàbrowy Tarnowskiej oraz innych miejscowoÊci.
15 stycznia we Wroc∏awiu, w koÊciele parafialnym
oo. Redemptorystów odby∏o si´ spotkanie op∏atkowe,
zorganizowane przez Zwiàzek Sybiraków III RP we
Wroc∏awiu (nale˝àcy do Ogólnopolskiej Federacji
Stowarzyszeƒ Sybirackich).
18 stycznia w Brzegu odby∏a si´ IV konferencja sprawozdawczo-wyborcza Zwiàzku Kombatantów RP
i By∏ych Wi´êniów Politycznych w Brzegu. G∏ównym
punktem programu by∏o sprawozdanie prezesa Zarzàdu Adama Kownackiego, który omówi∏ dzia∏alnoÊç
zwiàzku w czasie mijajàcej kadencji. Nast´pnie zebrani z∏o˝yli prezesowi Kownackiemu ˝yczenia z okazji
81. urodzin. Potem przystàpiono do wyborów nowego Zarzàdu brzeskiego ZKRP i BWP. Prezesem zosta∏
ponownie Adam Kownacki, wiceprezesem Franciszek
Kopeç, a sekretarzem Anna Nowotna-Laskus.
19 stycznia w Warszawie, w rocznic´ ostatniego rozkazu ostatniego dowódcy Armii Krajowej gen. Leopolda
Okulickiego ps. „Niedêwiadek”, w Centralnej Bibliotece
Wojskowej odby∏o si´ spotkanie Klubu Historycznego
im. gen. St. Roweckiego „Grota” nt. Informacja Wojskowa. Kontrwywiad czy wojskowa policja. Przewodniczàcy Klubu Czes∏aw Cywiƒski, otwierajàc spotkanie powiedzia∏: – W sowietyzacji Polski na niespotykanà skal´,
w niszczeniu najlepszych synów naszego narodu szczególnym okrucieƒstwem odznacza∏a si´ Informacja Wojskowa. Wspó∏organizatorem spotkania by∏o Wojskowe
Biuro Badaƒ Historycznych z jego dyrektorem, Krzysztofem Komorowskim. Obecni byli: m.in. Biskup Polowy
WP gen. dyw. Tadeusz P∏oski, wiceprezes IPN Janusz
Krupski, dyrektor Departamentu Wychowania i Promocji
ObronnoÊci MON Krzysztof Sikora. Dyrektor Biura Edukacji Publicznej IPN Jan ˚aryn w imieniu prezesa IPN Janusza Kurtyki zadeklarowa∏ wol´ rozwijania wspó∏pracy
ze Êrodowiskiem ÂZ˚AK. Minutà ciszy uczczono pami´ç
zmar∏ych ˝o∏nierzy AK: historyka, prof. Józefa Garliƒskiego oraz ks. Jana Twardowskiego.
20 stycznia w Krakowie prezydent miasta uhonorowa∏
kombatantów odznakà „Honoris gratia”. Otrzymali je
cz∏onkowie Stowarzyszenia ˚o∏nierzy Armii Krajowej
i Wi´êniów Politycznych w Krakowie, Stowarzyszenia
Polskich Kombatantów Weteranów Walk o Niepodleg∏oÊç 1919-1956 im. gen. St. Roweckiego „Grota”,
ZKRP i BWP – m.in. cz∏onkowie ZO w Krakowie: prezes Józef Kopczyƒski, wiceprezes Wiktor Krzy˝anowski i Józef Kossobudzki-Or∏owski. Prezydent uhonorowa∏ te˝ poÊmiertnie Roberta Bodnara – dzia∏acza niepodleg∏oÊciowego, m.in. inicjatora utworzenia Komitetu Upami´tniania Powstania Narodowego 1846 r.
i renowacji grobu Edwarda Dembowskiego.

Ciàg dalszy na str. 20
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66. rocznica bitwy 1 Dywizji Grenadierów pod Lagarde i Dieuz

Lagarde – ostatnia bitwa kampanii wrzeÊniowej
(Czerwcowe refleksje grenadierów)
Po raz dziesiàty grenadierzy spod Lagarde b´dà obchodziç
w Warszawie w dniu 17 czerwca Êwi´to swojej Dywizji przy swoim pomniku i na swoim skwerze na skrzy˝owaniu ul. Grenadierów z alejà Stanów Zjednoczonych.
dy dnia 17 czerwca 1997 roku ods∏aniano ten pomnik – dwie g∏ówne myÊli przyÊwieca∏y jego inicjatorom. Pierwsza nawiàzywa∏a do wielkiej
tradycji walk formacji polskich grenadierów – poczàwszy od Legionów gen.
Dàbrowskiego – uwiecznionà w pami´ci
narodowej piosenkà ˝o∏nierskà „Jeszcze
Polska nie zgin´∏a”, skomponowanà
w 1797 roku na ziemi w∏oskiej, która towarzyszy∏a ich walkom o wolnoÊç w kampaniach napoleoƒskich, w Ksi´stwie Warszawskim i w Powstaniu Listopadowym,
a w 1926 roku zosta∏a oficjalnie uznana za
Polski Hymn Narodowy.
Druga myÊl nawiàzywa∏a do podobnego,
lecz ma∏o znanego epizodu z dziejów or´˝a
polskiego, jakim by∏o utworzenie po kampanii wrzeÊniowej Armii Polskiej we Francji,
a w szczególnoÊci walki stoczone przez jej
1 Dywizj´ Grenadierów w czerwcu 1940 r.
na froncie lotaryƒskim. MyÊl ta by∏a wyrazem dà˝eƒ ˝yjàcych w Polsce uczestników
tych walk, stowarzyszonych w Êrodowisku
grenadierów Krajowego Zwiàzku b. ˚o∏nierzy Polskich Si∏ Zbrojnych na Zachodzie, do wype∏nienia bia∏ej plamy w historii
Wojska Polskiego, która w ich odczuciu
pokrywa∏a okres od zakoƒczonej kl´skà
kampanii wrzeÊniowej na ziemiach polskich do pierwszych czynów bojowych pod
Lenino i Monte Cassino w koƒcowej, zwyci´skiej fazie drugiej wojny Êwiatowej. Kierowani tym odczuciem starali si´ oni nie
tylko uprzyst´pniç szerszym kr´gom spo∏eczeƒstwa wiedz´ o tym ma∏o znanym epizodzie, ale równie˝ o to, aby zyska∏ on odpowiednià rang´ w kalendarium obchodów
narodowych rocznic historycznych.
Czy odczucie to by∏o s∏uszne? Pod wieloma wzgl´dami tak. We wspomnianym
okresie historia II wojny Êwiatowej odnotowa∏a trzy kolejne wydarzenia z udzia∏em
polskich si∏ zbrojnych: bitw´ o Narvik,
kampani´ formacji gen. Sikorskiego we
Francji i obron´ Tobruku.

G
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Brygada Podhalaƒska, która uczestniczy∏a w desancie brytyjskim w Norwegii, zosta∏a ewakuowana pod Narvik i bra∏a udzia∏
w dalszych dzia∏aniach wojennych, a wydana bezpoÊrednio po wojnie reporta˝owa
powieÊç Xawerego Pruszyƒskiego „Droga
wiod∏a przez Narvik” rozpowszechni∏a,
zw∏aszcza wÊród m∏odzie˝y, wiedz´ o tym
wydarzeniu.
Brygada Karpacka, uczestniczàca
w obronie Tobruku, bra∏a udzia∏ w póêniejszych walkach 2 Korpusu gen. W∏. Andersa we W∏oszech, rozs∏awionych w spo∏eczeƒstwie barwnym j´zykiem Melchiora
Waƒkowicza w jego trzytomowej epopei
„Bitwa o Monte Cassino”, a jeszcze bardziej przez ˝o∏nierskà piosenk´ „Czerwone
maki na Monte Cassino”.
JeÊli chodzi natomiast o Armi´ Polskà
gen. W∏. Sikorskiego we Francji, to ró˝ne
losy spotka∏y jej trzy wyszkolone i uzbrojone formacje w czerwcu 1940 roku.
Brygada Pancerna gen. S. Maczka po
ci´˝kich walkach w obronie Pary˝a zosta∏a
ewakuowana do Wlk. Brytanii, po czym
w 1944 roku po wylàdowaniu aliantów we
Francji wzi´∏a udzia∏ w ich zwyci´skim
marszu przez pó∏nocnà Francj´, Belgi´,
Holandi´ a˝ do Wilhelmshaven na terytorium Niemiec. Ma ona swój pi´kny pomnik
w Warszawie na placu Inwalidów, gdzie
rocznicowe obchody odbywajà si´ kilka razy w roku – przy wspó∏udziale Ambasady
Królestwa Holandii i w∏adz wyzwolonego
przez Dywizj´ miasta Bredy.
Z kolei 2 Dywizja Strzelców Pieszych,
rozlokowana na pograniczu Francji
ze Szwajcarià, po kilku potyczkach z nacierajàcymi wojskami niemieckimi dnia 17
czerwca 1940 r. wycofa∏a si´ do Szwajcarii,
gdzie zosta∏a internowana do koƒca wojny.
I w koƒcu, 1 Dywizja Grenadierów – której losy sà najmniej znane, i która wcià˝
upomina si´ o swoje miejsce w historii or´˝a polskiego. Jej zadaniem bojowym w czasie kampanii francuskiej 1940 roku by∏o

os∏anianie odwrotu wojsk francuskich z linii Maginota. Dywizja stoczy∏a ci´˝kie walki na linii kana∏u Marne – Ren, m.in. pod
Dieuze i Lagarde. Okrà˝ona przez wojska
niemieckie w „kotle” lotaryƒsko-alzackim,
walczy∏a do koƒca, a˝ do kapitulacji Francji
w dniu 22 czerwca, ponoszàc udokumentowane straty w liczbie ponad 900 zabitych
i 1.500 rannych. W tym dniu rozkazem Naczelnego Wodza gen. W∏. Sikorskiego zosta∏a rozwiàzana, zniszczy∏a posiadanà
broƒ, amunicj´ i dokumenty, a grenadierzy
– zgodnie z rozkazem – starali si´ grupami
lub pojedynczo wydostaç z okrà˝enia. Ci,
którym uda∏o si´ uniknàç niewoli, w∏àczyli
si´ do francuskiego ruchu oporu lub przedostali si´ do Szwajcarii, gdzie zostali internowani, bàdê te˝ ró˝nymi drogami dotarli
do polskich jednostek wojskowych w Wielkiej Brytanii lub na Bliskim Wschodzie
i uczestniczyli w ich póêniejszych dzia∏aniach wojennych.
Trudno si´ dziwiç, ˝e tak ma∏o znane by∏y – i nadal sà ma∏o znane – historyczne losy 1 Dywizji Grenadierów. Spo∏eczeƒstwo
polskie ci´˝ko prze˝ywa∏o kl´sk´ wrzeÊniowà i pierwsze represje okupantów, niewiele wiedzia∏o o polskich formacjach wojskowych we Francji. Kl´ska Francji w szeÊciotygodniowych walkach w czerwcu 1940 r.
– po ponad pó∏rocznym oczekiwaniu na
podj´cie przez aliantów skutecznych dzia∏aƒ na froncie zachodnim – pog∏´bi∏a nastroje przygn´bienia, pozbawiajàc spo∏eczeƒstwo nadziei na rych∏e zwyci´skie zakoƒczenie wojny. A po wojnie nie by∏o nikogo, kto by∏by w stanie opisaç losy tej rozwiàzanej i rozproszonej Dywizji i utrwaliç
pami´ç o niej w literaturze narodowej.
Co gorsza, jej losy cz´sto kojarzono z kapitulacjà Francji, co bardzo bola∏o grenadierów, którzy decyzjà swojego dowódcy
gen. Bronis∏awa Ducha odmówili podpisania aktu kapitulacji i wype∏niali swój obowiàzek a˝ do ostatka, walczàc w ostatnich
dniach osamotnieni przez swoich francuskich sojuszników.
Lata 2004 i 2005 obfitowa∏y w patriotyczne obchody rocznic zwiàzanych z II wojnà
Êwiatowà. Obchody te koncentrowa∏y si´
wokó∏ dwóch biegunów – 65-lecia jej wybu-
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chu i 60-lecia jej zakoƒczenia. Rocznica bitwy pod Lagarde, wyznaczajàca historyczne miejsce 1 Dywizji Grenadierów, nie
mia∏a kontekstu w ˝adnym z tych biegunów: z rocznicà zakoƒczenia wojny nie
mia∏a, oczywiÊcie, nic wspólnego, a w stosunku do rocznicy jej wybuchu by∏a opóêniona o ponad pó∏ roku. Oficjalne obchody
60. rocznicy walk w Lotaryngii, które odby∏y si´ w czerwcu 2000 r. na polskim cmentarzu wojskowym w Dieuze i przed pomnikiem w Lagarde z udzia∏em b. Prezydenta
Paƒstwa Polskiego na Uchodêstwie, odbi∏y
si´ wÊród Polonii we Francji i naszych miejscowych przyjació∏ francuskich szerszym
echem ni˝ w naszym kraju, gdzie – nie
przesadzajàc – min´∏y prawie bez echa
w masowych Êrodkach przekazu.
A przecie˝! Nie roszczàc sobie pretensji
do porównaƒ z innymi wydarzeniami
z udzia∏em polskich si∏ zbrojnych ani pod
wzgl´dem poniesionych strat, ani pod
wzgl´dem militarnego znaczenia dla ostatecznego wyniku wojny, wolno nam jednak
twierdziç, ˝e ofiara krwi 1 Dywizji Grenadierów ratowa∏a honor ˚o∏nierza Polskiego w bodaj najtrudniejszej dla naszego spo∏eczeƒstwa fazie wojny. Dzia∏o si´ to bowiem w czasie, gdy po kl´sce wrzeÊniowej
i d∏ugich oczekiwaniach na decydujàcà
ofensyw´ aliantów na froncie zachodnim
podobna kl´ska spotka∏a naszego najbli˝szego sprzymierzeƒca – Francj´, z którà
Polska od odzyskania niepodleg∏oÊci
w 1918 r. by∏a zwiàzana sojuszem militarno-politycznym przeciwko niemieckiemu
rewizjonizmowi, zmierzajàcemu przez ca∏y
okres mi´dzywojenny do obalenia postanowieƒ traktatu wersalskiego, który przypiecz´towa∏ zwyci´stwo koalicji w pierwszej
wojnie Êwiatowej i m.in. uzna∏ niepodleg∏oÊç Paƒstwa Polskiego po ponad stuletniej niewoli.
Z tego punktu widzenia kampania 1 Dywizji Grenadierów na ziemi francuskiej by∏a w istocie kontynuacjà kampanii wrzeÊniowej stoczonej na ziemi polskiej. Z∏àczeni wspólnà tradycjà historycznà i sojuszem wojskowym ochotnicy z Polski po
kampanii wrzeÊniowej przedzierali si´ ró˝nymi drogami do Francji, by w∏àczyç si´ do
tworzonych tam samodzielnych jednostek
polskich, z∏o˝onych g∏ównie ze zmobilizowanych obywateli polskich zamieszka∏ych
we Francji, i walczyç wspólnie z armià fran-
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cuskà o przywrócenie utraconej niepodleg∏oÊci. I oni w∏aÊnie, ci ochotnicy po kampanii wrzeÊniowej, stanowili podstawowà
kadr´ oficerskà i podoficerskà walczàcych
we Francji jednostek Polskich Si∏ Zbrojnych, a w szczególnoÊci 1 Dywizji Grenadierów.
Bolesny zawód, jaki sprawi∏a nam Francja marsza∏ka Petaina, wynagrodzi∏ powojenny przywódca Francji gen. de Gaulle,
który w gronie trzech naszych wielkich
aliantów zachodnich najlepiej rozumia∏ interes Polski. A równie˝ dzisiejsza Francja
nie zapomnia∏a o kombatantach walczàcych „za waszà wolnoÊç i naszà”, nadajàc
z okazji wspomnianych rocznic ustanowiony przez Napoleona order Legion d’Honneur siedmiu grenadierom.
Obchody rocznicowe w ostatnich dwóch
latach by∏y znakomità okazjà, by oddaç
sprawiedliwoÊç wszystkim weteranom
II wojny Êwiatowej, ze wszystkich jej frontów, na Zachodzie i Wschodzie, i w Podziemnym Paƒstwie Polskim, na làdzie, morzu i w powietrzu. Mo˝e ktoÊ powiedzieç,
˝e w zasadzie tak si´ sta∏o, i ˝e przeceniamy
zas∏ugi naszej Dywizji i domagamy si´ niezas∏u˝onych zaszczytów. Nic bardziej b∏´dnego! Stoimy na stanowisku, ˝e krew przelana przez ˝o∏nierzy Polskich Si∏ Zbrojnych
na wszystkich frontach II wojny Êwiatowej
to krew polska przelana dla Polski w patriotycznym czynie zarówno tych, których
do s∏u˝by wojskowej w czasie wojny powo∏a∏a powszechna mobilizacja, jak i ochotników, którzy nie myÊlàc o awansach lub nagrodach, z czysto patriotycznych motywów
zg∏aszali si´ do wojska.
Z tych w∏aÊnie ochotników rekrutujà si´
dzisiejsi weterani Zwiàzku b. ˚o∏nierzy
Polskich Si∏ Zbrojnych na Zachodzie, którzy w zwiàzku ze zbli˝ajàcà si´ – jak co roku – historycznà rocznicà ich walk w czasie
drugiej wojny Êwiatowej ˝yczyliby sobie,
aby – gdy ich braknie – pami´tano, ˝e walka obronna przeciw agresji hitlerowskiego
najeêdêcy nie skoƒczy∏a si´ bohaterskà bitwà pod Kockiem, lecz trwa∏a nadal na obcej ziemi w imi´ tych samych patriotycznych idea∏ów – czego symbolem powinna
byç bitwa pod Lagarde, stoczona w dniach
16-17 czerwca 1940 roku przez 1 Dywizj´
Grenadierów.
prof. Adam SZEWORSKI
sekretarz Ârodowiska 1 Dywizji Grenadierów

Nasi wspaniali Jubilaci

Z nades∏anej
korespondencji
Fot. Ewa Dumin

66. rocznica bitwy pod Lagarde i Dieuz

Prezes KZb˚PSZnZ, pp∏k Stefan Gawlik

Warszawa, 10 czerwca 2006 r.
Szanowny Pan
pp∏k Stefan Gawlik
prezes Krajowego Zwiàzku
b. ˚o∏nierzy Polskich Si∏ Zbrojnych
na Zachodzie
1 Dywizja Grenadierów
– Francja 1940 rok
Z okazji Jubileuszu 90-lecia urodzin,
prosz´ o przyj´cie od nas KoÊciuszkowców najserdeczniejszych ˝yczeƒ i gratulacji.
Udzia∏em w wojnie obronnej 1939 roku w szeregach Wojska Polskiego na terenie kraju i w szeregach 1 Dywizji Grenadierów na terenie Francji w 1940 r.,
jak równie˝ wieloletnià pracà zawodowà i spo∏ecznà zas∏u˝y∏ Kolega na wyrazy najwi´kszego uznania i szacunku.
W uroczystym dniu Jubileuszu ˝yczymy dobrego zdrowia, wszelkiej pomyÊlnoÊci, zadowolenia i radoÊci przez wiele
nast´pnych lat w ˝yciu osobistym i rodzinnym, a tak˝e pe∏nej satysfakcji
z kombatanckiej dzia∏alnoÊci.
p∏k Roman NOGAL
prezes Klubu Kombatantów
1 Dywizji Piechoty
im. Tadeusza KoÊciuszki
-------------------------------------------------------Szanownemu Jubilatowi najserdeczniejsze gratulacje i ˝yczenia wielu lat
˝ycia w zdrowiu i wszelkiej pomyÊlnoÊci
sk∏ada Redakcja „Kombatanta”
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Ciàg dalszy ze str. 17
20 stycznia w Warszawie, w Katedrze Polowej WP Biskup Polowy gen. dyw. Tadeusz P∏oski przewodniczy∏
Mszy Êw. w intencji Êp. Jana Nowaka-Jezioraƒskiego
w pierwszà rocznic´ jego Êmierci. We Mszy Êw.
uczestniczy∏ W∏adys∏aw Bartoszewski, przewodniczàcy Rady Ochrony Pami´ci Walk i M´czeƒstwa.
21 stycznia w Potulicach, w 61. rocznic´ wyzwolenia
obozu Lebrechtsdorf byli wi´êniowie tego obozu z∏o˝yli ho∏d wszystkim w nim pomordowanym. W obchodach wzi´li udzia∏ m.in. zast´pca burmistrza Nak∏a
oraz dyrektor Zespo∏u Szkó∏ w Potulicach. UroczystoÊç rozpocz´∏a si´ Mszà Êw. w koÊciele parafialnym,
celebrowanà przez proboszcza, ks. Wojciecha Necela.
Po Mszy Êw. jej uczestnicy przeszli przed pomnik upami´tniajàcy martyrologi´ Polaków i oddali ho∏d pomordowanym w obozie Lebrechtsdorf. Po uroczystoÊci uczestnicy spotkania udali si´ do siedziby szko∏y
w Potulicach, gdzie zosta∏y poruszone sprawy organizacyjne, m.in. sprawa powstania Izby Pami´ci, która
b´dzie gromadziç pamiàtki i eksponaty dotyczàce hitlerowskiego obozu. Spotkanie prowadzi∏ przewodniczàcy Mi´dzywojewódzkiej Rady Koordynacyjnej Ârodowisk By∏ych Wi´êniów Hitlerowskiego Obozu Potulice – Zbigniew Strzelecki. Na zdj´ciu: uczestnicy obchodów w drodze przed pomnik.

usz Bieniek poÊwi´ci∏ nowy krzy˝, upami´tniajàcy
narodowych bohaterów. UroczystoÊç poprzedzi∏a
Msza Êw. w intencji powstaƒców w koÊciele p.w.
NPNMP.
22 stycznia w Warszawie, w katedrze Êw. Floriana
odby∏a si´ Msza Êw. z okazji 15. rocznicy pos∏ugi biskupiej abp. S∏awoja Leszka G∏ódzia. 21 stycznia
1991 r., wraz z ustanowieniem Ordynariatu Polowego
Wojska Polskiego, ks. pra∏at S∏awoj Leszek G∏ódê,
ówczesny pracownik Kongregacji KoÊcio∏ów
Wschodnich, zosta∏ mianowany przez Ojca Âwi´tego
Jana Paw∏a II Biskupem Polowym Wojska Polskiego.
Biskup S∏awoj Leszek G∏ódê Êwi´cenia biskupie przyjà∏ 23 lutego 1991 r. na Jasnej Górze. G∏ównym konsekratorem by∏ kard. Józef Glemp, a wspó∏konsekratorami kardyna∏owie Franciszek Macharski i Henryk
Gulbinowicz. 18 kwietnia 1991 r. bp G∏ódê otrzyma∏
z ràk Prezydenta RP nominacj´ na stopieƒ genera∏a
brygady Wojska Polskiego, a 11 listopada 1993 r. genera∏a dywizji. Biskupem Polowym by∏ do 2004 r.
W tym˝e roku 17 lipca zosta∏ wyniesiony do godnoÊci arcybiskupiej, a 26 sierpnia Stolica Apostolska
og∏osi∏a jego nominacj´ na Ordynariusza Diecezji
Warszawsko-Praskiej. W 1995 r. otrzyma∏ Krzy˝ Oficerski Polonia Restituta, a w 1998 r. Krzy˝ Komandorski z Gwiazdà Orderu Odrodzenia Polski.
24 stycznia w Krakowie Krzy˝em Zes∏aƒców Sybiru
odznaczona zosta∏a 65-osobowa grupa Sybiraków.
W okolicznoÊciowym przemówieniu Witold Kochan,
wojewoda ma∏opolski, który dokona∏ dekoracji odznaczonych, podzi´kowa∏ Sybirakom za ich dotychczasowà postaw´ i za przekazywanie m∏odzie˝y
Êwiadectwa o tym, co przeszli. W uroczystoÊci
uczestniczy∏ te˝ prezes krakowskiego oddzia∏u Zwiàzku Sybiraków, Jan Grodzicki.

21 stycznia w Gnieênie organizacje kombatanckie
z prezesem Ko∏a ZKRP i BWP Edwardem Kowalskim
z∏o˝y∏y kwiaty i zapali∏y znicze przed Pomnikiem Poleg∏ych w latach 1939-1945.
21 stycznia w Warszawie, z okazji 15. rocznicy przywrócenia Ordynariatu Polowego, Biskup Polowy gen.
dyw. Tadeusz P∏oski wraz z najbli˝szymi wspó∏pracownikami odwiedzi∏ pierwszego Ordynariusza Polowego, abp. S∏awoja Leszka G∏ódzia w jego siedzibie
na warszawskiej Pradze. W spotkaniu uczestniczyli
tak˝e ks. p∏k S∏awomir ˚arski – wikariusz Biskupa Polowego, ks. kmdr Leon Szot – Kanclerz Kurii Polowej,
ks. mjr Jan Osiƒski – sekretarz Biskupa Polowego, ks.
p∏k Robert Mokrzycki – szef Wojskowej Caritas oraz
ks. mjr Zbigniew K´pa – szef Oddzia∏u Duszpasterskiego Kurii Polowej.
22 stycznia w Lublinie odby∏a si´ uroczystoÊç patriotyczna z okazji 143. rocznicy wybuchu Powstania
Styczniowego. W miejscu straceƒ powstaƒców na terenie dawnych carskich koszar Êwi´tokrzyskich –
w obecnoÊci przedstawicieli w∏adz paƒstwowych
i samorzàdowych, kompanii honorowej lubelskiego
garnizonu, pocztów sztandarowych, organizacji kombatanckich, nauczycieli i m∏odzie˝y z lubelskich szkó∏,
harcerzy i mieszkaƒców miasta – ks. kapelan Tade-
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25 stycznia w Pleszewie uczczono 61. rocznic´ wyzwolenia Pleszewa spod okupacji hitlerowskiej.
Przedstawiciele pleszewskich samorzàdowców
i kombatantów z∏o˝yli wiàzanki kwiatów przed tablicà
upami´tniajàcà poleg∏ych ˝o∏nierzy radzieckich, przy
obelisku poÊwi´conym ofiarom hitlerowskiego obozu
pracy w ¸aszewie oraz na placu WolnoÊci im. Jana
Paw∏a II. Kwiaty z∏o˝ono te˝ na cmentarzu przy ul. Kaliskiej.
25 stycznia we Wroc∏awiu, na Rynku, odby∏o si´ uroczyste przekazanie dowództwa Âlàskiego Okr´gu Wojskowego– gen. bryg. Aleksandrowi Bortnowskiemu
przez gen. dyw. Ryszarda Lacknera . Prezesi zwiàzków
kombatanckich: Jerzy Woêniak, Jan Paluchniak, Jan
Fenc, Jan ˚u∏awiƒski – przekazali gen. Lacknerowi serdeczne podzi´kowania wraz z ˝yczeniami. W niedziel´
29 stycznia w Bazylice p.w. Êw. El˝biety odby∏a si´
Msza Êw., koncelebrowana przez ks. pra∏ata Januarego
Wàtrob´, Dziekana Wojsk Làdowych, w intencji ˝o∏nierzy, oficerów i genera∏ów SOW.
25 stycznia w Warszawie, w Belwederze, odby∏a si´
uroczystoÊç upami´tnienia szar˝y pod Rokitnà. Obchody w 91. rocznic´ szar˝y odby∏y si´ z udzia∏em
kawalerzystów i artylerzystów konnych, w tym pod-

chorà˝ych XIII promocji im. Szar˝y pod Rokitnà Szko∏y Podchorà˝ych Kawalerii w Grudziàdzu 1936 r. UroczystoÊç rozpocz´∏a Msza Êw. w intencji poleg∏ych
w boju pod Rokitnà 13 czerwca 1915 r. i w innych bitwach I wojny Êwiatowej oraz w intencji Ojczyzny. Po
Mszy Êw. p∏k Jan Ozga, dyrektor Departamentu Wojskowego UdSKiOR, wr´czy∏ Medale „Pro Memoria”.
Otrzymali je: Józef Adamczyk, Barbara B∏asiƒska, Halina Donath, Hanna Jacynicz, W∏odzimierz Suchodolski i Witold Wo∏∏ejko. Nast´pnie odby∏ si´ koncert
z udzia∏em Reprezentacyjnego Zespo∏u Wojska Polskiego pt. Z trudu naszego i znoju Polska powstanie,
by ˝yç. Nast´pnie znani historycy przybli˝yli goÊciom
wydarzenia sprzed ponad 90 lat. UroczystoÊç zorganizowa∏o Stowarzyszenie Kombatantów – Duszpasterstwo Weteranów Kawalerii i Artylerii Konnej. Na
zdj´ciu: zaproszeni goÊcie oraz kawalerzyÊci podczas
koncertu.

Fot. Katarzyna Hoppe

26 stycznia w Warszawie Sejm Rzeczypospolitej Polskiej przyjà∏ uchwa∏´ w sprawie uhonorowania
ks. pra∏ata Zdzis∏awa Peszkowskiego Pokojowà Nagrodà Nobla. W tekÊcie uchwa∏y czytamy: Sejm Rzeczypospolitej Polskiej zg∏asza kandydatur´ Ksi´dza
Pra∏ata Peszkowskiego do Pokojowej Nagrody Nobla.
Ksiàdz Pra∏at Peszkowski przez lata prowadzi∏ w Polsce i na forum mi´dzynarodowym niezwykle owocnà
akcj´ na rzecz zachowania pami´ci i uÊwiadomienia
opinii mi´dzynarodowej faktu zbrodni katyƒskiej, jako
bezprecedensowego mordu pope∏nionego przez
Zwiàzek Sowiecki na internowanych polskich oficerach. Zbrodnia ta stanowi przyk∏ad jednego z najwi´kszych aktów barbarzyƒstwa minionego stulecia. JednoczeÊnie Ksiàdz Pra∏at – by∏y wi´zieƒ sowiecki i niedosz∏a ofiara Katynia od lat dzia∏a w duchu przebaczenia i pojednania polsko-rosyjskiego. Moralne pot´pienie zbrodni przesz∏oÊci stanowi przes∏ank´ do
budowania pokoju dziÊ i w przysz∏oÊci. Moralnym
obowiàzkiem rodziny ludzkiej jest pami´taç o ka˝dej
ofierze niesprawiedliwoÊci, o ka˝dym niewinnym
cierpieniu. Ksiàdz Pra∏at Peszkowski wype∏nia ten
obowiàzek ca∏ym swoim ˝yciem.
1 lutego w Lublinie, w OÊrodku Kultury „Wzgórze
Zamkowe” odby∏ si´ wernisa˝ wystawy Miejsca represji i kaêni na terenie Dolnego Âlàska i Opolszczyzny w latach 1939-1956, przygotowanej przez Oddzia∏owe Biuro Edukacji Publicznej IPN we Wroc∏awiu. Otwarciu ekspozycji towarzyszy∏a sesja nauko-

Ciàg dalszy na str. 23
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Wyró˝nieni

Za ofiarnà s∏u˝b´ Ojczyênie

Za wieloletnià prac´ kap∏aƒskà i spo∏ecznà

Medal „IV Wieków
Sto∏ecznoÊci Warszawy”
dla ks. Henryka Kietliƒskiego

Ks. Pra∏at Stefan Wysocki
Honorowym Obywatelem ¸owicza

maja br. ks. Henryk Kietliƒski, kapelan Oddzia∏u
Warszawskiego Stowarzyszenia
Szarych Szeregów, Ârodowisk:
˚o∏nierzy Armii Krajowej batalionu „Parasol” i „ZoÊka”, ˚o∏nierzy Zgrupowania „Kryska” –
za ofiarnà s∏u˝b´ Ojczyênie zosta∏ uhonorowany medalem IV
Wieków Sto∏ecznoÊci Warszawy przez Miros∏awa Kochal Fot. Katarzyna Hoppe
skiego, pe∏niàcego funkcj´ prezydenta Miasta Sto∏ecznego Warszawy.
Odznaczenie to, ustanowione w 1996 r. dla uczczenia jubileuszu 400-lecia sto∏ecznoÊci Warszawy, przyznano ks. Henrykowi Kietliƒskiemu jako wyraz wdzi´cznoÊci miasta i jego
mieszkaƒców dla Ksi´dza Kapelana i podzi´kowanie za wieloletnià pos∏ug´ oraz zaanga˝owanie w s∏u˝bie Bogu i Ojczyênie, za postaw´ b´dàcà wzorem ofiarnego patriotyzmu
dla m∏odych pokoleƒ.

siàdz pra∏at Stefan Wysocki,
harcerz Szarych Szeregów,
uczestnik „¸owickiej Akcji pod Arsena∏em” – odbicia cz∏onka Szarych Szeregów: Jana Fereta ps.
„Cyfra” z ∏owickiego wi´zienia
NKWD, spo∏ecznik i darczyƒca,
nieprzerwanie pomimo oddalenia
zwiàzany z ¸owiczem, otrzyma∏ tytu∏ Honorowego Obywatela ¸owicza z ràk przewodniczàcego Rady
Miejskiej Krzysztofa Kaliƒskiego,
który powiedzia∏ m.in.:
– Honorujemy ks. Wysockiego za
odwag´, kiedy ta by∏a potrzebna,
Fot. Ewa Dumin
za pasj´, za dzia∏alnoÊç, za wzór,
z którego mo˝emy czerpaç.
UroczystoÊç odby∏a si´ 3 maja 2006 r. w Katedrze ¸owickiej, w czasie pontyfikalnej Mszy Êw. oraz w Sali Barokowej
Muzeum ¸owickiego na uroczystej sesji po∏àczonych Rad
Miejskiej i Powiatowej ¸owicza.

10

K

Powstanie Muzeum Historii Polski

Sp∏ata d∏ugu wobec przesz∏ych pokoleƒ...
Minister kultury i dziedzictwa narodowego Kazimierz Micha∏ Uzjazdowski, w obecnoÊci premiera Kazimierza Marcinkiewicza, 2 maja br. podpisa∏ akt powo∏ania i nadania statutu Muzeum Historii Polski. W uroczystoÊci na Zamku Królewskim w Warszawie uczestniczyli przyszli cz∏onkowie Rady Muzeum, a wÊród nich m.in. prof. W∏adys∏aw Bartoszewski, przewodniczàcy Rady
Ochrony Pami´ci Walk i M´czeƒstwa; brytyjski historyk Norman Davies oraz prezes Instytutu Pami´ci Narodowej Janusz Kurtyka.
swoim przemówieniu premier Kazimierz Marcin kiewicz zaznaczy∏ m.in.: My, Polacy, mo˝emy byç
dumni z dokonaƒ naszych przodków. Polska musi powróciç do dba∏oÊci o dziedzictwo narodowe, musimy umacniaç patriotyzm poprzez przypominanie naszej historii
i tradycji.
Dzieƒ wczeÊniej, 1 maja br., podczas prezentacji za∏o˝eƒ Muzeum Historii Polski minister Kazimierz Micha∏
Ujazdowski mówi∏: –Muzeum jest sp∏atà d∏ugu wdzi´cznoÊci wobec pokoleƒ przesz∏ych. To wype∏nienie zobowiàzania, o którym mówi∏ Jan Pawe∏ II, wzywajàc nas do kontynuowania dziedzictwa, któremu na imi´ Polska. Podczas
uroczystoÊci na Zamku Królewskim podkreÊla∏ zaÊ,
˝e Muzeum Historii Polski wype∏ni istniejàcà luk´, bo-

W
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wiem w naszym kraju nie ma muzeum, które ukazywa∏oby
ca∏oÊç polskiego doÊwiadczenia historycznego.
Muzeum Historii Polski powstanie za ok. 2-4 lata, mieÊciç si´ b´dzie najprawdopodobniej w odbudowanym
Pa∏acu Saskim w Warszawie. Dla organizatorów jednym
z priorytetów jest pozyskanie m∏odego widza, m.in. poprzez nowoczesne przekazy multimedialne i nastawienie
na programy edukacyjne. Placówka prezentowaç ma najwa˝niejsze wàtki z historii naszego kraju, od poczàtków
polskiego parlamentaryzmu w I Rzeczypospolitej do wieku XX. Muzeum b´dzie tak˝e prowadzi∏o wspó∏prac´
mi´dzynarodowà, a dzia∏ badawczy ma wspó∏dzia∏aç z takimi instytucjami, jak np. Instytut Pami´ci Narodowej.
Oprac. red.
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Âwiadectwo historycznej prawdy

Sowieckie piek∏o 1939-1956
3 kwietnia br., w Klubie Inteligencji Katolickiej we Wroc∏awiu odby∏o si´ otwarcie wystawy „Sowieckie piek∏o 1939-1956”, opracowanej przez Oddzia∏ Instytutu Pami´ci Narodowej w Poznaniu, która prezentowana ju˝ by∏a w wielu miastach Polski.

Oto g∏ówne dzia∏y wystawy – ministrowie spraw zagranicznych: III Rzeszy
Joachim Ribbentrop i ZSRR Wiaczes∏aw Mo∏otow w tajnym porozumieniu
z 23 sierpnia 1939 r. dokonali podzia∏u
o zagajeniu i powitaniu
paƒstwa polskiego (IV rozgoÊci przez prezes KIK
biór Polski), dalej – czas inEw´ Rzewuskà uroczystego
wazji, nowy porzàdek, legaliotwarcia dokonali: honorozacja bezprawia, jeƒcy wowy patron abp Marian Gojenni, „wrogi element”, stroj∏´biewski, metropolita wrobataliony, ∏agry, deportacje,
c∏awski i dyrektor Oddzia∏u
dzieci´ce odyseje, koniec
IPN we Wroc∏awiu, prof.
Polskiego Paƒstwa PodziemW∏odzimierz Suleja.
nego, z nieludzkiej ziemi...
Wystawa przedstawia loEkspozycj´ „Sowieckie
sy setek tysi´cy obywateli
piek∏o 1939-1956” zwiedzili
wi´zionych, deportowanych
– marsza∏ek województwa
i zamordowanych przez madolnoÊlàskiego Pawe∏ Wróblewski, przewodniczàcy Rachin´ systemu komunistyczFot. www.ipn.gov.pl
nego. Na uwag´ zas∏uguje Zwiedzajàcy wystaw´ „Sowieckie piek∏o 1939-1956”
dy Miejskiej Wroc∏awia
Grzegorz Stopiƒski, Sybirajej praktyczna aran˝acja –
symboliczna konstrukcja ze starych de- macji z portretowymi zdj´ciami rodzin cy, kombatanci AK, BCh, dzia∏acze
sek, s∏u˝àca jednoczeÊnie jako plan dla i z przepojonymi bólem listami do bli- KIK, m∏odzie˝ szkolna, dru˝yny harcerekspozycji fotografii, plakatów i innych skich wzrusza nie tylko zwiedzajàcych skie, krewni i znajomi ofiar represyjnej
rekwizytów. Dramatyczne zestawienie wystaw´ Sybiraków, ale tak˝e m∏odych polityki stalinowskiego re˝ymu.
sowieckich instrukcji i rzeczowych infor- ludzi.
J.P.

P

Wydawnictwa Instytutu Pami´ci Narodowej
7 kwietnia br., w Klubie Muzyki i Literatury we Wroc∏awiu odby∏o si´ spotkanie historyków z Oddzia∏u Instytutu Pami´ci Narodowej z kombatantami i osobami represjonowanymi oraz zaproszonymi sympatykami IPN z Uniwersytetu Wroc∏awskiego,
poÊwi´cone promocji wydawnictw – pod przewodnictwem
dr. Krzysztofa Szwagrzyka, m∏odego naukowca znanego w Êrodowisku kombatanckim.
orobek wydawniczy IPN jest znaczàcy i niebawem zostanie wzbogacony o samodzielnà wroc∏awskà seri´
wydawniczà IPN. Prezentacja ksià˝ek
i dorobku badawczego wypad∏a znakomicie.
Prezes Zarzàdu Okr´gu DolnoÊlàskiego ÂZ˚AK Jerzy Woêniak pogratulowa∏ m∏odym historykom z IPN odwagi i rzetelnoÊci w podejmowaniu trudnych tematów dotyczàcych okresu stalinowskiego. Zwróci∏ si´ tak˝e z proÊbà
o poszukiwanie grobów cz∏onków orga-

D
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nizacji niepodleg∏oÊciowych zamordowanych przez UB. Warto te˝ objàç badaniem kwesti´ poszkodowanych przez
stan wojenny.
Przedstawiciele Zwiàzku M∏odocianych Wi´êniów Politycznych „Jaworzniacy” zaprosili uczestników spotkania
do udzia∏u w niektórych punktach programu Krajowego Zjazdu Jaworzniaków, który odby∏ si´ we Wroc∏awiu
w dniach 19-21 maja br. Przewidziany
zosta∏ m.in. wyk∏ad dr. Krzysztofa Szwagrzyka w Auli Leopoldyƒskiej Uniwer-

sytetu Wroc∏awskiego, ods∏oni´cie i poÊwi´cenie tablicy pamiàtkowej w Golgocie Wschodu przy ul. Wittiga.
Na zakoƒczenie obecny dyrektor Oddzia∏u IPN prof. W∏odzimierz Suleja
podjà∏ mi∏à decyzj´, ˝e wszyscy uczestnicy spotkania otrzymajà bezp∏atnie
dwie ksià˝ki, a mianowicie:
• Krzysztof Szwagrzyk Prawnicy czasu
bezprawia. S´dziowie i prokuratorzy
wojskowi w Polsce 1944-1956, Kraków-Wroc∏aw
oraz
• Kazimierz Sosnkowski ˝o∏nierz, humanista, mà˝ stanu w 120. rocznic´ urodzin
pod redakcjà Tomasza G∏owiƒskiego
i Jerzego Kirszaka, Wroc∏aw 2005.
By∏ to dla nas cenny upominek ze
strony IPN. Dzi´kujemy.
J.P.
[Relacje z Wroc∏awia nades∏a∏ Jan
PALUCHNIAK, sekretarz DolnoÊlà skiej Rady Kombatantów.]
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Ostatni emisariusz
– Tadeusz Chciuk-Celt 1916-2001
6 kwietnia br., w Zak∏adzie Narodowym im. Ossoliƒskich we Wroc∏awiu, w „Sali Pod Kopu∏à” zaprezentowano wystaw´ przygotowanà przez warszawskie Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego pt. „Ostatni emisariusz – Tadeusz Chciuk-Celt 1916-2001”.
a otwarcie tej pi´knej, patriotycznej wystawy licznie przybyli zaproszeni goÊcie i cz∏onkowie Stowarzyszenia Przyjació∏ Ziemi Drohobyckiej. Przemawiali: dyrektor ZN im. Ossoliƒskich we Wroc∏awiu dr Adolf Juzwenko, marsza∏ek województwa dolnoÊlàskiego Pawe∏ Wróblewski, dyrektor Muzeum
HPRL w Warszawie dr Janusz Gmitruk,
wiceprezes ZG SPZD Jerzy Pilecki, Ma∏gorzata Orze∏ z ZN im. Ossoliƒskich oraz
Karolina Sikora z Muzeum HPRL.

N

korskiego raport o stanie paƒstwa podziemnego, wówczas to przekracza∏ granice mi´dzy W´grami a Szwajcarià w przebraniu w´gierskiego ksi´dza. Drugi raz,
jako emisariusz Stanis∏awa Miko∏ajczyka,
mia∏ powiadomiç o postanowieniach
konferencji w Teheranie. W drodze powrotnej – znanej jako operacja „Most III”
– uczestniczy∏ w przewiezieniu do Wielkiej Brytanii zdobytych przez wywiad
AK podzespo∏ów rakiety V2. W Londynie pe∏ni∏ tak˝e obowiàzki kierownika

Gen. Kazimierz Sosnkowski odznaczy∏ Tadeusza
Chciuka Krzy˝em Srebrnym Orderu Wojennego
Virtuti Militari. Londyn, 30 sierpnia 1943 r.

Tadeusz Chciuk, Szko∏a Podchorà˝ych Artylerii, Lintrose, 1941 r.

Eksponaty pochodzà z: Muzeum
Wojska Polskiego, Muzeum Niepodleg∏oÊci, Muzeum Harcerstwa, Zak∏adu
Historii Ruchu Ludowego oraz ze zbiorów w∏asnych Ewy Chciuk-Celt.
Tadeusz Chciuk-Celt dzia∏alnoÊç konspiracyjnà rozpoczà∏ zaraz po napaÊci
ZSRR na Polsk´. Zimà 1939-40 r. pi´ciokrotnie pokonywa∏ tras´ mi´dzy Polskà a Budapesztem, jako pierwszy przenosi∏ informacje o dokonywanych przez
NKWD wywózkach ludnoÊci polskiej do
Kazachstanu i na Ko∏ym´. Walczy∏ w Armii Polskiej we Francji i w Szkocji. Dwukrotnie skaka∏ ze spadochronem do okupowanej Polski. Pierwszy raz jako kurier
rzàdu – mia∏ sporzàdziç dla gen. W∏. Si-
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kurierów w MSW, pracowa∏ w tajnej rozg∏oÊni radiowej „Âwit”. Po zakoƒczeniu
wojny objà∏ funkcj´ sekretarza Misji do
Spraw Demobilu, aresztowany przez UB
w 1946 r. pod zarzutem szpiegostwa,
w 1948 r. nielegalnie – drogà kurierskà –
opuÊci∏ Polsk´. Dzia∏a∏ w PSL i jako naczelnik „Soko∏a”, a nast´pnie pracowa∏
w Radiu Wolna Europa w Monachium.
Pe∏ni∏ te˝ funkcj´ prezesa PSL na
Uchodêstwie. By∏ wielokrotnie odznaczany i honorowany. Pod nazwiskiem
Marek Celt opublikowa∏ trzy ksià˝ki
oraz opowiadanie.
Ka˝dy z uczestników uroczystego
otwarcia wystawy we Wroc∏awiu otrzyma∏
pi´knie wydany informator o wystawie,
opracowany przez Karolin´ Sikor´. Barwny i bohaterski ˝yciorys Tadeusza Chciuka-Celta przyciàga rodaków z Drohobycza, studentów historii i kombatantów.
J.P.

Ciàg dalszy ze str. 20
wa. Wyk∏ad inauguracyjny wyg∏osi∏ dr Edmund Nowak, dyrektor Centralnego Muzeum Jeƒców Wojennych w ¸ambinowicach-Opolu. Wystawa prezentowana by∏a w Lublinie do 26 lutego br. i otworzy∏a cykl
wystaw IPN, które w 2006 r. organizowane b´dà
w OÊrodku Kultury „Wzgórze Zamkowe” i w Centrum
Kultury „Muza” w Lublinie.
2 lutego w Krakowie w Dolnym Pa∏acu Sztuki otwarto wystaw´ Zbrodnie w majestacie prawa 1944-1956. Ekspozycja pokazywa∏a dzia∏anie aparatu represji stworzonego przez cz∏onków najwy˝szych
w∏adz partyjnych, Urz´du Bezpieczeƒstwa, prokuratorów i s´dziów wojskowego aparatu sprawiedliwoÊci. Przedstawiono na niej fotografie i ˝yciorysy s´dziów i prokuratorów, odpisy aktów oskar˝enia, wyroków, protoko∏ów z wykonania kar Êmierci, a ponadto biogramy niektórych skazanych. Wystawa zosta∏a
zorganizowana przez Zwiàzek M∏odocianych Wi´êniów Politycznych „Jaworzniacy”, Zwiàzek Wi´êniów
Politycznych Skazanych na Kar´ Âmierci, Instytut Pami´ci Narodowej Oddzia∏ w Krakowie i krakowskie Towarzystwo Przyjació∏ Sztuk Pi´knych. Mo˝na jà by∏o
oglàdaç do 25 lutego br.
2 lutego w D´bicy odby∏a si´ uroczystoÊç patriotyczno-religijna ku czci 54 Patriotów Polskich pomordowanych przez hitlerowców 2 lutego 1944 r., w odwecie za akcj´ dywersyjnà ˝o∏nierzy Armii Krajowej
w okolicach Czarnej Tarnowskiej – w czasie natarcia
na pociàg, którym mia∏ podró˝owaç gubernator Hans
Frank zgin´∏o 13 Niemców. W uroczystoÊci uczestniczy∏y poczty sztandarowe kó∏ terenowych: Zwiàzku Inwalidów Wojennych RP, ÂZ˚AK, ZKRP i BWP oraz szkó∏
podstawowych, które noszà imi´ Armii Krajowej.
4 lutego w Warszawie, z okazji 260. rocznicy urodzin
Tadeusza KoÊciuszki, staraniem Stowarzyszenia Budowy Pomnika Tadeusza KoÊciuszki w Warszawie, na
Zamku Królewskim odby∏a si´ uroczystoÊç upami´tniajàca Naczelnika insurekcji. Przy urnie z sercem KoÊciuszki kwiaty z∏o˝y∏y delegacje m.in.: MON, Dowództwa Wojsk Làdowych, Sztabu Generalnego WP,
Dowództwa ˚andarmerii i 1 Dywizji Zmechanizowanej
oraz 1 Brygady Pancernej, a tak˝e Stowarzyszenia
Budowy Pomnika Tadeusza KoÊciuszki w Warszawie.
6 lutego w Poznaniu, w Szkole Podstawowej nr 13
im. Cytadelowców Poznaƒskich odby∏o si´ podsumowanie VII Konkursu Wiedzy o Poznaniu – Wyzwolenia
spod okupacji hitlerowskiej.
12 lutego w D´bicy Ko∏o Sybiraków zorganizowa∏o
uroczystà Msz´ Êw. w koÊciele p.w. Âwi´tej Jadwigi
– w intencji Sybiraków, którzy spoczywajà na „Nieludzkiej Ziemi”. Po Mszy Êw. odtworzono „Hymn Sybiraków”, z∏o˝ono te˝ na symbolicznej mogile na
cmentarzu wojennym w D´bicy wiàzanki kwiatów
oraz zapalono znicze. Tak˝e w D´bicy, w Muzeum
Regionalnym, mieszczàcym si´ w by∏ych koszarach

Ciàg dalszy na str. 26
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Âwiadectwo historycznej prawdy

Warszawa

Zapominajàc o przesz∏oÊci, odcinamy si´ od korzeni
gmachu Sejmu, 9 maja br., otwarta zosta∏a wystawa pt. Pami´ç
i to˝samoÊç – Armia Andersa, Katyƒ
i Golgota Wschodu. Ekspozycj´ otworzy∏ Marsza∏ek Sejmu Marek Jurek.
W uroczystoÊci uczestniczyli tak˝e
m.in.: minister obrony narodowej
Rados∏aw Sikorski, ks. pra∏at Zdzis∏aw
Peszkowski – kapelan Rodzin Katyƒskich i Pomordowanych na Wschodzie.
WÊród zaproszonych goÊci by∏ prof.
Witold Kulesza, szef pionu Êledczego
w Instytucie Pami´ci Narodowej.
Ekspozycja Pami´ç i to˝samoÊç sk∏ada si´ z dwóch cz´Êci, a tworzà jà zdj´cia, kopie dokumentów w∏adz
sowieckich, informacje dotyczàce losu
Polaków – ofiar NKWD pomordowanych w Katyniu, Charkowie i Miednoje,
losy tych, których uratowa∏o zaciàgni´cie si´ do armii gen. W∏adys∏awa
Andersa – w tym losy „tu∏aczych dzieci”.
Cz´Êç pierwszà wystawy tworzà materia∏y dotyczàce Zbrodni Katyƒskiej –
m.in. kopia rozkazu rozstrzelania polskich jeƒców wojennych podpisana
przez ¸awrentija Beri´, zdj´cia pomordowanych oficerów, zdj´cia z ekshumacji zw∏ok znalezionych w Lesie Katyƒ-

W

Fot. Agnieszka Boruszkowska

W uroczystym otwarciu wystawy wzi´li udzia∏ m.in. Marsza∏ek Sejmu Marek Jurek i minister
obrony narodowej Rados∏aw Sikorski. Przemawia ks. pra∏at Zdzis∏aw Peszkowski, kapelan Rodzin Katyƒskich i Pomordowanych na Wschodzie

skim. Cz´Êç druga to losy armii gen.
Andersa i 2 Korpusu Polskiego –ich historia od uk∏adu Sikorski – Majski i momentu powstania Armii Polskiej
w ZSRR, ˝ycie codzienne w obozach,
dzia∏alnoÊç kulturalna, rola kobiet
w Wojsku Polskim oraz losy uratowanych z sowieckiego piek∏a dzieci polskich.

Wroc∏aw

K∏amstwo katyƒskie ciàgle powraca...
5 marca 2006 r. w Bazylice Mniejszej p.w. Êw. El˝biety we Wroc∏awiu, w 66. rocznic´ wydania przez Stalina rozkazu wymordowania polskich jeƒców wojennych przetrzymywanych w trzech
obozach specjalnych: w Kozielsku, Ostaszkowie, Starobielsku –
ks. abp Marian Go∏´biewski, metropolita wroc∏awski, koncelebrowa∏ Msz´ Êw. w intencji zamordowanych w Katyniu, Charkowie, Miednoje i innych miejscach zbrodni oraz wyg∏osi∏ pi´knà
patriotycznà homili´.
uroczystoÊci wzi´li udzia∏ organizatorzy obchodów – wojewoda
dolnoÊlàski Krzysztof Grzelczyk, przedstawiciele Âlàskiego Okr´gu Wojskowego i Rodziny Katyƒskej oraz parlamentarzyÊci, samorzàdowcy, kombatanci
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z pocztami sztandarowymi, harcerze,
przedstawiciele organizacji spo∏ecznych, orkiestra Wojewódzkiej Komendy Policji i parafianie.
Mod∏y ekumeniczne odmówili – ks.
pra∏at p∏k January Wàtroba, dziekan

Mottem tej wystawy by∏y s∏owa
ks. pra∏ata Zdzis∏awa Peszkowskiego,
umieszczone na jednej z plansz otwierajàcych ekspozycj´: Zapominajàc
o swojej tragicznej, ale bohaterskiej
przesz∏oÊci, odcinamy si´ od swoich
w∏asnych korzeni, tracimy to˝samoÊç
narodowà.
A.B.

Wojsk Làdowych oraz duchowni koÊcio∏a prawos∏awnego i ewangelicko-augsburskiego. Wyrazy wdzi´cznoÊci
i szacunku przekazali przedstawiciele
DolnoÊlàskiej Rodziny Katyƒskiej.
Staraniem pe∏nomocnika wojewody
ds. kombatantów i osób represjonowanych Henryka Kalinowskiego nastàpi∏o
przemieszczenie pocztów sztandarowych, orkiestry i kombatantów autokarami przed Pomnik Ofiar Katynia
w parku Juliusza S∏owackiego, gdzie
odby∏o si´ uroczyste z∏o˝enie wieƒców
i wiàzanek kwiatów.
Nazwa Katyƒ sta∏a si´ symbolem tragedii Polaków na Wschodzie. K∏amstwo
katyƒskie ciàgle powraca. Okazuje si´,
˝e w∏adza prokuratorów sowieckich potwierdza fa∏sz i ob∏ud´.
J.P.
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Koniec paktu Ribbentrop–Mo∏otow

22 czerwca 1941 r. – Niemcy otworzy∏y rozleg∏y front na wschodzie

Wyciszona rocznica
22 czerwca 1941 r. o godz. 3.15 rozpocz´∏y si´ dzia∏ania zbrojne na ziemiach polskich przeci´tych granicà ZSRR z III Rzeszà. II wojna Êwiatowa wesz∏a w nowà faz´, Niemcy otworzy∏y rozleg∏y front na wschodzie, co Zachód przyjà∏ z ogromnà radoÊcià.
a radoÊç – o czym dziÊ si´ ma∏o
mówi – zapanowa∏a i w polskich
domach. Przede wszystkim sta∏a
si´ udzia∏em rodaków represjonowanych przez NKWD, trwa∏a przecie˝
czwarta wielka deportacja, zape∏ni∏y si´
wi´zienia, pogarsza∏y warunki ˝ycia, gas∏a wiara w opór zbrojny. S∏ysza∏em
opowieÊci o witaniu kwiatami wojsk
niemieckich wkraczajàcych w granice
tzw. Zachodniej Bia∏orusi i Zachodniej
Ukrainy, o ∏zach radoÊci. Rodacy w Generalnej Guberni i na ziemiach wcielonych do III Rzeszy te˝ si´ cieszyli, bo
pami´tali o losie wojsk napoleoƒskich
w 1812 roku. Poprzednio powtarzali:
„S∏oneczko wy˝ej – Sikorski bli˝ej”, teraz realnym zdawa∏ si´ zimowy sukces
„genera∏a Mroza”.
Winston Churchill odetchnà∏ z ulgà
i chcia∏ jak najszybciej ustabilizowaç
nowy uk∏ad polityczno-militarny, do∏àczyç ZSRR do bloku alianckiego. Wywiera∏ wp∏yw tak˝e na gen. W∏adys∏awa
Sikorskiego, by nie zwlekaç, nie traciç
czasu na dok∏adne okreÊlanie warunków sojuszniczych. Uk∏ad Sikorski–
-Majski oznacza∏ ratunek dla polskich
sybiraków, ∏agierników, wszelkich innych „wrogów” sowieckiego ustroju. To
nie ulega wàtpliwoÊci. JednoczeÊnie
prawdà jest, ˝e zawiera∏ on w sobie miny, które Stalin b´dzie umiej´tnie detonowa∏ w nast´pnych latach. Przyk∏ady
a˝ nadto wyraziste to milczenie w sprawie przysz∏ej granicy polsko-radzieckiej
i odsuni´cie na plan dalszy sprawy „zaginionych” oficerów polskich.
Tymczasem, zgodnie z planem „Barbarossa”, dwie niemieckie grupy armii
stara∏y si´ wyjÊç jak najszybciej na lini´
Wo∏ga – Archangielsk, by okrà˝yç wojska przeciwnika (niedawnego sojusznika) skoncentrowane w zachodnich obwodach ZSRR. Decydujàcà rol´ w roz-
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pocz´tej wojnie b∏yskawicznej mia∏y
odegraç zwiàzki pancerne wspierane
przez lotnictwo. Pierwsze tygodnie zdawa∏y si´ potwierdzaç realnoÊç planów
agresora, obroƒcy pope∏niali ra˝àce
b∏´dy, byli os∏abieni czystkami stalinowskimi, zdezorientowani. Armia niemiecka triumfowa∏a, a mog∏a te˝ liczyç
na przychylnoÊç niektórych narodowoÊci i grup spo∏ecznych.
Dlaczego generalissimus i sowieckie
dowództwo dali si´ zaskoczyç, i dlaczego ZSRR do ostatnich godzin pokoju
wiernie wype∏nia∏ zobowiàzania wobec
zachodniego sojusznika, ∏àcznie z dostawami cennych surowców? WÊród historyków zaczyna braç gór´ konstatacja,
˝e zaskoczenie Moskwy wynika∏o z...
przyj´cia przez stron´ sowieckà planów
ofensywnych. 5 maja 1941 r. J. Stalin
podczas przemówienia do absolwentów
akademii wojskowych stwierdzi∏: „Teraz
nale˝y przejÊç od obrony do ataku”. Zatem wojna prewencyjna, zgodna z wczeÊniejszymi teoriami Lenina, by „na obcej ziemi broniç w∏asnej ziemi”. Ponoç
Armia Czerwona przygotowywa∏a si´ do
podj´cia natarç na froncie zachodnim
ju˝ od 6 lipca 1941 r., dlatego rozpocz´∏o si´ stopniowe przesuwanie wojsk na
okupowane ziemie wschodnie II Rzeczypospolitej. Pod koniec 22 czerwca
1941 r., kiedy na ca∏ym froncie trwa∏ paniczny odwrót wojsk sowieckich, z Moskwy wys∏ano rozkazy do ofensywy
w kierunku Lublina. Z tym wiàza∏y si´
i udokumentowane plany Stalina utworzenia wielkiej polskiej jednostki.
Wi´cej przes∏anek potwierdzajàcych
niemieckie przygotowania do wojny
mieli mieszkaƒcy Generalnej Guberni,
bo trwa∏y tu: koncentracja wojsk okupanta, rozbudowa zaplecza kwatermistrzowskiego, zwi´kszanie przelotowoÊci szlaków. Niemcy zaplanowali rów-

nie˝ dzia∏ania dywersyjnie (grupy przebrane w sowieckie mundury) i propagandowe. W tym czasie po stronie
ZSRR trwa∏a budowa odcinków tzw. linii Mo∏otowa, ale to przedsi´wzi´cie
wcià˝ jeszcze mo˝na by∏o traktowaç
bardziej jako element psychologiczny
(odstraszajàcy) ni˝ fortyfikacyjno-strategiczny. ˚o∏nierze i dowódcy ni˝szych
szczebli byli przekonani o wielkiej sile
Armii Czerwonej.
We wszystkim niemal wspomnieniach sà obrazki wskazujàce na lekcewa˝enie przez Rosjan zwiastunów niebezpieczeƒstwa. Na widok pierwszych
samolotów niemieckich mówiono, ˝e to
„maniowry”. Wkrótce jednak zacz´∏a
si´ panika ewakuacyjna, a z nià wydarzenia tragiczne dla miejscowej ludnoÊci: samosàdy, podpalenia i grabie˝e.
Rozpocz´∏y si´ tak zwane „marsze
Êmierci” wi´êniów NKWD. Polaków
s∏u˝àcych z poboru w armii przesuni´to
do „strojbatalionów”, b´dàcych w rzeczywistoÊci batalionami karnymi. Z kolei idàce za wojskiem niemieckim bataliony policyjne rozpocz´∏y z∏owrogie
dzie∏o zaprowadzania nowych „porzàdków”. W pierwszej kolejnoÊci ofiarà
tych dzia∏aƒ padali ˚ydzi, nast´pnie powsta∏y obozy dla jeƒców radzieckich,
tam wymierajàcych z g∏odu i chorób.
To tylko niektóre aspekty rocznicy
22 czerwca 1941 roku. W szko∏ach
ZSRR nauczano potem, ˝e tego w∏aÊnie
dnia zacz´∏a si´ w zasadzie II wojna
Êwiatowa, ukrywano poczàtkowo w∏asne
kl´ski, za∏amanie psychiczne Stalina,
wiele innych prawd. Przyznaç jednak
trzeba, ˝e i u nas nie przeprowadzono do
dziÊ gruntownych badaƒ historycznych
nad zmianami politycznymi i militarnymi, które tak bardzo zacià˝y∏y na dalszych losach Êwiata, Europy i Polski.
Adam DOBRO¡SKI
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Rozstrzygni´cie konkursu

Fot. Ewa Dumin

Moja rodzina, miejscowoÊç i okolica
w latach wojny i okupacji 1939-1945
Ogólnopolski Zwiàzek ˚o∏nierzy Batalionów Ch∏opskich oraz
Zak∏ad Historii Ruchu Ludowego w Warszawie og∏osi∏y konkurs dla uczniów starszych klas szkó∏ podstawowych oraz
szkó∏ Êrednich noszàcych imi´ Batalionów Ch∏opskich lub wybitnych dzia∏aczy ruchu ludowego. Konkurs rozstrzygni´ty zosta∏ w maju br.
rganizatorom
og∏oszonego
w ubieg∏ym roku konkursu przyÊwieca∏o przes∏anie rozbudzania
zainteresowaƒ m∏odzie˝y historià Polski,
poprzez poznawanie przesz∏oÊci w∏asnej
rodziny, miejscowoÊci i okolicy w latach
wojny i okupacji 1939-1945. Zadaniem
uczestników konkursu by∏o przygotowanie prac pisemnych na zadany temat
w oparciu o ustne relacje, rodzinne pamiàtki, zdj´cia, pami´tniki i inne dokumenty.
13 maja 2006 r. w sali konferencyjnej
NKW PSL w Warszawie zgromadzi∏o si´
kilkuset uczniów, przyby∏ych pod opiekà
pedagogów z ca∏ej Polski. Tu nastàpi∏o
og∏oszenie wyników oraz prezes ZG
OZ˚BCh Stanis∏aw Ozonek w obecnoÊci
prezesa PSL Waldemara Pawlaka uroczyÊcie wr´czy∏ – nagrody i dyplomy
uczestnikom konkursu i ich nauczycielom. W spotkaniu uczestniczyli tak˝e
m.in.: wiceprezes ZG OZ˚BCh Józef
Janczak, prof. Adolf Horuba∏a – cz∏onek
prezydium ZG OZ˚BCh oraz dyrektor

Nagrod´ odbiera Aleksandra Zieliƒska
– uczennica Szko∏y Podstawowej im. Batalionów Ch∏opskich w Woli Wodyƒskiej

O

Ciàg dalszy ze str. 23
3 Pu∏ku Saperów, 22 lutego otwarto wystaw´ „Sprawiedliwy wÊród Narodów Âwiata”, obrazujàcà pogrom ˚ydów przez hitlerowców. Na wystawie zgromadzono setki zdj´ç, które d´biczanie przechowali
i teraz przekazali do muzeum. Przypomniano te˝ osoby pomagajàce ˚ydom w czasie wojny, m.in. ma∏˝eƒstwo Miko∏ajków, którzy uratowali wiele ˝ydowskich
dzieci, za co zostali odznaczeni medalem „Sprawiedliwy wÊród Narodów Âwiata”.
16 lutego w Warszawie odby∏o si´ spotkanie Klubu Historycznego im. gen. St. Roweckiego „Grota”, poÊwi´cone sylwetce gen. bryg. Augusta Emila Fieldorfa
„Nila”, szefa Kedywu KG AK i wspó∏twórcy organizacji
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Fot. Ewa Dumin
W tym konkursie wszyscy byli zwyci´zcami
– wzbogacony o zdobytà wiedz´ – ka˝dy
z uczestników otrzyma∏ dyplom i nagrod´
ksià˝kowà

Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego dr Janusz Gmitruk, który nast´pnie
zaprosi∏ m∏odzie˝ do zwiedzenia wystawy
pt. A Polska winna trwaç wiecznie...,
przygotowanej z okazji 110-lecia dzia∏alnoÊci polskiego ruchu ludowego.
E.D.

„NIE”, skazanego na Êmierç i straconego przez komunistów w 1953 r. Biografi´ genera∏a przypomnia∏
dr hab. Marek Ney-Krwawicz. OkolicznoÊci, w jakich
dosz∏o do ponownego aresztowania gen. Fieldorfa „Nila” w 1950 r., a nast´pnie Êledztwa i stracenia, przedstawili: Maria Fieldorf oraz Leszek Zachuta, od lat badajàcy losy „Nila”. Spotkanie uzupe∏ni∏ film w re˝. Aliny
Czerniakowskiej pt. W sprawie gen. Fieldorfa.
16 lutego w Siedlcach odby∏o si´ zebranie sprawozdawczo-wyborcze Ko∏a Miejskiego Zwiàzku Kombatantów RP i BWP. Do nowego Zarzàdu, na lata 2006-2010, wybrani zostali: Lucjan Boruta, Ryszard Chraniuk, Salomea Ga∏àzka, Jan Kachniarz, Albin Makowski, Antoni Sikorski (prezes), Wanda Tatarzyƒska,
Roman Tr´bicki, Stanis∏aw Woch. W sk∏ad Komisji

Fot. Ewa Dumin

Pani Janina Nowak – skarbnik Prezydium
Zwiàzku, przyby∏a na spotkanie mimo niedawno przebytej, powa˝nej operacji

Rewizyjnej Ko∏a weszli: Jerzy Potyra, Wanda Arska,
Henryk Kowalczyk.

19 lutego w Stalowej Woli, w Bazylice p.w. Matki Bo˝ej
Królowej Polski, odby∏a si´ uroczystoÊç przekazania
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Nowy sztandar w K´dzierzynie-Koêlu

Niech was wiedzie przez ˝ycie
G∏os kadeckiej spuÊcizny...
Z okazji 85. rocznicy trzeciego – najwi´kszego – Powstania Âlàskiego w 1921 r. Publiczna Szko∏a Podstawowa nr 12 im. kadeta Zygmunta Kuczyƒskiego otrzyma∏a nowy sztandar. Ufundowali go kombatanci, dawni kadeci i ich sympatycy, tak˝e z zagranicy. Projektantem sztandaru jest by∏y kadet 1 KK we Lwowie Adam Kilian, ceniony grafik i scenarzysta.
atron szko∏y by∏ elewem Korpusu
Kadetów nr 2 w Modlinie. Walczy∏ ochotniczo przeciwko bolszewikom w 1920 r. By∏ ranny i odznaczony Krzy˝em Walecznych. Rok póêniej, tak˝e jako ochotnik, broniàc Koêla przeciwko wojskom niemieckim zginà∏ w maju 1921 r. PoÊmiertnie nadano
mu Krzy˝ Wojenny Virtuti Militari
i Âlàskà Wst´g´ WalecznoÊci i Zas∏ugi.
20 maja 2006 r. sztandar zosta∏ poÊwi´cony w koÊciele pod wezwaniem
Êw. Zygmunta i Jadwigi Âlàskiej w obecnoÊci paruset uczniów, ich nauczycieli,
przedstawicieli w∏adz miasta, powiatu
i województwa oraz wojska. Nast´pnie
dziatwa dziarsko przemaszerowa∏a za
Kompanià Honorowà Brygady Logistycznej z Opola i orkiestrà Zespo∏u
Szkó∏ ˚eglugi Âródlàdowej z K´dzierzyna-Koêla przed pomnik 118 kadetów, ochotników walczàcych w powstaniu. Przedstawiciele wszystkich korpusów kadeckich z∏o˝yli kwiaty. UroczystoÊç przekazania sztandaru odby∏a si´

zgodnie z ceremonia∏em wojskowym
w sali gimnastycznej. Dyrektorce szko∏y
Iwonie Gwi˝d˝ -Kostyƒskiej sztandar
wr´czy∏ prezes honorowy Zwiàzku Kadetów II RP Zbigniew Miko∏ajczak,
a ona przekaza∏a go m∏odzie˝y.
Medalem i dyplomem Urz´du do
Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych wyró˝ni∏ szko∏´ p.o. kierownika UdSKiOR Pawe∏ Wypych, sekretarz stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Spo∏ecznej.
Podczas uroczystoÊci jeden z uczniów
wyrecytowa∏ wiersz, specjalnie na t´
okazj´ napisany przez b. kadeta, p∏k.
prof. dr. hab. Zbigniewa Kabat´ z Kanady, koƒczàcy si´ s∏owami:
... Weêcie ten nowy sztandar
jak symbol drogowskazu,
jak symbol serdecznego
wewn´trznego nakazu.
I zawsze pami´tajcie
o waszym obowiàzku:
Cokolwiek los przyniesie
wiernie trwajcie przy Âlàsku.

sztandaru Ko∏a Âwiatowego Zwiàzku ˚o∏nierzy Armii
Krajowej w Stalowej Woli miejscowemu Obwodowi
Zwiàzku Harcerstwa Rzeczypospolitej. Okazjà do zorganizowania tej uroczystoÊci by∏y przypadajàce w tym
czasie: 64. rocznica przemianowania Zwiàzku Walki
Zbrojnej w Armi´ Krajowà, 149. rocznica urodzin twórcy skautingu, gen. Roberta Baden-Powella oraz 20.
rocznica powstania ZHR w Stalowej Woli.

Przedstawi∏a wspomnienia Polaków zes∏anych na Syberi´, uzupe∏nione o poezj´ i piosenki. Syberia i Sybiracy by∏y tak˝e tematami spotkania „Przy Kominku”, zorganizowanego przez Stowarzyszenie Szarych Szeregów Oddzia∏ w ¸odzi 16 grudnia 2005 r. w Komendzie
Hufca Choràgwi ZHP. Powitanie i wst´p wyg∏osi∏ Jerzy
Miecznikowski, prezes Oddzia∏u, po czym wyÊwietlony
zosta∏ film o Syberii. Referat Rafa∏ Kalinowski, powstaniec z 1863 r. i zes∏aniec wyg∏osi∏a D. Hy˝na. O wywózkch do ZSRR w latach 1939-1956 opowiedzia∏ Jerzy Urbankiewicz. Recital poetycko-wokalny z utworami
Mariana Jonkajtysa, Wies∏awa Krawczyƒskiego i Anny
Rudawcowej przedstawi∏a Zofia Znamierowska.

P

22 lutego w ¸odzi, w Szkolnym Centrum Profilaktyczno-Wychowawczym nr 156 zorganizowano uroczystoÊç zwiàzanà z 66. rocznicà pierwszych masowych
deportacji Polaków na Syberi´. Spotkanie zainaugurowa∏a Renata Wierucka – kierownik ds. dydaktyczno-wychowawczych placówki. Wprowadzenie wyg∏osi∏a
Irena Trybu∏a – nauczyciel. „Lekcj´ historii inaczej” poprowadzi∏a Zofia Znamierowska, Sybirak, nauczycielka.
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23 lutego w Warszawie odby∏a si´ mi´dzynarodowa sesja nt. Bitwa grochowska w Powstaniu Listopadowym,
zorganizowana z okazji 175. rocznicy bitwy pod Olszyn-

Fot. Jadwiga Wàsikowska-Miko∏ajczak
Kombatanci, byli kadeci, przy usytuowanym
przed szko∏à pomniku 118 kadetów – ochotników walczàcych w III Powstaniu Âlàskim
w 1921 r., z nowym sztandarem ozdobionym
odznakami korpusów kadetów w Krakowie,
Lwowie, Modlinie, Che∏mie i Rawiczu oraz
Junackiej Szko∏y Kadetów na Ârodkowym
Wschodzie, a tak˝e wiodàcà w szko∏ach kadeckich, od XVIII-wiecznej Szko∏y Rycerskiej,
zasadà „Nic dla mnie, wszystko dla Ojczyzny”

Fot. Jadwiga Wàsikowska-Miko∏ajczak
Nowy sztandar stanà∏ w jednym szeregu ze
sztandarem kadeckim – choràgwià powstaƒców 1863 r. i innymi sztandarami stowarzyszeƒ spo∏ecznych

Niech was wiedzie przez ˝ycie
G∏os kadeckiej spuÊcizny:
Pami´tajcie: Nic dla mnie –
Wszystko dla ojczyzny.
/8 paêdziernika 2005 r. /
Na zakoƒczenie odby∏ si´ festyn
sportowy, pokaz Batalionu Desantowo-Szturmowego z Gliwic oraz spotkanie
w∏adz miasta i kombatantów z by∏ymi
kadetami.
Zbigniew MIKO¸AJCZAK
prezes honorowy
Zwiàzku Kadetów II RP

kà Grochowskà, jednej z najwi´kszych bitew powstania, w której zgin´∏o ponad 7 tys. Polaków. Spotkanie
zainaugurowa∏ prezes Kr´gu Pami´ci Narodowej Stefan
Melak. W spotkaniu uczestniczy∏ ks. kard. Józef Glemp,
który odmówi∏ modlitw´ za poleg∏ych powstaƒców oraz
podpisa∏ Apel o ocalenie Olszynki. Nast´pnie referaty
odczytali m.in.: by∏y ambasador W´gier w Polsce –
Akosz Engelmeyer; poeta i t∏umacz, Albaƒczyk Mazllum
Saneja, prof. Marian Marek Drozdowski z IH PAN i in.
W imieniu Hanny Talko z SPK Francja referat Tradycja
Powstania Listopadowego i bitwy grochowskiej odczyta∏a Krystyna Krzyszkowiak. 25 lutego br. w Parku Skaryszewskim odby∏a si´ inscenizacja bitwy pod Olszynkà, w której wzi´∏o udzia∏ blisko 500 osób, z grup rekonstrukcyjnych z Polski, Litwy, Bia∏orusi, ¸otwy, Rosji i in.

Ciàg dalszy na str. 28
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Janina Czaja-Waluda

Ciàg dalszy ze str. 27
26 lutego zaÊ obchody rocznicy, zorganizowane przez
Rady i Zarzàdy Dzielnic Praga-Po∏udnie i Rembertów,
Stowarzyszenie Olszynka Grochowska oraz Kràg Pami´ci Narodowej rozpocz´∏y si´ Mszà Êw. w intencji poleg∏ych powstaƒców, odprawionà w koÊciele p.w. Najczystszego Serca Maryi. Nast´pnie w Alei Chwa∏y w Olszynce Grochowskiej ods∏oni´te zosta∏y: Krzy˝ Obroƒców Olszynki, trzy nowe G∏azy Pami´ci – m.in. Waleriana ¸ukasiƒskiego. Obchody zakoƒczy∏y si´ Apelem Poleg∏ych oraz z∏o˝eniem wieƒców. Na zdj´ciu: do zebranych na sesji przemawia ks. kard. Józef Glemp.

Fot. Agnieszka Boruszkowska

23 lutego w Poznaniu, dla uczczenia 61. rocznicy zakoƒczenia walk o Cytadel´ Poznaƒskà i wyzwolenia
miasta – w∏adze, delegacje spo∏eczeƒstwa i organizacji
kombatanckich oraz przybyli przedstawiciele Wehrmachtu – z∏o˝y∏y kwiaty w kwaterach ˝o∏nierzy polskich, radzieckich i niemieckich na cmentarzu Mi∏ostowo oraz przed iglicà Armii Radzieckiej, w kwaterze Cytadelowców i kwaterze alianckiej na Cytadeli. Przemówienie wyg∏osi∏ prezydent Poznania Tomasz Kayser.
24 lutego w Lublinie odby∏o si´ pierwsze posiedzenie
Klubu Historycznego im. Stefana Roweckiego „Grota”,
który rozpoczà∏ dzia∏alnoÊç w tym mieÊcie z inicjatywy
IPN i Êrodowisk kombatanckich. Podczas posiedzenia,
w którym uczestniczyli przedstawiciele organizacji
kombatanckich, studenci Uniwersytetu im. Marii Sk∏odowskiej-Curie, Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
i Kuratorium OÊwiaty w Lublinie – wybrano Zarzàd, do
którego z ramienia lubelskiego Oddzia∏u Zwiàzku Sybiraków wszed∏ przewodniczàcy Komisji Historycznej
Zwiàzku Jan Stanis∏aw Tumi∏owicz.
7 marca w Lublinie, na zaproszenie Ârodowiska AK
i WiN „Zaporczyków”, cz∏onkowie Zwiàzku Sybiraków
Oddzia∏ w Lublinie wzi´li udzia∏ w uroczystoÊci z okazji
57. rocznicy Êmierci mjra Hieronima Dekutowskiego
ps. „Zapora” i jego szeÊciu podkomendnych, którzy zostali straceni 7 marca 1949 r. w wi´zieniu mokotowskim w Warszawie. Msz´ Êw. w koÊciele garnizonowym
w intencji pomordowanych odprawi∏ ks. abp Boles∏aw
Pylak. Nast´pnie z∏o˝ono kwiaty i zapalono znicze na
symbolicznej mogile mjra H. Dekutowskiego na cmentarzu przy ul. Bia∏ej oraz przy pomnikach na pl. Zamkowym i na ul. Lipowej przy Gimnazjum nr 9 im. Hieronima Dekutowskiego. W uroczystoÊci uczestniczy∏o
17 pocztów sztandarowych, w tym poczet lubelskiego
Zwiàzku Sybiraków: ¸ucja Roskosz, Anna Buczek
i Jerzy Jussis.
oprac. A.B.
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Sanitariuszka
spod Monte Cassino
rodzi∏a si´ 1 listopada 1921 r.
w Osownicy nad Bugiem,
w powiecie drohiczyƒskim.
Uczy∏a si´ w gimnazjum ˝eƒskim
w Piƒsku na Polesiu, w maju 1939 r.
zapisa∏a si´ na organizowany przez
szko∏´ kurs PCK. Gdy we wrzeÊniu
1939 r. przyjecha∏y na Polesie pierwsze pociàgi sanitarne, zg∏osi∏a si´ do
pomocy. W lutym 1940 r. zosta∏a wywieziona do Archangielska, gdzie pracowa∏a przy wyr´bie lasu, a nast´pnie
jako sanitariuszka. Na wiadomoÊç
o tworzeniu si´ w ZSRR Wojska Polskiego przedosta∏a si´ do Buzu∏uku.
Tam otrzyma∏a przydzia∏ do 9 Dywizji.
W dywizyjnym szpitalu piel´gnowa∏a
chorych. W marcu 1942 r. wojsko zosta∏o ewakuowane do Persji. Tam,
w miejscowoÊci Pahlevi, pracowa∏a
w szpitalu. W Teheranie s∏u˝y∏a
w szpitalu wojskowym i ucz´szcza∏a na
pó∏roczny kurs Mi´dzynarodowego
Czerwonego Krzy˝a. W 1943 r. szpital
2 Korpusu zosta∏ przeniesiony do Palestyny. W Ismaili, w Egipcie, skoƒczy∏a kurs chirurgii wojennej. Na poczàtku 1944 r. Szpital Wojskowy nr 3 zosta∏ przewieziony na Pó∏wysep Apeniƒski. Janina Czaja-Waluda, pracujàca w tym˝e szpitalu, wzi´∏a udzia∏
w bitwie o Monte Cassino jako sanitariuszka. Po zdobyciu Bolonii, kiedy
skoƒczy∏ si´ szlak bojowy polskich ˝o∏nierzy na froncie w∏oskim, podj´∏a
prac´ w miejscowoÊci Senigallia, a nast´pnie w szpitalu w Walii. W 1947 r.
wróci∏a do kraju i osiad∏a w Katowicach. Pracowa∏a w Âlàskiej Akademii
Medycznej jako instrumentariuszka.
Po przejÊciu na emerytur´ zamieszka∏a w Gdyni-Or∏owie.
Odznaczona m.in.: Krzy˝em Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski,
Krzy˝em Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzy˝em Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Medalem Florence Nightingale, British Star, Italy
Star, Deference Medal, Krzy˝em Monte Cassino i in. Pe∏ni∏a m.in. funkcje: zast´pcy cz∏onka Prezydium Zarzàdu

U

Fot. Ewa Dumin

Janina Czaja-Waluda podczas ubieg∏orocznych (21 kwietnia 2005 r.) uroczystoÊci z okazji 60. rocznicy wyzwolenia Bolonii przez
2 Korpus Polski, które odby∏y si´ przy Pomniku Bitwy o Monte Cassino w Warszawie

Fot. Archiwum
Zarzàd ZIW RP w Wejherowie podczas obchodów 80. rocznicy powstania. Od lewej siedzà: Stefania Czarnecka, Krystyna Bojarska,
Janina Czaja-Waluda, Jadwiga Gada; stojà:
Ryszard Lenk, Antoni Olejnik, Teodor Sikora,
ks. dziekan Bogus∏aw ˚urawski, Czes∏aw
Tamkun, kmdr dr Grzegorz Piwnicki

G∏ównego ZIW RP, zast´pcy prezesa
Zarzàdu ZIW RP w Gdaƒsku, zast´pcy
prezesa Zarzàdu ZIW RP w Wejherowie. By∏a równie˝ przewodniczàcà Rady Kombatanckiej i Osób Represjonowanych przy prezydencie i staroÊcie
wejherowskim. Podpu∏kownik Janina
Czaja-Waluda 21 maja 2006 r. odesz∏a
na wiecznà wart´.
Oprac. red.
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Âwiadectwo historycznej prawdy

3 Maja w Muzeum Powstania Warszawskiego

Fot. Ewa Zió∏kowska

B-24 J „LIBERATOR”
– symbol bohaterstwa
W dzieƒ Âwi´ta Narodowego 3 Maja, w Muzeum Powstania
Warszawskiego zosta∏a udost´pniona zwiedzajàcym nowa
cz´Êç ekspozycji. MieÊci si´ w niej replika kana∏u, kino panoramiczne i najwi´kszy eksponat – budzàcy szczególne zainteresowanie – samolot „Liberator”.

W uroczystoÊci uczestniczy∏ Prezydent RP
Lech Kaczyƒski z ma∏˝onkà
Fot. Ewa Zió∏kowska

Fot. Ewa Zió∏kowska

Nowa cz´Êç ekspozycji Muzeum Powstania Warszawskiego

Uroczyste ods∏oni´cie repliki najs∏ynniejszego
bombowca z czasów II wojny Êwiatowej

ds∏oni´cia repliki najs∏ynniejszego bombowca z czasów II wojny
Êwiatowej dokona∏ Prezydent
Rzeczpospolitej Polskiej Lech Kaczyƒski.
Obecni byli mi´dzy innymi prezes Warszawskiego Oddzia∏u Âwiatowego Zwiàzku ˚o∏nierzy Armii Krajowej Jerzy Wilgat, prezes Zarzàdu G∏ównego Stowarzyszenia Polskich Kombatantów Obroƒców
Ojczyzny Maciej Krokos oraz syn dowódcy Dywizjonu 301 Andrzej Dàbrowa.
B-24 J „Liberator” stanowi nie tylko
przyk∏ad techniki wojennej, ale tak˝e wymowny symbol bohaterstwa lotników polskich i alianckich dostarczajàcych broƒ
i ˝ywnoÊç walczàcej Warszawie. Na zlecenie Muzeum skonstruowano wiernà kopi´ samolotu, który pilotowany przez kapitana Zbigniewa Szostaka, kawalera
Z∏otego Krzy˝a Virtuti Militari, w drodze
powrotnej znad Warszawy zosta∏ zestrzelony przez myÊliwiec Luftwaffe w nocy
z 14 na 15 sierpnia 1944 roku w Nieszko-

no kana∏, b´dàcy mo˝liwie wiernà kopià
tych, którymi przemieszczali si´ powstaƒcy. Jest ciasny, niski i ciemny, trudno si´
w nim poruszaç.
W obiegajàcej wn´trze antresoli, przeznaczonej na ekspozycje czasowe,
umieszczono nadnaturalnej wielkoÊci
portrety powstaƒców, cywili i ˝o∏nierzy.
Sà Alina Janowska, Krystyna Krahelska,
ks. Franciszek Baraƒski, gen. Tadeusz
Pe∏czyƒski. Autorami wi´kszoÊci fotogramów sà powstaƒczy fotoreporterzy: Eugeniusz Lokajski i Joachim Joachimczyk,
cz´Êç pochodzi ze zbiorów prywatnych.
NowoÊciami w Muzeum sà te˝ multimedialna czytelnia oraz 32-metrowa wie˝a
widokowa, z której mo˝na oglàdaç panoram´ Warszawy.
Na Murze Pami´ci w Parku WolnoÊci
wyrytych jest ponad dziewi´ç tysi´cy trzysta nazwisk poleg∏ych powstaƒców.
Wkrótce przyb´dzie kilkaset nast´pnych.
Ewa ZIÓ¸KOWSKA

O
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wicach Wielkich ko∏o Bochni. SzeÊciu
cz∏onków za∏ogi wraz z dowódcà zgin´∏o
na miejscu. Znalezione w miejscu katastrofy oryginalne fragmenty poszycia kad∏uba i usterzenia oraz antena pomiarowa zosta∏y wmontowane w replik´. D∏ugoÊç kad∏uba samolotu przekracza 20 m,
a rozpi´toÊç skrzyde∏, z których tylko jedno odtworzono w ca∏oÊci – 33 m. W przysz∏oÊci we wn´trzu b´dzie mo˝na uczestniczyç w symulacji lotu nad powstaƒczà
stolicà.
W urzàdzonej w kot∏owni dawnej elektrowni tramwajowej nowej, ogromnej hali wystawowej pozostawiono, zachowany
i odrestaurowany, jeden z szeÊciu oryginalnych, starych kot∏ów. Umiejscowiono
tam sal´ kinowà na 110 osób z panoramicznym ekranem, na którym mo˝na jednoczeÊnie wyÊwietlaç dwa filmy. Pokazywane sà w niej mi´dzy innymi unikatowe
materia∏y filmowe z Warszawy czasu Powstania. W podziemiach zrekonstruowa-
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61. rocznica kapitulacji hitlerowskich Niemiec

Weterani pami´tali

Fot. Ewa Dumin

8 maja br. przy Grobie Nieznanego ˚o∏nierza na pl. Marsza∏ka
Józefa Pi∏sudskiego w Warszawie odby∏y si´ centralne uroczystoÊci, upami´tniajàce przypadajàcà na ten dzieƒ 61. rocznic´
kapitulacji hitlerowskich Niemiec.
asyÊcie pododdzia∏ów reprezentacyjnych i Orkiestry Reprezentacyjnej Wojska Polskiego, a tak˝e pocztów sztandarowych
stowarzyszeƒ zrzeszajàcych kombatantów i osoby represjonowane odby∏a si´
uroczysta zmiana posterunku honorowego. Nast´pnie wieƒce z∏o˝y∏y delegacje w∏adz paƒstwowych i samorzàdowych, przedstawiciele instytucji paƒstwowych i ambasad, m.in. Federacji
Rosyjskiej, Francji i Wielkiej Brytanii,
delegacje stowarzyszeƒ kombatanckich
i harcerzy.
Jako pierwsza wieniec na p∏ycie Grobu
Nieznanego ˚o∏nierza z∏o˝y∏a delegacja
Kapitu∏y Orderu Wojennego Virtuti Militari z Kanclerzem Orderu, gen. bryg.
Stanis∏awem Na∏´cz-Komornickim.
Urzàd do Spraw Kombatantów
i Osób Represjonowanych reprezentowa∏ pe∏niàcy funkcj´ kierownika sekretarz stanu Pawe∏ Wypych.
Po po∏udniu, w Katedrze Polowej
Wojska Polskiego odprawiona zosta∏a
Msza Êw. w intencji poleg∏ych ˝o∏nierzy
oraz weteranów II wojny Êwiatowej.

W

Fot. Ewa Dumin
Na zdj´ciu od prawej: kpt Zbigniew D´bski, pp∏k Boles∏aw Siemiàtkowski, pp∏k Czes∏aw Zaborowski, p∏k Zygmunt ¸ab´dzki, p.o. kierownika UdSKiOR sekretarz stanu Pawe∏ Wypych, pp∏k
Edmund Baranowski, pp∏k Tadeusz Czerkawski, pp∏k Edmund Brzozowski, w astyÊcie p∏k. Ryszarda Stankiewicza

A.B.
Fot. Ewa Dumin
Delegacja Âwiatowego Zwiàzku ˚o∏nierzy Armii Krajowej. Za nià – delegacja Zwiàzku Kombatantów Rzeczpospolitej Polskiej i By∏ych Wi´êniów Politycznych

Fot. Katarzyna Hoppe
9 maja br. na Cmentarzu – Mauzoleum ˚o∏nierzy Radzieckich, na p∏ycie pomnika „Pami´ci ˝o∏nierzy Armii Radzieckiej poleg∏ych
o wyzwolenie Polski spod okupacji niemieckiej w latach 1944-1945” delegacje z∏o˝y∏y
wieƒce i wiàzanki kwiatów. W uroczystoÊci
wzi´li udzia∏ przedstawiciele: w∏adz paƒstwowych, samorzàdowych, korpusu dyplomatycznego, Êrodowisk kombatanckich, a tak˝e
mieszkajàcy w Polsce obywatele Federacji Rosyjskiej

30

Fot. Ewa Dumin

Spotkanie weteranów walk o Niepodleg∏à.
Na zdj´ciu: pp∏k Stefan Gawlik – prezes Krajowego Zwiàzku by∏ych ˚o∏nierzy Polskich Si∏
Zbrojnych na Zachodzie oraz Ârodowiska
1 Dywizji Grenadierów – Francja 1940 r., któremu kombatanci KoÊciuszkowcy przyznali
tytu∏ Honorowego KoÊciuszkowca. Obok niego stoi – p∏k Roman Nogal – prezes Klubu
Kombatantów 1 Dywizji Piechoty im. Tadeusza KoÊciuszki, któremu kombatanci – Grenadierzy nadali tytu∏ Honorowego Grenadiera.
Te dwa znaczàce Êrodowiska weteranów
II wojny Êwiatowej na co dzieƒ ∏àczà wi´zi
przyjaêni i wspó∏pracy (czytaj tak˝e na str. 19).
E.D.
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UroczystoÊci

Warszawa
Niech ta tablica Êwieci po wsze czasy
i niech rozs∏awia dobre imi´ Córek i Synów Pu∏ku

Najm∏odszym ˝o∏nierzom
Rzeczypospolitej
7 maja br. w Katedrze Polowej Wojska Polskiego
w Warszawie, w ramach obchodów 61. rocznicy
kapitulacji hitlerowskich Niemiec odby∏a si´ uroczysta Msza Êw. z okazji pierwszej rocznicy ods∏oni´cia i poÊwi´cenia tablicy ufundowanej dla
uczczenia poleg∏ych w czasie II wojny Êwiatowej
najm∏odszych uczestników walk o Polsk´. Organizatorem obchodów rocznicowych by∏a Rada
Krajowa „Synów Pu∏ku” ZKRP i BWP.
sz´ Êw. w intencji „Synów Pu∏ku” (którzy kontynuujà tradycj´ Orlàt Lwowskich) koncelebrowa∏ ks. p∏k S∏awomir
˚arski. Po Mszy Êw. w imieniu Rady Krajowej g∏os zabra∏ jej wiceprzewodniczàcy, p∏k Stanis∏aw Âwierczewski, który powiedzia∏
m.in.: – Niech jej blask oÊwieca dzieje bojowe najm∏odszych ˝o∏nierzy naszej Rzeczypospolitej. Niech ta tablica Êwieci po wsze
czasy i niech rozs∏awia dobre imi´ „Córek i Synów Pu∏ku”.
Niech m∏ode pokolenie odczytuje historie swych poprzedników.
(...) Dzisiejsza Msza Êw. jest najwy˝szym uznaniem dla tych, co
oddali swe m∏ode ˝yFot. Katarzyna Hoppe
cie na o∏tarzu Ojczyzny. Jest równie˝
w pe∏ni zap∏atà dla
tych, co prze˝yli i dla
tych, co uczestniczà
w dzisiejszej uroczystoÊci. Pozdrawiam
Stanis∏aw´ Syreckà,
Wand´ OstroÊ i Ryszarda Szaliƒskiego, Uroczystà Msz´ Êw. rozpoczà∏ modlitwà
którzy ze wzgl´du na ks. p∏k S∏awomir ˚arski
stan zdrowia nie
uczestniczà w dzisiejszej uroczystoÊci. Nast´pnie
wiàzank´
kwiatów na o∏tarzu
z∏o˝y∏a delegacja „SyFot. Katarzyna Hoppe
nów Pu∏ku” w sk∏adzie: pp∏k Maciej Maksymowicz, przewodniczàcy delegacji;
Wanda Dymczak-Domini i Barbara Ró˝ycka.
Tablic´ pamiàtkowà wmurowano w 2005 r. w mury katedry
w ho∏dzie „Synom i Córkom Pu∏ku” poleg∏ym w walce o wolnoÊç Ojczyzny na wszystkich frontach II wojny Êwiatowej w konspiracji, oddzia∏ach partyzanckich i w Powstaniu Warszawskim.
Na zakoƒczenie uroczystoÊci, przed tablicà pamiàtkowà z∏o˝ono
kwiaty. Mimo choroby przyby∏ ze szpitala p∏k Marian Zatoƒ, by
przed tablicà oddaç ho∏d i zapaliç znicz.
K.H.

Obchody Dnia Flagi
Ju˝ po raz trzeci na placu Zamkowym w Warszawie odby∏y si´ uroczystoÊci z okazji Dnia
Flagi. 2 maja br., z wojskowà asystà honorowà,
na wie˝y zegarowej Zamku Królewskiego podniesiono flag´ paƒstwowà.

M
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Fot. Agnieszka Boruszkowska

roczystoÊç rozpocz´∏a si´ o symbolicznej godz. 11.15 – o tej
porze 67 lat temu, w czasie bombardowania Zamku Królewskiego przez hitlerowców, stanà∏ zegar na wie˝y. Podczas ceremonii wiceminister obrony narodowej Aleksander Szczyg∏o
odebra∏ meldunki od pododdzia∏ów Wojska Polskiego zgromadzonych na placu Zamkowym. Nast´pnie przy dêwi´kach hymnu
paƒstwowego na wie˝y zegarowej Zamku podniesiono flag´ paƒstwowà. UroczystoÊç
zakoƒczy∏a si´ pokazem musztry paradnej, w której wzi´∏y
udzia∏: Batalion Reprezentacyjny WP,
Kompania Repre- Fot. Agnieszka Boruszkowska
zentacyjna Wojsk Làdowych, Kompania Reprezentacyjna Si∏ Powietrznych, Kompania Reprezentacyjna Marynarki Wojennej
oraz Orkiestra Reprezentacyjna WP.
W ceremonii, która zgromadzi∏a na placu Zamkowym t∏umy
oglàdajàcych, uczestniczyli tak˝e m.in.: cz∏onkowie Kapitu∏y Orderu Wojennego Virtuti Militari z Kanclerzem Orderu gen. bryg.
Stanis∏awem Na∏´cz-Komornickim i gen. bryg. Zbigniewem Âcibor-Rylskim, przedstawiciele dowództwa si∏ zbrojnych oraz dyrektor Departamentu Wychowania i Promocji ObronnoÊci
MON Krzysztof Sikora.
Dzieƒ Flagi ustanowiono 20 lutego 2004 r., nowelizujàc ustaw´
o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej.
A.B.

U
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Âwi´to 2 Korpusu Polskiego

62. rocznica bitwy o Monte Cassino
62. rocznica zdobycia Ankony
61. rocznica wyzwolenia Bolonii i zakoƒczenia walk 2 Korpusu Polskiego

JesteÊcie Polsce potrzebni...
18 maja 2006 r. odby∏y si´ uroczystoÊci patriotyczno-religijne, upami´tniajàce czyny bojowe ˝o∏nierzy 2 Korpusu Polskiego, ws∏awionego bitwà o Monte Cassino i wyzwoleniem Bolonii.

Fot. Ewa Dumin

Gen. bryg. Zygmunt Ludwik Odrowà˝-Zawadzki z uczniami Szko∏y
Podstawowej im. 49 Pu∏ku Piechoty w Szyd∏owie

Fot. Ewa Dumin
W uroczystoÊciach uczestniczy∏a m∏odzie˝ z ca∏ej Polski

rzed po∏udniem wikariusz generalny Biskupa Polowego ks. p∏k
S∏awomir ˚arski odprawi∏ Msz´ Êw. w Katedrze Polowej Wojska
Polskiego w intencji ˝o∏nierzy 2 Korpusu Polskiego. Wraz z wikariuszem Msz´ Êw. celebrowa∏ ks. pra∏at Zdzis∏aw Peszkowski, kapelan
Rodzin Katyƒskich. W Eucharystii uczestniczyli weterani, przedstawiciele organizacji kombatanckich, m.in. Krajowego Zwiàzku by∏ych ˚o∏nierzy Polskich Si∏ Zbrojnych na Zachodzie i Stowarzyszenia B˚PSZnZ
„Karpatczycy” oraz Zwiàzku By∏ych ˚o∏nierzy 3 DSK w Londynie.
W homilii ks. p∏k S∏awomir ˚arski mówi∏ o bohaterstwie ˝o∏nierzy walczàcych na Zachodzie z dala od Ojczyzny. Przypomnia∏ wyg∏oszone podczas
obchodów 50. rocznicy bitwy o Monte Cassino s∏owa Ojca Âwi´tego Jana
Paw∏a II, który powiedzia∏ wtedy, ˝e Polacy walczyli we W∏oszech w przekonaniu, i˝ idà drogà prowadzàcà do niepodleg∏ej Polski.
– Chyl´ dziÊ czo∏o przed Wami ˝o∏nierze 2 Korpusu, ˝e nigdy nie
wyparliÊcie si´ Polski mimo tego, ˝e zostaliÊcie przez wiele lat odsuni´ci przez w∏adze rzàdzàce naszà Ojczyznà w okresie powojennym (...)
– mówi∏ ks. S. ˚arski. – Chcia∏bym, abyÊcie stali si´ nauczycielami, profesorami obecnego pokolenia, bowiem Polsce potrzebni sà ludzie Êwiatli, Êwiadkowie historii. Polsce potrzebni sà ludzie tacy jak Wy.
Po Mszy Êw. zosta∏a ods∏oni´ta i poÊwi´cona tablica 3 Dywizji
Strzelców Karpackich. Jej poÊwi´cenia dokonali ks. S. ˚arski, ks. Z.
Peszkowski oraz przedstawiciel Prawos∏awnego Ordynariatu Polowe-

P
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Fot. Ewa Dumin
˚o∏nierze 2 Korpusu Polskiego

go, ks. Micha∏ Dudicz. W ceremonii ods∏oni´cia tablicy uczestniczy∏
tak˝e ks. p∏k Adam Pilch z Ewangelickiego Duszpasterstwa Wojskowego. Po Eucharystii uczestnicy uroczystoÊci udali si´ na plac Marsza∏ka Józefa Pi∏sudskiego, gdzie na p∏ycie Grobu Nieznanego ˚o∏nierza liczne delegacje z∏o˝y∏y wieƒce i oddano ho∏d poleg∏ym podczas
II wojny Êwiatowej bohaterom – ˝o∏nierzom genera∏a W∏adys∏awa Andersa. W uroczystoÊci – na którà stawili si´ byli ˝o∏nierze 2 Korpusu
Polskiego – uczestniczyli m.in.: zast´pca szefa Biura Bezpieczeƒstwa
Narodowego admira∏ floty Ryszard ¸ukasik, wicemarsza∏ek Sejmu
RP Marek Kotlinowski, przedstawiciele – Marsza∏ka Senatu RP, Prezesa Rady Ministrów; wiceminister obrony narodowej, sekretarz stanu Aleksander Szczyg∏o; cz∏onkowie Kapitu∏y Orderu Wojennego
Virtuti Militari na czele z Kanclerzem Orderu gen. bryg. Stanis∏awem
Na∏´cz-Komornickim. Urzàd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych reprezentowa∏ pe∏niàcy obowiàzki Kierownika – sekretarz stanu Pawe∏ Wypych. Obecni byli: attaché wojskowy i morski
Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Pó∏nocnej
– pp∏k Stephen Croft, attaché obrony i wojskowy Stanów Zjednoczonych Ameryki P∏n. p∏k Henry Nowak, wojewoda mazowiecki Tomasz
Koziƒski, naczelnik Zwiàzku Harcerstwa Polskiego – hm. Teresa Hernik. Przyby∏y liczne delegacje i poczty sztandarowe szkó∏ noszàcych
imi´ genera∏a W∏adys∏awa Andersa i ˝o∏nierzy 2 Korpusu Polskiego.
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Âwi´to 2 Korpusu Polskiego

71. rocznica Êmierci Marsza∏ka Józefa Pi∏sudskiego

Paƒstwo dobrem wszystkich

Fot. Katarzyna Hoppe

maja br., na placu Pi∏sudskiego w Warszawie, w 71. rocznic´ Êmierci Józefa Pi∏sudskiego, odby∏y si´ uroczystoÊci
z udzia∏em pocztów sztandarowych, które zainaugurowa∏a Msza
Êw. w archikatedrze Êw. Jana. Nast´pnie przed pomnikiem Marsza∏ka Józefa Pi∏sudskiego odby∏ si´ uroczysty apel. W obchodach rocznicowych wzi´li udzia∏ przedstawiciele w∏adz paƒstwowych, samorzàdowych, wojskowych, kombatanci oraz harcerze.
Na uroczystoÊç przyby∏a
Tablic´ pamiàtkowà poÊwi´conà ˚o∏nierzom 3 Dywizji Strzelców Kar- córka Marsza∏ka – Ja packich ods∏onili: Antoni Lipka – prezes Ârodowiska ˚o∏nierzy 2 Kor- dwiga Pi∏sudska -Jara pusu Polskiego KZb˚PSZnZ (na zdj´ciu pierwszy z lewej) oraz Zbi- czewska. Prezes Zwiàzgniew Kolankiewicz (drugi z lewej). Nast´pnie ks. p∏k S∏awomir ˚ar- ku Pi∏sudczyków Jan Kaski, wikariusz generalny Biskupa Polowego WP oraz ks. pra∏at Zdzi- sprzyk powiedzia∏ m.in.:
s∏aw Peszkowski, kapelan Rodzin Katyƒskich, poÊwi´cili tablic´
– W dzisiejszych czasach
brakuje nam postaw,
które Józef Pi∏sudski
Fot. Katarzyna Hoppe
uosabia∏. Niech pami´ç
Jako pierwsza wieniec przed pomnikiem
o Marsza∏ku pozostaje Marsza∏ka Józefa Pi∏sudskiego z∏o˝y∏a Je˝ywa. Przypomnia∏ tak- go córka, Jadwiga Pi∏sudska-Jaraczewska
˝e, ˝e jedna z naczelnych
zasad Marsza∏ka brzmia∏a: paƒstwo jest dobrem wszystkich
i trzeba o nie dbaç.
Delegacje z∏o˝y∏y wieƒce i wiàzanki kwiatów przed pomniWieniec przed Grobem Nieznanego ˚o∏nierza sk∏ada delegacja 2 KorFot. Katarzyna Hoppe
pusu Polskiego
kiem Józefa Pi∏sudskiego oraz przed Grobem Nieznanego ˚o∏nierza.
W przeddzieƒ rocznicy Êmierci Marsza∏ka ods∏oni´to tablic´
pamiàtkowà. Tablica zawis∏a na Êcianie budynku przy ul. Koszykowej, w którym w latach 1922-23 mieszka∏ Józef Pi∏sudski wraz
z rodzinà.
K.H.

12

Cz´stochowa

Fot. Ewa Dumin
Na zdj´ciu od prawej: Maria Szczepaniec – prezes Stowarzyszenia Klubu
Przyjació∏, Szkó∏ i Organizacji MONTE CASSINO oraz inicjator powo∏ania tego Stowarzyszenia – zrzeszajàcego kilkadziesiàt szkó∏, prezes honorowy
„Karpatczyków” i prezes honorowy Stowarzyszenia... – Tadeusz Czerkawski
oraz uczniowie Zespo∏u Szkó∏ Metalowo-Drzewnych im. gen. broni W∏adys∏awa Andersa w Bia∏ymstoku wraz z dyrektorem Wies∏awem Chabowskim

UroczystoÊci, które odby∏y si´ przy Pomniku Bitwy o Monte Cassino w warszawskim Ogrodzie Krasiƒskich ubarwi∏y czerwone maki
w r´kach kombatantów i m∏odzie˝y. P. o. kierownika UdSKiOR sekretarz stanu Pawe∏ Wypych powita∏ przyby∏ych oraz udekorowa∏
Medalem „Pro Memoria” kpt. broni pancernej Mariana Tomaszewskiego z Londynu. W uroczystoÊci uczestniczy∏ tak˝e Józef
Wojtecki – prezes Zwiàzku „Karpatczyków” w Londynie. Po czym
przemawia∏ wiceminister obrony narodowej sekretarz stanu Aleksander Szczyg∏o. Przypomnia∏, ˝e zdobywajàc wzgórze Monte Cassino ˝o∏nierz polski otworzy∏ wojskom alianckim drog´ na Rzym
i tym samym rozs∏awi∏ imi´ narodu polskiego. W imieniu kierownictwa Ministerstwa Obrony Narodowej i wszystkich ˝o∏nierzy Wojska
Polskiego podzi´kowa∏ kombatantom s∏ynnej bitwy. Minister
A. Szczyg∏o udekorowa∏ Odznakà „Za Zas∏ugi dla ObronnoÊci Kraju” sztandary kilkudziesi´ciu szkó∏ zrzeszonych w Stowarzyszeniu:
Klub Przyjació∏, Szkó∏ i Organizacji MONTE CASSINO. To w∏aÊnie do tej m∏odzie˝y zwróci∏ si´ w swoim wystàpieniu najstarszy
˝o∏nierz 2 Korpusu Polskiego, gen. bryg. Zygmunt Ludwik Odrowà˝-Zawadzki, z apelem o podtrzymywanie to˝samoÊci narodowej
i piel´gnowanie tradycji wysi∏ku bojowego ˝o∏nierza polskiego.
Ewa DUMIN
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Kombatanci
oddajà ho∏d
Marsza∏kowi
Józefowi
Pi∏sudskiemu
marca br., z okazji
imienin Marsza∏ka
Józefa Pi∏sudskiego, w Cz´stochowie odby∏y si´ uroczystoÊci z udzia∏em stowarzyszeƒ kombatanckich. Po
Mszy Êw. delegacje i poczty

19

W uroczystoÊciach uczestniczy∏y delegacje
m.in. Stowarzyszenia Pi∏sudczyków
(pierwszy z prawej – prezes Stowarzyszenia Ryszard Naporowski), Sybiraków
– z lewej wilnianka Helena Kurzak. Obok:
Wac∏aw i Melania Kulpowie. W ostatnim
rz´dzie – od lewej: prezes Stowarzyszenia
Rodzin Katyƒskich Anna Bielecka, jej
córka i naczelnik Wydzia∏u Kultury Urz´du Miasta Ireneusz Kozera
sztandarowe uda∏y si´
przed pomnik Marsza∏ka,
by – sk∏adajàc wieƒce i wiàzanki kwiatów – oddaç
ho∏d Naczelnikowi.

Odrestaurowany Ratusz Miejski – chluba
Cz´stochowy. Na placu im. W∏adys∏awa
Biegaƒskiego, wokó∏ pomnika Marsza∏ka
Józefa Pi∏sudskiego zgromadzi∏y si´ poczty sztandarowe: Wojska Polskiego, Sybiraków, Rodzin Katyƒskich, harcerzy i szkó∏

Helena KURZAK
przewodniczàca Komisji
ds. Kultury
Zwiàzek Sybiraków
Zarzàd Oddzia∏u
w Cz´stochowie
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UCHWA¸A
Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej
z dnia 6 kwietnia 2006 r.
w sprawie uczczenia
260. rocznicy urodzin
Tadeusza KoÊciuszki
W 260. rocznic´ urodzin Tadeusza
KoÊciuszki Sejm Rzeczypospolitej Polskiej przypomina zas∏ugi Naczelnika
pierwszego, ogólnonarodowego powstania dla polskiej kultury obywatelskiej.
By∏ on przyk∏adem traktowania obowiàzków politycznych i wojskowych jako s∏u˝by spo∏ecznej.
Tadeusz KoÊciuszko – republikanin –
wykszta∏cony na pozytywnych wzorach
OÊwiecenia polskiego, francuskiego
i amerykaƒskiego potrafi∏ zaanga˝owaç
do s∏u˝by na rzecz Niepodleg∏oÊci Rzeczypospolitej wszystkich – szlacht´,
mieszczaƒstwo, w∏oÊcian i wszelkie grupy
etniczno-wyznaniowe ówczesnej Polski.
Jest on symbolem przyjaêni polsko-amerykaƒskiej, polsko-francuskiej, polsko-szwajcarskiej oraz wi´zi Polski z ludnoÊcià dawnych kresów Rzeczypospolitej, dzisiejszej Bia∏orusi, Litwy i Ukrainy, i dobrych stosunków z liberalnymi
kr´gami rosyjskimi.
W rocznic´ Jego urodzin Sejm Rzeczypospolitej Polskiej serdecznie pozdrawia ˝o∏nierzy i oficerów jednostek
wojskowych, uczniów i nauczycieli setek
szkó∏ polskich oraz cz∏onków stowarzyszeƒ i organizacji polonijnych noszàcych Jego imi´.
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej pragnie podkreÊliç, ˝e postaç Naczelnika
Tadeusza KoÊciuszki stanowi nadal wa˝ny wzorzec dla kszta∏towania wspó∏czesnych polskich postaw patriotycznych.
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej wyra˝a tak˝e przekonanie, ˝e wkrótce
w Warszawie, wysi∏kiem samorzàdu
i organizacji spo∏ecznych, stanie pomnik Tadeusza KoÊciuszki, który b´dzie
przypomina∏ nam ciàgle aktualnà maksym´ obywatelskà: „Nigdy Polakom
broƒ ich nieprzyjació∏ strasznà nie by∏a,
gdy sami pomi´dzy sobà byli zgodni,
znali swà si∏´ i tej si∏y u˝yç umieli.”
Marsza∏ek Sejmu
Marek JUREK
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Genera∏ Tadeusz KoÊciuszko – bohater Polski
i Stanów Zjednoczonych

Tadeusz KoÊciuszko
w tradycji i legendzie literackiej
Staraniem Stowarzyszenia Budowy Pomnika Tadeusza KoÊciuszki w Warszawie, z okazji 212. rocznicy Insurekcji KoÊciuszkowskiej i przypadajàcej w 2006 r. 260. rocznicy urodzin
Naczelnika – 21 kwietnia br. w Muzeum Wojska Polskiego
w Warszawie odby∏a si´ uroczysta sesja popularno-naukowa
pt. „Tadeusz KoÊciuszko w tradycji i legendzie literackiej”.
referatami wystàpili przedstawiciele Ministerstwa Obrony
Narodowej i historycy. Ponadto w spotkaniu uczestniczyli ˝o∏nierze 1 Warszawskiej Brygady Pancernej im. T. KoÊciuszki oraz liczna
m∏odzie˝ szkolna, cz∏onkowie Stowarzyszenia Budowy Pomnika Tadeusza
KoÊciuszki i kombatanci. Natomiast
22 kwietnia br., z okazji przypadajàcych w tym roku rocznic, odprawione
zosta∏o uroczyste nabo˝eƒstwo w Katedrze Polowej WP. Po Mszy Êw. nastàpi∏ przemarsz na plac Zamkowy,
gdzie delegacje: MON, m.st. Warszawy, ambasady Bia∏orusi i Federacji
Rosyjskiej, Dowództwa 1 Warszawskiej Dywizji Zmechanizowanej
im. T. KoÊciuszki i 1 Brygady Pancernej im. T. KoÊciuszki, m∏odzie˝y
z Maciejowic i ze szkó∏ noszàcych
imi´ Naczelnika, Stowarzyszenia Budowy Pomnika T. KoÊciuszki – z∏o˝y∏y kwiaty przy urnie z sercem Naczelnika. Nast´pnie z∏o˝ono kwiaty przy
pomniku Jana Kiliƒskiego. Potem
odby∏a si´ inscenizacja ataku sprzed
212 lat – powstaƒców bioràcych
udzia∏ w Insurekcji KoÊciuszkowskiej
na siedzib´ gubernatora Igelströma
– w wykonaniu Wojska Polskiego
i bia∏oruskiego. UroczystoÊci zakoƒczy∏y si´ pokazem musztry paradnej
na Rynku Nowego Miasta, z udzia∏em Orkiestry Reprezentacyjnej
Wojsk Làdowych w mundurach
z epoki stanis∏awowskiej.

Z

Fot. DWiPO MON

24 marca br. na Zamku Królewskim w Warszawie odby∏y si´ uroczystoÊci z okazji 212.
rocznicy z∏o˝enia przez Tadeusza KoÊciuszk´
przysi´gi na wiernoÊç Narodowi Polskiemu.
Wieƒce przed urnà z sercem Naczelnika z∏o˝yli m.in. minister obrony narodowej Rados∏aw
Sikorski oraz przedstawiciele Wojska Polskiego. Obecni byli tak˝e: attaché obrony ambasady USA Henry Nowak, prof. Józef Szaniawski, a tak˝e nowo zaprzysi´˝eni ˝o∏nierze
1 Warszawskiej Dywizji Zmechanizowanej
oraz harcerze
Fot. DWiPO MON

p∏k w st. spocz. S∏awomir SADOWSKI
wiceprezes Stowarzyszenia
Budowy Pomnika
Tadeusza KoÊciuszki w Warszawie
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63. rocznica powstania 1 Dywizji Piechoty im.
Tadeusza KoÊciuszki

Najstarsza pierwsza dywizja

T

o jej ˝o∏nierze zawiesili polskà flag´ na symbolach niemieckiej pot´gi. Dywizja zosta∏a odznaczona za zas∏ugi wojenne Orderem Virtuti Militari IV Klasy. Po wojnie przej´∏a nazw´ 1 Warszawskiej Dywizji
Zmechanizowanej im. Tadeusza KoÊciuszki. Dziedziczy ona tradycje
Dywizji Najwy˝szego Naczelnika 1794 roku, „Ksi´stwa Warszawskiego
1807-1812 r.”, Dywizji Piechoty Liniowej Królestwa Polskiego 1815-1831 r., 1 Brygady Legionów 1914-1917 r., 1 Dywizji Piechoty Legionów
1919-1939 r., 1 Dywizji
Grenadierów
1939-1940 r., 1 Warszawskiej
Dywizji Zmechanizowanej im. T. KoÊciuszki
1943 r. I do chwili obecnej jest najd∏u˝ej funkcjonujàcà pierwszà dywizjà w historii polskiej
wojskowoÊci. Dowodzi
Fot. Ewa Dumin
nià 30. dowódca. Jest
nim Pan gen. dyw. Piotr
Czerwiƒski, któremu Fot. Ewa Dumin
wraz z jego wspania∏à
kadrà zawdzi´czamy
opiek´ nad weteranami
II wojny Êwiatowej – tymi ze Wschodu i tymi
z Zachodu oraz z Ruchu
Oporu... – tymi s∏owami
przypomnia∏ m.in. tradycj´ 1 Dywizji Piechoty im. Tadeusza Ko- Przemawia prezes Klubu KoÊciuszkowców
Êciuszki – prezes Klubu p∏k Roman Nogal
„KoÊciuszkowców” p∏k Roman Nogal w swoim wystàpieniu podczas
uroczystoÊci, które odby∏y si´ 13 maja 2006 r. z okazji 63. rocznicy powstania 1 Dywizji Piechoty im. Tadeusza KoÊciuszki. Przy pomniku KoÊciuszkowców w Warszawie zgromadzili si´ byli KoÊciuszkowcy, przedstawiciele organizacji kombatanckich, mi´dzy innymi – zaprzyjaênionych z KoÊciuszkowcami – Grenadierów oraz innych Êrodowisk Krajowego Zwiàzku by∏ych ˚o∏nierzy Polskich Si∏ Zbrojnych na Zachodzie,
Zwiàzku Kombatantów Rzeczpospolitej Polskiej i By∏ych Wi´êniów Politycznych z prezesem gen. dyw. Wac∏awem Szklarskim, Ârodowiska
„Obro˝a” Âwiatowego Zwiàzku ˚o∏nierzy Armii Krajowej i in. Obecni
byli przedstawiciele Wojska na czele z dowódcà 1 Warszawskiej Dywizji
Zmechanizowanej im. T. KoÊciuszki – gen. dyw. Piotrem Czerwiƒskim,
przedstawiciele w∏adz samorzàdowych oraz delegacje kultywujàcych tradycje or´˝a polskiego szkó∏ z pocztami sztandarowymi.
E.D.

_____________ Poszukujemy ______________

Obóz w Sobieszowie
zwiàzku z 700-leciem Sobieszowa staram si´ poznaç dzieje obozu pracy z czasów II wojny Êwiatowej, który mieÊci∏
si´ w∏aÊnie w Sobieszowie. Oficjalna jego nazwa brzmia∏a: Kommando nr 349 Hermsdorf – Kynast, Stalag VIII A Görlitz.
Wiem, ˝e by∏o tu oko∏o 140 wi´êniów. Dotychczas zebrane informacje sà podane w ksià˝ce pt. „700 lat Sobieszowa”, ale nie
spotka∏em ˝yjàcych wi´êniów, którzy mogliby poszerzyç wiedz´
na ten temat.
Ostatnio dowiedzia∏em si´, ˝e wiosnà 2005 r. by∏ w Sobieszowie, na placu dawnego obozu, by∏y wi´zieƒ mieszkajàcy obecnie
w Rzeszowie – i rozmawia∏ on z robotnikami z pobliskiej budowy. Niestety, nie znam jego nazwiska i adresu.
Zwracam si´ z uprzejmà proÊbà o pomoc w odnalezieniu tego m´˝czyzny, ustaleniu jego nazwiska i adresu. Je˝eli istnieje
mo˝liwoÊç kontaktu z innymi wi´êniami obozu Hermsdorf – Kynast, bardzo prosz´ o pomoc.
Materia∏y te pomog∏yby w utrwaleniu pami´ci o m´czeƒstwie
Polaków na naszym terenie, a do tej pory fakty te sà prawie nieznane.
ks. Józef FRÑC
proboszcz rzym.-kat.
Parafii p.w. Êw. Marcina
ul. Cieplicka 219
58-570 Jelenia Góra
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Gdaƒsk, 21 marca 2006 r.
Komunikat Nr LXXI/3/06
z informacjà o internetowej stronie Ko∏a „Gdaƒsk”
arzàd Ko∏a, powiadamiajàc naszych cz∏onków, przyjació∏
i sympatyków o utworzeniu w∏asnej strony internetowej,
uprzejmie zaprasza do zapoznania si´ z www.maczkowcy.si.pl –
ta sama strona tak˝e www.maczkowcy.pl – oraz do wniesienia
swoich uwag, propozycji i opinii w „Ksi´dze GoÊci”, do której
równie serdecznie zapraszamy.
Bardzo te˝ prosimy o zapoznanie si´ z umieszczonym na
wst´pie Apelem oraz ˝yczliwà w tej sprawie pomoc. Ocalmy nasze „˝o∏nierskie drogi do Dywizji” od zapomnienia! Redakcje,
zarówno strony internetowej, jak i biuletynu „Kronika Weterana Pierwszej Pancernej”, wdzi´czne b´dà za ka˝de kolejne uzupe∏nienie ju˝ posiadanych biografii i innych na temat Dywizji
materia∏ów.
Niezale˝nie od „Ksi´gi GoÊci”, adresy kontaktowe e-mail: redakcja strony internetowej – Dariusz Szymczyk: maczkowcy@si.pl,
równie˝ moszymo@si.pl oraz haas@si.pl.

Z

Zygmunt HAAS
prezes, za Zarzàd Ko∏a „Gdaƒsk”
Zwiàzku Kó∏ 1 Dywizji Pancernej gen. St. Maczka
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Otwarcie Izby Pami´ci p∏k. Ryszarda Kukliƒskiego

Mia∏ do wyboru
– paƒstwo, które nie by∏o suwerenne, i Naród...
Fot. DWiPO MON

Fot. DWiPO MON

Fot. DWiPO MON
Poczty sztandarowe stowarzyszeƒ kombatanckich podczas uroczystoÊci na warszawskim
Starym MieÊcie

Wystaw´ otwiera zdj´cie pu∏kownika Ryszarda Kukliƒskiego z Ojcem Âwi´tym Janem
Paw∏em II. Niewielkie pomieszczenia Izby Pami´ci wype∏ni∏y t∏umy przyby∏ych

Pu∏kownik Ryszard Kukliƒski s∏u˝y∏ w wojsku polskim od 1947 r.
W latach 60. pracowa∏ w Sztabie Generalnym. Jako wysoki stopniem oficer SG na poczàtku lat 70. nawiàza∏ wspó∏prac´ z CIA.
W 1981 r. uprzedzi∏ Amerykanów o zamiarze wprowadzenia
przez ówczesne w∏adze stanu wojennego w Polsce i przekaza∏
im plany operacji oraz inne tajemnice Uk∏adu Warszawskiego.
Zmar∏ 11 lutego 2004 r. w Tampie na Florydzie. Jego prochy zosta∏y sprowadzone do Polski i z∏o˝one w Alei Zas∏u˝onych
Cmentarza Wojskowego na Powàzkach w Warszawie.
– Powiedz mi, co sàdzisz o Pu∏kowniku Kukliƒskim, a powiem ci,
kim jesteÊ. Powiem ci, czy rozumiesz tragizm naszych dziejów...
– mówi∏ podczas uroczystoÊci otwarcia Izby Pami´ci p∏k. Ryszarda Kukliƒskiego minister obrony narodowej Rados∏aw Sikorski.
Âwi´to 3 Maja, w Warszawie,
na ty∏ach archikatedry Êw. Jana Chrzciciela, na Kanonii
– po Mszy Êw. w Bazylice Êw. Krzy˝a Biskup Polowy Wojska Polskiego gen.
dyw. Tadeusz P∏oski poÊwi´ci∏ i wraz
z ministrem obrony narodowej Rados∏awem Sikorskim otworzy∏ Izb´ Pami´ci p∏k. Ryszarda Kukliƒskiego. Przyby∏ych na uroczystoÊç powita∏ organizator
i kustosz Izby Pami´ci... – prof. Józef
Szaniawski . Obecni byli m.in. p∏k
Henry Nowak, attaché wojskowy ambasady Stanów Zjednoczonych; wicepremier i minister spraw wewn´trznych
i administracji Ludwik Dorn, szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego
gen. Franciszek Gàgor, by∏y premier
Polski Jan Olszewski, legendarna dzia∏aczka „SolidarnoÊci” Anna Walentynowicz. Licznie przybyli kombatanci,

W

przedstawiciele Âwiatowego Zwiàzku
˚o∏nierzy Armii Krajowej oraz Zwiàzku ˚o∏nierzy Narodowych Si∏ Zbrojnych, których cz∏onkiem honorowym
by∏ pu∏kownik Ryszard Kukliƒski.
W przemówieniu wyg∏oszonym podczas
ceremonii minister Rados∏aw Sikorski
powiedzia∏ m.in.: – Pu∏kownik Ryszard
Kukliƒski by∏ postacià bohaterskà i tragicznà. Mia∏ do wyboru paƒstwo, które
nie by∏o suwerenne, i Naród.
Ekspozycja w Izbie Pami´ci... sk∏ada
si´ z licznych dokumentów i zdj´ç, m.in.
otwierajàcej wystaw´ fotografii p∏k. Kukliƒskiego z Ojcem Âwi´tym Janem
Paw∏em II. Uczestniczàcy w uroczystoÊci ˝o∏nierze Armii Krajowej przekazali
tak˝e swój bojowy sztandar, wyhaftowany przez zakonnice w 1944 r.
Oprac. E.D.

Fot. DWiPO MON

W uroczystym otwarciu Izby Pami´ci p∏k. Kukliƒskiego wzi´li udzia∏ m.in. przedstawiciele
najwy˝szych w∏adz paƒstwowych i Wojska
Polskiego, Biskup Polowy WP gen. dyw. Tadeusz P∏oski oraz kombatanci (na zdj´ciu drugi
z lewej – prezes Zarzàdu G∏ównego Âwiatowego Zwiàzku ˚o∏nierzy Armii Krajowej Czes∏aw Cywiƒski) i mieszkaƒcy stolicy

Fot. Archiwum ZG Z˚NSZ
6 maja 1998 r. p∏k Ryszard Kukliƒski (stoi
drugi od lewej) ods∏oni∏ na placu Zamkowym
w Warszawie Tablic´ Katyƒskà, poÊwi´conà
pami´ci oficerów Wojska Polskiego, zamordowanych po 17 IX 1939 r. przez ludobójczy
komunizm sowiecki

