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Gdy myÊl´ – Ojczyzna...

11 listopada 2006 r. Narodowe Âwi´to Niepodleg∏oÊci

Dzieƒ odzyskania niepodleg∏oÊci
Fot. Ewa Dumin

Fot. Ewa Dumin

Fot. www.ordynariat.opoka.org.pl
roczyste obchody Narodowego Âwi´ta Niepodleg∏oÊci 11 listopada 2006 r. rozpocz´∏a o godz. 9.00 Msza Êw. w intencji Ojczyzny w sto∏ecznej Bazylice Êw. Krzy˝a, której przewodniczy∏ Biskup Polowy WP gen. dyw. Tadeusz P∏oski. We Mszy Êw. uczestniczyli
m.in. Prezydent RP Lech Kaczyƒski wraz z ma∏˝onkà Marià, Marsza∏ek
Sejmu RP Marek Jurek, Marsza∏ek Senatu RP Bogdan Borusewicz, minister obrony narodowej Rados∏aw Sikorski, genera∏ Franciszek Gàgor
– szef Sztabu Generalnego WP, kierownik Urz´du do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Janusz Krupski, generalicja, parlamentarzyÊci, harcerze i kombatanci.
Na poczàtku liturgii bp T. P∏oski przyjà∏ z ràk harcerzy ZHP „Ogieƒ
Niepodleg∏oÊci”. W kazaniu Biskup Polowy WP mówi∏ m.in.: (...) naród
bez patriotyzmu staje si´ spo∏eczeƒstwem podobnym do przeganianego
z zagrody do zagrody stada owiec (...) oraz – nawiàzujàc do odzyskania
niepodleg∏oÊci w 1918 r. – (...) Zosta∏y wys∏uchane modlitwy skazywanych na zsy∏k´, wywo˝onych na Syberi´, emigrujàcych na obczyzn´.
Spe∏ni∏y si´ t´sknoty naszych wieszczów narodowych, tworzàcych na
obczyênie najpi´kniejsze karty naszej narodowej poezji i literatury; pragnienia ˝o∏nierzy s∏u˝àcych w obcych i wrogich sobie formacjach wojskowych. Zbrojny czyn legionistów zamieni∏ si´ w rzeczywistoÊç, której
na imi´ wolnoÊç i niepodleg∏oÊç.
Po Mszy Êw., o godz. 10.30, podczas uroczystoÊci w Pa∏acu Prezydenckim Prezydent RP Lech Kaczyƒski wr´czy∏ ordery zas∏u˝onym ˝o∏nierzom – kombatantom oraz dzia∏aczom opozycji niepodleg∏oÊciowej
(patrz str. 16). Po raz pierwszy wr´czone zosta∏y szeÊciu ˝o∏nierzom s∏u˝àcym w misjach pokojowych – Ordery Krzy˝a Wojskowego ustanowione z inicjatywy Prezydenta RP.
O godz. 12.00 odby∏a si´ uroczysta zmiana posterunku honorowego
przy Grobie Nieznanego ˚o∏nierza. W uroczystoÊci uczestniczy∏ Prezydent RP, Zwierzchnik Si∏ Zbrojnych Lech Kaczyƒski, prezes Rady Ministrów Jaros∏aw Kaczyƒski, marsza∏kowie Sejmu i Senatu, przedstawiciele Wojska, w∏adz samorzàdowych, organizacji politycznych i spo∏ecznych, kombatanci i harcerze. W ramach uroczystoÊci oddano 12 salw
armatnich i z∏o˝ono wieƒce na p∏ycie Grobu Nieznanego ˚o∏nierza.
Podczas Apelu Pami´ci wspomniano ˝o∏nierzy, którzy oddali ˝ycie za
Ojczyzn´ na przestrzeni dziejów. Po defiladzie pododdzia∏ów Prezydent RP wraz z delegacjà rzàdowo-parlamentarnà z∏o˝y∏ wieniec przed
pomnikiem Marsza∏ka Józefa Pi∏sudskiego.
BezpoÊrednio po zakoƒczeniu uroczystoÊci na pl. Marsza∏ka Józefa
Pi∏sudskiego Prezydent RP Lech Kaczyƒski uroczyÊcie otworzy∏ Sal´
Tradycji w siedzibie Dowództwa Garnizonu Warszawa.
E.D.

Fragmenty przemówienia Prezydenta RP Lecha
Kaczyƒskiego, wyg∏oszonego 11 listopada 2006 r.
podczas uroczystej odprawy wart przed Grobem
Nieznanego ˚o∏nierza

listopada 2006 r., w przeddzieƒ Narodowego Âwi´ta Niepodleg∏oÊci, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Lech Kaczyƒski spotka∏ si´ w Belwederze z przedstawicielami Êrodowisk niepodleg∏oÊciowych i kombatanckich. Organizatorem spotkania by∏o Biuro Bezpieczeƒstwa Narodowego. Podczas uroczystoÊci Prezydent RP mianowa∏
na stopieƒ genera∏a brygady pu∏kownika Stefana Ba∏uka – oficera Polskich Si∏ Zbrojnych na Zachodzie i Armii Krajowej, cichociemnego, ka-

walera Krzy˝a Srebrnego Orderu
Wojennego Virtuti Militari.
Cz´Êcià spotkania by∏ tak˝e Wieczór Patriotyczny, przygotowany
przez Janusza Zakrzeƒskiego i Jana
Kasprzyka.
Tekst i zdj´cie www.prezydent.pl
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88 lat temu spe∏ni∏y si´ sny Polaków
o niepodleg∏oÊci...
[...] 88 lat temu spe∏ni∏y si´ sny pi´ciu prawie pokoleƒ Polaków, sny o niepodleg∏oÊci. Polska narodzi∏a si´ na nowo. Ten
sukces by∏ dzie∏em walki toczonej od Powstania KoÊciuszkowskiego, a˝ po rok 1918. By∏ sukcesem tych, którzy przez sto dwadzieÊcia kilka lat pozostali nieugi´ci. Rok 1918 to rok koƒca
I wojny Êwiatowej. MieliÊmy wtedy polski korpus posi∏kowy, dwa
korpusy w Rosji, armi´ Hallera we Francji. MieliÊmy rozwini´te
˝ycie polityczne, od prawie dwóch lat powstawa∏a polska administracja. MieliÊmy elity, które konsekwentnie w tym czasie dà˝y∏y do niepodleg∏oÊci. To wszystko stworzy∏o warunki dla odbudowy paƒstwa w sytuacji niezwykle wr´cz trudnej.
11 listopada 1918 roku, gdy w Warszawie rozbrajano niemiecki garnizon, nasz kraj nie mia∏ utrwalonych granic, na jego terenie by∏y nieliczne tylko Polskie Si∏y Zbrojne, z wszystkich stron
czaili si´ wrogowie – a mimo wszystko w ciàgu niespe∏na trzech
lat Polska, walczàc na prawie wszystkich swoich granicach, zdo∏a∏a wywalczyç kraj o powierzchni blisko 400 tysi´cy kilometrów
kwadratowych, odeprzeç sowiecki najazd, mówiàc krótko – odnieÊç zwyci´stwo.
Dlaczego by∏o to mo˝liwe? W trakcie Apelu Poleg∏ych pad∏y
nazwiska wielkich Polaków tamtych czasów. Warto pami´taç
o jednym: ˝e ci ludzie, reprezentujàcy ró˝ne obozy – obóz lewicy niepodleg∏oÊciowej i obóz narodowy, ludowców, socjalistów
– potrafili si´ porozumieç w sprawach najwa˝niejszych. W roku
1919 naczelnikiem paƒstwa by∏ Józef Pi∏sudski, a delegatem Polski na konferencj´ wersalskà Roman Dmowski. Ludzie ideowo,
politycznie zasadniczo ze sobà sk∏óceni, ale w warunkach tworzenia Polski, w warunkach zagro˝enia paƒstwa, ci ludzie potrafili si´ porozumieç. [...]

Na ok∏adce: weterani wojny 1920 r. – kpt. Zenon Jankowski z Sierpca i kpt. Stanis∏aw Wycech z Warszawy podczas uroczystoÊci z okazji Narodowego Âwi´ta Niepodleg∏oÊci 11 listopada 2006 r. na placu Marsza∏ka Józefa Pi∏sudskiego w Warszawie. Fot. Ewa Dumin
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Refleksja na Bo˝e Narodzenie

Ojczyzna
jczyzna –
kiedy myÊl´ – wówczas
wyra˝am siebie
i zakorzeniam,
mówi mi o tym
serce,
jakby
ukryta granica,
która ze mnie
przebiega ku innym, aby wszystkich ogarniaç W kaplicy na Watykanie. Dzi´kczynienie po Mszy
Êw. koncelebrowanej, z Ojcem Âwi´tym (1982 r.)
w
przesz∏oÊç
dawniejszà ni˝ ka˝dy z nas: z niej si´ wy∏aniam... gdy myÊl´
Ojczyzna – by zamknàç jà w sobie jak skarb. Pytam wcià˝, jak go
pomno˝yç, jak poszerzyç t´ przestrzeƒ, którà wype∏nia.

O

Ojczyzna – kiedy myÊl´ – s∏ysz´ jeszcze dêwi´k kosy, gdy uderza o Êcian´ pszenicy, ∏àczàc si´ w jeden profil z jasnoÊcià niebosk∏onu.
Lecz oto nadciàgajà kosiarki, zapuszczajàc do wn´trza tej
Êciany i dêwi´ków monotoni´ i ruchów gwa∏towne p´tle, i tnà...
Ojczyzna: wyzwanie tej ziemi rzucone przodkom i nam, by
stanowiç o wspólnym dobru i mowà w∏asnà jak sztandar wyÊpiewaç dzieje.
Âpiew dziejów spe∏niajà czyny zbudowane na opokach woli.
Dojrza∏oÊcià samostanowienia osàdzamy m∏odoÊç naszà, czasy
rozbicia i z∏oty wiek –
Osàdzi∏a z∏otà wolnoÊç niewola.
Nosili w sobie ów wyrok bohaterowie stuleci: w wyzwanie ziemi wchodzili jak w ciemnà noc, wo∏ajàc „wolnoÊç jest dro˝sza
ni˝ ˝ycie!”.
OsàdziliÊmy wolnoÊç naszà sprawiedliwiej ni˝ inni – podnosi∏a swój g∏os tajemnica dziejów – na o∏tarzu samostanowienia
p∏on´∏y ofiary pokoleƒ – przejmujàce wo∏anie wolnoÊci silniejszej ni˝ Êmierç.
Ziemia trudnej jednoÊci. Ziemia ludzi szukajàcych w∏asnych dróg.
Ziemia d∏ugiego podzia∏u poÊród ksià˝àt jednego rodu.
Ziemia poddana wolnoÊci ka˝dego wzgl´dem wszystkich.
Ziemia na koniec rozdarta przez ciàg prawie szeÊciu pokoleƒ,
rozdarta na mapach Êwiata! a jak˝e˝ w losach swych synów!
Ziemia poprzez rozdarcie zjednoczona w sercach Polaków
jak ˝adna.
Karol Kardyna∏ WOJTY¸A, Ojczyzna,
wyd. „Znak” Kraków 1983, s. 7, 15, 19, 57.
[Redakcja „Kombatanta” serdecznie dzi´kuje za udost´pnienie
zdj´cia ks. Henrykowi Kietliƒskiemu, autorowi ksià˝ki Moje
dialogi z Janem Paw∏em II, Wydawnictwo Apostolicum; kapelanowi Oddzia∏u Warszawskiego Stowarzyszenia Szarych Szeregów, Ârodowisk: ˚o∏nierzy Armii Krajowej batalionów „Parasol” i „ZoÊka”, ˚o∏nierzy Zgrupowania „Kryska”.]
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Szanowni
Kombatanci i Osoby
Represjonowane!
M

ija kolejny rok obfitujàcy w wa˝ne dla naszej
Ojczyzny wydarzenia i rocznice. Rok aktywnej
dzia∏alnoÊci polskich kombatantów i osób represjonowanych,
w którym kontynuowane by∏y i rozwijane
ró˝norodne formy piel´gnowania tradycji or´˝a
polskiego i walki o Niepodleg∏à Polsk´.
Polscy weterani po raz kolejny udowodnili,
˝e Ich s∏u˝ba Ojczyênie jeszcze si´ nie skoƒczy∏a.
W roku 2006 obchodziliÊmy m.in. 65. rocznic´
powstania Polskich Si∏ Zbrojnych na Wschodzie pod
wodzà gen. W∏adys∏awa Andersa; rocznic´ WrzeÊnia
1939 r.; przypominaliÊmy o udziale Polaków
w najwi´kszych bitwach stoczonych na wszystkich
frontach II wojny Êwiatowej; o fenomenie Polskiego
Paƒstwa Podziemnego; prawd´ o bohaterstwie
i tragedii Powstaƒców Warszawskich, o walce ˝o∏nierzy
II konspiracji z obcà w∏adzà... A˝ po 50. rocznic´
Poznaƒskiego Czerwca, którego nie by∏oby, gdyby
nie przekazywane z pokolenia na pokolenie wartoÊci
– Bóg, Honor, Ojczyzna.
Tych wartoÊci i poszanowania tradycji w∏aÊnie uczà
biografie Paƒstwa.
Âwi´ta Bo˝ego Narodzenia to czas dokonywania
podsumowaƒ i refleksji – zarówno w domach
rodzinnych, jak i w naszym wspólnym – Polsce.
Trwajmy w nadziei, ˝e Wieczerza Wigilijna
przyniesie nam wszystkim
– tak jak nakazuje nasza polska tradycja
– pokój i pojednanie.
Przekazujemy najserdeczniejsze ˝yczenia zdrowia
i wszelkiej pomyÊlnoÊci – Wam Drodzy Kombatanci
i Osoby Represjonowane oraz Waszym bliskim.
Szczególnie serdecznie ∏àczymy si´ w tych chwilach
z naszymi kombatantami ˝yjàcymi
poza granicami Kraju.
Niech Nowy 2007 Rok obfituje w pomyÊlne
zdarzenia w Waszym ˝yciu osobistym, w organizacjach
kombatanckich oraz w naszej wspólnej
Rzeczypospolitej Polskiej.

Janusz Krupski
Kierownik Urz´du do Spraw Kombatantów
i Osób Represjonowanych
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Posiedzenie Rady do Spraw Kombatantów

i Osób Represjonowanych
19 paêdziernika 2006 r. w siedzibie UdSKiOR odby∏o si´ posiedzenie Rady do Spraw
Kombatantów i Osób Represjonowanych.
a wst´pie kierownik Urz´du
Janusz Krupski wr´czy∏ akty
nominacyjne – nieobecnym na
poprzednim, pierwszym posiedzeniu
Rady w nowym sk∏adzie – nowo powo∏anym cz∏onkom Rady: honorowemu prezesowi Zrzeszenia „WolnoÊç
i Niezawis∏oÊç” i Rady Naczelnej
ÂZ˚AK, prezesowi ZO DolnoÊlàskiego ÂZ˚AK – Jerzemu Woêniakowi ,
przewodniczàcemu Rady Federacji
Âwiatowej SPK w Wielkiej Brytanii
Czes∏awowi Maryszczakowi oraz prezesowi Ogólnopolskiego Zwiàzku
˚o∏nierzy Batalionów Ch∏opskich
– Stanis∏awowi Ozonkowi .
Pierwszy punkt posiedzenia Rady
poÊwi´cony by∏ omówieniu za∏o˝eƒ do
zmiany
ustawy
kombatanckiej.
W swoim wystàpieniu kierownik
UdSKiOR Janusz Krupski podkreÊli∏,
i˝ w za∏o˝eniach do projektu ustawy
opracowywanych w Urz´dzie wyraênie wyodr´bnione zosta∏y poszczególne grupy, które sà jej adresatem:
kombatanci, uczestnicy walki cywilnej
lat 1914-1945, dzia∏acze opozycji lat
1944-1989 wobec dyktatury komunistycznej i ofiary represji systemów totalitarnych.
Za∏o˝enia do projektu zawierajà
m.in. postulat utworzenia Korpusu
Weteranów Walk o Niepodleg∏oÊç.
W sk∏ad Korpusu wejdà kombatanci,
którzy otrzymajà specjalne legitymacje.
Szczegó∏owe za∏o˝enia, po ws∏uchaniu opinii Rady, zostanà przed∏o˝one do dalszych konsultacji w Êrodowisku kombatanckim.
W dyskusji, jaka nast´pnie si´ wywiàza∏a, g∏os zabra∏ m.in. wiceprezes
Zwiàzku ˚o∏nierzy Narodowych Si∏
Zbrojnych Witold Grzebski , który zaznaczy∏, i˝ „˝o∏nierze drugiej konspiracji”, czyli ci, którzy po 1945 r. nie
z∏o˝yli broni – powinni byç uznani za
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kombatantów – weteranów wojny.
Prezes Zwiàzku Powstaƒców Warszawskich – gen. bryg. Zbigniew Âci bor -Rylski wyrazi∏ satysfakcj´ z zapowiedzi utworzenia Korpusu Weteranów Walk o Niepodleg∏oÊç oraz nadziej´, ˝e ustawa w nowym kszta∏cie
zintegruje Êrodowiska kombatanckie.
Przewodniczàcy Rady, prezes ZG
ÂZ˚AK Czes∏aw Cywiƒski podzi´kowa∏ zespo∏owi pod kierownictwem ministra Janusza Krupskiego, który
opracowa∏ za∏o˝enia do projektu
zmian w ustawie kombatanckiej i zaproponowa∏, aby dalsza dyskusja nad
nimi odby∏a si´ w Êrodowiskach kombatanckich, a wnioski z niej wynikajàce przedstawione zosta∏y na nast´pnym posiedzeniu Rady.
Kolejnym tematem posiedzenia Rady by∏a kwestia proponowanego w za∏o˝eniach do projektu zmian w ustawie – podporzàdkowania Urz´du do
Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Prezesowi Rady Ministrów. Rada jednomyÊlnie zaakceptowa∏a ów postulat oraz – na wniosek
zast´pcy przewodniczàcego Rady,
prezesa SPK w Kraju W∏adys∏awa
M a t k o w s k i e g o – podj´∏a uchwa∏´
w tej sprawie.
W nast´pnym punkcie posiedzenia
Rady naczelnik Wydzia∏u Odznaczeƒ
i Mianowaƒ w Departamencie Wojskowym UdSKiOR p∏k dr Miros∏aw
Sulej przedstawi∏ zasady i podstawy
prawne uhonorowaƒ kombatantów
medalami, odznaczeniami paƒstwowymi i mianowaniami na wy˝sze stopnie oficerskie.
Wypowiedzia∏ si´ w tej sprawie równie˝ kierownik Urz´du Janusz Krupski, informujàc zebranych o wznowieniu przyznawania cenionego wÊród
kombatantów Medalu „Pro Memoria”. Zwróci∏ przy tym uwag´ na fakt,
i˝ pojawiajà si´ postulaty dotyczàce

honorowania walki o niepodleg∏oÊç
kontynuowanej w okresie powojennym, na przyk∏ad poprzez przywrócenie nadawania historycznego odznaczenia – Krzy˝a Niepodleg∏oÊci oraz
Medalu Niepodleg∏oÊci. Zapowiedzia∏, ˝e zwróci si´ do Prezydenta RP
z inicjatywà w tej sprawie. W dalszej
cz´Êci spotkania poruszono inne kwestie, m.in. prezes Jerzy Woêniak zaznaczy∏, i˝ – ze wzgl´du na zaawansowany wiek podopiecznych Urz´du
– w dyskusjach o problemach kombatanckich dominowaç powinny sprawy
socjalne i zdrowotne. Prezes Zwiàzku
Sybiraków Tadeusz Chwiedê postulowa∏, aby bezp∏atne by∏y tak˝e leki dla
wdów i wdowców po kombatantach
oraz zwróci∏ uwag´ na bulwersujàcy
Êrodowisko kombatanckie problem
braku niektórych wa˝nych pozycji
w obowiàzujàcym od 1 lipca br. wykazie bezp∏atnych leków.
Prezes Klubu Kombatantów 1 Dywizji Piechoty im. T. KoÊciuszki Ro man Nogal wystàpi∏ z wnioskiem, aby
Medal „Pro Memoria” przyznawany
by∏ wy∏àcznie osobom szczególnie zas∏u˝onym w utrwalaniu pami´ci o ludziach i ich czynach w walce o niepodleg∏oÊç Polski.
Z kolei wiceprzewodniczàcy Rady
W∏adys∏aw Matkowski poruszy∏ kwesti´ zdarzajàcego si´ poÊwiadczania
nieprawdy we wnioskach o przyznanie
uprawnieƒ kombatanckich oraz postulowa∏, aby wnioski o odznaczenia
umotywowane by∏y nie tyle zas∏ugami
wojennymi (te zapisane zosta∏y bowiem w uprawnieniach kombatanckich), ile postawà obywatelskà po
wojnie. Mówi∏ równie˝ mi´dzy innymi
o potrzebie koordynacji uroczystoÊci
(np. poprzez prowadzenie ich rejestru) organizowanych przez poszczególne Êrodowiska kombatanckie.
Notowa∏a Ewa DUMIN
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UCHWA¸A
Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
z dnia 27 paêdziernika 2006 r.
w sprawie 50. rocznicy „Paêdziernika ’56”
W 50. rocznic´ „Paêdziernika ’56” Sejm Rzeczypospolitej Polskiej sk∏ada ho∏d ludziom, którzy swojà postawà, zaanga˝owaniem, a zw∏aszcza czynnym oporem wobec stalinizmu zapoczàtkowali demokratyczne przemiany i proces odzyskiwania
przez Polsk´ suwerennoÊci w polityce, gospodarce i kulturze.
Marsza∏ek Sejmu
Marek JUREK

Wizyty kierownika
Urz´du

Z nades∏anej
korespondencji

Pary˝

Wspólna pami´ç
o konfliktach XX wieku
dniach 26-27 paêdziernika br. kierownik
Urz´du do Spraw Kombatantów i Osób
Represjonowanych Janusz Krupski wzià∏
udzia∏ jako przewodniczàcy polskiej delegacji
w pierwszej Mi´dzynarodowej Konferencji
„Wspólna pami´ç o konfliktach XX wieku”,
poÊwi´conej wspó∏pracy paƒstw alianckich
oraz by∏ych wrogów podczas wojen ubieg∏ego
stulecia. By∏o to pierwsze mi´dzynarodowe
spotkanie na temat pami´ci wspólnej, zorganizowane w siedzibie UNESCO z inicjatywy
francuskiego Ministerstwa ds. Kombatantów.
Tematem konferencji by∏o przekazywanie pami´ci m∏odym pokoleniom oraz nale˝yte
uznanie i opieka nad kombatantami. Spotkania tego typu majà si´ odbywaç co dwa lata.
Kierownik UdSKiOR spotka∏ si´ tak˝e
podczas wizyty w Pary˝u ze swoim francuskim
odpowiednikiem – Hamlaoui Mekacherà oraz
z∏o˝y∏ kwiaty przed ods∏oni´tym w maju br.
pomnikiem „Polakom poleg∏ym za Francj´”
na cmentarzu P¯re-Lachaise.

W

¸ódê, 8 paêdziernika 2006 r.
Urzàd do Spraw Kombatantów
i Osób Represjonowanych
Warszawa
ako jeden z tysi´cy bezpoÊrednich Êwiadków
wydarzeƒ w Paêdzierniku 1956 r. w ¸odzi
i uczestnik wiecu m∏odzie˝y w dniu 23 paêdziernika 1956 roku w ∏ódzkiej hali WI-MY na Widzewie pragn´, aby ta 50. rocznica nie usz∏a
uwadze w∏adz i Êrodków przekazu. (...)
Rok 1956 sta∏ si´ w Polsce i innych krajach
rokiem buntu przeciw sowietyzacji i komunistycznym wypaczeniom. Z tego te˝ powodu wydarzenia z 1956 r. by∏y najcz´Êciej przemilczane.
Dzisiaj, po 50 latach od tych manifestacji
– wieców ∏ódzkich i nie tylko ∏ódzkich, nadszed∏
w∏aÊciwy czas, aby w IV RP uwzgl´dniç w ob-
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chodach i t´ rocznic´. Nale˝y przypomnieç spo∏eczeƒstwu tamte groêne dni dla ludzi i Polski.
Tamta m∏odzie˝ ju˝ 50 lat temu stawia∏a tamy
totalitaryzmowi i sowieckiemu z∏u.
Âmiem twierdziç, ˝e zryw ówczesnej naszej
m∏odzie˝y skutkowa∏ wydarzeniami lat: 1968-1970-1976-1980-1989, gdy˝ wi´kszoÊç jej
uczestniczy∏a we wszystkich przemianach
w Polsce. M∏odzie˝ tamta, która dziÊ ma oko∏o
65 i wi´cej lat, pozostaje niezauwa˝ona i anonimowa.
Wobec powy˝szego zwracam si´ do wszystkich w∏adz i Êrodków przekazu, aby nag∏oÊniç
tamte wydarzenia, organizowaç z okazji 50-lecia Paêdziernika ’56 imprezy i zapraszaç na nie
tych, którzy mieli odwag´ wyst´powaç z postulatami, które nasi m∏odsi koledzy zrealizowali
w latach osiemdziesiàtych po obaleniu komunizmu.
Z szacunkiem i powa˝aniem
uczestnik wiecu m∏odzie˝y
w hali WI-MY w ¸odzi
Kazimierz STELMASZCZYK

Narada z pe∏nomocnikami wojewodów

W trosce o ka˝dego weterana...

60-lecie SPK w Kanadzie

W dniu 9 listopada 2006 r. w siedzibie Urz´du odby∏a si´ narada kierownictwa UdSKiOR z pe∏nomocnikami wojewodów do spraw kombatantów i osób
represjonowanych. W naradzie uczestniczyli m.in.: kierownik Urz´du Janusz
Krupski, dyrektor generalny Urz´du Andrzej Bida, doradca kierownika Urz´du dr Jan S. Ciechanowski, dyrektor Biura Dyrektora Generalnego Urz´du
Tomasz Lis.

dniach 27-28 paêdziernika br. kierownik
Urz´du do Spraw Kombatantów i Osób
Represjonowanych Janusz Krupski wzià∏
udzia∏ – na zaproszenie Zarzàdu G∏ównego
Stowarzyszenia Polskich Kombatantów w Kanadzie – w obchodach 60. rocznicy powstania
tej organizacji. 27 paêdziernika uczestniczy∏
w uroczystym spotkaniu z kombatantami
w siedzibie Ko∏a nr 20 SPK w Toronto, podczas którego wr´czono Medale „Pro Memoria”, nast´pnego zaÊ dnia w galowym koncercie „Polonia Restituta” Celebrity Symphony
Orchestra pod dyrekcjà Andrzeja Rozbickiego oraz zespo∏u solistów z Centralnego Zespo∏u Artystycznego Wojska Polskiego w presti˝owym teatrze Living Arts Centre w Mississauga
pod Toronto. Udzia∏ artystów z CZAWP
w koncercie by∏ mo˝liwy dzi´ki pomocy finansowej Urz´du do Spraw Kombatantów i Osób
Represjonowanych oraz Ministerstwa Obrony
Narodowej.
JSC

odczas narady kierownik UdSKiOR Janusz
Krupski poinformowa∏ zebranych o aktualnej
polityce Paƒstwa wobec kombatantów i ofiar represji oraz o zadaniach Urz´du, a tak˝e przedstawi∏ opracowane w Urz´dzie za∏o˝enia do projektu zmian w ustawie kombatanckiej.
W swoim wystàpieniu dyrektor Departamentu
Stowarzyszeƒ i Spraw Socjalnych UdSKiOR
Krzysztof Skolimowski skoncentrowa∏ si´ na
omówieniu roli administracji terenowej oraz
w∏adz samorzàdowych w rozwiàzywaniu socjalnych i zdrowotnych problemów kombatantów
i osób represjonowanych. Jak stwierdzi∏ – samorzàd jest kluczowym ogniwem we wspó∏pracy
z kombatantami. Apelowa∏ jednoczeÊnie o trosk´
o ka˝dego weterana. Zast´pca dyrektora Departamentu Wojskowego Urz´du p∏k Wies∏aw Misztal mówi∏ o realizacji wniosków dotyczàcych
uprawnieƒ honorowych kombatantów i osób represjonowanych, tj. mianowaƒ na wy˝sze stopnie
wojskowe, odznaczeƒ i in. oraz o organizacji uro-

Toronto
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czystoÊci rocznicowych. Redaktor naczelna Biuletynu „Kombatant” Ewa Dumin podkreÊli∏a istotnà rol´, jakà wydawany przez Urzàd miesi´cznik
odgrywa w utrzymywaniu wi´zi ze Êrodowiskiem
kombatantów i osób represjonowanych oraz
zwróci∏a si´ do uczestniczàcych w naradzie pe∏nomocników o nadsy∏anie korespondencji z informacjami na temat najwa˝niejszych wydarzeƒ na
terenie województw, zw∏aszcza dotyczàcych dzia∏aƒ podejmowanych przez w∏adze terenowe na
rzecz kombatantów i osób represjonowanych.
W dyskusji, jaka nast´pnie si´ toczy∏a, pojawi∏
si´ postulat przywrócenia Krzy˝a Niepodleg∏oÊci
oraz zmiany formu∏y nadawania Medalu „Pro
Memoria”, tak by g∏ównie otrzymywa∏y go osoby
szczególnie zas∏u˝one w dzia∏alnoÊci na rzecz
upami´tniania tradycji walk o niepodleg∏oÊç. Mówiono równie˝ o formach zadoÊçuczynienia oraz
uhonorowania tych, którzy walczyli o wolnà Polsk´ w latach 1944-1989.
E.D.
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Fundacja „Polsko-Niemieckie Pojednanie” informuje

Pomoc dla ofiar
nazizmu
siedzibie Fundacji „Polsko-Niemieckie Pojednanie” 5 paêdziernika br. odby∏o si´ spotkanie, którego
przedmiotem by∏o podsumowanie wyp∏at z funduszy niemieckich dla robotników niewolniczych i przymusowych,
a tak˝e przedstawienie rozpocz´tych
i planowanych przez Fundacj´ programów pomocy humanitarno-socjalnej
oraz sposobu zagospodarowania Êrodków pozosta∏ych po zamkni´ciu wyp∏at.

W

Fot. Katarzyna Hoppe

Na zdj´ciu od lewej: Edmund Baranowski
– sekretarz Rady FPNP, Günter Saathoff – sekretarz Zarzàdu Fundacji „Pami´ç, OdpowiedzialnoÊç i Przysz∏oÊç”, Mariusz Muszyƒski
– przewodniczàcy Zarzàdu FPNP, Przemys∏aw Sypniewski – sekretarz Zarzàdu FPNP,
Czes∏aw Cywiƒski – cz∏onek Rady FPNP

Poinformowano te˝ m.in. o nowej
inicjatywie Fundacji, jakà jest powo∏anie do ˝ycia Centrum Informacyjno-Integracyjnego dla Osób Poszkodowa nych w czasie II wojny Êwiatowej. Jego
zadaniem jest: informowanie o mo˝liwoÊci uzyskania pomocy socjalnej, medycznej i prawnej z instytucji publicznych i prywatnych; zapewnienie pokrzywdzonym przez III Rzesz´ doraênej, bezp∏atnej pomocy doradczej specjalistów z dziedziny prawa, zabezpieczenia spo∏ecznego, psychologii, geriatrii; aktywizacja ludzi starszych i integracja mi´dzypokoleniowa poprzez zaanga˝owanie w dzia∏alnoÊç oÊrodka
– na zasadzie wolontariatu – beneficjentów Fundacji oraz m∏odzie˝y; integracja i aktywizacja starszych osób niepe∏nosprawnych poprzez podj´cie dzia∏aƒ ograniczajàcych wykluczenie spo∏eczne tych osób.
Oprac. K.H.
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Z nades∏anej
korespondencji
Warszawa, 5 paêdziernika 2006 r.
Prezydenci i Burmistrzowie Miast
Wójtowie Gmin
Fundacja „Polsko-Niemieckie Pojednanie” przez
15 lat wyp∏aca∏a Êwiadczenia dla ofiar nazizmu przekazywane na rzecz obywateli polskich przez Republik´ Federalnà Niemiec. Wyp∏aty te zosta∏y zakoƒczone w dniu 30 wrzeÊnia 2006 r.
Od po∏owy roku 2004 Fundacja „Polsko-Niemieckie Pojednanie” realizuje równie˝ szereg programów
humanitarno-socjalnych wspierajàcych obywateli polskich – ofiary niemieckich zbrodni z okresu II wojny
Êwiatowej. W ramach tych programów, w latach 2004-2005, FPNP przekaza∏a na rzecz ofiar nazizmu ∏àcznà sum´ 27,5 mln z∏, a w roku 2006 przewidzia∏a
w bud˝ecie sum´ 20 mln z∏. Liczba wnioskodawców
si´gn´∏a ju˝ blisko 125 tys. osób, w tym ponad 43 tys.
to osoby powy˝ej 80. roku ˝ycia. Jak wynika z danych
Fundacji, wÊród wnioskodawców najwi´ksza liczba
pochodzi z trzech miast Polski: ¸odzi – ponad 5 tys.
osób (4,88%), Warszawy – prawie 4 tys. osób (3,85%)
oraz z Wroc∏awia – ponad 3,2 tys. (3,12%).
Nie musz´ Paƒstwa przekonywaç, ˝e ofiary niemieckiego nazizmu to grupa osób, która potrzebuje
wsparcia. Sà to ludzie, na których ˝yciu zbrodnicza
wojna wycisn´∏a niezatarte pi´tno. Bardzo cz´sto
chorujà, a stan zdrowia jest efektem doznanych
krzywd i przeÊladowaƒ. ˚yjà te˝ w trudnych warunkach bytowych, skazani na wsparcie rodzin lub przyjació∏, w poczuciu opuszczenia przez paƒstwo, za którego wolnoÊç cierpieli. Dlatego Fundacja „Polsko-Niemieckie Pojednanie”, wspó∏pracujàc z niemieckim partnerem – Fundacjà „Pami´ç, OdpowiedzialnoÊç i Przysz∏oÊç”, przygotowuje program pomocy
humanitarnej dla ofiar zbrodni nazistowskich. Ârodki
finansowe b´dà pochodziç z tzw. Êrodków resztkowych, tj. z funduszy pozosta∏ych w plafonie polskim

po zamkni´ciu wyp∏at Êwiadczeƒ niemieckich z ustawy o utworzeniu Fundacji „Pami´ç, OdpowiedzialnoÊç i Przysz∏oÊç”.
Poniewa˝ jesteÊcie Paƒstwo w∏odarzami mia sta/gminy, w którym mieszka du˝a grupa osób poszkodowanych, zwracam si´ z proÊbà o przy∏àczenie
si´ do naszej akcji i skierowanie do kr´gu ofiar
III Rzeszy – znajdujàcych si´ pod Paƒstwa instytucjonalnà opiekà – pomocy finansowej w wymiarze, jaki
uznacie Paƒstwo za stosowny. Ze strony FPNP deklaruj´ natomiast wszelkà pomoc technicznà, pozwalajàcà na szybkie okreÊlenie kr´gu odbiorców (np. przekazanie listy mieszkaƒców ubiegajàcych si´ o Êwiadczenie w FPNP), jak i wsparcie w samym procesie
przekazywania Êrodków.
Z dotychczasowych doÊwiadczeƒ FPNP wynika, ˝e
program – aby stanowiç szybkà i faktycznà pomoc
– powinien mieç charakter bezpoÊredniego finansowego wsparcia rz´du przynajmniej 1 tys. z∏. Pozwoli to na
zabezpieczenie palàcych potrzeb ˝yciowych tych osób,
w szczególnoÊci przed trudnym okresem zimowym.
Pozwalam sobie równie˝ podkreÊliç, ˝e zgoda na
przy∏àczenie si´ do programu b´dzie mia∏a tak˝e wymiar ogólnokrajowy – pozwoli obu Fundacjom, polskiej i niemieckiej, na parytetowe zwi´kszenie Êrodków przeznaczonych na przygotowywany program
dla odbiorców z pozosta∏ych miejscowoÊci, co podniesie realny skutek kierowanej pomocy.
Âwiadczenia wyp∏acone w latach 1992-2006 przez
Republik´ Federalnà Niemiec za poÊrednictwem
FPNP stanowià jedynie finansowy dowód moralnego
poczucia winy. Nie sà one natomiast w stanie ani zrekompensowaç doznanych krzywd, ani zabezpieczyç
obecnych codziennych potrzeb ofiar nazizmu. Tym
bardziej, ˝e do znaczàcej cz´Êci z nich (ponad 200
tys.) z ró˝nych powodów nie dotar∏y. Dlatego chcia∏bym podkreÊliç, ˝e dla ka˝dej z tych osób nawet niewielkie wsparcie finansowe ma ogromne znaczenie.
Pozostaj´ w nadziei, ˝e przy∏àczycie si´ Paƒstwo do
naszej akcji.
Mariusz Muszyƒski
Przewodniczàcy Zarzàdu
Fundacji „Polsko-Niemieckie Pojednanie”

Warszawa, dnia 16 paêdziernika 2006 r.

Komunikat
Fundacji „Polsko-Niemieckie Pojednanie” dot. programów pomocy humanitarnej finansowanej ze Êrodków pochodzàcych z tzw. „darowizny Flicka” dla by∏ych wi´êniów obozów koncentracyjnych i gett oraz robotników przymusowych pracujàcych w przemyÊle i sektorze publicznym.
Fundacja „Polsko-Niemieckie Pojednanie” przypomina o mo˝liwoÊci ubiegania si´ o sfinansowanie:
1. kuracji sanatoryjnej,
2. operacji wszczepienia endoprotezy stawu biodrowego lub kolanowego.
Oferta wsparcia kierowana jest wy∏àcznie do ˝yjàcych odbiorców Êwiadczeƒ w kategorii A i B
wg niemieckiej ustawy federalnej o utworzeniu Fundacji „Pami´ç, OdpowiedzialnoÊç i Przysz∏oÊç” (byli wi´êniowie obozów koncentracyjnych, gett i ci´˝kich wi´zieƒ oraz osoby deportowane na terytorium III Rzeszy do pracy w przemyÊle i sektorze publicznym).
Warunkiem rozpatrzenia zg∏oszenia jest nades∏anie podpisanego wniosku oraz kompletnej
dokumentacji.
Projekt sanatoryjny: uprawnieni mogà skorzystaç z 14-dniowych kuracji sanatoryjnych w jednym z wymienionych oÊrodków uzdrowiskowych w Polsce (Ciechocinek, Inowroc∏aw, Ustronie
Morskie, Na∏´czów, Bochnia, Cieplice Zdrój, Konstancin). Fundacja pokrywa koszt pobytu w sanatorium obejmujàcy zakwaterowanie, wy˝ywienie oraz zabiegi rehabilitacyjne.
Operacja ortopedyczna (w Klinice Ortopedycznej w Poznaniu): mogà skorzystaç ww. ofiary
niemieckiego nazizmu cierpiàce na ci´˝kie schorzenia stawów biodrowych lub kolanowych, którym lekarze zalecajà przeprowadzenie operacji wszczepienia endoprotezy.
***
Formularz oraz szczegó∏owe informacje dot. ww. projektów mo˝na otrzymaç w OÊrodku Informacyjnym oraz pobraç ze strony internetowej Fundacji: www.fpnp.pl, a tak˝e w stowarzyszeniach zrzeszajàcych ofiary niemieckiego nazizmu na terenie ca∏ej Polski.
Wnioski nale˝y przesy∏aç na adres: Fundacja „Polsko-Niemieckie Pojednanie”, ul. Krucza 36,
00-921 Warszawa, z dopiskiem na kopercie „PROGRAM FLICKA”. Wszelkich informacji
udziela OÊrodek Informacyjny FPNP w Warszawie, ul. Wspólna 30, nr tel. (22) 629-73-35 lub
(22) 623-26-82 lub (22) 623-27-73.
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63. rocznica bitwy pod Lenino – relacje i refleksje

Lenino

Dolce et decorum...

Szli, bo Êni∏a im si´ Wolna Polska... Ka˝da kropla
polskiej krwi...
J

esienny paêdziernik otuli∏ niebo szaroburà
opoƒczà jak przed laty. Mo˝e nie chcia∏, aby
niebiosa patrzy∏y na te krwawe zmagania ˝o∏nierzy-zes∏aƒców, którzy tu, na bia∏oruskiej ziemi,
we wdzi´cznej zap∏acie za Grunwald, za bia∏oruskà dywizj´ Bu∏ak-Ba∏achowicza swà krwià serdecznà i ofiarnie przelewanà sp∏acali historyczny
d∏ug.
Stoimy w milczeniu przed mauzoleum na
wzgórzu Trigubowa. Przed nami rozpi´ty jak gigantyczny ∏uk fronton muzeum z napisem. Wsz´dzie grupy m∏odzie˝y szkolnej z pobliskiego Lenino, mieszkaƒców tych okolic, przedstawiciele
w∏adz i my, przybyli z dalekiego, ale sercami bliskiego kraju. Z boku stoi pluton strzelców bia∏oruskich. To oni na zakoƒczenie uroczystoÊci wykonajà palb´ karabinowà. Na pierwszy „wid” dziwi ta bez∏adnoÊç ognia, potem zrozumiemy: to
w∏aÊnie tak si´ rzecz tutaj mia∏a 63 lata temu – zewszàd spot´gowany ogieƒ broni r´cznej i maszynowej zwielokrotnia∏y pomrukiem z∏owró˝bnych
dzia∏ i moêdzierzy. KoÊciuszkowcy doszli a˝ tutaj,
choç nie musieli! Ich odcinek natarcia koƒczy∏ si´
we wst´pnej fazie dzia∏aƒ po zdobyciu wsi Po∏zuchy, ale oni osamotnieni, bez wsparcia artylerii
i – niestety – przy nik∏ym wsparciu czo∏gów uderzyli na nast´pne pozycje niemieckie. To by∏o
drugiego dnia bitwy, 13 paêdziernika A.D. 1943.
A ruszyli dnia poprzedniego z Sysojewa i Niko∏ajewki, brnàc w grz´zawiskowej dolinie rzeczki Mierei, w której potem utkn´∏y czo∏gi. Szli pod
gór´ na oczach hitlerowców, którzy mieli ich jak
na d∏oni. Bi∏a artyleria, strzela∏y ckm-y, a nad g∏owami nisko lata∏y samoloty wroga, siejàc ogniem.
Szli naprzód, bo taki mieli rozkaz: „DojÊç do
Dniepru”. Szli, bo Êni∏a im si´ Wolna Polska, ich
zagrody, z których zostali bezprawnie wyzuci.
Szli, aby wyzwoliç bratnià ziemi´ Bia∏orusinów,
ziemi´ KoÊciuszki i Moniuszki, i wielu patriotów
polsko-bia∏oruskich, którzy wspólnie walczyli,
cierpieli, gin´li.
KtoÊ, widzàc szturm strzelców, powiedzia∏:
Idut, kak moriaki! Bo tak szli. Pytam rodaczk´ ze
Stanis∏awowa, Janeczk´ Kubic´, urocze i wygadane kobieciàtko: Powiedz, jak by∏o. Na jej blezerze dynda medal za Lenino. Patrzy na mnie,
potem mówi: By∏am sanitariuszkà. To by∏ straszny widok. Ju˝ od brzegów Mierei pole zas∏ane
cia∏ami poleg∏ych, konajàcych i rannych, których
mo˝na by∏o uratowaç. Robi∏yÊmy, co si´ da∏o, ale

to by∏a kropla
w morzu. Ostrza∏
by∏ tak silny, ˝e
ka˝de pojawienie
si´ cz∏owieka... Co
ci b´d´ mówiç. By∏eÊ na wojnie, to
wiesz.
Fot. Alina M. Nowacka
Pyta∏em uczest- Karpatczycy przed pomninika szturmu: kiem na cmentarzu poleZ poczàtku szli- g∏ych KoÊciuszkowców
Êmy we mgle bez wsparcia artylerii. Ziemia ugina∏a si´ pod stopami. D˝d˝ysto, zimno, g∏odno.
Kazali si´ po zdobyciu pierwszej linii niemieckiej
transzei okopaç. Wykopa∏em rowek strzelecki,
naszed∏ wodà natychmiast. Kazali wymoÊciç s∏omà. Mia∏em zio∏owà nasiadówk´. A wsparcia nie
dostali.
JakieÊ przekleƒstwo losu polskiego ˝o∏nierza.
Pami´tam W r z e s i e ƒ. WalczyliÊmy samotnie.
Schodzimy z Trigubowej do autokarów. Lekki
wiaterek stràca z drzew po˝ó∏k∏e liÊcie. Padajà,
ko∏yszàc si´, na ziemi´. Nasuwa mi si´ skojarzenie – KoÊciuszkowcy, jak liÊcie z drzew stràcane
wichrem wojny, padali na t´ bia∏oruskà ziemi´,
sk∏adajàc hekatomby na o∏tarzu braterstwa
i WOLNOÂCI.
***
PrzyjechaliÊmy do miejsca bitwy wczesnym
przedpo∏udniem. Pluton honorowy bia∏oruskiej
armii wita∏ nas „Prezentuj broƒ”.
Wzd∏u˝ wznoszàcej si´ na pagór drogi poprzecinanej schodami, po obu stronach ustawiona
szeregiem m∏odzie˝ szkolna z pobliskiego Lenino. Dalej tablice z wykazami poleg∏ych i zaginionych. Stajemy przed Êcianà granitowà, u jej stóp
sk∏adane b´dà kwiaty. Oddajemy ho∏d POLEG¸YM POD LENINO za Wolnà, Niepodleg∏à
i Suwerennà Ojczyzn´.
Kiedy tak patrz´ na przebieg uroczystoÊci, nachodzi mnie myÊl, która drà˝y mnie do dzisiaj.
Mamy wspania∏ych twórców – kompozytorów
Êwiatowej s∏awy. Dlaczego nie prze∏o˝yç tej
BITWY na nuty, dlaczego nie móg∏by powstaç
utwór muzyczny, dzie∏o upami´tniajàce ten ofiarny, bohaterski zryw ˝o∏nierski, t´ VIA DOLOROSA MILITUM POLONORUM na ziemi
bia∏oruskiej, na wiecznà rzeczy pamiàtk´.
Tadeusz CZERKAWSKI
˝o∏nierz genera∏a Andersa

W bitwie pod Lenino poleg∏o 510 oficerów i ˝o∏nierzy 1 Dywizji Piechoty im. Tadeusza KoÊciuszki; rannych zosta∏o 1776; zagin´∏o 652, a do niewoli wzi´to 116. Wprawdzie KoÊciuszkowcy zwiàzali w niej znaczne si∏y niemieckie oraz zadali nieprzyjacielowi du˝e straty (zgin´∏o oko∏o 1500 ˝o∏nierzy niemieckich, 326
wzi´to do niewoli), by∏y one jednak niewspó∏mierne wobec trzykrotnej przewagi w ludziach i sprz´cie. */ Historycy podkreÊlajà, ˝e zbyt pochopnie podj´to decyzj´ o wys∏aniu do boju ˝o∏nierzy 1 DP, którzy w wi´kszoÊci znali tylko elementarne tajniki rzemios∏a wojskowego, brakowa∏o kadry dowódczej – a przysz∏o im zmierzyç si´ z doÊwiadczonym i znakomicie uzbrojonym nieprzyjacielem, któremu tak˝e sprzyja∏ teren – podmok∏a i grzàska dolina rzeczki Mierei oddzielajàca pozycje wyjÊciowe Dywizji od przedniego skraju niemieckiej
linii okopów. Dowództwo radzieckiej 33 Armii nie zapewni∏o przepraw przez ten teren. Niedostateczne by∏o wsparcie artylerii. Polakom zabrak∏o amunicji, gdy˝ jej dowóz by∏ zdezorganizowany. Wiele w tej bitwie
b∏´dów pope∏nili dowódcy wszystkich szczebli. Zap∏acili za nie ˚o∏nierze 1 Dywizji Piechoty – krwià i ˝yciem.
_______________________
*/ Na podstawie: „Wojsko Polskie w ZSRR w 1943 roku wobec powstajàcego systemu w∏adzy. Udzia∏ 1 Dywizji Piechoty im. Tadeusza KoÊciuszki w bitwie pod Lenino”. Redakcja naukowa – Stefan Zwoliƒski, Wydawnictwo Neriton, Warszawa 2004
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paêdziernika br. odby∏a si´ uroczystoÊç poÊwi´cona 63. rocznicy bitwy
pod Lenino. Brali w niej udzia∏ kombatanci – uczestnicy bitwy, przedstawiciele
Wojska Polskiego, harcerze, polska m∏odzie˝ szkolna, która na Bia∏oruÊ przyby∏a
autokarem, przedstawiciele armii bia∏oruskiej, miejscowej administracji oraz
licznie zgromadzona ludnoÊç Lenino
i okolic. W uroczystoÊci uczestniczyli
przedstawiciele Zarzàdu G∏ównego Âwiatowego Zwiàzku ˚o∏nierzy Armii Krajowej: Miros∏aw Spiechowicz – ˝o∏nierz
30 Poleskiej Dywizji Piechoty AK oraz
Janusz Okoƒ – ˝o∏nierz 1 Pu∏ku Szwole˝erów im. Józefa Pi∏sudskiego AK.

Udzia∏ przedstawicieli Âwiatowego
Zwiàzku ˚o∏nierzy Armii Krajowej podkreÊla jednoÊç i braterstwo ˝o∏nierzy polskich walczàcych o wolnà i niepodleg∏à
Ojczyzn´, niezale˝nie od tego, gdzie los
ich rzuci∏.
Wspólna walka ˝o∏nierza polskiego
walczàcego z hitlerowskim najeêdêcà na
Wschodzie, Zachodzie i w Kraju, w ramach Armii Krajowej i innych organizacji
niepodleg∏oÊciowych, stanowi∏a przyk∏ad
walki ca∏ego narodu o wolnoÊç, niepodleg∏oÊç i niezawis∏oÊç. Ka˝da kropla polskiej krwi przelana w walce o niepodleg∏oÊç Ojczyzny ma takà samà wartoÊç.
Wspólna walka o niepodleg∏oÊç Kraju
podkreÊla braterstwo ˝o∏nierza polskiego
walczàcego o wspólne cele bez wzgl´du
na po∏o˝enie geograficzne.
Miros∏aw SPIECHOWICZ
prezes Fundacji
Polskiego Paƒstwa Podziemnego
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65. rocznica walk o Tobruk i Ghazal´

Udzia∏ Samodzielnej Brygady Strzelców Karpackich
w walkach na Pustyni Libijskiej w latach 1941-42;
losy ˝o∏nierzy tej Brygady po przemianowaniu jej
na 3 Dywizj´ Strzelców Karpackich
20 kwietnia 1940 r. Naczelny Wódz Armii Polskiej na emigracji
gen. W∏adys∏aw Sikorski, po wczeÊniejszych uzgodnieniach
z w∏adzami Republiki Francuskiej wyda∏ rozkaz o sformowaniu
na Bliskim Wschodzie – Lewancie, wówczas mandacie francuskim – Samodzielnej Brygady Strzelców Karpackich.
ierwsze transporty ochotników z Europy ju˝ w po∏owie maja 1940 r. dotar∏y do portu w Bejrucie. Kadra oficerska z p∏k. Stanis∏awem Kopaƒskim przyby∏a
z Francji. Miejscem postoju Brygady by∏o
miasto Homs na Pustyni Syryjskiej. Ochotnikami byli g∏ównie ˝o∏nierze Wojska Polskiego z roku 1939 internowani w Rumunii
i na W´grzech. Nielegalnie przedostawali
si´ przez Jugos∏awi´, Grecj´, Turcj´, a nawet
W∏ochy do Syrii. Byli wÊród nich równie˝ cywile, którzy z okupowanego kraju, przez zielone granice, z nara˝eniem ˝ycia docierali
do Brygady; uciekinierzy z niewoli niemieckiej oraz Polacy zamieszkali w innych krajach Europy. W naszych szeregach by∏o 14
Polaków, którzy na wiadomoÊç o utworzeniu Brygady dotarli do Syrii z Charbinu
– dalekiej Mand˝urii. Pod koniec 1940 r. do∏àczyli równie˝ Polacy z rozwiàzanej francuskiej Legii Cudzoziemskiej, którzy po zaj´ciu Syrii przez wojska brytyjskie ochotniczo
przy∏àczyli si´ do Brygady – byli to doskonali ˝o∏nierze.
Obóz nasz mieÊci∏ si´ oko∏o 2,5 km od
miejscowoÊci Homs. Klimat pustynny. Upa∏y przekracza∏y 40 stopni. Bezlitosne, stale
Êwiecàce s∏oƒce. Umieszczono nas w barakach po 50 osób. (...) Pomimo tych warunków postawa p∏k. Stanis∏awa Kopaƒskiego
zmusi∏a nas do zdyscyplinowania. Rozpocz´to codzienne çwiczenia. (...) W szybkim
tempie, w miar´ nap∏ywu ˝o∏nierzy, post´powa∏a organizacja Brygady na wzór oddzia∏ów francuskich.
19 czerwca 1940 r. jak grom z nieba spad∏a na nas wiadomoÊç o kapitulacji Francji.
Prys∏ mit o pot´dze armii francuskiej, o morale jej ˝o∏nierzy i dowództwa.
29 czerwca 1940 r. nast´puje dramatyczny
moment. Gen. Mittelhauser, dowódca
wojsk francuskich w Syrii mianowany
w miejsce gen. Weyganda, za˝àda∏ rozbrojenia Brygady w Syrii i internowania ˝o∏nierzy.
Jako zak∏adnika zatrzyma∏ p∏k. St. Kopaƒskiego, dowódc´ Brygady. P∏k St. Kopaƒski
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w rozmowach prowadzonych z dowódcà
wojsk francuskich oÊwiadczy∏, ˝e Polacy nie
z∏o˝à broni i nie pozwolà si´ internowaç.
PodkreÊli∏, ˝e nie dà˝y do rozlewu krwi mi´dzy Polakami i Francuzami, z którymi ∏àczy
nas tradycja przyjaêni. W koƒcu genera∏
francuski ustàpi∏ i Brygada bez przeszkód
– transportem kolejowym i ko∏owym – przez
wysokie góry uda∏a si´ do Palestyny.
Brytyjczycy przyj´li nas z otwartymi ramionami. Brygada powa˝nie zasili∏a – ma∏e w tym okresie na Ârodkowym Wschodzie
– si∏y wojsk angielskich. Pierwszym miejscem postoju Brygady by∏o Samakh nad Jeziorem Tyberiadzkim. (...) Po kilku dniach
nowym miejscem postoju – tym razem na
d∏u˝szy okres – by∏o wzgórze El Atrun, nazwane przez nas Latrun, le˝àce w pobli˝u
biblijnego Emaus, w po∏owie drogi mi´dzy
Jerozolimà a Tel Awiwem. (...)
W pierwszych dniach paêdziernika 1940 r.
Brygada opuszcza Palestyn´ i przechodzi do
Egiptu, przejmujàc pozycje obronne
– ok. 20 km na zachód od Aleksandrii – od wybrze˝a morskiego do s∏onego jeziora Maryut.
Zadaniem naszym by∏o umocnienie i dalsza
rozbudowa linii obronnych. W Egipcie Brygada zosta∏a przeorganizowana na wzór angielski – zosta∏a ca∏kowicie zmotoryzowana.
W grudniu 1940 r. Imperium Brytyjskie
znalaz∏o si´ w krytycznej sytuacji. W∏osi zaj´li Somali Brytyjskie, wkroczyli na tereny
Kenii i Sudanu, przekroczyli granic´ Egiptu
od zachodu i z çwierçmilionowà armià dotarli do Sidi Barrani – 95 km od Aleksandrii.
9 grudnia 1940 r. armia brytyjska pod dowództwem gen. Wavella uderza na armi´ w∏oskà, zdobywajàc kolejno: Sollum, Bardi´, Tobruk, Bengazi, docierajàc do granic Trypolitanii. Do niewoli wzi´to 150 tys. jeƒców w∏oskich.
W styczniu 1941 r. Brygada zostaje przerzucona na Pustyni´ Zachodnià: obsadza
garnizon El Daba, Bardia, Sollum, Mersa
Matruh, Sidi Barrani, pe∏ni s∏u˝b´ wartowniczà w utworzonych obozach jeƒców w∏oskich,
pozostajàc w odwodzie armii brytyjskiej.

W lutym Brygada zostaje wycofana z pustyni i przygotowuje si´ do wyprawy na Grecj´. Otrzymuje uzbrojenie przystosowane
do walk w terenie górskim. Wobec szybkiego post´pu Niemców w Jugos∏awii i Grecji
làdowanie w Grecji zostaje odwo∏ane. Oddzia∏y Brygady, cz´Êciowo zaokr´towane,
powracajà na poprzednie pozycje na Pustyni Zachodniej.
10 marca 1941 r. armia niemiecka – Afrika Korps – pod dowództwem genera∏a Erwina Rommla rozpocz´∏a ofensyw´ z pogranicza Trypolitanii w kierunku na Egipt.
Wobec groênych posuni´ç Rommla Anglicy goràczkowo przygotowywali si´ do
ostatecznej rozprawy, wzmacniajàc stale
8 Armi´ stojàcà w odwodzie w Egipcie.
W tych ci´˝kich dla Brytyjczyków chwilach gen. W∏. Sikorski wystàpi∏ z inicjatywà
skierowania Samodzielnej Brygady Strzelców Karpackich do Tobruku. W rozkazie do
˝o∏nierzy SBSK z dnia 9 listopada 1941 r.
powiedzia∏: Kiedy przed trzema miesiàcami
zwróci∏em si´ do rzàdu brytyjskiego o wys∏anie was do Tobruku, kierowa∏em si´ wy∏àcznie wzgl´dami na interes naszego narodu.
Najbardziej ˝ywotny bowiem interes Polski
wymaga∏, by angielsko -polski sojusz
z 25 sierpnia 1939 r. znalaz∏ swój dobitny wyraz w waszej obecnoÊci na tym froncie.
9 kwietnia 1941 r. wojska niemieckie szybko prà na zachód i zajmujà kolejno: Bengazi, Bardi´, Capuzzo i Sollum – dochodzàc
do granic Egiptu.
19 maja 1941 r. cofajàca si´ 9 Dywizja
Australijska wraz z jednostkami angielskimi oraz resztkami angielskiej 7 Dywizji
Pancernej zosta∏a okrà˝ona w Tobruku
przez wojska niemieckie i w∏oskie. Okrà˝onymi wojskami dowodzi∏ genera∏ Morshead. Dowództwo niemieckie pozostawia
pod Tobrukiem nieliczne si∏y i dalej szybkim marszem idzie w kierunku Egiptu
– celem sà: Kana∏ Sueski, Kair i Aleksandria. Odleg∏oÊç Tobruku od granicy Egiptu
wynosi 250 km, a od Aleksandrii 400 km.
W dniach 12-28 lipca 1941 r. Brygada zostaje przetransportowana z Aleksandrii drogà morskà – kontrtorpedowcami i stawiaczami min – do Tobruku, luzujàc jednà brygad´ australijskà. Ca∏kowita przewaga nieprzyjaciela w powietrzu, który dysponowa∏
w pobli˝u Tobruku kilkoma lotniskami (El
Adem, Acroma, Gambut, Natuba) powa˝-
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nie utrudnia∏a tak morski transport wojsk magazyny zaopatrzenia i warsztaty. Ob- wschodnim na pozycje nieprzyjaciela, dokoi zaopatrzenia do Tobruku, jak i ewakuacj´ s∏ug´ portu stanowili ˝o∏nierze australij- nujàc w jego pozycjach wy∏omu, z jednoczesnym wypadem na odcinku zachodnim, cerannych z Tobruku. By∏o to jedyne po∏àcze- scy, angielscy i polscy. (...)
12 listopada 1942 r. do Tobruku przyby∏ lem zwiàzania si∏ nieprzyjaciela.
nie obroƒców Tobruku ze Êwiatem.
W Tobruku Brygada obejmuje zachodni – przed podró˝à do Zwiàzku Radzieckiego
Si∏y osi by∏y mocniejsze, mia∏y przewag´
odcinek Medauar i cz´Êç Pilastryno – naj- – Naczelny Wódz, gen. W∏adys∏aw Sikorski. w broni pancernej. Rozpocz´∏a si´ w tym retrudniejszy, stanowiàcy wy∏om dokonany Dokona∏ inspekcji oddzia∏ów, cz´Êci odcinka jonie dwutygodniowa bitwa czo∏gów i pieprzez wojska niemieckie. Linia ta, nazychoty, ze zmiennym dla uczestników
wana Red Line, by∏a odleg∏a od stanoszcz´Êciem. Trzeci batalion Brygady odwisk nieprzyjaciela od 300 do 700 m. Popiera∏ lokalne natarcie nieprzyjaciela
zosta∏e odcinki by∏y bardziej odleg∏e –
z kierunku White Knoll. Wojska brytyjod 2 do 3 km. Brygada zajmowa∏a 2/5
skie 7-12 osiàgn´∏y przewag´. Wojska
obwodu enklawy o d∏ugoÊci oko∏o
Rommla, zmuszone utratà wi´kszoÊci
20 km.
swoich czo∏gów, rozpocz´∏y odwrót
w kierunku zachodnim. Dowódca twierLini´ obronnà stanowi∏ ∏uk o promiedzy otrzyma∏ has∏o „POP”, tj. rozkaz
niu 12-15 km i rozpi´toÊci 50 km (dworozpocz´cia z Tobruku natarcia, poniema koƒcami dochodzàcy do Morza
wa˝ 9 Armia osiàgn´∏a Sidi Rezegh, odÂródziemnego).
leg∏e zaledwie o 15 km od obwodu
Obroƒcy Tobruku mieli trudne watwierdzy. Podniecenie wÊród ˝o∏nierzy
runki bytowe, na wpó∏ s∏ona woda mornie mia∏o granic, a z nim nadzieja na
ska, destylowana sposobem w∏asnym,
silne wiatry, pustynne hamsiny, prze- ˚o∏nierze Samodzielnej Brygady Strzelców Karpackich na wyjÊcie z Tobruku.
W nocy z 9 na 10 grudnia wyrusza nawa˝nie zimne jedzenie, corned beef stanowiskach bojowych w Tobruku
tarcie Brygady w sile II i III batalionu na
(mi´so wo∏owe w puszkach), suchary
wzgórze Medauar. Wzi´to 50 jeƒców,
lub chleb ze st´ch∏ej màki, plaga much,
zdobyto karabiny maszynowe, moêdziepche∏, szczurów pustynnych. Choroby
rze i motocykle. Rankiem 10 grudnia za– szkorbut i ˝ó∏taczka.
tkni´to na wzgórzu sztandar polski.
W dzieƒ i w noc nieustanne naloty lotI batalion wykona∏ dzia∏ania celem
nictwa i ogieƒ artylerii i moêdzierzy.
otwarcia drogi dla oddzia∏u poÊcigowego
W nocy dochodzi∏ ogieƒ broni maszynoBrygady po osi White Knoll – Acroma.
wej. Na przedpolu pola minowe rozpo10 grudnia poÊcig Pu∏ku U∏anów Karznane i nierozpoznane.
packich dotar∏ rankiem do rozwidlenia
Naprzeciw stanowisk Brygady pozycje
dróg Tobruk – Derna – szosa na Acrozajmowa∏y dywizje w∏oskie: „Pavia”,
m´, nast´pnie zajà∏ w´ze∏ drogowy i lot„Brescia” i „Bologna” – na wy∏omie
nisko Acroma. Dowództwo Brygady
wojska niemieckie.
otrzymuje wiadomoÊç od Brytyjczyków,
Dzia∏alnoÊç Brygady ogranicza∏a si´
˝e si∏y niemiecko-w∏oskie po wycofaniu
do wysy∏ania cz´stych patroli na teren
si´ z rejonu Tobruku zaj´∏y linie obronnieprzyjaciela dla rozpoznania stanone w rejonie Ghazali.
wisk i zdobycia jeƒca. Nieprzyjaciel nie
Mimo wczeÊniejszego zamiaru dowykazywa∏ wi´kszej dzia∏alnoÊci na powództwa brytyjskiego wycofania Brygazycji Brygady – by∏ na bardzo dobrej pody z dalszych dzia∏aƒ po uwolnieniu Tozycji, gdy˝ górowa∏ nad nami terenowo,
bruku i przekazania najlepszego sprz´tu
majàc wglàd na nasze pozycje i prawie
motorowego 16 Brygadzie Angielskiej,
ca∏à enklaw´.
ju˝ nast´pnego dnia, tj. 11 grudnia, BryCa∏y obszar Tobruku by∏ w dzieƒ
gada otrzyma∏a rozkaz od dowódcy
i w noc ostrzeliwany przez artyleri´
twierdzy gen. Scobie przejÊcia pod rozi bombardowany przez samoloty. ˚o∏kazy 13 Korpusu, którego dowódcà by∏
nierze b´dàcy w bezpoÊrednim kontakgen. Austin – i rozpocz´cia przygotowaƒ
cie z nieprzyjacielem mogli si´ poruszaç Szkic orientacyjny i ugrupowanie SBSK w Tobruku
tylko nocà – przez ca∏y dzieƒ le˝eli w p∏yt- frontu oraz dekoracji i awansów. By∏ to jedy- do dzia∏aƒ ruchowych.
12 grudnia Brygada przechodzi w rejon
kich rowach strzeleckich. Pozostali porusza- ny w historii obrony Tobruku przyjazd dolotniska El Adem, bez Pu∏ku U∏anów, który
li si´ po ca∏ej enklawie, zaopatrujàc swoje wódcy wojskowego wysokiego szczebla.
W dniach 17-18 listopada 1942 r. z Egiptu pozostaje w Tobruku. 13 grudnia Brygada
jednostki w ˝ywnoÊç i wod´, potrzebne lekarstwa oraz utrzymujàc sprz´t motorowy wyruszy∏a ofensywa brytyjska, której celem – jako odwód oddzia∏ów walczàcych pod
by∏o oswobodzenie Tobruku i dalsze posu- Ghazalà – przegrupowuje si´ oko∏o 10 km
i uzbrojenie w sta∏ej gotowoÊci bojowej.
na zachód od Acromy. 14 grudnia nadchoBrygada zajmowa∏a swoje stanowiska wanie si´ na zachód.
Planowane przez dowództwo brytyjskie dzi z Korpusu wiadomoÊç, ˝e brytyjska grunieprzerwanie przez 10 tygodni. Australijczycy byli wymieniani co kilkanaÊcie na 21 listopada 1942 r. po∏àczenie si∏ nacie- pa p∏k. Wilsona wesz∏a mi´dzy si∏y nieprzydni. Najbardziej niebezpiecznym punk- rajàcych z kierunku Egiptu z za∏ogà Tobru- jaciela. Zadanie dla Brygady brzmi: przejÊç
tem w samym Tobruku by∏ port wodny. ku nie dosz∏o do skutku. Oddzia∏y brytyjskie t´ przerw´ mi´dzy rejonem Al-Ghazala
Na ten punkt nieprzyjaciel kierowa∏ zma- przybli˝y∏y si´ do drogi okalajàcej Tobruk a Alem Hamza i w rejonie na zachód od
sowane ataki powietrzne i artyleryjskie. w rejonie Sidi Rezegh – El Duda. Jednocze- Ghazali odciàç nieprzyjacielowi odwrót na
W porcie i wokó∏ niego znajdowa∏y si´ Ênie z Tobruku wysz∏o natarcie na odcinku szosie Tobruk – Derna.
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Przeprowadzone przez oddzia∏y wydzielone rozpoznanie stwierdzi∏o, ˝e nie istnieje
przerwa w ugrupowaniu obronnym nieprzyjaciela. Brygada w kolumnach batalionowych przemieszcza si´ bli˝ej stanowisk nieprzyjaciela.
W tym czasie natarcie Brygady Nowozelandzkiej i Dywizji Hinduskiej utkn´∏o na linii od zatoki Ghazala przed wzgórzem Carmuset er Regem 187 i 183, wzgórzem Bir en
Naghia 192, a˝ po wzgórze Alem Hamza 208.
15 grudnia o godz. 15.30 wyruszy∏o natarcie Brygady Karpackiej. Batalion pierwszy
z podstawy wyjÊciowej w rejonie wzgórza
191 zdoby∏ wzgórze 187 i 178.
Batalion trzeci z podstawy wyjÊciowej
w rejonie wzgórza 194 zdoby∏ stron´ po∏udniowà wzgórza 178 do drogi pustynnej na
Carmuset.
16 grudnia – w dalszym ciàgu natarcia
– batalion trzeci zdobywa wzgórze 18 Carmuset. Nieprzyjaciel wycofuje si´. Wzgórza
Carmuset er Regem 187 i 183 znalaz∏y si´
w r´ku Brygady Karpackiej. Zosta∏a otwarta droga do dalszego poÊcigu.
17 grudnia II batalion Brygady rozpoczyna
poÊcig za nieprzyjacielem po osi Camuset er
Regem – 95 km na drodze Tobruk – Derna.
Pozosta∏e bataliony grupujà si´ do obrony.
O godz. 11.30 II batalion osiàgnà∏ szos´ derneƒskà. Dalszy poÊcig za nieprzyjacielem
przej´∏a 7 Dywizja Pancerna i 4 Hinduska.
Ghazala by∏a ostatnià linià, na której nieprzyjaciel próbowa∏ zorganizowaç obron´.
W odwrocie zatrzyma∏ si´ na granicy Trypolitanii.
Po okresie wypoczynku, w poczàtkach
stycznia 1943 r. Brygada otrzyma∏a nowe zadanie – jako odwód 8 Armii objàç okupacj´
Cyrenajki. Karpacki Pu∏k U∏anów zosta∏ odkomenderowany do oddzia∏ów oblegajàcych
Bardi´. Po wykonaniu zadania pu∏k powróci∏
do zgrupowania Brygady.
21 stycznia 1943 r. wojska Rommla przystàpi∏y do kontrofensywy. 26 stycznia Brygada organizuje obron´ w rejonie fortu Mechili. 3 lutego Brygada opuszcza stanowiska
w Mechili i szlakiem pustynnym Mechili
– Tmimi o Êwicie 4 lutego osiàga rejon Ghazali jako ostatni oddzia∏ 8 Armii w odwrocie.
18 marca Brygada, zluzowana przez 2 Brygad´ Po∏udniowoafrykaƒskà, opuszcza
Ghazal´. 22 marca Brygada powraca na poprzednie miejsce postoju El Amiriya pod
Aleksandrià.
Podczas obrony Tobruku ˝o∏nierze Brygady otrzymali nast´pujàcà depesz´ w j´z.
rosyjskim: Obroƒcom Tobruku – wytrwania
i ostatecznego nad faszystami niemieckimi
i w∏oskimi zwyci´stwa – obroƒcy Odessy.
Odpowiedê w j´z. angielskim brzmia∏a:
Walczàcym obroƒcom Odessy i Sewastopola ˝o∏nierskie pozdrowienia przesy∏ajà ˝o∏nierze Tobruku. [...]
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„Brygada Karpacka by∏a niewàtpliwie wojskiem dobrym i bitnym, a swojà drogà towarzyszy∏o jej wyjàtkowe szcz´Êcie wojenne.
DoÊç przypomnieç, ˝e a˝ pi´ciokrotnie grozi∏a
jej przypuszczalnie zupe∏na likwidacja, której
cudem unikn´∏a: w Syrii, kiedy mogli jà rozbroiç i internowaç Francuzi, w Grecji, dokàd
nie dotar∏a, choç by∏a w drodze, w Tobruku,
gdyby nieprzyjaciel natar∏ przed ofensywà Auchinlecka, w Mechili, gdyby Rommel nie marudzi∏, w Gazali, gdyby nas nie zluzowali na
czas Afrykaƒczycy. Dotarcie do Tobruku bez
strat, niewielkie stosunkowo ofiary w Tobruku
i w bitwie gazalskiej, to te˝ sà dowody Bo˝ej
opieki nad Brygadà Karpackà.
Musimy wziàç pod uwag´ te wszystkie cechy
wojska polskiego, które wywar∏y wp∏yw na
umys∏owoÊç przeci´tnego ˝o∏nierza Brygady.”

W toku dzia∏aƒ Brygady na pustyni do
niewoli wzi´to 59 oficerów i 1630 szeregowych. Zdobyto 6 dzia∏ 75 mm, jedno 65 mm,
44 dzia∏a ppanc, 9 dzia∏ plot, 70 ckm-ów,
30 moêdzierzy, 3 kb-ppanc, 11 czo∏gów, 13
samochodów i wiele innych materia∏ów
i sprz´tu oraz bogate sk∏ady ˝ywnoÊciowe.
1 paêdziernika 1942 r. gen. Stanis∏aw Kopaƒski przyzna∏ 4454 odznaki pamiàtkowe
˝o∏nierzom bioràcym udzia∏ w walkach w Tobruku i Ghazali oraz dzia∏aniach na pustyni.
W okresie walk Brygady w Afryce Pó∏nocnej by∏a ona jedynà zorganizowanà jednostkà làdowà Wojska Polskiego walczàcà przy
boku Wielkiej Brytanii.
Osiàgni´cia Brygada zawdzi´cza swojemu
dowódcy – wspania∏emu cz∏owiekowi, ˝o∏nierzowi, patriocie, Polakowi – genera∏owi
Stanis∏awowi Kopaƒskiemu, który by∏ gotów
oddaç ˝ycie za swoich podw∏adnych, a oni za
niego.
Swój trudny szlak bojowy Brygada rozpocz´∏a w liczbie 4454 ˝o∏nierzy. Cz´Êç z nich
pozosta∏a na zawsze w piaskach pustyni
– pochowana na Cmentarzu Wojennym
w Tobruku – cz´Êç straci∏a zdrowie, pozostajàc na zawsze kalekami, cz´Êç podj´∏a dalszà
walk´ w sk∏adzie 2 Korpusu Polskich Si∏
Zbrojnych na Zachodzie lub innych jednostkach zorganizowanych w Anglii.
Straty Brygady w ca∏ej kampanii libijskiej
wynios∏y: zabitych 9 oficerów i 147 szeregowych, rannych 43 oficerów i 424 szeregowych, zaginionych – 1 oficer i 14 szeregowych. Razem 585 ˝o∏nierzy i 53 oficerów.
Wraz z ewakuowanymi z powodu chorób,
g∏ównie ˝ó∏taczki i malarii, ogó∏em ubytki
w stanie Brygady wynios∏y 1930 ˝o∏nierzy, co
stanowi∏o oko∏o 40 proc. stanu Brygady
w stosunku do stanu na poczàtku dzia∏aƒ na
pustyni.
Nale˝y równie˝ odnotowaç, ˝e za czyny
bojowe na polu walki ˝o∏nierze Brygady
otrzymali: 34 Krzy˝e Virtuti Militari, 783
Krzy˝e Walecznych, 25 odznaczeƒ brytyjskich, 19 odznaczeƒ czechos∏owackich, 838
pochwa∏ pisemnych.
˚o∏nierze Samodzielnej Brygady Strzel-

___________________
[Fragment ksià˝ki gen. Stanis∏awa Kopaƒskiego o Samodzielnej Brygadzie Strzelców Karpackich Wspomnienia wojenne 1939-1946.]

ców Karpackich majà poczucie spe∏nionego
obowiàzku wzgl´dem Ojczyzny, walczàc
z bronià w r´ku od 1 wrzeÊnia 1939 roku
– z wyjàtkiem krótkiego internowania
w obozach na W´grzech i w Rumunii – do
zakoƒczenia II wojny Êwiatowej, tj. do dnia
8 maja 1945 roku.
W kwietniu 1944 r. Brygada zostaje przetransportowana drogà morskà i làdowà do
Iraku. Tam po∏àczy∏a si´ z Wojskiem Polskim
przyby∏ym z ZSRR – przemianowana na
3 Dywizj´ Strzelców Karpackich pod dowództwem gen. Stanis∏awa Kopaƒskiego,
nast´pnie gen. Bronis∏awa Ducha – i w∏àczona w sk∏ad 2 Korpusu Polskiego, dowodzonego przez gen. W∏adys∏awa Andersa. Karpatczycy biorà udzia∏ w walkach na terenie
W∏och – Monte Cassino, Ancona, Bolonia.
8 maja 1945 r. zakoƒczy∏a si´ II wojna
Êwiatowa. Uk∏ad ja∏taƒski przekreÊli∏ powrót
do Polski Polskim Si∏om Zbrojnym na Zachodzie – zostajà rozbrojone i zgromadzone
na Wyspach Brytyjskich. Ka˝dy ˝o∏nierz stanà∏ przed podj´ciem trudnej decyzji: co dalej? Jedni pozostali poza granicami Polski,
inni powrócili do kraju, w tym znaczna liczba
˝o∏nierzy dawnego 2 Korpusu Polskiego.
Po powrocie do kraju doznaliÊmy upokorzenia i moralnego znies∏awienia. Rzàdzàcy
uznali nas za szpiegów kapitalizmu zachodniego. Taki stosunek pociàgnà∏ za sobà odpowiednie reperkusje – wi´zienia, wyroki
Êmierci, szykany moralne.
Po roku 1989 nastàpi∏a „odwil˝”, jednak
nie na tyle, abyÊmy odczuli pe∏nà satysfakcj´
na równi z tymi kombatantami, którzy przybyli do Polski z innego kierunku. O nas utar∏o si´ powiedzenie – nie z tej strony wróciliÊmy do kraju.
Dzisiaj pozosta∏y tylko wspomnienia. Zacierajà si´ Êlady czasów wojennych i powojennych. Zapominajà o nich historycy, rzàdzàcy i media.
Antoni LIPKA
by∏y ˝o∏nierz Samodzielnej Brygady
Strzelców Karpackich
Warszawa, sierpieƒ 1997 r.
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65. rocznica walk o Tobruk i Ghazal´

Libia

Fot. Agnieszka Boruszkowska

Za wolnà Polsk´ walczyli
i gin´li w piaskach
Pustyni Libijskiej
roczystoÊcià przed Polskà Wn´kà na Alianckim Cmentarzu
Wojennym w Tobruku 18 listopada br. rozpocz´∏y si´ obchody 65.
rocznicy bitwy o Tobruk i Ghazal´.
Wzi´∏a w nich udzia∏ liczna delegacja
z Polski, w tym przedstawiciele najwy˝szych w∏adz na czele z Marsza∏kiem Senatu RP Bogdanem Borusewiczem,
kombatanci – uczestnicy bitwy o Tobruk
oraz przedstawiciele innych Êrodowisk
i stowarzyszeƒ kombatanckich, nauczyciele, m∏odzie˝ szkolna i harcerze.
Urzàd do Spraw Kombatantów i Osób
Represjonowanych reprezentowali: kierownik Urz´du Janusz Krupski z dyrektorem generalnym UdSKiOR Andrzejem Bidà i doradcà kierownika Urz´du
dr. Janem S. Ciechanowskim. W obchodach rocznicowych uczestniczyli równie˝ przedstawiciele w∏adz libijskich,
miejscowego korpusu dyplomatycznego
oraz m∏odzie˝ ze Szko∏y Polskiej im. Samodzielnej Brygady Strzelców Karpackich przy konsulacie Generalnym RP
w Benghazi.
Na przepasanych bia∏o-czerwonymi
szarfami grobach polskich ˝o∏nierzy zap∏on´∏y znicze. Nast´pnie duchowni
odmówili modlitw´ ekumenicznà za poleg∏ych obroƒców Tobruku. OkolicznoÊciowe przemówienie wyg∏osi∏ m.in.
prezes Zwiàzku Kombatantów Samodzielnej Brygady Strzelców Karpackich
w Anglii, p∏k Zdzis∏aw Picheta.
Podczas uroczystoÊci kierownik
UdSKiOR Janusz Krupski wr´czy∏ pi´ciu obroƒcom Tobruku Medale „Pro
Memoria”. Nast´pnie tobrukczycy
przekazali sztandar i tradycje Samodzielnej Brygady Strzelców Karpackich
I Dru˝ynie Harcerek „Ró˝e Pustyni”
im. Obroƒców Tobruku ze Skawiny.
Delegacje kombatantów, w∏adz paƒstwowych i korpusu dyplomatycznego
z∏o˝y∏y wieƒce i zapali∏y znicze przed
obeliskiem „Ró˝e Pustyni” im. Obroƒców Tobruku, a póêniej przed pomnikami – ˝o∏nierzy alianckich, czeskich, na
Cmentarzu Muzu∏maƒskim i przed pomnikiem ˝o∏nierzy australijskich.

U
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Fot. Agnieszka Boruszkowska

18 listopada br., Tobruk. Modlitwa ekumeniczna na Alianckim Cmentarzu Wojennym
w Tobruku. Modlitwy za poleg∏ych i ˝yjàcych
˝o∏nierzy walczàcych o Tobruk i Ghazal´
prowadzi Biskup Polowy WP gen. dyw. Tadeusz P∏oski

Tobrukczyk Jan Soko∏owski przy grobach ˝o∏nierzy polskich na cmentarzu w Tobruku

Fot. Agnieszka Boruszkowska
Marsza∏ek Senatu RP Bogdan Borusewicz
sk∏ada gratulacje tobrukczykom uhonorowanym Medalem „Pro Memoria”. Od prawej:
Kazimierz Szyd∏o, Józef ListoÊ, Franciszek
Szuta, Tadeusz Górecki i Jan Soko∏owski
Fot. Agnieszka Boruszkowska
Delegacje, w tym kombatantów, uczci∏y tak˝e
pami´ç ˝o∏nierzy niemieckich, poleg∏ych
w walkach o twierdz´ Tobruk

Nast´pnie przedstawiciele Urz´du do
Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych oraz kombatanci z∏o˝yli
wieƒce i oddali ho∏d ˝o∏nierzom
w Mauzoleum ˚o∏nierzy Niemieckich,
na Cmentarzu Alianckim w Acromie
oraz na Cmentarzu ˚o∏nierzy Francuskich w Tobruku.
Wieczorem tego dnia, po powrocie
do Warszawy, kierownik Urz´du Janusz
Krupski udekorowa∏ Medalem „Pro
Memoria” p∏k. Mieczys∏awa Sawickiego, tobrukczyka, cz∏onka Kapitu∏y Orderu Wojennego Virtuti Militari, który
ze wzgl´du na stan zdrowia nie móg∏
uczestniczyç w obchodach rocznicowych.
A.B.

Fot. Katarzyna Hoppe
Nast´pnego dnia, 19 listopada br., prezes Ârodowiska ˚o∏nierzy 2 Korpusu Polskiego Antoni Lipka spotka∏ si´ w hotelu w Warszawie
z uczestnikami obchodów rocznicowych
– ˝o∏nierzami Samodzielnej Brygady Strzelców
Karpackich oraz nauczycielkami ze szkó∏ noszàcych nazw´ Brygady. Podczas spotkania tobrukczycy przede wszystkim wspominali przebyty szlak bojowy oraz odbytà dzieƒ wczeÊniej
podró˝. Na zdj´ciu m.in. prezes Antoni Lipka,
Zenon Siarkiewicz, Zdzis∏aw Picheta – prezes
Zwiàzku Kombatantów Samodzielnej Brygady
Strzelców Karpackich w Anglii, p∏k
Mieczys∏aw Sawicki – cz∏onek Kapitu∏y Orderu Wojennego VM, Józef Pleban – tobrukczyk
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Âwiadectwo historycznej prawdy

Warszawa

Przekazanie spuÊcizn Jana Kwapiƒskiego
oraz Aleksandra Woroncowa
dniu 6 listopada 2006 r. w Sali Balowej Archiwum G∏ównego Akt Dawnych w Warszawie odby∏a si´ uroczystoÊç przekazania przez panià Barbar´ Woroncow z Leeds spuÊcizn Jana Kwapiƒskiego oraz
Aleksandra Woroncowa. W uroczystoÊci, obok
ofiarodawczyni, wzi´li udzia∏ m.in. Tomasz
Merta – podsekretarz stanu w Ministerstwie
Kultury i Dziedzictwa Narodowego, S∏awomir
Radoƒ – naczelny dyrektor Archiwów Paƒstwowych, dyrektor Archiwum Akt Nowych Jolanta
Louchin. UroczystoÊci towarzyszy∏a ekspozycja
materia∏ów charakterystycznych dla obu zbiorów przekazanych tego dnia do zasobów Archiwum Akt Nowych oraz do Centralnego Muzeum Morskiego. Prezentacji zawartoÊci spuÊcizn dokonali: Krzysztof Smolana – kierownik
Oddzia∏u Opracowania Zasobu w Archiwum
Akt Nowych i Maria Dyrka – zast´pca dyrektora Centralnego Muzeum Morskiego.
Podczas uroczystoÊci pani Barbara Woroncow przybli˝y∏a sylwetk´ swojego dziadka Jana
Kwapiƒskiego (1885-1964) – dzia∏acza spo∏ecznego (PPS) i polityka, który w okresie
1929-1930 wspó∏tworzy∏ Centrolew, a w latach
1922-1930 by∏ pos∏em na Sejm RP. By∏ ostatnim prezydentem przedwojennej ¸odzi (III-IX
1939 r.). Po wybuchu wojny znalaz∏ si´ na Kresach Wschodnich, gdzie zosta∏ aresztowany
przez NKWD i wywieziony wraz z ˝onà i córkà
na Syberi´. W 1941 r., po podpisaniu uk∏adu
Sikorski–Majski, zosta∏ delegatem Ambasady
RP w ZSRR na Taszkient. Od 1942 r., po wydostaniu si´ z ZSRR, przebywa∏ w Wielkiej
Brytanii. W rzàdzie gen. W∏adys∏awa Sikorskiego piastowa∏ tek´ ministra przemys∏u
i handlu. W rzàdzie Stanis∏awa Miko∏ajczyka
zosta∏ wicepremierem i ministrem przemys∏u,
handlu i ˝eglugi. W gabinecie Tomasza Arciszewskiego objà∏ t´ samà co poprzednio tek´
oraz stanowisko kierownika ministerstwa
skarbu. Po wojnie pozosta∏ na emigracji
w Londynie, gdzie pe∏ni∏ wiele wa˝nych funkcji, m.in. by∏ cz∏onkiem Centralnego Komitetu
Zagranicznego PPS.
Przekazana do Zasobu w Archiwum Akt
Nowych spuÊcizna Jana Kwapiƒskiego obejmuje m.in.:
– meldunki Oddzia∏u Specjalnego Sztabu Naczelnego Wodza, kierowane do prezydenta
Rzeczypospolitej w okresie I–VI 1944 r., z informacjami o sytuacji w kraju w najbardziej
dramatycznych dniach, które mia∏y zadecydowaç o dalszych losach Polski;
– materia∏y zwiàzane z Powstaniem Warszawskim – m.in. oryginalne dokumenty wymieniane pomi´dzy Naczelnym Wodzem gen. Kazimierzem Sosnkowskim a wicepremierem Ja-
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nem Kwapiƒskim, zawierajàce nieznane dotàd
szczegó∏y dotyczàce staraƒ rzàdu polskiego
o uzyskanie pomocy dla Powstania;
– najwi´kszy dost´pny w Polsce zbiór korespondencji Komitetu Zagranicznego PPS
z „Trójkàtem”, czyli podziemnà PPS-WRN
(WolnoÊç, RównoÊç, Niepodleg∏oÊç) z lat
1942-1945. Oddaje on klimat polityczny okupowanej Polski poprzez teksty depesz z terenu
Generalnej Guberni oraz reszty ziem polskich
(w tym wiele z Kresów Wschodnich), jak równie˝ za poÊrednictwem zachowanych instrukcji, zapytaƒ i informacji wysy∏anych przez kierownictwo partii w Londynie. Jest to niezwykle wa˝ny zbiór archiwaliów ilustrujàcych politycznà stron´ funkcjonowania Polskiego Paƒstwa Podziemnego;
– niepublikowane pami´tniki Jana Kwapiƒskiego z lat wojny 1939-1945, obejmujàce jego
prze˝ycia od wybuchu wojny, a˝ do momentu
obj´cia przezeƒ funkcji politycznych w gabinecie Tomasza Arciszewskiego.
Ofiarodawczyni opowiedzia∏a tak˝e o swoim
ojcu – dr. Aleksandrze Woroncowie (1909-1997), który ukoƒczy∏ Wydzia∏ Elektryczny Politechniki Warszawskiej w 1937 r. By∏ pracownikiem Polskiego Radia, a nast´pnie Instytutu
Technicznego Lotnictwa. W 1939 r. przez Rumuni´ i Grecj´ przedosta∏ si´ do Francji,
a w 1940 r. do Anglii, gdzie szkoli∏ za∏ogi polskich lotników w zakresie ∏àcznoÊci. W 1941 r.
zosta∏ powo∏any do 307 Dywizjonu MyÊliwskiego „Lwowskich Puchaczy”. Ze sprz´tem radarowym uczestniczy∏ w dzia∏aniach operacyjnych
przeciw nocnym nalotom niemieckich bombowców. W 1942 r., jako oficer specjalista
ds. radarów, zosta∏ przydzielony do 304 Dywizjonu zwalczajàcego ∏odzie podwodne.
W 1943 r. zosta∏ cz∏onkiem Brytyjskiej Admiralicji (Admiralty Surface Weapons Establishment), gdzie kontynuowa∏ prac´ równie˝
po wojnie, osiàgajàc rang´ Principal Scientific
Officer. Po przejÊciu na emerytur´ prowadzi∏
prace badawcze na Uniwersytecie w Southampton w dziedzinie elektroniki. W wieku
69 lat obroni∏ prac´ doktorskà. By∏ autorem
wielu prac naukowo-badawczych w dziedzinie
elektroniki, radiokomunikacji i radiolokacji.
Na emigracji dzia∏a∏ w Stowarzyszeniu Techników Polskich w Wielkiej Brytanii i w Stowarzyszeniu Lotników Polskich. Zosta∏ odznaczony
Krzy˝em Zas∏ugi w 1939 r., Medalem Lotniczym i innymi odznaczeniami brytyjskimi.
*
– Przekazuj´ te zbiory, bowiem zale˝y mi na
tym, by przysz∏e pokolenia pozna∏y nasze dzieje emigracyjne w czasie wojny i w okresie po-

Fot. Ewa Dumin

Fot. Ewa Dumin
Pani Barbara Woroncow z Leeds – ofiarodawczyni spuÊcizn Jana Kwapiƒskiego oraz Aleksandra Woroncowa
Fot. Ewa Dumin

Korespondencja i pamiàtki osobiste Jana
Kwapiƒskiego

wojennym – powiedzia∏a podczas uroczystoÊci
pani Barbara Woroncow.
Nale˝y jednak zaznaczyç, i˝ przekazane
spuÊcizny zawierajà – oprócz rzàdowych dokumentów i oficjalnych kartotek – równie˝ prywatnà korespondencj´ i pamiàtki osobiste. Od
dzisiaj stanà si´ one przedmiotem badaƒ historyków oraz przys∏u˝à si´ szerszemu upowszechnieniu wiedzy na temat dzia∏alnoÊci
w∏adz Rzeczypospolitej na Uchodêstwie i powojennej emigracji.
Oprac. E.D.
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Pami´ç o ˚o∏nierzach Wykl´tych

W∏odawa

Prawda o „Jastrz´biu”, „˚elaznym”...
arzàd Ko∏a Zrzeszenia „WolnoÊç
i Niezawis∏oÊç” Obwodu we W∏odawie oraz Oddzia∏ IPN w Lublinie zorganizowa∏ 8 paêdziernika br. w Zbere˝u nad
Bugiem i we W∏odawie uroczystoÊç patriotyczno-religijnà po∏àczonà z sesjà popularnonaukowà upami´tniajàcà 55. rocznic´ bohaterskiej Êmierci dowódcy oddzia∏u partyzanckiego „WiN” Edwarda Taraszkiewicza
ps. „˚elazny”.
Wczesnym, d˝d˝ystym rankiem 6 paêdziernika 1951 r. znaczne si∏y zbrojne KBW, UB
i MO otoczy∏y zabudowania Teodora i Natalii Kaszczuków po∏o˝one w Zbere˝u, gdzie
kwaterowa∏ ze swoimi ˝o∏nierzami „˚elazny”
– dowódca bardzo szczup∏ego ju˝ oddzia∏u
zbrojnego. W wyniku walki obronnej z oko∏o
stukrotnie wi´kszymi si∏ami poleg∏ „˚elazny”
i Stanis∏aw Torbicz ps. „Kazik” oraz ma∏˝onkowie Kaszczukowie. Innych uj´to i rozpocz´to aresztowania na terenie ca∏ego obwodu
(obecnie powiaty w∏odawski i parczewski),
a nast´pnie okrutne Êledztwa, tortury i gwa∏càce najbardziej podstawowe zasady prawa
i moralnoÊci procesy sàdowe.
W 1945 i 1946 r. oddzia∏em o du˝ej sile
dowodzi∏ brat „˚elaznego” Leon Taraszkiewicz ps. „Jastrzàb”, który zginà∏ w Siemieniu
w starciu z KBW 3 stycznia 1947 r. i od tego
dnia dowództwo przejà∏ „˚elazny”. W ciàgu
prawie 7 lat dzia∏aƒ oddzia∏ partyzancki
„WiN” przeprowadzi∏ oko∏o 10 akcji
o znacznej wymowie spo∏eczno-politycznej
i przez ca∏y okres istnienia prowadzi∏ antykomunistyczne dzia∏ania propagandowe,
podtrzymujàc w spo∏eczeƒstwie nadziej´ na
odzyskanie wolnoÊci i demokracji. W bezpoÊrednich starciach ze zbrodniczym aparatem
bezpieczeƒstwa PRL poleg∏o oko∏o 14 ˝o∏nierzy, zaÊ w wyniku zatrzymaƒ, Êledztw
i wyroków w okresie stalinowskim zamordowano co najmniej 29 osób. Wielu z tych bohaterów nie posiada grobów.
Na uroczystoÊç przyby∏o wielu uczestników z ró˝nych stron kraju, by oddaç ho∏d
„˚elaznemu” i jego towarzyszom broni poleg∏ym i pomordowanym w walkach o Niepodleg∏à. Przez okres niemal pó∏ wieku nie
wolno by∏o o nich wspominaç lub dobrze si´
wyra˝aç. W Êrodkach masowego przekazu
odsàdzano ich od czci i wiary, oczerniano,
poni˝ano i wyklinano. Nawet krewnym ˝o∏nierzy „WiN-u” zadawano cierpienia i szykanowano.
W uroczystoÊci wzi´li udzia∏: kierownik
Urz´du do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Janusz Krupski, wicewojewoda lubelski Jaros∏aw Zdrojkowski, pose∏
Jaros∏aw Stawiarski, dyrektor IPN w Lublinie Jacek Welter, wicestarosta powiatu w∏odawskiego Tadeusz Handor, wójtowie po-
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bliskich gmin, dwóch dowódców stra˝nic
granicznych, 20 pocztów sztandarowych stowarzyszeƒ kombatanckich, delegacje licznych kó∏ organizacji kombatanckich, harcerze, m∏odzie˝ szkolna oraz spo∏eczeƒstwo.
Przed pomnikiem-kapliczkà z∏o˝ono kilkadziesiàt wieƒców i wiàzanek kwiatów. Zap∏on´∏y znicze. Cz´Êç pierwszà uroczystoÊci
w Zbere˝u rozpoczà∏ modlitwà ks. proboszcz Adam Krasuski i kapelan Nadbu˝aƒskiego Oddzia∏u Stra˝y Granicznej ks. mjr
Miros∏aw Kurjaniuk.
O godz. 12.00 we W∏odawie, w pi´knym barokowym koÊciele Êw. Ludwika odby∏a si´
uroczysta Msza Êw. celebrowana przez podprzeora oo. paulinów oraz dwóch ksi´˝y kapelanów (Wojska i Stra˝y Granicznej).
Nast´pnie w sali konferencyjnej starostwa powiatowego inicjator i g∏ówny wspó∏organizator uroczystoÊci Zdzis∏aw Lato szyƒski powita∏ przyby∏ych goÊci i uczestników. Wyrazi∏ zadowolenie z du˝ego zainteresowania uroczystoÊcià w∏adz naczelnych,
wojewódzkich i miejscowych oraz spo∏eczeƒstwa, o czym najlepiej Êwiadczy∏a przepe∏niona doros∏ymi i m∏odzie˝à sala. Wskaza∏ na dwie przyczyny – cz´sto nies∏usznych
– dwojakich ocen „˚elaznego” i ˝o∏nierzy
„WiN”: pierwsza – to niezwykle ci´˝kie
i niebezpieczne warunki dzia∏ania partyzantów oraz nieludzkie, bandyckie metody
zwalczania podziemia antykomunistycznego stosowane przez zbrodniczy aparat bezpieczeƒstwa PRL, druga – to intensywna,
wszechobecna, pe∏na fa∏szu i oszczerstw
propaganda trwajàca prawie pó∏ wieku.
Jeszcze dziÊ mo˝emy spotkaç si´ z b∏´dnà
opinià, ˝e „˚elazny” to postaç kontrowersyjna. Nie, „˚elazny” to prawdziwy bohater! Rzetelnych i uczciwych historyków, publicystów i nauczycieli szkó∏ ponadpodstawowych czeka ogrom wyt´˝onej pracy, by
spo∏eczeƒstwu polskiemu przedstawiç
prawd´ i wp∏ynàç na zmian´ ocen.
Nast´pnie wicewojewoda lubelski Jaros∏aw Zdrojkowski odczyta∏ list Prezydenta
RP Lecha Kaczyƒskiego – patrona obchodów rocznicy – do organizatorów i uczestników uroczystoÊci, który przyj´ty zosta∏ burzà oklasków.
Prezes Ko∏a Zrzeszenia „WiN” we W∏odawie Zdzis∏aw Latoszyƒski odczyta∏ listy
cz∏onków Komitetu Honorowego uroczystoÊci: ministra obrony narodowej Rados∏awa
Sikorskiego, ministra kultury i dziedzictwa
narodowego Micha∏a Ujazdowskiego, prezesa IPN Janusza Kurtyki oraz wojewody lubelskiego Wojciecha ˚ukowskiego – patrona
uroczystoÊci. Poinformowa∏ o nades∏anym
przez siostr´ „Jastrz´bia” i „˚elaznego” Rozali´ Otta z Malborka liÊcie o obszernej, ser-

decznej treÊci. OÊwiadczy∏, ˝e w sk∏ad Komitetu Honorowego wchodzà tak˝e pos∏owie:
Beata Mazurek, Jaros∏aw Stawierski i Jerzy
Bielecki oraz Stanis∏aw Kaszczuk i dowódca
NOSG gen. bryg. Marek Dominiak.
OkolicznoÊciowe przemówienia wyg∏osili:
kierownik UdSKiOR Janusz Krupski, pose∏
Jaros∏aw Stawierski, prezes Zrzeszenia
„WiN” Obszaru Wschodniego p∏k Zbigniew
Boczkowski oraz dyrektor IPN w Lublinie
Jacek Welter. Dr Rafa∏ Wnuk wyg∏osi∏ referat pt. Podziemie niepodleg∏oÊciowe na Lubelszczyênie na tle konspiracji w Polsce
w latach 1944-1956. Nast´pnie mia∏a miejsce prapremiera filmu Jastrzàb – ˚elazny
w re˝yserii Adama Sikorskiego z IPN, na
który z pewnym napi´ciem oczekiwa∏a miejscowa ludnoÊç. Drugi referat – Rozpracowanie grupy Edwarda Taraszkiewicza „˚elaznego” wyg∏osi∏ równie˝ pracownik IPN
w Lublinie, dr Jaros∏aw Kopiƒski.
Na zakoƒczenie kolejno zabrali g∏os organizatorzy: Wies∏aw Holaczuk i Zdzis∏aw Latoszyƒski. Podzi´kowali przedstawicielom
w∏adz, delegacjom stowarzyszeƒ, pocztom
sztandarowym, pracownikom IPN oraz
wszystkim uczestnikom uroczystoÊci za tak
licznà obecnoÊç, a w szczególnoÊci tym
wszystkim, którzy w ró˝ny sposób przyczynili si´ do zorganizowania tak wspania∏ej uroczystoÊci.
Zamykajàc sesj´ popularnonaukowà i ca∏à uroczystoÊç, prezes Ko∏a „WiN” we W∏odawie wyrazi∏ nadziej´, ˝e dzisiejsza uroczystoÊç o tak wysokiej randze i szerokim rozg∏osie na pewno dobrze spe∏ni rol´ wychowawczà, a w∏aÊnie taka rola jest jednym
z podstawowych obowiàzków statutowych
w∏adz Zrzeszenia „WiN”. Zarzàd Ko∏a
przed rokiem podjà∏ inicjatyw´ realizacji tego obowiàzku.
Zdzis∏aw LATOSZY¡SKI
prezes Ko∏a „WiN”
Obwodu W∏odawskiego
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Podró˝ historyczna

Francja

Âladami walk 2 Dywizji
Strzelców Pieszych

Mapa podró˝y

Maîche, 11.09.2006 r. Cz∏onkowie polskiej delegacji na spotkaniu z merem (drugi z prawej), któremu przekazano ksià˝ki. Pierwszy
z prawej – historyk regionalny

Damprichard, 14.09.2006 r. Spotkanie merów
kilku gmin, o które w czerwcu 1940 r. walczy∏a 2 Dywizja Strzelców Pieszych – przed grobem poleg∏ych ˝o∏nierzy 2 DSP

Belfort, 12.09.2006 r. Z∏o˝enie kwiatów przed
tablicà pamiàtkowà poÊwi´conà walkom
2 Dywizji Strzelców Pieszych w czerwcu 1940 r.
Na zdj´ciu: prezes Ârodowiska 2 DSP oraz
mer miasta i gminy Belfort
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Narody, tracàc pami´ç, tracà ˝ycie. Ta maksyma jednego z wielkich Polaków po raz kolejny wyda∏a owoce. Sta∏a si´ inspiracjà dla
dzia∏aƒ podj´tych przez W∏odzimierza Cieszkowskiego, prezesa
Ârodowiska 2 Dywizji Strzelców Pieszych, uczestnika walk tej formacji we Francji w 1940 r., wówczas szesnastoletniego ch∏opca,
dziÊ cieszàcego si´ szacunkiem kombatanta, kawalera Legii Honorowej. Z jego inicjatywy i za sprawà jego osobistego zaanga˝owania ukaza∏a si´ w Warszawie francuska wersja ksià˝ki dotyczàcej
tamtych dni „Activites de guerre de la 2eme Division polonaise des
Chasseurs a Pieds en Alsace et Franche-Comté en 1940”, która
wczeÊniej zosta∏a wydana w Londynie w j´zyku polskim.
arzeniem W ∏ o d z i m i e r z a
Cieszkowskiego sta∏o si´ zawiezienie tej ksià˝ki do Francji, by – jako Êwiadectwo czasu i dokument epoki – s∏u˝y∏a dziÊ edukacji m∏odego pokolenia Francuzów, a starszym
przypomina∏a o faktach i zdarzeniach,
które mia∏y miejsce w czasach niezbyt
odleg∏ych, wzd∏u˝ rzeki Doubs, kiedy to
rami´ w rami´ ˝o∏nierze francuscy i polscy walczyli o wolnoÊç Francji. W dniach
11-15 wrzeÊnia 2006 r. marzenie sta∏o
si´ rzeczywistoÊcià. W∏odzimierz Cieszkowski przedstawi∏ swój zamiar Katedrze Edukacji i Kultury Szko∏y G∏ównej
Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie,
która prowadzi m.in. badania dotyczàce
szkolnictwa i oÊwiaty polskiej na Zachodzie w czasie II wojny Êwiatowej. Dzi´ki
˝yczliwoÊci rektora uczelni prof. dr. hab.
Tomasza Boreckiego i dziekana Wydzia∏u Nauk Humanistycznych prof.
Zygmunta J. Przychodzenia, prof. dr
hab. Teresa Zaniewska oraz dr Marta
Cywiƒska-Dziekoƒska mog∏y towarzyszyç W∏odzimierzowi Cieszkowskiemu
w wyprawie do Francji i wziàç udzia∏
w zorganizowanej tam konferencji dotyczàcej szkolnictwa polskiego w tym kraju w czasie II wojny Êwiatowej oraz
uczestniczyç w promocjach przywo∏anej
powy˝ej ksià˝ki. OdwiedziliÊmy wiele
francuskich miast we wschodniej cz´Êci
kraju, które na sta∏e wesz∏y do historii
czynu zbrojnego ˝o∏nierzy polskich
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i francuskich na frontach II wojny Êwiatowej. Nasza trasa wiod∏a od Belfort
przez Héricourt, Frahier, Maîche, St.
Hippolyte, Damprichard, Montbéliard,
Pont de Roide, Trévillers do Goumois.
Ka˝de merostwo z ràk W∏odzimierza
Cieszkowskiego otrzyma∏o po kilkanaÊcie egzemplarzy ksià˝ki przet∏umaczonej na j´zyk francuski, wraz z proÊbà
o przekazanie jej do bibliotek, w r´ce historyków oraz innych osób zainteresowanych tym tematem. W ka˝dym merostwie, wraz z ksià˝kà, pozostawiliÊmy
kopie Dekretu Ministra ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych, przyznajàcego ˝o∏nierzom tej formacji uprawnienia do ubiegania si´ o francuskà kart´ kombatanckà. Wsz´dzie podejmowano nas bardzo ˝yczliwie, wyra˝ajàc
wdzi´cznoÊç W∏odzimierzowi Cieszkowskiemu za wysi∏ek, jaki w∏o˝y∏ w to
przedsi´wzi´cie. Z wszelkimi honorami
przyjmowani byliÊmy na przyk∏ad w Belfort, gdzie prezes Ârodowiska 2 Dywizji
Strzelców Pieszych wraz z merem tego
miasta z∏o˝y∏ wieniec przed pamiàtkowà
tablicà wkomponowanà w mury fortu,
upami´tniajàcà walki 2 DSP w rejonie
tego miasta. Podobnych wzruszeƒ by∏o
znacznie wi´cej. Prze˝ywaliÊmy je
wspólnie, W∏odzimierz Cieszkowski
wracajàc wspomnieniami do wojennych
wypadków i swojej m∏odoÊci, my oddajàc si´ refleksjom historycznym i wspomnieniom rodzinnym.
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Kobiety-˚o∏nierze w walce
Kulminacyjne uroczystoÊci mia∏y
miejsce 14 wrzeÊnia br. na cmentarzu
w Damprichard przy grobie polskich
˝o∏nierzy poleg∏ych na polach Francji
w roku 1940, w których wzi´li udzia∏
merowie sàsiednich miast, kombatanci
francuscy oraz przedstawiciele lokalnych spo∏ecznoÊci, którzy spotkali si´ tu
w solidarnoÊci i sztafecie pokoleƒ.
W imieniu Ârodowiska ˚o∏nierzy
2 DSP kwiaty na grobie poleg∏ych z∏o˝y∏
W∏odzimierz Cieszkowski, po czym zabra∏ g∏os, w krótkich s∏owach przypominajàc losy swojej formacji. W imieniu
gospodarzy wystàpi∏ mer Damprichard.
Pi´knie mówi∏ o m´stwie Polaków, ich
godnej postawie w chwili internowania
w Szwajcarii oraz o pami´ci, która zapewnia trwanie.
Wizyta okaza∏a si´ bardziej owocna
ni˝ przypuszczaliÊmy, gdy˝ uda∏o si´ nawiàzaç kontakty naukowe z uniwersytetem w Besan˜on, zainteresowanym polskim szkolnictwem we Francji w czasie
wojny, kiedy to miliony Polaków z w∏asnej woli lub przymusu musia∏y opuÊciç
Ojczyzn´. Swoje losy po∏àczyli z doÊwiadczeniami oraz losami wczeÊniejszego wychodêstwa zarobkowego. Rozsiani po Êwiecie walczyli o niepodleg∏oÊç Polski, a jednoczeÊnie kszta∏cili
si´, by po zakoƒczeniu wojny móc s∏u˝yç Ojczyênie. Przez ca∏y okres wojny
i okupacji dzia∏a∏y we Francji kursy zawodowe i szkó∏ki elementarne dla starej, zarobkowej oraz nowej, uchodêczej
emigracji. Ich poziom nie by∏ na ogó∏
wysoki, ale na pewno spe∏nia∏y funkcj´
patriotyczno-wychowawczà. Natomiast
w 1940 r. powsta∏o owiane legendà
Gimnazjum i Liceum im. Cypriana
Norwida w Villard-de-Lans, które by∏o
jedynà wolnà polskà szko∏à Êrednià
w okupowanej Europie.
Inicjatywa W∏odzimierza Cieszkowskiego dotyczàca przek∏adu ksià˝ki oraz
w´drówki Êladami ˝o∏nierzy polskich
we Francji dowodzà, ˝e przesz∏oÊç nie
umiera, domaga si´ od nas upami´tnienia, uÊwiadamia nam, ˝e jesteÊmy tworem naszych wspomnieƒ. Przesz∏oÊç, teraêniejszoÊç i przysz∏oÊç nie istniejà
osobno, lecz splatajà si´ w jeden w´ze∏.
Warto o tym pami´taç.
prof. dr hab. Teresa ZANIEWSKA
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Alina Gliƒska ps. „Alina”, „Ala”, „Setka” i in. (1916-2004)

Zawsze w awangardzie walki
lina Gliƒska urodzi∏a si´ 3 marca
1916 r. w Kiszyniowie (Mo∏dawia) jako
córka W∏adys∏awa Zadzierskiego i Stanis∏awy
z Korczyc-Brochwiczów.
Po 1918 r. rodzina
z czwórkà dzieci zamieszka∏a w Warszawie, potem w Równem, ojciec zosta∏ prezesem Banku Handlowo-Kupieckiego.
W 1937 r. Alina zda∏a matur´ w Zdo∏bunowie
i wstàpi∏a na Wydzia∏ Prawa Uniwersytetu Warszawskiego. W czasie Kampanii WrzeÊniowej
1939 r. nale˝a∏a do Lotnej Brygady Frontowej,
której zadaniem by∏o dostarczanie meldunków
oraz paczek z ˝ywnoÊcià, papierosami i zaopatrzeniem dla ˝o∏nierzy w najbardziej wysuni´tych punktach obrony Warszawy – w przypadku
Aliny by∏y to Forty Mokotowskie.
Do pracy konspiracyjnej w∏àczy∏a si´ wczesnà wiosnà 1940 r. w Centralnym Wydziale Propagandy Stronnictwa Narodowego. By∏a wÊród
pierwszych kurierek i kolporterek pisma „Walka”. Dostarcza∏a tajnà pras´ do COP, Lublina,
Radomia, Cz´stochowy i wielu innych miast,
wo˝àc po kilkaset egzemplarzy w dwóch walizkach. Na poczàtku grudnia 1940 r., gdy nastàpi∏a pierwsza wielka „wsypa”, gestapo aresztowa∏o kilka kurierek i odkry∏o tajnà drukarni´
„Walki” przy ul. Okr´˝nej; poszukiwa∏o równie˝ Aliny, zdà˝y∏a jednak uciec i odtàd ˝y∏a na
„lewych” papierach jako „Teresa Jab∏oƒska”.
Okres „kwarantanny” konspiracyjnej przeby∏a
w Cz´stochowie, pracujàc tam w Dziale Organizacyjnym SN. W 1941 r. wróci∏a do Warszawy, przesz∏a pe∏ne szkolenie wojskowe wraz
z naukà ∏àcznoÊci, obchodzenia si´ z bronià
i sanitarkà. Zosta∏a instruktorkà w Okr´gu Sto∏ecznym i Centralnych Organach SN i NOW
(Narodowej Organizacji Wojskowej), przygotowujàc dziesiàtki dziewczàt do s∏u˝by. W tym˝e
roku, bardzo ci´˝kim dla rodziny Aliny, ojciec
jej zaginà∏ bez wieÊci na konspiracyjnej wyprawie na Wo∏yƒ, a starszy brat Edmund Zadzierski, jeniec Starobielska, zosta∏ rozstrzelany
– zapewne w Charkowie.
W czerwcu 1942 r. gestapo znowu wpad∏o na
trop Aliny, obstawi∏o dom, w którym mieszka∏a
przy ul. Kopiƒskiej. Ocala∏a dzi´ki ówczesnej
solidarnoÊci spo∏ecznej: nieznana sàsiadka, mijajàc jà, szepn´∏a: Uciekaç – gestapo! Jako
„Wanda Górska” i „Alina Barbara Kowalik”
wyjecha∏a do COP i tam prowadzi∏a we wsiach
dzia∏alnoÊç konspiracyjnà w ramach NOW.
W 1943 r. poÊlubi∏a Mariana Gliƒskiego, prawnika, bardzo czynnego dzia∏acza SN i NOW,
którego rodzina ponios∏a liczne, bolesne straty
w walce podziemnej. W kwietniu 1943 r. Alina
zosta∏a kierowniczkà Inspektoratu Zarzàdu
G∏ównego NOWK, od 1942 r. podporzàdkowa-
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nego WSK/AK. Jeêdzi∏a po ca∏ej Polsce, przeprowadzajàc inspekcje szkolenia wojskowego
w Zarzàdach Okr´gów i w komórkach powiatowych. Uczestniczy∏a te˝ w dzia∏alnoÊci Okr´gu
Sto∏ecznego NOW, podleg∏a tu „Prusowi” – Tadeuszowi Maciƒskiemu.
Na poczàtku lutego 1944 r. w Radomiu,
w mieszkaniu komendantki tamtejszego Okr´gu NOW, u Hanny Zdzitowieckiej – zosta∏a
wraz z nià aresztowana przez gestapo. W Êledztwie nierozszyfrowana, mimo ˝e od 1940 r. figurowa∏a na liÊcie poszukiwanych – „Fahndungsbuch”. Dzi´ki usilnym staraniom organizacji, po czterech miesiàcach obie kobiety zosta∏y zwolnione.
Wybuch Powstania 1 sierpnia 1944 r. zasta∏
Alin´ w Warszawie, na zebraniu u komendantki Zarzàdu G∏ównego NOWK – Haliny Podczaskiej „Klary”. Nie zdo∏a∏a przedostaç si´
z ul. Polnej na Stare Miasto, dokàd mia∏a skierowanie do batalionu „Gustaw”. Dowódca oddzia∏u „Harnasie”, Marian Eustachy Krawczyk
„HarnaÊ”, odkomenderowa∏ jà do zespo∏u redakcyjnego „Walki ÂródmieÊcia” (w latach
1943-1944 ucz´szcza∏a na tajne kursy dziennikarskie). Zosta∏a reporterkà i dziennikarkà,
dociera∏a do miejsc najbardziej zaci´tych walk,
przeprowadza∏a wywiady z dowódcami i ˝o∏nierzami. Pisa∏a te˝ o palàcych problemach ludnoÊci cywilnej, cierpiàcej na skutek Powstania.
W paêdzierniku 1944 r. opuÊci∏a z m´˝em
Warszaw´ wÊród ludnoÊci cywilnej, chcàc nadal
prowadziç dzia∏alnoÊç podziemnà w Krakowie.
Koniec wojny nie u∏atwi∏ ˝ycia Gliƒskim.
Marian, poszukiwany przez UB, musia∏ si´
ukrywaç. Alin´ UB n´ka∏o pytaniami o niego
i o m∏odszego brata Józefa Zadzierskiego,
s∏awnego na Wo∏yniu partyzanta „Zawisz´”,
„Wo∏yniaka” – nawet ju˝ po jego Êmierci. Gdy
w 1950 r. Gliƒscy podj´li prób´ normalnego ˝ycia, zawierzajàc kolejnym amnestiom, Marian
zosta∏ uwi´ziony i skazany na 12 lat. Alina, która wbrew wszelkim trudnoÊciom w 1949 r.
ukoƒczy∏a studia na Wydziale Historii Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, ci´˝ko
pracowa∏a, by utrzymaç dwie córeczki, przy
czym dopiero w 1954 r. zdo∏a∏a otrzymaç prac´
odpowiadajàcà jej kwalifikacjom jako redaktor
wydawnictwa „Pax”. Pracowa∏a tam przy redagowaniu ksià˝ek zwiàzanych z historià Polski a˝
do emerytury w 1983 r.
Utrzymywa∏a stosunki kole˝eƒskie z towarzyszami walki z lat okupacji w Êrodowisku batalionów „Gustaw” i „HarnaÊ”, bardzo lubiana
i szanowana. Zmar∏a 12 kwietnia 2004 r. Odznaczona przez KG AK Srebrnym Krzy˝em
Zas∏ugi, Krzy˝em AK, Medalem Wojska Polskiego – czterokrotnie, Warszawskim Krzy˝em
Powstaƒczym i in.
Ewa KRASNOWOLSKA
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Polonia Restituta dla wybitnych Polaków
odczas uroczystoÊci w Pa∏acu Prezydenckim w dniu Narodowego Âwi´ta Niepodleg∏oÊci – 11 listopada 2006 r. Prezydent
Rzeczypospolitej Polskiej Lech Kaczyƒski wr´czy∏ ordery nadane wybitnie zas∏u˝onym uczestnikom walk o niepodleg∏oÊç Polski.
WÊród osób odznaczonych przez Prezydenta RP na wniosek kierownika Urz´du do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych sà m.in.:

P

Stanis∏aw Jasiukowicz – wybitny dzia∏acz obozu narodowego, w latach 30.
pose∏ na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej z ramienia Stronnictwa Narodowego, zast´pca Delegata Rzàdu na
Kraj, w procesie szesnastu w Moskwie
skazany na 5 lat wi´zienia. Zmar∏
w wi´zieniu w Moskwie (lub zosta∏ zamordowany) 22 paêdziernika 1946 r.
– odznaczony poÊmiertnie Krzy˝em
Wielkim Orderu Odrodzenia Polski.
Anatol Sawicki – pp∏k, uczestnik walk
o niepodleg∏oÊç w latach 1919-1920,
oficer Wojska Polskiego w okresie mi´dzywojennym i podczas Kampanii
WrzeÊniowej 1939 r., oficer Armii Krajowej, komendant Obwodów Krasnystaw i Che∏m, inspektor Inspektoratu
Po∏udniowego Okr´gu Lwów, komendant Okr´gu Lwów „Nie”-„WiN”, zamordowany przez UB we Wroc∏awiu
w sierpniu 1948 r. – odznaczony poÊmiertnie Krzy˝em Komandorskim
z Gwiazdà Orderu Odrodzenia Polski.
Danuta
Siedzikówna
– pochodzàca
z Narewki sanitariuszka
5 Brygady Wileƒskiej Armii
Krajowej mjr.
Zygmunta
Szendzielarza
„¸upaszki”,
uczestniczka walk z NKWD, UB, MO
i KBW na Podlasiu i na Pomorzu. Skazana na kar´ Êmierci przez sàd komunistyczny w Gdaƒsku i rozstrzelana
28 sierpnia 1946 r. – odznaczona poÊmiertnie Krzy˝em Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.
Pawe∏ ¸aszkiewicz – p∏k w st. spocz.,
wychowanek
Korpusu
Kadetów
w Che∏mnie, oficer 1 Pu∏ku Lotniczego
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w Warszawie, uczestnik Kampanii
WrzeÊniowej 1939 r. i bitwy pod Kockiem, szef lotnictwa Inspektoratu Bia∏a
Podlaska-Radzyƒ-¸uków ZWZ-AK,
komendant Bazy Lotniczej D´blin AK,
wi´zieƒ ∏agrów sowieckich, szef wywiadu i inspektor Inspektoratu „WiN” Bia∏a Podlaska – odznaczony Krzy˝em Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.
Witold
Borowski
– wybitny dzia∏acz Stronnictwa Narodowego, oficer
Wojska Polskiego, Narodowej Organizacji Wojskowej, Narodowych Si∏ Zbrojnych, Narodowego Zjednoczenia Wojskowego. Uczestnik Kampanii WrzeÊniowej 1939 r., cz∏onek Zarzàdu G∏ównego Stronnictwa Narodowego, szef s∏u˝by oÊwiatowej w KG
NSZ i NZW. Wi´zieƒ NKWD w obozie
w Rembertowie, jeden z inicjatorów
udanego rozbicia tego obozu. Zginà∏
2 czerwca 1945 r. w Antoninie k. Miƒska Mazowieckiego w czasie ob∏awy UB
i NKWD – odznaczony poÊmiertnie
Krzy˝em Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.
Jan Kaim – uczestnik Wojny Obronnej
1939 r. w SGO „Polesie”. Oficer Komendy Powiatowej NOW w Starachowicach, dowódca plutonu specjalnego
Komendy Powiatowej NOW w Radomiu. Aresztowany przez gestapo, torturowany, wi´ziony w Gross-Rosen
i Mauthausen. Od lipca 1945 r. organizator ∏àcznoÊci oÊrodków krajowych
i zagranicznych Stronnictwa Narodowego i NZW. Bliski wspó∏pracownik Tadeusza Bieleckiego i jego emisariusz do
Kraju. Aresztowany przez UB, szcze-

gólnie okrutnie torturowany, skazany
na kar´ Êmierci i stracony w wi´zieniu
mokotowskim 18 lipca 1949 r. – odznaczony poÊmiertnie Krzy˝em Oficerskim
Orderu Odrodzenia Polski.
Witold Komierowski – p∏k, oficer Legionów Polskich, I Korpusu Polskiego
gen. Dowbora-MuÊnickiego, komendant POW w Zambrowie, uczestnik
wojny z bolszewikami, dowódca Warszawskiej Brygady Ochotniczej we
wrzeÊniu 1939 r., dowódca IV Odcinka
„Wachlarza”, dowódca Obszaru Centralnego NSZ, ci´˝ko ranny w Powstaniu Warszawskim, w którym uczestniczy∏ jako inspektor bojowy IV Rejonu
ÂródmieÊcie. Zmar∏ w 1954 r., do koƒca
˝ycia n´kany przez UB – odznaczony
poÊmiertnie Krzy˝em Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.
W∏odzimierz Marszewski – oficer B∏´kitnej Armii gen. Hallera, uczestnik wojny z bolszewikami. Od 1940 r. zaanga˝owany w „Uprawie”. Od lipca 1944 r. szef
II Wydzia∏u KG NSZ-AK. Cz∏onek Komisji Wojskowej Stronnictwa Narodowego. Wspó∏twórca i prezes Komitetu
Porozumiewawczego Organizacji Demokratycznych Polski Podziemnej
w 1946 r. Aresztowany przez UB, skazany na kar´ Êmierci i stracony w wi´zieniu mokotowskim 10 marca 1948 r.
– odznaczony poÊmiertnie Krzy˝em
Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.
Jan
Morawiec
– kpt., uczestnik Kampanii
WrzeÊniowej
1939 r. na Helu, komendant
powiatowy
NOW w Tomaszowie Mazowieckim, oficer do zadaƒ specjalnych

KOMBATANT 2006 nr 12

w Dowództwie NSZ, szef I Oddzia∏u
Komendy Okr´gu Lublin NSZ-AK.
Wspó∏twórca i wiceprezes Tymczasowej
Narodowej Rady Politycznej Ziem
Wschodnich, szef Pogotowia Akcji Specjalnej NZW. Aresztowany przez UB,
torturowany, skazany na kar´ Êmierci
i stracony w wi´zieniu mokotowskim
13 stycznia 1948 r. – odznaczony poÊmiertnie Krzy˝em Oficerskim Orderu
Odrodzenia Polski.
Stanis∏aw
Sojczyƒski
– kpt., uczestnik Kampanii
WrzeÊniowej
1939 r., zast´pca komendanta i dowódca
Kedywu Obwodu AK Radomsko. Dowódca oddzia∏u partyzanckiego „Grunwald”, dowódca I batalionu 27 pp AK, twórca i dowódca Konspiracyjnego Wojska Polskiego w kwietniu 1945 r., na czele którego przeprowadzi∏ wiele akcji bojowych przeciwko NKWD, UB, MO
i KBW, a m.in. rozbijajàc wi´zienie UB
w Radomsku. Aresztowany w czerwcu
1946 r., skazany na 4-krotnà kar´ Êmierci i stracony 19 lutego 1947 r. – odznaczony poÊmiertnie Krzy˝em Oficerskim
Orderu Odrodzenia Polski.
Stanis∏aw Lucjan Thiel – dowódca batalionu ostrzeszowskiego, 3 batalionu
12 pu∏ku strzelców, nast´pnie 11 pu∏ku
strzelców w Powstaniu Wielkopolskim
w 1919 r. Podczas walk z bolszewikami
latem 1920 r. dowódca 69 pp, a nast´pnie 33 brygady piechoty w sk∏adzie
17 DP. Uwi´ziony przez Niemców we
wrzeÊniu 1939 r. Po uwolnieniu w lutym
1940 r. i wyjeêdzie do Warszawy dowódca Inspektoratu Ziem Zachodnich
NSZ. Zmar∏ w Otwocku 9 paêdziernika
1943 r. – odznaczony poÊmiertnie Krzy˝em Oficerskim Orderu Odrodzenia
Polski.
Miros∏aw SULEJ
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10 maja w Niepo∏omicach odby∏y si´ obchody 70. rocznicy pierwszej deportacji Polaków do Kazachstanu.
Uczestniczy∏o w nich ponad tysiàc osób. Repatrianci zamieszkujàcy w Polsce i zaproszeni goÊcie spotkali si´ na
zamku w Niepo∏omicach. – JesteÊmy tu, by upami´tniç
tych, którzy za Polsk´, polski j´zyk, polskà tradycj´ i wiar´ ojców zap∏acili ˝yciem i wygnaniem – powiedzia∏a
Aleksandra Âlusarek, prezes Zwiàzku Repatriantów RP,
wspó∏organizator spotkania. Repatrianci uczestniczyli we
Mszy Êw., której przewodniczy∏ o. Józef Marecki, duszpasterz Sybiraków. GoÊçmi spotkania byli tak˝e m.in.: Micha∏ Dworczyk, doradca premiera do spraw Polonii i Polaków za granicà oraz ks. pra∏at Zdzis∏aw Peszkowski,
duszpasterz Rodzin Katyƒskich.
10 maja w Gdaƒsku Irena Antoszewska-Rembarzowa,
ostatni ˝yjàcy cz∏onek Komendy Lubelskiej Okr´gu Armii
Krajowej, odebra∏a z ràk wojewody pomorskiego Piotra
O∏owskiego przyznany jej przez Prezydenta RP Lecha Kaczyƒskiego Krzy˝ Komandorski z Gwiazdà Orderu Odrodzenia Polski. Irena Antoszewska-Rembarzowa, ur.
w 1913 r., po wybuchu II wojny Êwiatowej ju˝ w listopadzie 1939 r. zwiàza∏a si´ z konspiracjà niepodleg∏oÊciowà. W 1941 r. przesz∏a do ZWZ-AK, w którym w 1942 r.
zosta∏a zaanga˝owana do pracy w Okr´gowej Centralnej
Opiece Podziemia krypt. „OPUS”, powo∏anej przez komendanta Okr´gu Lubelskiego AK Kazimierza Tumidajskiego „Marcina”. Pe∏ni∏a tam funkcje kierownicze, sprawujàc je równie˝ po maju 1945 r. w okresie dzia∏alnoÊci
w „WiN”. By∏a jednà z najaktywniejszych dzia∏aczek konspiracyjnych Lubelszczyzny, niosàc pomoc uwi´zionym
i ich rodzinom. Trzykrotnie wi´ziona przez NKWD i UB,
poddawana okrutnym Êledztwom, przetrzymywana by∏a
w wi´zieniu w sumie przez ponad cztery lata, choç ani razu nie zosta∏a skazana przez sàd.
10 maja w Lublinie odby∏a si´ sesja naukowa w Auli KUL
im. Stefana Kardyna∏a Wyszyƒskiego, pt. Z Sybiru na drugà pó∏kul´. Wojenne w´drówki polskich dzieci. 11 maja
na skwerze przy ul. Peowiaków 12 ods∏oni´to tablic´ pamiàtkowà oraz nadano skwerowi nazw´ plac Dzieci z Pahiatua. Na zakoƒczenie delegacje z∏o˝y∏y wieƒce i wiàzanki kwiatów przy tablicy pamiàtkowej Dzieci z Pahiatua
i pomniku Matki Sybiraczki. Na uroczystoÊci do Lublina
przyjecha∏o z Nowej Zelandii 12 osób, spoÊród grupy
733 dzieci i ponad 100 wychowawców, która w dniu
31 paêdziernika 1944 r. dotar∏a do portu Wellington w Nowej Zelandii. Na zaproszenie rektora KUL i Konsula Honorowego RP w Nowej Zelandii w uroczystoÊciach wzi´li
udzia∏ cz∏onkowie Zwiàzku Sybiraków z Oddzia∏u w Lublinie oraz innych oddzia∏ów Zwiàzku. Kwiaty sk∏ada∏y delegacje w sk∏adzie: Adolf Jan Urnia˝ – cz∏onek ZG Zwiàzku
Sybiraków, Wies∏awa Otrocka i Jerzy Jussis oraz Krystyna Mateuszuk – wiceprezes Oddzia∏u Zwiàzku w Lublinie,
Jan Stanis∏aw Tumi∏owicz i Cezar Grzybek. Uczestniczy∏
te˝ poczet sztandarowy Zwiàzku: Henryka Wrona, Danuta Wo∏yniec i Franciszek Szopa.

Ryszard Woêniak, Stanis∏aw Harasiuk, Aleksandra Zieleniecka, Lucjan Bindek, Stanis∏aw Ro˝ko i Henryk Po∏chowski. Srebrny Medal „Opiekun Miejsc Pami´ci Narodowej”: prezydent Krzysztof Hildebrandt, który otrzyma∏ równie˝ dyplom uznania, jego zast´pca Bogdan
Tok∏owicz, Roman Górecki, Henryk Skwar∏o i Lucjan
Szpakiewicz. Wr´czenia odznak i wyró˝nieƒ dokonali:
prezes ZW ZIW RP w Gdaƒsku Roman Rakowski oraz
cz∏onkowie Prezydium ZG ZIW RP Franciszek Socha
i Edward Kowalski. Posiedzenie prowadzi∏ Antoni Olejnik, prezes ZO ZIW RP w Wejherowie.

Fot. Henryk Po∏chowski / „Nowiny” Wejherowo

13 maja w Grodêcu Opolskim, w Krajowym Sanktuarium Matki Boskiej Patronki Sybiraków sumà pontyfikalnà, celebrowanà przez ks. pra∏ata Zygmunta Nabzdyka, rozpocz´∏a si´ XVII OgólnoÊwiatowa Pielgrzymka
Sybiraków na Jasnà Gór´. Przyby∏a na nià liczna grupa
pielgrzymów, cz∏onkowie i poczty sztandarowe stowarzyszeƒ kombatanckich z kraju i zagranicy – Bia∏orusi,
USA, delegaci Zwiàzku Sybiraków i Zwiàzku Sybiraków
III RP z Wroc∏awia. Po sumie zebrani udali si´ na Jasnà
Gór´, gdzie Msz´ Êw. w Kaplicy Cudownego Obrazu odprawi∏ duszpasterz Sybiraków, ks. proboszcz Zdzis∏aw
BanaÊ. Nast´pnie w Auli Jana Paw∏a II odby∏ si´ koncert
o charakterze patriotyczno-religijnym w wykonaniu zespo∏u „Jutrzenka” z Grodêca Opolskiego pod kierownictwem Jerzego Bogusza oraz Zespo∏u Artystycznego
„Sybiracy”. S∏owo wst´pne i wià˝àce wyg∏osi∏a Sybiraczka, Zofia Znamierowska. Po koncercie odby∏ si´
Apel Jasnogórski, po którym podzi´kowania z∏o˝y∏ wiceprezes ZG Zwiàzku Sybiraków Józef Bancewicz. Drog´ Krzy˝owà na Wa∏ach poprowadzi∏ ks. proboszcz
Marcin Ogiolda. Nast´pnego dnia, 14 maja br., sum´
pontyfikalnà na „Szczycie” wraz z duszpasterzami Sybiraków poprowadzi∏ przedprzeor Jasnej Góry o. Sebastian Matecki. Homili´ wyg∏osi∏ kapelan Sybiraków
z Cz´stochowy, o. Franciszek Dylus. Modlitw´ wiernych
odczytali Sybiracy: Zofia Znamierowska, Klara Rogalska
i Roman Cywiƒski. Na zakoƒczenie modlitw´ przy Pomniku Sybiraków, w obecnoÊci pocztów sztandarowych i pielgrzymów, poprowadzi∏ ks. Zdzis∏aw BanaÊ.
Oprac. A.B.

11 maja w Wejherowie, w Wejherowskim Centrum
Kultury, podczas uroczystego posiedzenia ZO Zwiàzku
Inwalidów Wojennych RP uhonorowano grup´ jubilatów, którzy w tym roku koƒczà 80, 85, 90 i wi´cej lat.
Ryngrafy Zwiàzku otrzymali: ¸ucja Gruba, Salomea
Jamro˝ek, Zofia Labuda, Jadwiga Lesnowicz, Stefania
Magulska, Józefa Miotke, Waleria Rohraff, Janina
Szumska, Anna Thiel, Janina Czaja-Waluda , Helena
Dàbrowska, Wanda Kurowska, Antoni WoÊ, El˝bieta
Kralewska i Feliks Sikorski. Z∏otà Odznak´ ZIW RP: ks.
Tadeusz Reszka, Klemens Miotk, Srebrne: kmdr ppor.
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Przedstawiciele polskich placówek dyplomatycznych za granicà informujà

Miejsca pami´ci w okr´gu konsularnym KG RP Lipsk
Zgodnie z tradycjà dnia Âwi´ta Zmar∏ych konsul generalny i pracownicy Konsulatu Generalnego RP w Lipsku odwiedzili w dniach 28 paêdziernika oraz
1 i 2 listopada br. groby i miejsca pami´ci narodowej na terenie krajów zwiàzkowych Saksonii i Turyngii.
W dniu 28 paêdziernika br. konsul
Wac∏aw Lech z∏o˝y∏ kwiaty:
• na starym Cmentarzu Katolickim (Alter Katholischer Friedhof) w Dreênie,
na którym znajdujà si´ liczne mogi∏y Polaków (emigrantów doby powstaƒ narodowych: ˝o∏nierzy, wysokich urz´dników
i twórców kultury), w tym 25 polskich
pomników i nagrobków odrestaurowanych dzi´ki wspó∏pracy ROPWiM i saksoƒskiego Urz´du ds. Konserwacji Zabytków;
• na Nowym Cmentarzu Katolickim
przy Bremer Str. w Dreênie, na którym
spoczywa 97 Polaków: robotników przymusowych i jeƒców wojennych, a tak˝e
12 zgilotynowanych cz∏onków Tajnej Organizacji Wojskowej „Czarny Legion”,
dzia∏ajàcej na terenie ziemi gostyƒskiej
oraz pi´ciu zgilotynowanych uczniów liceum salezjanów w Poznaniu, których
w 1999 r. Papie˝ Jan Pawe∏ II og∏osi∏ b∏ogos∏awionymi;
• przed tablicà pamiàtkowà na dziedziƒcu gmachu by∏ego Sàdu Krajowego (za
czasów III Rzeszy) przy Münchner
Platz, obecnie budynek Politechniki
Drezdeƒskiej, w miejscu kaêni
m.in. cz∏onków „Czarnego Legionu”
i uczniów liceum salezjanów, a tak˝e ponad 2 tys. ofiar nazistowskiego wymiaru
sprawiedliwoÊci, w tym równie˝ wielu
Polaków.
W uroczystym sk∏adaniu kwiatów i zapalaniu zniczy w Dreênie uczestniczyli:
z ramienia w∏adz Drezna J. Timm, kierownik Wydzia∏u ds. UE Urz´du Miasta,
duszpasterz polonijny ks. Andrzej Kobiesa i przedstawiciele miejscowej Polonii. Konsul W. Lech wyg∏osi∏ okolicznoÊciowe przemówienie;
• na cmentarzu Taucherfriedhof
w Bautzen, przed p∏ytà upami´tniajàcà
33 obywateli polskich (8 m´˝czyzn, 4 kobiet i 21 dzieci), najprawdopodobniej robotników przymusowych i uczestników
tzw. marszów Êmierci. Miejsce to zosta∏o
niedawno odkryte przez miejscowà Poloni´, jako ˝e nie figurowa∏o i nie figuruje w ˝adnych (dost´pnych) dokumentach i publikacjach, tak˝e niemieckich,
dotyczàcych miejsc pami´ci ofiar wojen-
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nych. Równie˝ w archiwum miejskim
w Bautzen brak jest jakichkolwiek dokumentów dotyczàcych personaliów osób
pochowanych oraz historii budowy p∏yty
pamiàtkowej. W uroczystoÊci uczestniczyli przedstawiciele miejscowej Polonii.
*
W dniu 1 listopada br. konsul Ryszard
Król z∏o˝y∏ kwiaty i zapali∏ znicze:
• na terenie by∏ego hitlerowskiego obozu koncentracyjnego w Buchenwaldzie:
przed tablicà upami´tniajàcà m´czeƒskà
Êmierç 1650 polskich wi´êniów przywiezionych do obozu ju˝ w paêdzierniku
1939 r., z których wi´kszoÊç zamkni´ta
pod go∏ym niebem w ogrodzeniu z drutu
kolczastego, zmar∏a w ciàgu 5 miesi´cy
z g∏odu i wycieƒczenia; przed p∏ytà „mi´dzynarodowà” ku czci wszystkich wi´êniów obozu Buchenwald, którzy stracili
tam ˝ycie; przed tablicà upami´tniajàcà
Êmierç kilku tysi´cy kobiet – wi´êniarek
obozu, w tym wielu Polek oraz przed p∏ytà pamiàtkowà w tzw. Ma∏ym Obozie.
W czasie sk∏adania wieƒców konsulowi
generalnemu towarzyszyli: dyrektor
Miejsca Pami´ci Buchenwald i Mittelbau-Dora prof. V. Knigge oraz pracownicy konsulatu;
• przed Pomnikiem Polskich Ofiar
II wojny Êwiatowej na Cmentarzu
Wschodnim (Ostfriedhof) w Lipsku, na
którym w zbiorowej mogile spoczywa
ponad 300 Polaków, robotników przymusowych m.in. w zak∏adach zbrojeniowych w Lipsku oraz zabitych w czasie
II wojny Êwiatowej. Obecni byli pracownicy Konsulatu Generalnego, liczni
przedstawiciele miejscowego Êrodowiska
polonijnego oraz duszpasterz polonijny
ks. J. Niesporek, który poprowadzi∏ modlitw´ za zmar∏ych. Wieniec przed pomnikiem z∏o˝y∏ równie˝ przedstawiciel
w∏adz miasta Lipsk;
• w tym samym dniu wicekonsul M. Kapliƒska z∏o˝y∏a wieniec i zapali∏a znicze
przed tablicami pamiàtkowymi na cmentarzu w miejscowoÊci Hoyerswerda, upami´tniajàcymi Êmierç obywateli polskich: robotników przymusowych i wi´êniów by∏ego obozu w Nardt-Elsterhorst
oraz 123 ˝o∏nierzy 2 Armii WP poleg∏ych w walkach na tym terenie wiosnà
1945 r., którzy zostali tu pochowani
w zbiorowych mogi∏ach. Wieniec z∏o˝y∏
równie˝ nadburmistrz miasta St. Skora,
dla którego dzieƒ 1 listopada br. by∏
dniem inauguracji w sprawowaniu urz´du. Obecni byli przedstawiciele lokal-

nych mediów. Lokalna telewizja nada∏a
krótki reporta˝ z uroczystoÊci, w tym wywiad z wicekonsul M. Kapliƒskà i nadburmistrzem St. Skorà, który oÊwiadczy∏,
˝e w bud˝ecie miejskim na rok 2007 zatwierdzono Êrodki na odnowienie tablic
pamiàtkowych na zbiorowych mogi∏ach
Polaków. Rozmowy z w∏adzami miasta
prowadzi∏ w tej sprawie konsul generalny jeszcze w 2004 r.
*
W dniu 2 listopada br. na cmentarzu
w dzielnicy Plagwitz w Lipsku wicekonsul Janusz Sztajerwald z∏o˝y∏ wieniec
i zapali∏ znicze na mogile zas∏u˝onej
dzia∏aczki ruchu polonijnego Heleny
Dziuby. Równie˝ w tej uroczystoÊci
uczestniczyli przedstawiciele miejscowej
Polonii oraz duszpasterz polonijny ks.
J. Niesporek.
*
Na cmentarzu miejskim w Altenburgu
w dniu 4 listopada br. wicekonsul M. Kapliƒska z∏o˝y∏a kwiaty przed zbiorowym
grobem 71 obywateli polskich. Pochowane sà tam polskie kobiety, wi´êniarki
obozu koncentracyjnego Buchenwald
(wiele z nich walczy∏o w Powstaniu Warszawskim) i jednoczeÊnie robotnice
przymusowe w zak∏adach zbrojeniowych
HASAG w Meuselwitz k. Altenburga
(Turyngia). Wi´kszoÊç zgin´∏a w wyniku
nalotu bombowego aliantów w 1945 r.
na fabryk´ HASAG. Zbiorowa mogi∏a
Polaków jest cz´Êcià miejsca pami´ci
ofiar faszyzmu. W maju 2006 r. na budynku, w którym mieÊci∏a si´ w czasie
wojny dyrekcja zak∏adów HASAG, z inicjatywy dr. Güntera Hauthala, przy poparciu w∏adz miejskich ods∏oni´ta zosta∏a skromna tablica upami´tniajàca polskie wi´êniarki.
W miejscowoÊci Mumsdorf k. Meuselwitz wicekonsul M. Kapliƒska z∏o˝y∏a
tak˝e w tym dniu kwiaty przed pomnikiem ku czci 290 robotników przymusowych, wi´êniów wojennych, ofiar faszyzmu, w tym kilkudziesi´ciu Polaków. Pomnik powsta∏ na miejscu odkrytych
w 1945 r. trzech masowych grobów,
w których zakopane by∏y cia∏a wi´êniów
by∏ego obozu koncentracyjnego Buchenwald, podobóz w Rehmsdorf, zmar∏ych z wycieƒczenia, wzgl´dnie zastrzelonych w czasie próby ucieczki z transportu kolejowego, bombardowanego przez
aliantów.
Ryszard KRÓL
konsul generalny RP w Lipsku
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Pe∏nomocnicy
wojewodów informujà

Wroc∏aw

Tablica ku czci ofiar komunistycznego terroru,
Krzy˝ dla uczczenia rocznicy powstania Polskiego
Paƒstwa Podziemnego
27 wrzeÊnia przy budynku Komendy Wojewódzkiej Policji we Wroc∏awiu odby∏a si´ uroczystoÊç ods∏oni´cia i poÊwi´cenia tablicy pamiàtkowej zawierajàcej znak Polski Walczàcej, z nast´pujàcà treÊcià: „W
latach 1945-1956 w tym gmachu – katowni komunistycznego Urz´du
Bezpieczeƒstwa torturowano i mordowano cz∏onków organizacji niepodleg∏oÊciowych walczàcych o wolnà Polsk´. Wroc∏aw 2006. Federacja Stowarzyszeƒ Weteranów Walk o Niepodleg∏oÊç”.
upowa˝nienia Federacji Stowarzyszeƒ
Weteranów Walk o Niepodleg∏oÊç
Rzeczypospolitej Polskiej – Zwiàzek
M∏odocianych Wi´êniów Politycznych lat
1944-1956 „Jaworzniacy” Oddzia∏ Wroc∏aw
by∏ g∏ównym organizatorem tego wydarzenia.
Przedstawiciel Zwiàzku
Adam PleÊnar powita∏
kompani´
honorowà
i orkiestr´ Policji, komendanta wojewódzkiego gen. Andrzeja Matejuka wraz z oficerami,
wojewod´ dolnoÊlàskiego Krzysztofa Grzelczyka, pe∏nomocnika wojewody do spraw kombatantów Henryka Kali nowskiego, prezesa Zarzàdu Okr´gu DolnoÊlàskiego ÂZ˚AK Jerzego
Woêniaka i kilku prezesów wraz z kombatantami oraz m∏odzie˝ dwóch
szkó∏. Goràco powita∏
poczty sztandarowe – ZOD i Obwodu ÂródmieÊcie ÂZ˚AK, OZ˚BCh, Z˚NSZ, ZMWP
„Jaworzniacy”, ZWPOS.
Delegat Biskupa Polowego ds. kombatantów na Polsk´ po∏udniowo-zachodnià ks. pp∏k
dr Henryk Szareyko poÊwi´ci∏ tablic´, a ods∏onili jà: wi´zieƒ wroc∏awskiego UB, „Jaworzniak” – Stanis∏aw Szatkowski wraz z komendantem wojewódzkim Policji gen. Andrzejem
Matejukiem.
Nast´pnie uczestnicy obchodów 67. rocznicy powstania Polskiego Paƒstwa Podziemnego
udali si´ na Cmentarz ˚o∏nierzy Wojska Polskiego na Grabiszynie, by uczestniczyç w centralnej uroczystoÊci poÊwi´cenia Krzy˝a – monumentu, który powsta∏ staraniem Spo∏ecznego Komitetu Budowy Krzy˝a pod przewodnictwem Jerzego Woêniaka, prezesa ZOD
ÂZ˚AK, z udzia∏em Czes∏awa Czaplickiego,
Mieczys∏awa Boreckiego, ks. S∏awomira ˚arskiego, Anatola Tichoniuka, Zdzis∏awa Szewczuka, Tadeusza Wojtkowiaka, Micha∏a Haniszewskiego i gen. Janusza Ornatowskiego oraz
Stanis∏awa Zapotocznego.
Cmentarz ˚o∏nierzy Polskich na Oporowie
stanowi honorowe miejsce spoczynku ponad
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600 ofiar II wojny Êwiatowej, poleg∏ych i zmar∏ych na Dolnym Âlàsku. Znajdujà si´ tam groby jeƒców wojennych – uczestników Kampanii
WrzeÊniowej 1939 r., ˝o∏nierzy 2 Armii Wojska
Polskiego, robotników przymusowych i wi´êniów obozów koncentracyjnych. Krzy˝-pomnik wzniesiony ze sk∏adek spo∏ecznych jest
symbolem ho∏du z∏o˝onym przez spo∏eczeƒstwo Wroc∏awia bohaterom pochowanym na
Cmentarzu ˚o∏nierzy
Polskich.
Na cmentarz przyby∏o
ponad 700 uczniów ze
szkó∏
podstawowych
i Êrednich oraz kilka dru˝yn harcerskich. Przyby∏a te˝ kompania honorowa i orkiestra Wojska
Polskiego. Wikariusz biskupi ks. pra∏at p∏k January Wàtroba powita∏
licznie zgromadzonych
parlamentarzystów i samorzàdowców, kombatantów, m∏odzie˝, Wojsko, poczty sztandarowe, duchowieƒstwo oraz ks. abp. Mariana Go∏´biewskiego – metropolit´ wroc∏awskiego,
który przewodniczy∏ Mszy Polowej w intencji
poleg∏ych i zmar∏ych obroƒców Ojczyzny, poÊwi´ci∏ wzniesiony Krzy˝, wyg∏osi∏ wspania∏à,
patriotycznà homili´, wyra˝ajàc twórcom podziemnych struktur Paƒstwa Polskiego szacunek i wdzi´cznoÊç.
Podczas uroczystoÊci przemawiali m.in.: wojewoda dolnoÊlàski Krzysztof Grzelczyk, marsza∏ek województwa dolnoÊlàskiego Pawe∏
Wróblewski, wiceprezydent Wroc∏awia Wojciech Adamski i prezes Jerzy Woêniak, który
w imieniu ˝o∏nierzy AK, BCh, NSZ, „WiN”
i innych formacji Polski Walczàcej podzi´kowa∏ uczestnikom uroczystoÊci, organizatorom
i fundatorom Krzy˝a oraz przypomnia∏,
˝e Sejm RP, pami´tajàc o konspiracyjnych organizacjach niepodleg∏oÊciowych, o ich poÊwi´ceniu, walce i umi∏owaniu Ojczyzny, ustanowi∏ dzieƒ 27 wrzeÊnia – Dniem Polskiego
Paƒstwa Podziemnego.
Jan PALUCHNIAK

Olsztyn

G∏osiç prawd´ – w imi´
lepszego jutra
paêdziernika 2006 r. w Olsztynie
odby∏y si´ obchody 60. rocznicy powstania Polskiego Zwiàzku by∏ych Wi´êniów Politycznych Hitlerowskich Wi´zieƒ
i Obozów Koncentracyjnych w Olsztynie.
Patronat honorowy nad nimi obj´li: wojewoda warmiƒsko-mazurski Adam Supe∏
i prezydent Olsztyna Czes∏aw Jerzy Ma∏kowski.
UroczystoÊci rozpocz´∏y si´ o godz.
11.00 uroczystà Mszà Êw. w koÊciele NSPJ
w Olsztynie. (...)
Nast´pnie uczestnicy obchodów udali
si´ do gmachu Paƒstwowej Szko∏y Muzycznej w Olsztynie, gdzie rozpocz´∏y si´
g∏ówne uroczystoÊci. W ramach przemówieƒ inauguracyjnych g∏os zabra∏a prezes
ZO PZbWPHWiOK w Olsztynie – Janina
Luberda-ZapaÊnik, która nakreÊli∏a histori´ Zwiàzku oraz przedstawi∏a problematyk´ jego bie˝àcej dzia∏alnoÊci. Nast´pnie przemawia∏ pe∏nomocnik wojewody ds. kombatantów i osób represjonowanych dr Piotr Kardela, który w imieniu
wojewody warmiƒsko-mazurskiego pogratulowa∏ cz∏onkom Zwiàzku 60 lat patriotycznej dzia∏alnoÊci, jak równie˝ zapewni∏ o woli dalszej wspó∏pracy ze strony w∏adz wojewódzkich w kolejnych latach. Pe∏nomocnik powiedzia∏ m.in.: (...)
Jako ˝yjàcy Êwiadkowie czasów nazistowskiego zniewolenia – Êwiadkowie zastosowanej w praktyce ludobójczej ideologii,
mo˝ecie dziÊ w imi´ lepszego jutra g∏osiç
prawd´ o tamtych strasznych czasach –
wi´cej, jesteÊcie Paƒstwo do tego wr´cz
zobowiàzani przez tych towarzyszy niewoli, którzy nie prze˝yli, nie doczekali Polski
niepodleg∏ej.
Nast´pnie g∏os zabrali: marsza∏ek województwa warmiƒsko-mazurskiego An drzej Ryƒski oraz prezydent Olsztyna
Czes∏aw Jerzy Ma∏kowski, który obdarowa∏ zas∏u˝onych cz∏onków Zwiàzku pamiàtkowymi wydawnictwami. UroczystoÊci uÊwietni∏ wyst´p uczniów Paƒstwowej
Szko∏y Muzycznej w Olsztynie.
Podczas obchodów rocznicowych, na
cmentarzu komunalnym w Olsztynie,
przed pomnikiem Ofiar Nazizmu Niemieckiego delegacje z∏o˝y∏y wieƒce i wiàzanki kwiatów.
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dr Piotr KARDELA
pe∏nomocnik wojewody warmiƒsko-mazurskiego do spraw kombatantów
i osób represjonowanych
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Forum dyskusyjne

Gdaƒsk

Co my wiemy, a co wie Êwiat...

Odznaczenia dla „Jaworzniaków”

J

paêdziernika 2006 r.,
podczas wizyty w województwach kujawsko-pomorskim i pomorskim, prezydent
Rzeczypospolitej Polskiej Lech
Kaczyƒski wr´czy∏ w gdaƒskim
Dworze Artusa Ordery Odrodzenia Polski i odznaczenia zas∏u˝onym kombatantom, dzia∏aczom Zwiàzku M∏odocianych Wi´êniów Politycznych lat 1944-1956
„Jaworzniacy” oraz osobom dzia∏ajàcym na rzecz Êrodowisk kombatanckich.

ak co roku – od
Fot. Ewa Dumin
wybudowania
i poÊwi´cenia pomnika „Wagonu”, popularnie tak nazywanego, a w∏aÊciwie pomnika Poleg∏ym i Pomordowanym
na
Wschodzie – 17 wrzeÊnia spotykamy si´, ˝eby si´ za Nich modliç
i oddaç Im ho∏d. Tylko
˝e przychodzi nas coraz mniej. Przez
pierwsze lata by∏o kilkadziesiàt do stu
sztandarów... a w tym
roku mo˝e kilkanaÊcie. Podziwiam cz∏onków tych pocztów
sztandarowych, ˝e tyle godzin wytrzymali i nic dziwnego, ˝e
na zakoƒczenie uroczystoÊci w Katedrze Polowej WP zostali
nagrodzeni gromkimi oklaskami.
OczywiÊcie, ja jak zawsze posz∏am du˝o wczeÊniej, ˝eby na
najbli˝szych memu sercu podk∏adach z∏o˝yç kwiaty i pozapalaç znicze. Nie tylko ja tam by∏am, by∏o wiele osób... ale spotka∏am ma∏˝eƒstwo Portugalczyków, zamieszka∏ych obecnie
w Belgii. Chodzili obok podk∏adów i czytali nazwy tam
umieszczone. Zatrzymali mnie i poprosili, ˝ebym im wyjaÊni∏a, czy to sà nazwiska Polaków, którzy zgin´li na Wschodzie.
Bardzo by∏am tym zaskoczona. Powiedzia∏am im, ˝e sà to nazwy miejscowoÊci, w których zgin´∏y tysiàce Polaków, a nie sà
to nazwiska pojedynczych osób. Nie by∏o czasu na d∏u˝sze
t∏umaczenie im, lecz to, ˝e przychodzà i interesujà si´ tym
pomnikiem, przyj´∏am z pewnà satysfakcjà.
W 12 numerze „Kombatanta” w grudniu 2002 r., w artykule p.t. „Wróç nas Panie na Ojczyzny ∏ono” opisa∏am kilka tragicznych epizodów z ˝ycia Sybiraka, mego ojca Edwarda
Waszczuka, aresztowanego 28 wrzeÊnia 1939 r. przez
NKWD. Ostatnio otrzyma∏am z Miƒska Litewskiego od redaktora Lwa Ko∏osowa (interesujàcà mnie) wyrwanà z du˝ej
ksià˝ki kartk´ o rehabilitacji w BrzeÊciu 29 maja 1989 r. mego ojca i wielu innych mieszkaƒców ¸uniƒca. Z opowiadaƒ
tatusia o przebiegu Êledztwa wiem – silne Êwiat∏o w oczy i pytania: „by∏eÊ tu i tu?”. OczywiÊcie, odpowiedê wi´ênia: nie.
Wtedy ironiczny Êmiech i pokazywanie zdj´ç przedwojennych... i wyrok oÊmiu lat ∏agru. Przecie˝ by∏ aresztowany
10 dni po wkroczeniu wojsk rosyjskich. Za co wi´c by∏ skazany? Mo˝e obali∏ rzàd agresorów w te 10 dni? Wniosek prosty:
pilnowali mego ojca, Êledzili i fotografowali ju˝ przed wojnà.
Przypuszczalnie nikt z tych rehabilitowanych nie ˝yje. Ale
uwa˝am, ˝e otrzymana przeze mnie taka informacja z ca∏à
pewnoÊcià zainteresuje wielu Polaków!
Halina BAZYLEWSKA
sekretarz Spo∏ecznego Komitetu
„Pami´ç i Trwanie”
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Odznaczeni zostali:
Krzy˝em Oficerskim
Orderu Odrodzenia Polski
Wojciech Witczuk
Wincenty Woêniak
Krzy˝em Kawalerskim
Orderu Odrodzenia Polski
Walerian Aliszewski
Bogdan Ilczuk
Benedykt Karwowski
Henryk Kowalski
Roman Kretschmann
Stefan Naczk
Marian Stroiƒski
Stanis∏aw Sulima-Su∏kowski
Kazimierz Wojewoda

Z∏otym Krzy˝em Zas∏ugi
po raz drugi
Henryk Plewa
Z∏otym Krzy˝em Zas∏ugi
Roman Dekarczyk
W∏adys∏aw Dobrowolski
Józef Ejsmont
Klemens Miotk
Marianna Wierzbicka
Srebrnym Krzy˝em Zas∏ugi
Jerzy Chmielewski
Leon Kuchta
Eugeniusz Pacholczyk
Janina Wolska

Pary˝

Ksiàdz W. Kiedrowski zosta∏
uhonorowany Medalem „Vermeil”
paêdziernika br. w salonach Ambasady RP w Pary˝u odby∏a si´
pi´kna i wa˝na uroczystoÊç nadania Medalu „Vermeil” ksi´dzu infu∏atowi Witoldowi Kiedrowskiemu (prezesowi Stowarzyszenia Polskich
Kombatantów i Ich Rodzin we Francji – przyp. red.).
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W uroczystoÊci wzià∏ udzia∏ ambasador RP w Pary˝u, konsul generalny RP, gubernator wojskowy Pary˝a, wiceprzewodniczàcy Stowarzyszenia
Polskich Kombatantów – Ko∏o Pary˝ i najbli˝si wspó∏pracownicy Odznaczonego, licznie zebrane grono Jego przyjació∏. Laudacj´ wyg∏osi∏a,
w imieniu burmistrza miasta, jego wspó∏pracownica odpowiedzialna za
sprawy pami´ci i Êwiata kombatanckiego, a ks. W. Kiedrowski, dzi´kujàc
– wyg∏osi∏ wspania∏e, bardzo osobiste przemówienie skonstruowane wokó∏ wàtku twórcy ma∏ych mostów mi´dzy Polskà i Francjà.
Wyró˝nienie tego znakomitego Polaka i znanego Polonii francuskiej
od kilku dziesi´cioleci dzia∏acza jest wydarzeniem szczególnym.
J´drzej BUKOWSKI
by∏y konsul generalny RP w Lille
prezes Stowarzyszenia Polskich Kombatantów i ich Rodzin, Ko∏o Lille

KOMBATANT 2006 nr 12

UroczystoÊci

Obelisk upami´tniajàcy ˝o∏nierzy WP uczestniczàcych
w zagranicznych misjach pokojowych
przeddzieƒ ˝o∏nierskiego Êwi´ta,
14 sierpnia br., na dziedziƒcu
Muzeum Wojska Polskiego
w Warszawie odby∏a si´ podnios∏a uroczystoÊç ods∏oni´cia obelisku poÊwi´conego
˝o∏nierzom polskim, którzy w latach 19532006 ponieÊli Êmierç w czasie realizacji zadaƒ mandatowych z ramienia ONZ,
a w ostatnich latach równie˝ NATO i Unii
Europejskiej, w misjach pokojowych, stabilizacyjnych i humanitarnych oraz w mi´dzynarodowych komisjach obserwacyjnych, rozejmowych, nadzoru i kontroli.
Wed∏ug przybli˝onych danych szeregi naszych weteranów mi´dzynarodowych misji
pokojowych liczà obecnie ponad 60 tys.
osób. UroczystoÊç zaszczycili swojà obecnoÊcià: minister obrony narodowej Rados∏aw Sikorski, któremu towarzyszy∏o dwóch
wiceministrów: Bogus∏aw Winid i Antoni
Macierewicz oraz szef Sztabu Generalnego
WP gen. broni Franciszek Gàgor z grupà
starszych oficerów Sztabu Generalnego
i Dowództwa Wojsk Làdowych. Na uroczystoÊç przyby∏a równie˝ liczna rzesza weteranów, dawnych uczestników misji pokojowych. UroczystoÊç rozpoczà∏ dyrektor Muzeum Wojska Polskiego prof. Janusz Cisek,
który powita∏ zaproszonych goÊci i uczestników spotkania.
Nast´pnie wiceminister B. Winid w towarzystwie dowódcy Garnizonu Warszawa
gen. dyw. Jana Klejszmita i sekretarza generalnego SKMP ONZ Alfreda Majewskiego dokona∏ ods∏oni´cia obelisku, przy
którym ksi´˝a kapelani reprezentujàcy ordynariaty polowe: rzymskokatolicki, prawos∏awny i ewangelicki odmówili okolicz-

W

noÊciowe modlitwy i dokonali jego poÊwi´cenia. W czasie uroczystoÊci zabra∏ g∏os minister Rados∏aw Sikorski, który odda∏ ho∏d
poleg∏ym uczestnikom misji pokojowych.
UroczystoÊciom ods∏oni´cia obelisku na
dziedziƒcu Muzeum Wojska Polskiego towarzyszy∏a kompania i orkiestra reprezentacyjna WP. Zosta∏y one zakoƒczone z∏o˝eniem wieƒca przed obeliskiem przez ministra Rados∏awa Sikorskiego w towarzystwie wiceprezesa ZG SKMP ONZ Zbigniewa Bednarskiego.
Nale˝y podkreÊliç, ˝e by∏a to ju˝ druga
uroczystoÊç upami´tnienia ˝o∏nierzy WP
poleg∏ych w misjach pokojowych. Pierwsza
mia∏a miejsce dwa lata temu, kiedy to na
dziedziƒcu Cytadeli Warszawskiej na murach dawnej kaplicy fortecznej wmurowane
zosta∏y tablice z nazwiskami tych ˝o∏nierzy
misji pokojowych ONZ, którzy polegli
przed 2004 r.
Po zakoƒczeniu uroczystoÊci ods∏oni´cia
obelisku kierownictwo MON wraz z generalicjà uda∏o si´ do Muzeum Wojska Polskiego, gdzie odby∏o si´ uroczyste wr´czenie dyplomów ˝o∏nierzom wpisanym do
Ksi´gi Honorowej MON. SpoÊród 25-osobowej grupy wyró˝nionych ˝o∏nierzy, dyplomy z ràk ministra Rados∏awa Sikorskiego otrzyma∏o dziesi´ciu uczestników misji
pokojowych pozostajàcych w s∏u˝bie wojskowej. W tej w∏aÊnie grupie by∏ m.in. kpr.
Zbigniew Kaczmarczyk – dowódca dru˝yny
w kompanii wsparcia 25 Brygady Kawalerii
Powietrznej, który przyby∏ do muzeum
o kulach, wprost ze szpitala.
UroczystoÊci na dziedziƒcu Muzeum
Wojska Polskiego zosta∏y w pewnym sensie

Fot. Serwis prasowy MON

Dawni uczestnicy misji pokojowych ONZ
przed nowo ods∏oni´tym obeliskiem. Stojà od
lewej: Józef Fija∏, W∏adys∏aw Zuziak, Jerzy
Bielecki, Alicja ˚o∏nierczyk, Wojciech Piwienko, Anna Nowakowska, Alfred Majewski
i Bronis∏aw Borysiak
Fot. Serwis prasowy MON

Kpr. Zbigniew Kaczmarczyk otrzymuje z ràk
ministra Rados∏awa Sikorskiego dyplom
z tekstem wpisu do Ksi´gi Honorowej MON

wzbogacone o wizyt´ ich uczestników w IX
Forcie w Warszawie przy ulicy Powsiƒskiej,
gdzie eksponowana by∏a wystawa „Wojsko
Polskie w Misjach Pokojowych, Humanitarnych i Stabilizacyjnych”.
Roman GU¸A
cz∏onek Zarzàdu G∏ównego
Stowarzyszenia Kombatantów
Misji Pokojowych ONZ

2007 r. egzemplarz „Kombatanta” b´dzie kosztowa∏
2,50 z∏, a cena prenumeraty
rocznej wraz z kosztem wysy∏ki – 30 z∏.
Prenumerata ze zleceniem dostawy za
granic´ pocztà lotniczà kosztuje
24 USD lub równowartoÊç tej kwoty
(mogà byç czeki). Wp∏at na prenumerat´ nale˝y dokonywaç na konto: Urzàd
ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych, ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa, numer konta:
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NBP Oddzia∏ Okr´gowy Warszawa
03101010100050472231000000
Bardzo prosimy o wype∏nienie przekazu wed∏ug za∏àczonego wzoru.
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IV Zjazd Okr´gowy Delegatów ZKRP i BWP w Elblàgu

Dzia∏alnoÊç i plany elblàskich
kombatantów
IV Zjazd Okr´gowy Delegatów ZKRP i BWP w Elblàgu sta∏ si´ faktem.
26 paêdziernika br. w sali konferencyjnej Klubu Garnizonowego w Elblàgu spotkali si´ delegaci reprezentujàcy 35 kó∏ terenowych elblàskiego Okr´gu. To najbardziej liczna z dzia∏ajàcych w naszym regionie organizacji kombatanckich. (...)
odczas IV elblàskiego Zjazdu Zwiàzku jego
delegaci podsumowali minionà, czteroletnià
kadencj´ oraz wybrali swoich przedstawicieli na kolejne cztery lata. Bez g∏osu sprzeciwu Zjazd
udzieli∏ absolutorium ust´pujàcemu Zarzàdowi.
Dotychczasowy prezes elblàskiego Zarzàdu Okr´gowego Józef Nowicki zosta∏ jednog∏oÊnie wybrany na kolejnà kadencj´. Wiceprezesami zostali:
Zofia Kawa oraz Franciszek Socha, sekretarzem
wybrana zosta∏a Krystyna Nowakowska. Wybrano
równie˝ pi´cioosobowà Komisj´ Rewizyjnà i Sàd
Kole˝eƒski. (...)
Do najwa˝niejszych zadaƒ zrealizowanych w minionym okresie bez wàtpienia nale˝à nominacje
wojskowe przyznane kolejnej grupie kombatantów. (...) Elblàski Zwiàzek nawiàzuje te˝ wspó∏prac´ z kolejnymi organizacjami i instytucjami, w tym
tak˝e ze szko∏ami. Dzia∏alnoÊç Zwiàzku ma równie˝, a mo˝e przede wszystkim, wymiar humanitarny. Szczególnà sympatià i troskà otoczeni sà jego
najstarsi, schorowani i samotni cz∏onkowie. I to
w∏aÊnie ten aspekt dzia∏alnoÊci zosta∏ szczególnie
podkreÊlony przez goszczàcego na Zjeêdzie przedstawiciela Zarzàdu G∏ównego ZKRP i BWP, p∏k.
dr. hab. Ryszarda Sobierajskiego: (...) dla cz∏onków Zwiàzku najwa˝niejsze jest, aby o nich pami´tano. (...)
Du˝e zainteresowanie wÊród delegatów wywo∏a∏o wystàpienie Eugeniusza Krystkiewicza, prezesa Stowarzyszenia Polaków Poszkodowanych przez
III Rzesz´. Przekaza∏ on zebranym informacj´
o mo˝liwoÊci skorzystania z bezp∏atnego leczenia
sanatoryjnego, jak i mo˝liwoÊci – równie˝ bezp∏atnej – wymiany stawu biodrowego w Akademii Medycznej w Poznaniu. (...)
By∏y i g∏osy bardzo krytyczne. I tak prezes Ko∏a
nr 2 z Malborka Czes∏aw Szymonek stwierdzi∏: (...)
dla nas, kombatantów, nic si´ nie robi, szczególnie
w zakresie s∏u˝by zdrowia. Uprawnienia nasze, zamiast si´ polepszaç, sà coraz gorsze i malejà.
WÊród bardzo wielu ˝yczeƒ sk∏adanych uczestnikom IV Okr´gowego Zjazdu ZKRP i BWP,
g∏ównie przez zaproszonych goÊci, by∏y i ˝yczenia
od prezydenta Elblàga Henryka S∏oniny wyra˝one
w specjalnym liÊcie, odczytanym podczas Zjazdu.

P

Fot. Jerzy B∏awat

Poszukujemy

Poszukuj´ Êwiadków...
oszukuj´ osób, które od wrzeÊnia 1939 r. do grudnia
1939 r. dzia∏a∏y aktywnie w polskiej partyzantce na
terenie miasta i powiatu PrzemyÊl, i które na skutek tego zosta∏y schwytane i osadzone w wi´zieniu hitlerowskim na terenie miasta PrzemyÊla (od stycznia 1940 r. do
maja 1941 r.), a nast´pnie zosta∏y przewiezione do obozu koncentracyjnego Gross-Rosen (od czerwca 1941 r.
do maja 1945 r.) oraz przesz∏y w tzw. marszach Êmierci
od lutego 1945 r. w kierunku Sudetenland (Republika
Czeska), teren obecnego czeskiego miasta Zatec. Poszukuj´ równie˝ osób, które w owych miejscach odosobnieƒ przebywa∏y.
Informacje na temat tych wydarzeƒ sà mi niezb´dne
do udokumentowania prze˝yç wojennych jako ofiary
tamtych represji.
Âwiadków pami´tajàcych tamte zdarzenia i mogàcych je potwierdziç prosz´ o pisemny kontakt na adres:
Stefania Szal z d. Stecyk
ul. Przejazdowa 3
37-700 PrzemyÊl
e-mail: s. szal@op. pl

P

Z nades∏anej
korespondencji
Przemawia prezes Okr´gowego Zarzàdu
ZKRP i BWP w Elblàgu Józef Nowicki. Z lewej Ryszard Sobierajski – przedstawiciel ZG
ZKRP i BWP, z prawej przewodniczàcy IV
Zjazdu Franciszek Socha
Fot. Jerzy B∏awat

Radna Sejmiku Warmiƒsko-Mazurskiego Jadwiga Król przekazuje ˝yczenia uczestnikom
Zjazdu
Mi∏ym akcentem Zjazdu by∏o wr´czenie szczególnie zas∏u˝onym cz∏onkom i zaproszonym goÊciom wyró˝nieƒ. Odznak´ „Za Zas∏ugi dla ZKRP
i BWP” otrzymali: W∏adys∏aw Wierzbicki, Jan
Bondar i Kazimierz Zgótka. Dyplomy uznania
otrzymali: El˝bieta Gelert, senator RP, dyrektor
Zespolonego Szpitala Wojewódzkiego w Elblàgu;
Wies∏aw WiÊniewski, prezes Towarzystwa Przyjaêni Polsko-Francuskiej; Tadeusz Siczek, prezes
Okr´gowego Zarzàdu ZKRP i BWP w Gdaƒsku;
Romuald Drynko, dyrektor Muzeum w Stutthofie;
Miros∏aw Gorbaczewski, dyrektor 110 Szpitala
Wojskowego w Elblàgu i Marta Hajkowicz, redaktor Radia Elblàg.
Jerzy B¸AWAT

Warszawa, 07.10.2006 r.
Pan
Henryk Ruszczyk
Burmistrz Gminy Zakroczym
Wielce Szanowny Panie Burmistrzu!
W imieniu Ârodowiska Mazowsze-Pó∏noc spe∏niamy
mi∏y obowiàzek serdecznego podzi´kowania za zaproszenie i przyj´cie z okazji
67. ROCZNICY OBRONY ZAKROCZYMIA.
Pragniemy jednoczeÊnie wyraziç nasze uznanie nie tylko za sprawne zorganizowanie uroczystoÊci, ale i przede
wszystkim – za jej patriotyczny charakter i wymiar.
Te ostatnie aspekty uwa˝amy za szczególnie wa˝ne
ze wzgl´du na nastrój skupienia i szczere zaanga˝owanie si´ m∏odzie˝y.
W dobie trwajàcych sporów, jak budziç patriotyzm
w m∏odym pokoleniu, wzór, który wykszta∏ci∏ si´ w Zakroczymiu uwa˝amy za modelowy i godny szerokiego
upowszechnienia w ca∏ym kraju.
Za niezmiernie wa˝ne uwa˝amy budzenie w m∏odzie˝y szacunku i wi´zi z poleg∏ymi w 1939 r. w obronie
Zakroczymia – z poleg∏ymi w walkach w okresie okupacji, w których udzia∏ brali najbli˝si obecnego pokolenia
m∏odzie˝y.
Powiàzanie tych dwóch etapów walki, gdy najpierw
gin´li ˝o∏nierze, a nast´pnie najbli˝si i znajomi – tworzy
wi´ê nie tylko mi´dzyludzkà, ale i przywiàzanie do tej
ma∏ej – naszej Ojczyzny, jakà stanowi Zakroczym i jego
okolice.
Z powa˝aniem
Tadeusz RZESZOTARSKI
prezes Ârodowiska Mazowsze-Pó∏noc
Okr´gu Warszawa ÂZ˚AK
Tadeusz KARWOWSKI
wiceprezes

REDAKCJA: 00-926 Warszawa, ul. Wspólna 2/4
REDAGUJE ZESPÓ¸: Ewa Dumin (red. nacz.),
Agnieszka Boruszkowska, Katarzyna Hoppe
PRENUMERATA I KOLPORTA˚: Andrzej Sosiƒski (0-22 661 86 67)
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Nasi wspaniali Jubilaci

Ppor. Feliks Marchewicz

Uhonorowano weteranów II wojny Êwiatowej
eliks Marchewicz, ur. 6 sierpnia
1911 r., obchodzi∏ 95. urodziny.
S∏u˝b´ wojskowà, jako ochotnik, rozpoczà∏ w 1931 r. w Marynarce Wojennej.
Przez ponad cztery lata wchodzi∏
w sk∏ad za∏ogi okr´tu szkolnego ORP
„Iskra”. Ponownie powo∏ano go do wojska w przededniu wybuchu II wojny
Êwiatowej 24 sierpnia 1939 r. i w∏àczony
zosta∏ w sk∏ad za∏ogi 42 baterii artylerii
nadbrze˝nej na Helu. Dosta∏ si´ do niewoli i trafi∏ do Stalagu II C w Neubrandenburgu. Po zakoƒczeniu wojny
w 1945 r. zamieszka∏ na sta∏e w Elblàgu
na ulicy Helskiej.
Podczas uroczystoÊci, która odby∏a
si´ pod koniec lipca w Elblàgu w siedzibie Zarzàdu Okr´gowego ZKRP i BWP
– wraz z Feliksem Marchewiczem,
w obecnoÊci prezesa ZO ZKRP i BWP
Józefa Nowickiego, licznie przyby∏ych
cz∏onków rodzin, przyjació∏ i kolegów
– z ràk komendanta WKU w Elblàgu

F

Fot. Jerzy B∏awat

Grupa elblàskich kombatantów mianowanych na pierwszy i kolejne stopnie oficerskie
w towarzystwie komendanta WKU w Elblàgu
i prezesa ZO ZKRP i BWP. Piàty z lewej ppor.
Feliks Marchewicz

pp∏k. dypl. Remigiusza Piaseckiego nominacje na pierwszy stopieƒ oficerski
otrzymali: Miko∏aj Piskunowicz, Zygmunt Maszewski, Miros∏aw Poniatowski, Stanis∏aw Ostrowski i Edward Osiewicz. Na kolejne stopnie oficerskie nominowani zostali: Józef Worotyƒski
i Roman Cywiƒski.
J.B.

Por. Wojciech Minkowski

Stuletni bohater
paêdziernika br. w Urz´dzie Stanu Cywilnego O∏awy uroczyÊcie
obchodzono jubileusz stulecia zas∏u˝onego weterana II wojny Êwiatowej Wojciecha Minkowskiego. Prze˝y∏ On ca∏y
wiek i zachowa∏ werw´, nie opuszcza
Go dobry humor.
Wojciech Minkowski jest bohaterem
Wojny Obronnej 1939 r., zes∏aƒcem Sybiru, ˝o∏nierzem 1 Dywizji Piechoty im.
T. KoÊciuszki, w szeregach której przeby∏ ca∏y jej szlak bojowy.
W obchodach Jego jubileuszu uczestniczyli przedstawiciele: o∏awskich kombatantów na czele z przewodniczàcym
Powiatowej Rady Prezesów Kó∏ ZKRP
i BWP w O∏awie p∏k. Eugeniuszem Praczukiem, Wojska Polskiego, w∏adz samorzàdowych ze starostà Marià Bo˝enà Polakowskà, burmistrzem O∏awy
Franciszkiem Paêdziernikiem, kierownik USC Maria Szymaƒska oraz kapelan kombatantów – ks. pra∏at Stanis∏aw
Bijak, a tak˝e rodzina i przyjaciele Jubilata. Zaproszeni goÊcie z∏o˝yli Wojciechowi Minkowskiemu ˝yczenia, otrzyma∏ On równie˝ upominki z okazji stulecia.
Odczytane i wr´czone zosta∏y Jubilatowi ˝yczenia od premiera Jaros∏awa
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Hejna∏ warszawski
z Zamku Królewskiego

Jubileusz stulecia por. Wojciecha Minkowskiego (siedzi z lewej). Od prawej: p∏k Józef Adamski – wr´cza szabl´ Jubilatowi, dalej – p∏k Eugeniusz Praczuk, prezes Zarzàdu Miejskiego
Ko∏a ZKRP i BWP w O∏awie oraz cz∏onkowie
Ko∏a Bronis∏aw KoÊcielski i Marian Kilar

Kaczyƒskiego, wojewody dolnoÊlàskiego Krzysztofa Grzelczyka, prezesa ZG
ZKRP i BWP gen. dyw. Wac∏awa
Szklarskiego.
W imieniu dowódcy SOW gen. dyw.
Fryderyka Czekaja Wojciechowi Minkowskiemu szabl´ u∏aƒskà z dedykacjà
wr´czy∏ szef WSzW we Wroc∏awiu, p∏k
Józef Adamski.
Jubilat nie kry∏ wzruszenia, dzi´kujàc
wszystkim za pami´ç, a pi´kne s∏owa
o swoim Dziadku i podzi´kowania wyg∏osi∏a Jego jedyna wnuczka.
UroczystoÊç zakoƒczy∏a si´ wzniesieniem toastu lampkà szampana – za kolejne lata w zdrowiu, spokoju, szcz´Êciu
i radoÊci.
p∏k Eugeniusz PRACZUK

Po raz pierwszy hejna∏ z wie˝y Zamku Królewskiego zabrzmia∏ 3 maja 1995 r. w obecnoÊci
m.in. Prezydenta RP na Uchodêstwie Ryszarda Kaczorowskiego (czwarty z prawej)

ejna∏ z wie˝y Zamku Królewskiego po raz pierwszy zosta∏ odegrany na tràbce przez chorà˝ego
Wojska Polskiego Piotra Pabicha z Orkiestry Reprezentacyjnej Wojska Polskiego
3 maja 1995 r. o godz. 11.15. Jego melodia, oparta na motywach „Warszawianki”
Karola Kurpiƒskiego, grana w trzy strony
Êwiata ma podkreÊlaç wartoÊci patriotyczne: Bóg – Honor – Ojczyzna. UroczystoÊç
odby∏a si´ w obecnoÊci Prezydenta RP na
Uchodêstwie Ryszarda Kaczorowskiego
z ma∏˝onkà oraz Powstaƒców Warszawskich, Synów Pu∏ku, zaproszonych goÊci
i mieszkaƒców stolicy.
Pomys∏odawcami i realizatorami
przedsi´wzi´cia byli: Wies∏aw Newecki,
Henryk ¸agodzki i Kazimierz Przedpe∏ski – byli ˝o∏nierze Armii Krajowej Zgrupowania „Chrobry II”. Hejna∏ wybrany
zosta∏ w drodze konkursu zorganizowanego przez Akademi´ Muzycznà im.
F. Chopina pod patronatem jej rektora,
prof. Andrzeja Chorosiƒskiego. Kompozycja prof. Zbigniewa Bagiƒskiego zosta∏a wybrana spoÊród 60 prac nades∏anych
na konkurs. Melodia upami´tnia zatrzymanie si´ zegara o godz. 11.15 na p∏onàcej wie˝y Zamku Królewskiego 17 wrzeÊnia 1939 r.
Pierwszym sponsorem by∏ kierownik
Urz´du do Spraw Kombatantów i Osób
Represjonowanych, minister prof. Adam
Dobroƒski, (...) a od 2002 r. Urzàd m.st.
Warszawy, ale hejna∏ by∏ grany tylko w soboty, niedziele i Êwi´ta paƒstwowe.
Od 11 listopada 2006 r. b´dzie grany codziennie, dzi´ki ˝yczliwoÊci p.o. prezydenta stolicy Kazimierza Marcinkiewicza
oraz dyrektora Biura Promocji Miasta
Tadeusza Deszkiewicza.
Henryk ¸AGODZKI ps. „Hrabia”
˝o∏nierz Zgrupowania „Chrobry II”
I batalionu, 2 kompanii
rtm. Witolda Pileckiego

H
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Âwi´to 1 Polskiej Dywizji Pancernej

Chwa∏a ˝o∏nierzom
Genera∏a St. Maczka
paêdziernika 2006 r. na placu Inwalidów w Warszawie odby∏a si´ doroczna uroczystoÊç przed Pomnikiem
1 Polskiej Dywizji Pancernej. 62 lata temu
– 29 paêdziernika l944 r. 1 Dywizja Pancerna dowodzona przez gen. Stanis∏awa
Maczka oswobodzi∏a Bred´ – miasto, których wiele by∏o na pancernym szlaku
Maczkowców, znaczonym polskimi mogi∏ami i cmentarzami w Normandii, Belgii,
Holandii, Niemczech...
Licznie stawili si´ kombatanci: ci, których frontowe drogi do Polski wiod∏y
z Zachodu – na czele z by∏ymi ˝o∏nierzami
genera∏a St. Maczka – i ze Wschodu,
w tym byli ˝o∏nierze 1 Dywizji Piechoty
im. Tadeusza KoÊciuszki. Przybyli b. ˝o∏nierze Polskiego Paƒstwa Podziemnego;
reprezentacja Ârodowiska „Oberlangen”
(wyzwolonych 12 kwietnia 1945 r. przez
Maczkowców kobiet – jeƒców Stalagu VI
C Oberlangen) z prezes Eugenià Marià
Cegielskà; przedstawiciele Wojska z dowódcà Wojsk Làdowych gen. dyw. Waldemarem Skrzypczakiem, cz∏onkowie Kapitu∏y Orderu Wojennego Virtuti Militari
z Kanclerzem Orderu gen. bryg. Stanis∏awem Na∏´cz-Komornickim, ˝o∏nierze jednostek kultywujàcych tradycje pancerniackie, uczniowie i pedagodzy ze szkó∏
i placówek dydaktycznych noszàcych imi´
Dywizji, przedstawiciele w∏adz paƒstwowych i samorzàdowych. Obecny by∏ ambasador Królestwa Niderlandów M. Krop
z ma∏˝onkà oraz przedstawiciele attachatów obrony Wlk. Brytanii, Holandii
i Francji, przedstawiciel Fundacji Upami´tnienia Pierwszej Polskiej Dywizji
Pancernej Genera∏a Stanis∏awa Maczka
– prezes Zbigniew Mieczkowski i in.
Przyby∏ych na uroczystoÊç przywita∏
prezes Sto∏ecznego Ârodowiska 1 Polskiej Dywizji Pancernej Janusz Go∏uchowski. Minutà ciszy zebrani uczcili pami´ç niedawno zmar∏ego gen. bryg. Micha∏a Gutowskiego – ostatniego wÊród
wojennych dowódców pu∏ków 1 Dywizji
Pancernej, kawalerzysty, ˝o∏nierza – legendy...
W swoim wystàpieniu gen. dyw.
W. Skrzypczak mówi∏ o wielkim d∏ugu historii, jaki ma Rzeczpospolita wobec swoich obroƒców oraz o wspó∏czesnym ˝o∏-
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Fot. Ewa Dumin
Kombatanckie poczty sztandarowe

Fot. Ewa Dumin
Przed Pomnikiem 1 Polskiej Dywizji Pancernej stojà od prawej: przedstawiciel Fundacji
Upami´tnienia Pierwszej Polskiej Dywizji
Pancernej Genera∏a Stanis∏awa Maczka
– Zbigniew Mieczkowski oraz prezes Klubu
KoÊciuszkowców Roman Nogal

Fot. Ewa Dumin
Jako pierwsza wieniec z∏o˝y∏a delegacja Sto∏ecznego Ârodowiska 1 Polskiej Dywizji Pancernej

Fot. Ewa Dumin
21 paêdziernika 2006 r. Warszawa. UroczystoÊç przed Pomnikiem 1 Polskiej Dywizji Pancernej

nierskim obowiàzku sprostania chwale,
jakà przed laty okry∏ si´ polski mundur.
Ambasador M. Krop zapewni∏ natomiast: – Uczynimy wszystko, by s∏awa genera∏a Maczka i jego Dywizji by∏y ˝ywe
w naszej pami´ci i sercach... PodkreÊli∏ zarazem, ˝e niezwykle istotne jest, by przysz∏e pokolenia wiedzia∏y, jak wielki by∏
udzia∏ Polaków w II wojnie Êwiatowej.

*
Kilka dni póêniej (26-31 paêdziernika
br.) delegacja Maczkowców na zaproszenie w∏adz holenderskich uda∏a si´ do Holandii, gdzie uczestniczy∏a w dwudniowych uroczystoÊciach z okazji rocznicy wyzwolenia Bredy.
E.D.

