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Kombatanci i ˝o∏nierze t∏umnie uczestniczyli w uroczystoÊciach

Âwi´to Wojska Polskiego
i 87. rocznica Bitwy Warszawskiej
Przedstawiciele w∏adz paƒstwowych z prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej Lechem Kaczyƒskim na
czele 15 sierpnia br. wzi´li udzia∏ w obchodach Âwi´ta Wojska Polskiego i 87. rocznicy Bitwy Warszawskiej. W uroczystoÊciach uczestniczyli tak˝e: liczna grupa kombatantów, zaproszonych przez Urzàd do
Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych i Ministerstwo Obrony Narodowej, oraz kierownik
UdSKiOR Janusz Krupski i dyrektor Departamentu Wojskowego Urz´du pu∏kownik Wies∏aw Misztal.
odczas porannej uroczystoÊci na
dziedziƒcu Belwederu prezydent
RP odznaczy∏ ˝o∏nierzy i wr´czy∏
nominacje na stopnie generalskie.
Na wniosek ministra obrony narodowej na stopieƒ genera∏a brygady mianowani zostali ˝o∏nierze kombatanci–pu∏kownicy: Stanis∏aw Burza-Karliƒski, Tadeusz Góra i Marian Nitecki.
Genera∏ brygady Stanis∏aw Burza–Karliƒski bra∏ udzia∏ w Kampanii WrzeÊniowej 1939 roku. Nast´pnie dzia∏a∏ w SZP
i ZWZ. W latach 1941–42 organizowa∏
Zwiàzek Odwetu na terenie obwodu
piotrkowskiego i radomszczaƒskiego. Od
grudnia 1942 roku organizowa∏ dru˝yny
dywersyjne w Inspektoracie Piotrków.
W listopadzie 1943 roku dowodzi∏ oddzia∏em partyzanckim „Burza”, a rok póêniej
zosta∏ adiutantem dowódcy 25. pu∏ku piechoty Armii Krajowej. By∏ dowódcà Ruchu Samoobrony Armii Krajowej i Narodu. We wrzeÊniu 1945 roku zosta∏ mianowany zast´pcà komendanta Zrzeszenia
„WolnoÊç i Niezawis∏oÊç” na Pomorzu.
Genera∏ brygady Tadeusz Góra we wrzeÊniu 1939 roku zosta∏ wcielony do lotnictwa wojskowego. Po kampanii wrzeÊniowej przedosta∏ si´ do Anglii, gdzie przeszed∏ szkolenie na pilota myÊliwca i od
po∏owy roku 1940 roku rozpoczà∏ loty bojowe w dywizjonie brytyjskim, a nast´pnie
polskich dywizjonach myÊliwskich 306
i 316, gdzie przeszed∏ ca∏y szlak bojowy.
Zakoƒczy∏ s∏u˝b´ w Polskich Si∏ach
Zbrojnych na Zachodzie na stanowisku
dowódcy eskadry.
Genera∏ brygady Marian Nitecki ukoƒczy∏ Szko∏´ Podoficerskà Wo∏yƒskiej Brygady Kawalerii i zosta∏ przyj´ty do Szko∏y
Podchorà˝ych w Centrum Wyszkolenia
Kawalerii w Grudziàdzu. W 1938 roku
zosta∏ dowódcà 2. plutonu w III. szwadro-
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nie 1. Pu∏ku Szwole˝erów Józefa Pi∏sudskiego w Warszawie. Uczestnik Kampanii
WrzeÊniowej, po kapitulacji i ucieczce
z niewoli niemieckiej wstàpi∏ do Zwiàzku
Walki Zbrojnej. Zosta∏ komendantem
Okr´gu Radomsko. W marcu 1940 roku
przeniós∏ si´ do W∏oszczowej, gdzie zosta∏ komendantem Podobwodu III.
„Orze∏”. Wiosnà 1943 roku zorganizowa∏
samodzielny oddzia∏ kawalerii, przemianowany póêniej na zwiad konny 7. Dywizji Piechoty AK. Bra∏ udzia∏ w Akcji „Burza”, jego oddzia∏ stanowi∏ ochron´ sztabu 7. Dywizji Piechoty AK. Aresztowany
przez Armi´ Ludowà, a nast´pnie Urz´du Bezpieczeƒstwa. Jest jedynym ˝yjàcym
oficerem zawodowym 1. Pu∏ku Szwole˝erów Marsza∏ka Józefa Pi∏sudskiego.
Ponadto za wybitne zas∏ugi w dzia∏alnoÊci na rzecz niepodleg∏oÊci Rzeczypospolitej Polskiej, dzia∏alnoÊç kombatanckà i spo∏ecznà postanowieniem prezydenta RP
Krzy˝em Oficerskim Orderu Odrodzenia
Polski odznaczeni zostali uczestnicy walk
o niepodleg∏oÊç i granice II Rzeczypospolitej w latach 1918–1921: Julian Hendler,
Stanis∏aw Malinowski, Aleksander R´balski, Piotr Szyd∏owski, Stanis∏aw Wycech.
W po∏udnie na placu marsza∏ka Józefa
Pi∏sudskiego w Warszawie rozpocz´∏a si´
odprawa wart przed Grobem Nieznanego
˚o∏nierza, by∏y przemówienia i sk∏adanie
wieƒców. Podczas tej uroczystoÊci prezydent
RP w swoim przemówieniu powiedzia∏:
„Obchodzimy dzisiaj dzieƒ szczególny.
Przed 87. laty w wielkiej bitwie na przedmieÊciach Warszawy dokona∏o si´ to, co nazywamy «Cudem nad Wis∏à». Ta wielka zwyci´ska bitwa ma kilka wymiarów. Wymiar
militarny, który wykaza∏ najwy˝szy kunszt,
je˝eli chodzi o sztuk´ wojennà naszego dowództwa, a w szczególnoÊci g∏ównodowodzàcego marsza∏ka Józefa Pi∏sudskiego.

Wymiar historyczny, bo Bitwa Warszawska
zatrzyma∏a marsz bolszewicki na Zachód.
Marsz, który w przypadku kl´ski niewàtpliwie si´gnà∏by Niemiec, a przez Niemcy bardzo prawdopodobne, ˝e ca∏ej Europy. Nie
po raz pierwszy wi´c w historii nasza armia,
Si∏y Zbrojne RP powstrzyma∏y marsz wojsk
obcych naszej naturze, naszej cywilizacji
– przypomn´ bitw´ pod Wiedniem i Parkanami, wczeÊniej bitw´ pod Chocimiem”.
Po raz pierwszy od 30 lat odby∏a si´
w Warszawie defilada wojskowa. Rozpocz´∏a si´ na placu Na Rozdro˝u i zakoƒczy∏a
pod Belwederem. WÊród licznych oddzia∏ów wojskowych znalaz∏a si´ grupa francuskich ˝o∏nierzy. Przejazd maszyn otworzy∏y
samochody „Skorpion” i „Hammer”, za nimi przejecha∏y bojowe wozy piechoty, przeciwrakietowe zestawy lotnicze OSA, ko∏owe transportery opancerzone „Rosomak”,
a na koƒcu czo∏gi typu „Twardy” i „Leopard”. Mo˝na by∏o tak˝e zobaczyç pokaz si∏
powietrznych: od samolotów szkolnych
„Iskra” po wielozadaniowe samoloty F–16.
Niezwykle widowiskowy pokaz przyciàgnà∏
kilkadziesiàt tysi´cy publicznoÊci.
W ¸azienkach podczas pikniku wojskowego warszawiacy mogli obejrzeç rycerskà osad´ i pokazy walk oraz pos∏uchaç
przy grochówce ˝o∏nierskich pieÊni.
W Ogrodzie Saskim zaprezentowano
z kolei mi´dzy innymi zrekonstruowanego Forda FT–B z 1920 roku, który walczy∏
w wojnie polsko–bolszewickiej.
UroczystoÊci zakoƒczy∏y si´ Mszà Êwi´tà na radzymiƒskim Cmentarzu ˚o∏nierzy
Polskich 1920 Roku. Uczestniczy∏ w niej
105–letni kapitan Stanis∏aw Wycech, weteran Bitwy Warszawskiej.
W imprezach z okazji Âwi´ta Wojska
Polskiego i 87. rocznicy Bitwy Warszawskiej uczestniczy∏o ponad sto tysi´cy ludzi.
red.
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68. rocznica wybuchu II wojny
Êwiatowej i Dzieƒ Weterana
„Ustanowienie 1 wrzeÊnia Dniem Weterana jest wyrazem ho∏du dla tych wszystkich ˝o∏nierzy, bojowników o wolnoÊç i niepodleg∏oÊç, ludzi patriotycznych zas∏ug, którym nasza Ojczyzna tak
wiele zawdzi´cza i z których tak bardzo jesteÊmy dumni” - podkreÊli∏ biskup Tadeusz P∏oski podczas uroczystej Mszy Êwi´tej w Katedrze Polowej Wojska Polskiego, odprawionej w 68. rocznic´
wybuchu II wojny Êwiatowej.
niem Weterana ustanowiono
1 wrzeÊnia na mocy nowelizacji
ustawy o kombatantach z 25
kwietnia 1997 roku.
Na zaproszenie Urz´du do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych
w uroczystoÊciach brali udzia∏ mi´dzy innymi kombatanci i uczestnicy walk, mieszkajàcy od wielu lat za granicà: Stanis∏aw
Aronson z Izraela, Stanis∏aw Likiernik
z Francji, Weronika Sebastianowicz z Bia∏orusi i Antoni Mosiewicz z W∏och.
„Jako naród z odm´tów z∏a II wojny
Êwiatowej wyszliÊmy z podniesionà g∏owà” – podkreÊli∏ w czasie mszy Êwi´tej
biskup polowy Wojska Polskiego genera∏ dywizji Tadeusz P∏oski. Wspomnia∏
dramatyzm wojennych losów i podejmowanych wówczas decyzji. „Wojna
stawia∏a przed cz∏owiekiem pytanie:
kim jesteÊ? Zbrodniarzem czy bohaterem? Stawia∏a cz∏owieka w szeregu ekstremalnych sytuacji, które wymaga∏y od
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niego bardzo wiele” – wskazywa∏.
W tym kontekÊcie przypomnia∏ heroicznà postaw´ wielu polskich duchownych.
W mszy uczestniczyli weterani z Polski i zagranicy, minister obrony narodowej Aleksander Szczyg∏o, kierownik
Urz´du do Spraw Kombatantów i Osób
Represjonowanych Janusz Krupski,
szef Sztabu Generalnego WP genera∏
Franciszek Gàgor i prezydent stolicy
Hanna Gronkiewicz–Waltz.
UroczystoÊci upami´tniajàce 68.
rocznic´ wybuchu II wojny Êwiatowej
odbywa∏y si´ w ca∏ym kraju. O 4.45
– godzinie, w której 1 wrzeÊnia 1939 roku pad∏y pierwsze strza∏y z pancernika
Schleswig Holstein – rozpocz´∏y si´
uroczystoÊci na Westerplatte, z udzia∏em premiera Jaros∏awa Kaczyƒskiego.
Pod Pomnik Obroƒców Wybrze˝a przybyli te˝ parlamentarzyÊci, przedstawiciele w∏adz samorzàdowych, metropolita gdaƒski arcybiskup Tadeusz Goc∏ow-

ski, harcerze. Posterunki honorowe wystawili marynarze, funkcjonariusze
Stra˝y Granicznej i harcerze.
Atak niemieckiego pancernika na
polskà sk∏adnic´ wojskowà na Westerplatte 1 wrzeÊnia 1939 roku o godzinie
4.45 by∏ jednym z pierwszych wydarzeƒ
rozpoczynajàcych II wojn´ Êwiatowà.
Oddzia∏y polskie pod dowództwem majora Henryka Sucharskiego bohatersko
broni∏y placówki przed atakami wroga
z morza, làdu i powietrza – do 7 wrzeÊnia 1939 roku.
Jak ustalili historycy, jednym z pierwszych celów niemieckich nalotów w Polsce by∏y szpital i kolegiata w Wieluniu.
1 wrzeÊnia o godzinie 4.40 na miasto
spad∏o 380 bomb o ∏àcznej wadze 46
ton. Wed∏ug ró˝nych êróde∏, zgin´∏o od
1200 do ponad 2000 osób. Wieluƒ zosta∏ prawie doszcz´tnie zniszczony.
Przed II wojnà Êwiatowà liczàcy oko∏o 16 tysi´cy mieszkaƒców Wieluƒ by∏
oddalony od granicy niemieckiej o 21
kilometrów. Pierwsze bomby spad∏y na
szpital. To tam zgin´∏y pierwsze ofiary
tej wojny – pacjenci i personel, w sumie
32 osoby. Niemcy zniszczyli trzy czwarte miasta. Zbombardowali kolegiat´,
a jej szczàtki wysadzili w 1940 roku.
DziÊ w Wieluniu nie widaç wielu symboli wrzeÊniowej tragedii. Ods∏oni´te
fundamenty dawnej kolegiaty przypominajà tamte wydarzenia.
Wieluƒskie obchody rozpocz´∏y si´
o godzinie 4.40 z∏o˝eniem kwiatów
w miejscach pami´ci. Zawy∏y syreny
alarmowe. Po po∏udniu w ruinach kolegiaty odby∏a si´ msza Êwi´ta w intencji
Ojczyzny oraz poleg∏ych i pomordowanych w czasie wojny. Uczestniczy∏
w niej metropolita cz´stochowski
ksiàdz arcybiskup Stanis∏aw Nowak.

Kombatanci w Pa∏acu Prezydenckim
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Zdaniem wieluƒskiego historyka Tadeusza Olejnika, do dziÊ nie wiadomo,
dlaczego Niemcy rozpocz´li ofensyw´
na Polsk´ od Wielunia. Wed∏ug niego,
wynika∏o to z hitlerowskiej doktryny
wojny b∏yskawicznej, zwanej Blitzkrieg.
Chodzi∏o o wywo∏anie chaosu i paniki.
To si´ Niemcom uda∏o, bo ludzie w panice uciekali. Druga przyczyna – jak
twierdzi – to ch´ç wypróbowania w warunkach wojennych nowych rodzajów
lotnictwa bojowego.

Dzieƒ Weterana
w Pa∏acu Prezydenckim
Z okazji rocznicy wybuchu II wojny
Êwiatowej i Dnia Weterana prezydent RP
Lech Kaczyƒski wr´czy∏ kombatantom
odznaczenia. Powiedzia∏, ˝e to dzi´ki ich
poÊwi´ceniu Polska jest wolna. „To uroczystoÊç zwiàzana z coraz bardziej oddalajàcà si´ przesz∏oÊcià, o której przez wiele lat zapominano. DziÊ pami´tamy i b´dziemy pami´taç” – mówi∏ prezydent.
Doda∏, ˝e Polska stan´∏a do nierównej
walki przeciw armii hitlerowskiej,
a wkrótce tak˝e przeciw bolszewickiej,
powstrzymujàc podboje III Rzeszy. „Polska nie by∏a pierwszà ofiarà podboju, ale
pierwsza postawi∏a zbrojny opór, wykona∏a zadanie moralne, ale i polityczne –
powiedzia∏. Mówi∏, ˝e gdy faszyzm przegra∏, na kilka dziesi´cioleci zwyci´˝y∏ komunizm, ale na komunizm równie˝ przyszed∏ czas. To dzi´ki paƒstwa ˝yciu, które
by∏o o tyle ci´˝sze od naszego, mamy dzisiaj wolnà Polsk´” – zwróci∏ si´ prezydent do kombatantów.
Za wybitne zas∏ugi dla niepodleg∏oÊci
Rzeczypospolitej Polskiej, za dzia∏alnoÊç
na rzecz Êrodowisk kombatanckich odznaczeni zostali: Krzy˝em Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski: Stanis∏aw Aronson, Jan Estkowski; Krzy˝em
Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski
Lucjan Bernaciak, Henryk GoÊniak,
Maria Jarnuszkiewicz, Marian Jeznach,
Boles∏aw Mikus, Stanis∏aw Sadowski, Jerzy Tomaszewski, Witold Wo∏∏ejko; poÊmiertnie: Jerzy Gilewicz, Zygmunt K´ska, Wac∏aw Kuchnio; Krzy˝em Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski: Tadeusz Baran, Helena Deres, Anna Godlewska, Józef Szeremet, Halina Szewczyk, Lidia Wolska, Jan Zalewski; poÊmiertnie: Stanis∏aw Agacki.

Odznaczeni kombatanci
Stanis∏aw Agacki. Uczestnik szar˝y
u∏aƒskiej pod Krojantami we wrzeÊniu
1939 roku. Uczestnik obrony Lublina
w Kampanii WrzeÊniowej. Zosta∏ ranny
i wzi´ty do niewoli. Znalaz∏ si´ w transporcie do Niemiec, z którego zdo∏a∏
uciec. Po powrocie w rodzinne strony
ukrywa∏ si´. Po wojnie do póênej staroÊci prowadzi∏ gospodarstwo.
Stanis∏aw Aronson, pseudonim „Rysiek”. We wrzeÊniu 1939 roku znalaz∏ si´
na Kresach Wschodnich, a ostatecznie
we Lwowie. W 1942 roku po powrocie do
Warszawy zosta∏ osadzony w getcie. Zdo∏a∏ uciec z transportu do obozu zag∏ady.
Zosta∏ ˝o∏nierzem Kedywu. W 1944 roku
ukoƒczy∏ konspiracyjnà Szko∏´ Podchorà˝ych Piechoty. Walczy∏ w Powstaniu
Warszawskim. Zosta∏ ranny i trafi∏ do
obozu w Pruszkowie, skàd uciek∏. Ponownie wstàpi∏ do oddzia∏ów AK, a nast´pnie do organizacji „Nie”. Po wojnie
zosta∏ aresztowany przez UB. Uciek∏
z aresztu i przedosta∏ si´ do W∏och.
Wstàpi∏ do 3. Dywizji Strzelców Karpackich. W 1947 roku wyjecha∏ do Izraela.
Tadeusz Ba ran .
Dzia∏a∏
w konspiracji od
listopada 1951
roku do lipca
1952
roku.
W 1953 roku
skazany zosta∏
na siedem lat
wi´zienia i utrat´ praw obywatelskich na cztery lata oraz
przepadek mienia. Jeden z za∏o˝ycieli i cz∏onek pierwszych
w∏adz Zwiàzku
Wi´êniów Politycznych Okresu
Stalinowskiego
– Oddzia∏u Warszawa.
Lucjan Bernaciak. By∏ w konspiracji od 1940
roku
razem
z bratem Marianem, pseudonim

„Orlik”. Do 1942 roku by∏ ∏àcznikiem
i kolporterem prasy, poszukiwa∏o go gestapo. Ukoƒczy∏ konspiracyjnà podchorà˝ówk´. Od lipca 1944 roku bra∏ udzia∏
w walkach przeciwko oddzia∏om
NKWD, Urz´du Bezpieczeƒstwa i Milicji Obywatelskiej. Zosta∏ aresztowany
8 marca 1946 roku i skazany na 10 lat
wi´zienia i cztery lata pozbawienia praw
publicznych. Zwolniono go w paêdzierniku 1950 roku. Przez wiele lat pracowa∏ fizycznie, a nast´pnie jako kierownik sekcji organizacyjno–prawnej w Warszawskich Zak∏adach Mi´snych „S∏u˝ewiec”.
Helena Deres, pseudonim „Helenka”. Od 1943 roku w Armii Krajowej.
Dzia∏a∏a równie˝ w Ruchu Oporu AK
oraz Zrzeszeniu „WolnoÊç i Niezawis∏oÊç”. Od kwietnia 1945 roku a˝ do
ujawnienia w kwietniu 1947 roku by∏a
∏àczniczkà w oddziale Mariana Bernaciaka „Orlika”, pe∏ni∏a te˝ funkcj´ sanitariuszki, ratujàc ˝ycie rannym ˝o∏nierzom oddzia∏u po walkach z NKWD,
UB, MO i Korpusem Bezpieczeƒstwa
Wewn´trznego.
Jan Estkowski. We wrzeÊniu 1939 roku walczy∏ w oddzia∏ach pod dowódz-

Stanis∏aw Likiernik z Francji i Stanis∏aw Arson z Izraela
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Weronika Sebastianowicz z Bia∏orusi

twem genera∏a W∏adys∏awa Andersa.
Nast´pnie wstàpi∏ do ZWZ–AK. Bra∏
udzia∏ w wielu akcjach bojowych, mi´dzy innymi w odbijaniu wi´êniów
w T∏uszczu. W 1944 roku – aresztowany
przez NKWD i skazany na 10 lat wi´zienia. Zwolniony na mocy amnestii
w 1947 roku. Po wojnie pracowa∏ w administracji lasów paƒstwowych.
Jerzy Gilewicz. Uczestnik wojny
obronnej 1939 roku oraz ˝o∏nierz Polskich Si∏ Zbrojnych na Zachodzie. Po
Kampanii WrzeÊniowej by∏ internowany
na Litwie, skàd uciek∏. Walczy∏ we Francji, Algierii, Anglii, a tak˝e bra∏ udzia∏
w làdowaniu wojsk alianckich w Normandii. Po wojnie wróci∏ do Szkocji
z przydzia∏em do 14. Pu∏ku U∏anów. Od
marca 1947 roku do paêdziernika 1948
roku s∏u˝y∏ w Sztabie Polskiego Korpusu Przysposobienia i Rozmieszczenia.
Anna Godlewska, pseudonim „Sarna”.
W konspiracji od 1940 roku. By∏a ∏àczniczkà na placówce AK w Ciechanowcu.
W 1943 roku przesz∏a szkolenie sanitarne.
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Szykowa∏a s∏u˝b´
sanitarnà do Akcji
„Burza”. Wspó∏pracowa∏a z oddzia∏ami majora
Zygmunta Szendzielarza „¸upaszki”. Dzia∏a∏a równie˝ w WiN.
Henryk GoÊ n i a k . Walczy∏
w Kampanii WrzeÊniowej 1939 roku
w rejonie Ryk. Nast´pnie wstàpi∏ do
konspiracji. Walczy∏ w oddziale
Mariana Bernaciaka „Orlika”,
uczestniczàc
w wielu akcjach
bojowych przeciw
Niemcom, mi´dzy
innymi w Rykach,
Kocku, Kluczkowicach. Od lipca
1944 roku ukrywa∏
si´ przed UB. Po
zakoƒczeniu walk
wróci∏ na swoje
gospodarstwo.
Maria Jarnuszkiewicz . ˚o∏nierz
ZWZ–AK, uczestnik Powstania Warszawskiego. W konspiracji dzia∏a∏a od
1940 roku. By∏a ∏àczniczkà w kompanii
„Krzem” C 15. pu∏ku „Baszta” pod dowództwem Jana Kuligowskiego, a nast´pnie sanitariuszkà. Po upadku Powstania zosta∏a wywieziona na S∏u˝ewiec, skàd uciek∏a. Po wojnie podj´∏a
dzia∏alnoÊç spo∏ecznà.
Marian Jeznach. Walczy∏ w Kampanii
WrzeÊniowej jako podoficer Korpusu
Ochrony Pogranicza. Wielokrotnie
ucieka∏ z niewoli niemieckiej i sowieckiej. Po wojnie zajmowa∏ si´ zawodowo
remontami i budowà obiektów sakralnych. By∏ inicjatorem wzniesienia 31
lipca 1981 roku na Cmentarzu Powàzkowskim Pomnika Ofiar Zbrodni Katyƒskiej.
Zygmunt K´ska, pseudonim „Âwit”.
Uczestnik Kampanii WrzeÊniowej 1939
roku. Od 1940 roku w ZWZ, a nast´pnie ˝o∏nierz oddzia∏u „Orlika”. Wspó∏organizator i uczestnik wielu akcji bojo-

wych, mi´dzy innymi w Kocku, pod Maciejowicami i Paprotnià. Uczestnik Akcji „Burza”. Odegra∏ decydujàcà rol´
w czasie akcji odbicia transportu 136
wi´êniów – ˝o∏nierzy AK pod Bàkowcem w lipcu 1945 roku. Po zakoƒczeniu
wojny nadal walczy∏ w oddziale „Orlika”. Zosta∏ aresztowany przez UB
w paêdzierniku 1945 roku, skazany na
kar´ Êmierci i stracony.
Wac∏aw Kuchnio, pseudonim „Spokojny”. Uczestnik Kampanii WrzeÊniowej 1939 roku. Od lutego 1940 roku
w ZWZ w Rykach. By∏ poszukiwany
przez gestapo. Wstàpi∏ do oddzia∏u
„Orlika”. W styczniu 1944 roku zosta∏
dowódcà I. plutonu. W tym samym roku aresztowa∏o go NKWD, lecz zdo∏a∏
zbiec i ponownie wstàpi∏ do oddzia∏u
„Orlika”. W czerwcu 1948 roku podczas próby aresztowania zastrzeli∏
dwóch funkcjonariuszy UB. Dwa miesiàce póêniej, przy kolejnej próbie
aresztowania, wraz z ˝onà, odebra∏ sobie ˝ycie.
Boles∏aw Mikus. W 1942 roku wstàpi∏
do ZWZ. Ukoƒczy∏ konspiracyjnà szko∏´ podoficerskà. Od 1944 roku by∏ dowódcà dru˝yny dywersyjnej, która
w czasie Akcji „Burza” wesz∏a w sk∏ad
oddzia∏u Mariana Sikory „Przepiórki”
i Jerzego Jaskulskiego „Zagoƒczyka”.
Uczestniczy∏ w marszu na pomoc Powstaniu Warszawskiemu. Nast´pnie zosta∏ powo∏any do armii genera∏a Zygmunta Berlinga. W 1945 roku uciek∏
i wstàpi∏ do oddzia∏u „Orlika”. Po zakoƒczeniu walk próbowa∏ bezskutecznie uciec na Zachód. By∏ wielokrotnie
n´kany i przes∏uchiwany przez UB.
Stanis∏aw Sadowski, pseudonim
„B∏ysk”. Od 1943 roku w AK. Po jej
rozwiàzaniu wstàpi∏ do organizacji DSZ
ROAK–WiN. By∏ dowódcà Podziemnej
Organizacji Wojskowej o kryptonimie
„Barka”, dzia∏ajàcej w okr´gu ∏ódzkim
i kieleckim. Po wojnie aresztowany
przez UB i skazany na 15 lat wi´zienia.
Zwolniono go warunkowo w 1955 roku.
Józef Szeremet, pseudonim „Ju liusz”. Od 1944 roku by∏ ∏àcznikiem
– wywiadowcà w AK. Bra∏ udzia∏ w walkach z UPA i oddzia∏ami niemieckimi.
W 1945 roku wstàpi∏ do Zrzeszenia
„WolnoÊç i Niezawis∏oÊç”. W 1949 roku
zosta∏ aresztowany przez UB i skazany
na osiem lat wi´zienia. Zwolniono go
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w 1953 roku. Wyrok zosta∏ uniewa˝niony w 1991 roku.
Halina Szewczyk. W konspiracji od
1940 roku. By∏a ∏àczniczkà w Komendzie
Okr´gu Pomorze ZWZ–AK. Przenosi∏a
broƒ, poczt´, dawa∏a schronienie zagro˝onym aresztowaniem, organizowa∏a
kontakty. W 1945 roku dzia∏a∏a w WiN.
Od 1976 roku pracuje spo∏ecznie.
Jerzy Tomaszewski, pseudonim „Jur”.
Fotograf, znany jako twórca ponad 600
zdj´ç dokumentujàcych walki Powstania
Warszawskiego. Podczas okupacji dzia∏a∏ w konspiracji. W 1940 roku ukoƒczy∏
tajny kurs techniki fotografii. By∏ zatrudniony w zak∏adzie fotograficznym „Fotoris”, w którym Niemcy oddawali do wywo∏ania zdj´cia. Kopie tych fotografii
dostarcza∏ polskiemu podziemiu.
W 1943 roku dzia∏alnoÊç ta zosta∏a zdekonspirowana. Podczas Powstania zosta∏
jednym z fotoreporterów. Po zakoƒczeniu walk powstaƒczych znalaz∏ si´
w obozie w Pruszkowie, skàd uciek∏.
W 1945 roku powróci∏ do Warszawy.
Witold Wo∏∏ejko. Walczy∏ w Kampanii WrzeÊniowej jako podchorà˝y Pu∏ku
4. U∏anów Zaniemeƒskich, a nast´pnie
do 1944 roku w ZWZ–AK na Wileƒszczyênie. Przebywa∏ w obozie w Ostaszkowie. W 1944 roku aresztowany w Wilnie. Zwolniono go w wyniku interwencji
pracowników Urz´du do spraw Repatriacji. Zosta∏ nielegalnie przerzucony
przez granic´ do Polski.
Lidia Wolska. By∏a sanitariuszkà
w wojnie obronnej 1939 roku i Powstaniu Warszawskim. We wrzeÊniu 1939 roku zg∏osi∏a si´ ochotniczo do szpitala
utworzonego na polecenie prezydenta
Stefana Starzyƒskiego w Domu Dziecka
„Nasz Dom” na Bielanach. W jej mieszkaniu od 1944 roku by∏ punkt kontaktowy powstaƒców. Po zakoƒczeniu wojny
pracowa∏a spo∏ecznie.
Jan Zalewski. Od listopada 1939 roku
w konspiracji. Od 1940 roku w Narodowej Organizacji Wojskowej, a od 1942
roku – ˝o∏nierz Narodowych Si∏ Zbrojnych. Zosta∏ aresztowany w lutym 1945
roku i osadzony w obozie NKWD
w Rembertowie, a nast´pnie deportowany do ∏agrów na Ural. Do Polski powróci∏ w 1947 roku.

Niemieckie obchody
68. rocznicy wybuchu wojny
W 68. rocznic´ wybuchu II wojny Êwiatowej pod Pomnikiem ˚o∏nierza Polskiego w Berlinie mia∏a miejsce uroczystoÊç upami´tniajàca ofiary niemieckiej
agresji. W imieniu w∏adz Polski wieniec
z∏o˝y∏ ambasador RP w Niemczech Marek Prawda. Stron´ niemieckà reprezentowa∏ szef protoko∏u dyplomatycznego
Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rainald Steck. Wiàzanki kwiatów z∏o˝yli
przedstawiciele w∏adz stolicy Niemiec,
polscy kombatanci oraz wojskowi reprezentujàcy sojusznicze mocarstwa.
Deputowany niemieckiej SPD Markus Meckel proponowa∏ niedawno, by
podnieÊç rang´ ods∏oni´tego w 1972 roku z inicjatywy komunistycznych w∏adz
Polski i NRD pomnika, przekszta∏cajàc
go w miejsce upami´tniajàce wk∏ad Polaków w walk´ o wolnoÊç w minionych
dwóch stuleciach w Europie.
Polscy dyplomaci opowiadajà si´ jednak za przeniesieniem pomnika z Parku
Friedrichshain w okolice Dworca ZOO
i Tiergarten, gdzie w kwietniu i maju
1945 roku toczy∏y si´ walki z udzia∏em
polskich ˝o∏nierzy.
W tym roku nie by∏o uroczystoÊci w Nowej Wartowni w Berlinie, centralnym niemieckim miejscu pami´ci o ofiarach wojny
i dyktatury. Tradycj´ sk∏adania wieƒca
w rocznic´ wybuchu wojny w tym miejscu
wprowadzi∏ cztery lata temu poprzedni
ambasador Andrzej Byrt, a pierwszym niemieckim politykiem, który z∏o˝y∏ tam
1 wrzeÊnia wieniec, by∏ ówczesny minister

spraw zagranicznych Joschka Fischer. Po
zmianie przepisów, uroczystoÊci przy Nowej Wartowni zarezerwowane sà jednak
wy∏àcznie dla g∏ów paƒstw i szefów rzàdów.
Znajdujàca si´ przy g∏ównym bulwarze
miasta Unter den Linden Nowa Wartownia pe∏ni w zjednoczonych Niemczech rol´ porównywalnà do Grobu Nieznanego
˚o∏nierza w Warszawie. Granitowa p∏yta
kryje grób nieznanego ˝o∏nierza oraz prochy ofiar hitlerowskich obozów koncentracyjnych. W centralnym miejscu pochodzàcej z poczàtku XIX wieku budowli
znajduje si´ kopia rzeêby Kaethe Kollwitz
„Matka op∏akujàca poleg∏ego syna”.
Z okazji rocznicy wybuchu wojny
w Niemczech odby∏o si´ ponad 150 imprez – wieców, wystaw, odczytów, spotkaƒ i nabo˝eƒstw. Wi´kszoÊç z nich mia∏a charakter pacyfistyczny i by∏a poÊwi´cona krytyce NATO i obecnego niemieckiego rzàdu, uczestniczàcego w misjach
w Afganistanie i innych cz´Êciach Êwiata.
Nie zabrak∏o tak˝e polskich akcentów.
W Norymberdze otwarto wystaw´
o zbrodniach niemieckiego Wehrmachtu
podczas dzia∏aƒ wojennych w Polsce we
wrzeÊniu i paêdzierniku 1939 roku. W czasie dzia∏aƒ wojennych przeciwko Polsce
zbombardowano 150 przypadkowo wybranych miast, zabito dziesiàtki tysi´cy osób
cywilnych, mordowano jeƒców wojennych.
W Lipsku przedstawiciele konsulatu
z∏o˝yli kwiaty pod pomnikiem polskich
ofiar wojny. Odby∏a si´ tak˝e wspólna
polsko– niemiecka Msza Êwi´ta.
red.
Fot. Mariusz Kubik

èród∏o: Kancelaria Prezydenta RP
Kombatanci na placu Pi∏sudskiego podczas uroczystoÊci przed Grobem Nieznanego ˚o∏nierza
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Pami´ç o WrzeÊniu
Pami´ç o zmaganiach Narodu Polskiego z najeêdêcami w czasie II wojny Êwiatowej mimo up∏ywu wielu dziesi´cioleci jest w spo∏eczeƒstwie polskim kultywowana z nies∏abnàcym zaanga˝owaniem emocjonalnym.
rocznic´ wybuchu Powstania
Warszawskiego, 1 sierpnia,
tysiàce ludzi odwiedza cmentarz wojskowy na Powàzkach, powstaƒcze mogi∏y zdobià Êwie˝o z∏o˝one kwiaty, ca∏à nekropoli´ rozÊwietlajà p∏onàce
znicze, o godzinie „W” rozlegajà si´ syreny. Zamiera na chwil´ ruch uliczny.
Ârodki masowego przekazu zamieszczajà obszerne relacje z uroczystoÊci
i wspomnienia uczestników walk. Rocznice „okràg∏e” celebrowane sà w sposób
szczególny. Pi´çdziesiàta rocznica zgromadzi∏a g∏owy paƒstw sojuszniczych,
przyby∏ na zwiàzane z nià uroczystoÊci
prezydent Niemiec, co mia∏o donios∏e
znaczenie polityczne i odbi∏o si´ szerokim echem w ca∏ej Europie. 10 lat póêniej uroczystoÊciom rocznicy wybuchu
Powstania nadano jeszcze Êwietniejszà
opraw´, oddano do u˝ytku upragnione
Muzeum Powstania Warszawskiego,
uhonorowano uczestników walki zbrojnej, a prasa, radio i telewizja nie szcz´dzi∏y szpalt i czasu antenowego, by
utrwaliç w pami´ci narodowej etos Powstania i heroizm Powstaƒców.

W

ciu patrzy z perspektywy Polskiego
WrzeÊnia. Jaka jest wi´c przyczyna tak
marginalnego traktowania narodowej
pami´ci o tym, donios∏ym w skali dziejowej, wydarzeniu, które do historii przesz∏o pod nazwà Kampanii WrzeÊniowej.
Wed∏ug niektórych opinii, przyczynà
powÊciàgliwego stosunku do celebrowania rocznicy 1 wrzeÊnia 1939 roku jest
poczucie za˝enowania rozmiarem narodowej kl´ski. BezpoÊrednio po Kampanii WrzeÊniowej bardzo surowo osàdzano polityczne kierownictwo paƒstwa
i ci´˝kà winà obarczano dowódców wojskowych. Symbolem tej kl´ski mia∏ byç
zaleszczycki most, a bezpoÊrednim winowajcà – sanacja. Emigracyjny rzàd genera∏a W∏adys∏awa Sikorskiego podjà∏
nawet drastyczne Êrodki represyjne wobec sprawców narodowej katastrofy. Po
kl´sce Francji optyka Polskiego WrzeÊnia uleg∏a pewnej korekcie, ale z kolei
lata PRL brutalnie zak∏ama∏y ten okres
historii naszego Kraju. Kl´ska – zw∏aszcza militarna – nie sprzyja wskrzeszaniu
wspomnieƒ i kultywowaniu pami´ci, ale
akurat pod tym wzgl´dem Kampania
WrzeÊniowa nie ró˝ni si´ od Powstania
Warszawskiego.

Fot. www.wp39.pl

Zapomniana Kampania
Z du˝ym zaanga˝owaniem emocjonalnym obchodzono tak˝e organizowane

w Kraju i za granicà rocznice znaczàcych
bitew, w których udzia∏ brali polscy ˝o∏nierze: Narwik, Tobruk, Monte Cassino,
Ancona, Bolonia, Normandia, Arnhem.
Natomiast prawie niepostrze˝enie, bez
rozg∏osu, bez szerokiego udzia∏u spo∏eczeƒstwa, mija∏y kolejne rocznice najazdu na Polsk´ hitlerowskiej III Rzeszy
i stalinowskiego Zwiàzku Radzieckiego.
1 wrzeÊnia na cmentarzu wojskowym na
Powàzkach nie ma t∏umów, nie jarzà si´
Êwiat∏ami groby poleg∏ych w 1939 roku
˝o∏nierzy, prasa, radio i telewizja zdawkowo odnotowujà rocznic´. Trudno nie
zadaç sobie pytania o przyczyn´ tak wielkiej, wr´cz ostentacyjnej, ró˝nicy w traktowaniu rocznic tych historycznych wydarzeƒ. Przy ca∏ym szacunku dla epopei
Powstania Warszawskiego trzeba przecie˝ stwierdziç, ˝e w dziejach narodu
i paƒstwa polskiego Kampania Polska
1939 roku ma donioÊlejsze znaczenie ni˝
jakiekolwiek inne, zwiàzane bezpoÊrednio z Polskà, wydarzenie II wojny Êwiatowej. Póêniejsze zaanga˝owanie Polskich
Si∏ Zbrojnych w okupowanym Kraju
i u boku Armii Sojuszniczych jest konsekwencjà WrzeÊnia 1939 roku. Nawet
sens Powstania Warszawskiego mo˝na
nale˝ycie zrozumieç i oceniç tylko wówczas, gdy si´ na decyzj´ o jego rozpocz´-

Brak rzetelnej wiedzy
Przyczyna mniejszego zainteresowania rocznicà 1 wrzeÊnia 1939 roku mo˝e
wynikaç tak˝e z niedostatku rzetelnej
wiedzy historycznej – wÊród szerokich
rzesz spo∏eczeƒstwa – o roli, jakà odegra∏a Polska w czasie poprzedzajàcym
wybuch II wojny Êwiatowej i podczas
Kampanii 1939 roku. Warto wi´c przypomnieç, ˝e Polska pierwsza przeciwstawi∏a si´ hitlerowskiemu szanta˝owi,
ob∏àkaƒczej ideologii wy˝szej rasy
i przestrzeni ˝yciowej dla narodu panów, ˝e postawi∏a swój los na jednà kart´ w obronie prawa do istnienia, ˝e obudzi∏a Êwiat, by pojà∏ ogrom z∏a i zmobilizowa∏ si∏y do walki z uzbrojonym po
z´by agresorem. Mo˝e trzeba uÊwiado-

Walczàcy ˝o∏nierze we wrzeÊniu 1939 roku
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miç tym, którzy tego nie wiedzà, ˝e celem najazdu dwóch najwi´kszych pot´g
militarnych ówczesnego Êwiata by∏o wykreÊlenie Polski z politycznej mapy Europy i eksterminacja Narodu Polskiego,
którà najeêdêcy realizowali ze zbrodniczà konsekwencjà. Mo˝e warto zwróciç
wi´kszà uwag´ na to, ˝e narzuconà walk´ Paƒstwo Polskie podj´∏o z woli ca∏ego – zjednoczonego jak nigdy w tysiàcletniej historii – narodu i ˝e naród ten
wykaza∏ w toku wojennych zmagaƒ niebywa∏à ofiarnoÊç, solidarnoÊç i psychicznà odpornoÊç, ani przez chwil´ nie
dopuszczajàc myÊli o kapitulacji. Mo˝e
– nade wszystko – o polskim WrzeÊniu
trzeba mówiç wi´cej i g∏oÊniej, ˝eby jego historyczne znaczenie ugruntowaç
w pami´ci narodowej.
1 wrzeÊnia 1939 roku
podpalono Europ´ i Êwiat
UroczystoÊci rocznicowe, obok innych funkcji, pe∏nià tak˝e wa˝nà rol´
edukacyjnà. Dla wielu sà cz´sto jedy-

nym êród∏em wiedzy o wa˝nych wydarzeniach historycznych. Znaczenie tych
wydarzeƒ oceniajà wed∏ug medialnego
nag∏oÊnienia uroczystoÊci rocznicowych
i udzia∏u w nich czo∏owych przedstawicieli w∏adz paƒstwowych i ˝ycia publicznego. Trzeba wi´c nadawaç tym uroczystoÊciom taki priorytet, jaki przypada
celebrowanemu wydarzeniu w historii
kraju. Nieprzestrzeganie tej regu∏y – zamiast pog∏´biç – mo˝e wypaczyç wiedz´
historycznà spo∏eczeƒstwa. W znacznym stopniu dotyczy to Kampanii
WrzeÊniowej.
Kanonem wszystkich dotychczasowych obchodów rocznicowych zwiàzanych z wydarzeniami II wojny Êwiatowej
jest eksponowanie bohaterstwa ˝o∏nierza polskiego walczàcego – cz´sto
w osamotnieniu – z przewa˝ajàcà pot´gà militarnà wroga. W przypadku Kampanii WrzeÊniowej akcent g∏ówny powinien byç po∏o˝ony nade wszystko na to,
˝e Polska jednoznacznie wpisa∏a si´
w alians europejski wià˝àc si´ z czo∏o-

wymi paƒstwami demokratycznymi ówczesnej Europy, ˝e opowiedzia∏a si´
przeciwko dominacji silniejszych nad
s∏abszymi, ˝e pot´pi∏a nienawiÊç rasowà, klasowà i narodowà propagowanà
przez paƒstwa totalitarne, ˝e stan´∏a
w obronie tych wartoÊci, które dzisiaj sà
fundamentem europejskiej wspólnoty.
Dzieƒ 1 wrzeÊnia 1939 roku traktowany jest w Europie jak poczàtek trwajàcego kilka tygodni konfliktu zbrojnego
pomi´dzy Polskà a III Rzeszà niemieckà. W istocie rzeczy tego dnia podpalono Europ´ i Êwiat. Ten dzieƒ sta∏ si´ poczàtkiem najwi´kszego dramatu w historii wspó∏czesnej Europy. Za dwa lata
przypadnie jego 70 rocznica. Jest to
w∏aÊciwa okazja do zademonstrowania
wspólnego europejskiego poglàdu na
bilans II wojny Êwiatowej i oddania ho∏du jej ofiarom. Miejmy nadziej´, ˝e eurodeputowani tej okazji nie przeoczà.
W¸ADYS¸AW MATKOWSKI
prezes Stowarzyszenia Polskich
Kombatantów w Kraju

Waleczny Âcigacz KU-30
W ostatnich dniach sierpnia 1939 roku zrozumia∏e zainteresowanie bydgoszczan wzbudzi∏y nigdy przedtem nieoglàdane na
Brdzie okr´ty marynarki wojennej przycumowane w centrum
miasta przed gmachem poczty.
kr´ty te przyby∏y na odpraw´
do dowództwa Armii Pomorze. Nale˝a∏y do Oddzia∏u Wydzielonego rzeki Wis∏y, który ju˝ wiosnà utworzony z jednostek flotylli piƒskiej, stacjonowa∏ teraz w BrdyujÊciu,
pod dowództwem komandora podporucznika Romana Kanafoyskiego.
Zadaniem – zbyt rozleg∏ym jak na
liczebnoÊç Oddzia∏u – by∏a obrona

O

mostów i przepraw na WiÊle, od Tczewa do Modlina. W sk∏ad flotylli
wchodzi∏o bowiem dziewi´ç jednostek liniowych i jednostki bazowe,
w tym uzbrojony statek dowodzenia
„Hetman ˚ó∏kiewski”, oraz krypy zaopatrzeniowe, warsztaty i Êlizgacz
∏àcznikowy. Na ∏àcznà si∏´ ognia sk∏ada∏y si´ cztery dzia∏ka o Êrednicy 40
i 37 milimetrów, dziewi´ç karabinów

maszynowych przeciwlotniczych. Najsilniejszy, ci´˝ki kuter uzbrojony, nowo zbudowany CKU „Nieuchwytny”
mia∏ dwa dzia∏ka, pancerz gruboÊci
6–12 milimetrów i dwa silniki, co zapewnia∏o mu wystarczajàcà odpornoÊç i zdolnoÊç manewrowà. Okr´tem dowodzi∏ porucznik marynarki
Olgierd Koreywo. Mimo perypetii
wojennych, „Nieuchwytny” przetrwa∏
i s∏u˝y∏ jeszcze w marynarce PRL jako ORP „Okoƒ”, a nast´pnie do 1957
roku w Wojskach Ochrony Pogranicza.

Rycina KU-30
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wania Wis∏y i dotarcia do Modlina. Dokona∏ tego jedynie KU–30, pozosta∏e
kutry utkn´∏y pod Duninowem i Brwilnem. Tam zatopi∏a je za∏oga.
Gdy Niemcy zaj´li P∏ock
Dowódca wiedzàc, ˝e P∏ock jest zaj´ty przez Niemców, pe∏nà mocà obu maszyn z pr´dkoÊcià 45 kilometrów na godzin´ szturmowa∏ 8 wrzeÊnia, w samo
po∏udnie, groêny odcinek Wis∏y. Pojawienie si´ Êcigacza pod polskà banderà
wywo∏a∏o wÊciek∏y ogieƒ z brzegu, ale
wysokie odkosy wody os∏oni∏y okr´t odbijajàc nawa∏´ pocisków. Przygotowany
zawczasu na walk´ strzelec pok∏adowy
bosman mat Czes∏aw Sosnowski, celnym ogniem z obu luf sprz´˝onego
„Hotchkissa” przydusi∏ Niemców do
ziemi. Mijajàc zwalone prz´s∏a mostu,
okr´cik przeszed∏ na bezpieczniejszy
odcinek i zatrzyma∏ si´ pod Czerwiƒskiem. Sta∏a ∏àcznoÊç z „Nieuchwytnym” i bazà urwa∏a si´. KU–30 podjà∏
wi´c samotnie marsz i kolejny szturm
pod p∏onàcym i zwalonym drewnianym
mostem ko∏o Wyszogrodu. Niemcy
strzelali z pobliskiej przystani wioÊlarskiej. Nurt by∏ zatarasowany, po bokach
– mielizny. Âcigacz chroniàc si´ za p∏onàcymi prz´s∏ami odpowiedzia∏ ogniem
szukajàc przejÊcia. Z siode∏ka strzelec-

kiego spada∏ Sosnowski. By∏ ranny, podobnie jak kilku innych z oÊmioosobowej za∏ogi. Na domiar nieszcz´Êcia
okr´t utknà∏ na mieliênie. Dwóch marynarzy zeskoczy∏o do wody po os∏oni´tej
stronie, aby go rozko∏ysaç. Silniki na
„ca∏à wstecz” wyzwala∏y go z matni.
Wieczorem pod ostrza∏em dobi∏ do
b´dàcego w polskich r´kach Zakroczymia, a rankiem jego za∏oga zameldowa∏a si´ w Modlinie.
Na Bugo–Narwi i WiÊle podczas zmasowanego nalotu 21 wrzeÊnia Sosnowski
zestrzeli∏ dwa bombowce, a trzy dni póêniej jeszcze jeden samolot.
Niemcy rozpoznali dokuczajàcy im
okr´cik. Celnie zrzucona przez nich
bomba pad∏a tu˝ przy burcie, ale nie
wybuch∏a. Zacz´∏o brakowaç amunicji
i paliwa. Zbli˝a∏ si´ kres walk.
Dowódca genera∏ Wiktor Thommee
odznaczy∏ cz∏onków za∏ogi Êcigacza:
Czes∏awa Sosnowskiego i starszego marynarza Mariana Piotrowskiego Krzy˝ami Walecznych. KU–30 po wymontowaniu uzbrojenia i radiostacji zatopiono.
Wydobyty przez Niemców by∏ widziany
w 1945 roku na akwenach w rejonie Berlina, ale powodzenia im nie przyniós∏.
HENRYK SKRZYPI¡SKI

Rys. A. Werka

Chrzest bojowy pod Fordonem
Chrzest bojowy flotylli nastàpi∏
2 wrzeÊnia pod Fordonem, gdy zestrzeli∏a jeden z pi´ciu samolotów niemieckich bombardujàcych most na WiÊle
i Êluz´ w BrdyujÊciu. Za∏ogom okr´tów
skutecznie uda∏o si´ odeprzeç odwetowe naloty koszàce. Nast´pnego dnia,
3 wrzeÊnia, za∏ogi „Nieuchwytnego”,
Êcigacza KU–30 i dwóch kutrów uzbrojonych otrzyma∏y rozkaz zorganizowania przeprawy szwole˝erów ze Starogardu na prawy brzeg Wis∏y na po∏udnie od Âwiecia. Pod ogniem samolotów i czo∏gów, które przedar∏y si´ nad
lewy brzeg, uda∏o si´ pod Strzelcami
Dolnymi przeprawiç cz´Êç ocala∏ych
˝o∏nierzy. Po powrocie do BrdyujÊcia
i uzupe∏nieniu paliwa zespó∏ ten ponownie podà˝y∏ do Âwiecia. Na skutek
zmiany linii frontu rozkazano ca∏ej flotylli przemieszczenie si´ do Torunia,
gdzie do 6 wrzeÊnia okr´ty bronià mostów. Potem do∏àczy∏y do obrony mostu
we W∏oc∏awku.
Dalszy przemarsz w gór´ rzeki – z powodu niskiego stanu wody i ataków niemieckich – przebiega∏ niezwykle dramatycznie. Rozleg∏e mielizny – zapora jeszcze nie istnia∏a – sprawia∏y, ˝e statki bazowe pozosta∏y pod Dobrzyniem. Jednostki liniowe otrzyma∏y rozkaz patrolo-

Przeprawa KU-30 w pobli˝u mostu w Wyszogrodzie
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Z Legii Cudzoziemskiej do Wojska Polskiego

aszym Sybirakom uda∏o si´ zdobyç na bolszewikach pociàg pancerny, którym hamowali rajdy
czerwonoarmistów w g∏àb Syberii. Kompanià karabinów maszynowych w pociàgu pancernym Poznaƒ II dowodzi∏ Józef
Mi∏kowski, kawaler siedmiu medali
francuskich. Jednak jesienià 1919 roku
pot´˝na ofensywa Armii Czerwonej zepchn´∏a wojska bia∏e i oddzia∏y Ententy
na trudne do obrony tereny. Po porozumieniu si´ Korpusu Czechos∏owackiego
z bolszewikami, którym wydali admira∏a
Aleksandra Ko∏czaka, bolszewicy doprowadzili do okrà˝enia V. Dywizji Strzelców Syberyjskich. Po burzliwej naradzie
dowódców 7 stycznia 1920 roku dywizja
skapitulowa∏a na stacji kolejowej Klukwienna.
Z Dalny do Gdaƒska
Cz´Êç oficerów i ˝o∏nierzy odmówi∏a
jednak z∏o˝enia broni i po umówieniu si´
na spotkanie w Harbinie, opuÊci∏a zaj´tà
przez bolszewików osad´. Ju˝ w Harbinie
zorganizowano zalà˝ek nowej jednostki
syberyjskiej. Odyseja morskiego powrotu
do kraju rozpocz´∏a si´ 15 kwietnia 1920
roku, na brytyjskim parowcu Jaros∏aw,
z portu Dalny (Dajren), a zakoƒczy∏a si´
1 lipca 1920 roku w Gdaƒsku. Tam w∏adze niemieckie, wrogie Polsce, usi∏owa∏y
przeszkodziç w zejÊciu Sybiraków na làd.
Zdecydowana postawa ˝o∏nierzy, uzbrojonych w siekiery, m∏otki i inne twarde
narz´dzia, zmusi∏a w∏adze portowe
Gdaƒska do zmiany decyzji. Zm´czone
walkami z bolszewikami i d∏ugà podró˝à
morskà wojsko, by∏o tak zmizerowane, ˝e
w∏adze Armii Polskiej zastanawia∏y si´,
czy dopuÊciç ich do walki, jednak zdecydowana postawa ˝o∏nierzy rozwia∏a
wszelkie wàtpliwoÊci. Z resztek wojsk syberyjskich poczàtkowo utworzono batalion strzelców i Legi´ Oficerskà, a nast´pnie z ochotników nap∏ywajàcych
z Kutna, Kalisza, ¸odzi i W∏oc∏awka zor-
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ganizowano Brygad´ Syberyjskà, z∏o˝onà
z pu∏ku majora Franciszka Dindorf-Mankowicza i drugiego pu∏ku kapitana
Józefa Werobeja. Trzon wojskowy stanowi∏o 120 oficerów i 800 ˝o∏nierzy, którzy
przyp∏yn´li z Japonii. Dowódcà brygady
mianowano pu∏kownika Kazimierza
Rumsz´. Prawie z marszu wesz∏a ona do
boju. Znowu stan´∏a „oko w oko” z bolszewikami, na newralgicznym odcinku
Borków – Zawady – Joƒce, czyli tam,
gdzie Armia Czerwona planowa∏a decydujàce uderzenia na Modlin i Warszaw´.
Powrót do kraju
By∏ wÊród ˝o∏nierzy Brygady od 1918
roku podporucznik Józef Mi∏kowski. Jego
sen o powrocie do kraju ojców spe∏nia∏
si´. Jak pisa∏a prasa w 1920 roku: „Na czele 10 kompanii, rzucajàc si´ do kontrataku
pod wsiami Prusinowice – Szpice, na p∏n.
od Nasielska, 17/VIII 1920 — przerwa∏
kilka linii nieprzyjacielskich zagra˝ajàc
powa˝nie ca∏ej kolumnie nieprzyjacielskiej, celnym ogniem zmusi∏ jà do ucieczki, p´dzàc przeciwnika kilka wiorst, gdzie
otoczony przewa˝ajàcymi si∏ami przeciwnika broni∏ si´ bohatersko b´dàc sam ranny – póêniej ci´˝ko ranny”. Poczàtkowo
leczono go w lazarecie pod Czarnostawem. Póêniej przewiezieno do szpitala
Ujazdowskiego w Warszawie, gdzie zmar∏
25 wrzeÊnia 1920 roku. Pochowano go na
Powàzkach w kwaterze 47–VI–24–/25/27,
w rodzinnym grobie z dwiema siostrami
i ich m´˝ami. W niepodleg∏ej Polsce by∏
tylko od 1 lipca do 25 wrzeÊnia 1920 roku.
DziÊ jego grób, poroÊni´ty mchem i ledwo
widocznymi napisami, jest prawie niewidoczny dla przechodniów.
Droga podporucznika Józefa Mi∏kowskiego do ojczyzny by∏a d∏uga i burzliwa.
Urodzi∏ si´ 8 sierpnia 1870 roku w Brukseli, studia z literatury ukoƒczy∏ we Francji, póêniej s∏u˝y∏ w Legii Cudzoziemskiej w Dahomeju, Madagaskarze i innych paƒstwach Êwiata. Bohatersko bro-

Fot. z archiwum rodziny Mi∏kowskich

WÊród ˝o∏nierzy francuskiej Legii Cudzoziemskiej na Syberii, znalaz∏ si´ w 1918 roku syn Teodora Tomasza Je˝a, czyli pu∏kownika Zygmunta Mi∏kowskiego, Józef Mi∏kowski. Na wiadomoÊç o formowaniu
si´ polskiej Dywizji Syberyjskiej, zmieni∏ mundur francuski na polski. W polskich jednostkach na Syberii spotka∏ dawnych powstaƒców styczniowych, którzy dobrze pami´tali jego ojca. Na dalekiej Syberii
zatem pokolenie Zygmunta przekaza∏o pokoleniu Józefa zadanie walki o niepodleg∏oÊç kraju.

Podporucznik Józef Mi∏kowski

ni∏ Pary˝a w 1914 roku. Dopiero po 87.
latach jego postaç przypomnia∏o Krajowe Studium Polski Podziemnej w Katowicach, którego delegacja (Helena Sak,
Józef Grzàdziel, Stanis∏aw Grossman,
Henryk Janiszewski. Jozef Matusiak i ni˝ej podpisany) z∏o˝y∏a na jego grobie
wieƒce od wojewody Êlàskiego Tomasza
Pietrzykowskiego i KSPP w Katowicach.
W okresie mi´dzywojnia nasze spo∏eczeƒstwo sk∏ada∏o si´ na sprowadzanie do
kraju bardów narodowych i fundowa∏o
majàtki ˝yjàcym bohaterom. W zaniedbanym grobie w Lozannie spoczywajà prochy
ojca podporucznika Józefa Mi∏kowskiego
– pu∏kownika Zygmunta Mi∏kowskiego,
a w Zurychu jego matki Zofii z Wróblewskich Mi∏kowskiej. Teodor Tomasz Je˝ marzy∏ o wiecznym spoczynku w kraju. Spe∏nienie jego marzeƒ zale˝y tylko od nas, od
naszego patriotycznego sumienia, dobrych
ch´ci i mo˝liwoÊci finansowych.
MARIAN PIONK
dyrektor Krajowego Studium
Polski Podziemnej w Katowicach
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Amerykaƒski rewan˝
za Pu∏askiego i KoÊciuszk´
˚yciorys Amerykanina Meriana
Coldwella Coopera, tak ÊciÊle
zwiàzany z Polskà, wystarczy∏by za scenariusz do niejednego
filmu. Cooper urodzi∏ si´ na Florydzie w roku 1893 w rodzinie
o wojskowych i patriotycznych
tradycjach. W domu s∏ucha∏ historii o pradziadku pu∏kowniku
Johnie Cooperze, który w czasie amerykaƒskiej wojny o niepodleg∏oÊç wyniós∏ z pola bitwy
pod Savannah umierajàcego od
ran Kazimierza Pu∏askiego.
∏ody Cooper równie˝ wybra∏
karier´ wojskowà, wst´pujàc
do Akademii Marynarki Wojennej w Annapolis. DoÊç szybko jà
opuÊci∏, mi´dzy innymi z powodu k∏opotów z dyscyplinà, by Êcigaç w Meksyku
s∏ynnego Pancho Vill´. Po wybuchu
I wojny Êwiatowej zg∏osi∏ si´ na ochotnika do lotnictwa bombowego. Nie chcia∏
byç pilotem myÊliwca, gdy˝ to w∏aÊnie
bombowce zadawa∏y wi´ksze straty nieprzyjacielowi.
Za wolnoÊç Polski warto walczyç
Po zestrzeleniu przez Niemców rannego Coopera koniec wojny zasta∏ w jenieckim lazarecie pod Wroc∏awiem.
Szukajàc przygód i zapewne zainspirowany opowieÊciami o Pu∏askim trafi∏
w 1919 roku do Polski w ramach amerykaƒskiej misji charytatywnej.
W trakcie walk o Lwów, odwiedzajàc
okopy, natrafi∏ na kobiecy oddzia∏,
w którego szeregach walczy∏a Amery-

M

Ochotnik amerykaƒski porucznik pilot Harmon C. Rorison przy samolocie Ãffag D III w okresie s∏u˝by w 7. Eskadrze MyÊliwskiej „KoÊciuszkowskiej”

kanka polskiego pochodznia z Chicago.
We wspomnieniach napisa∏, ˝e to w∏aÊnie ona wskaza∏a mu, co powinien czyniç mówiàc, ˝e za wolnoÊç Polski warto
walczyç. Cooper wkrótce wraz z Cedriciem Fountleroyem, weteranem eskadry Lafayetta, walczàcej we Francji, do∏àczy∏ do eskadry KoÊciuszkowskiej
– jednego z pierwszych w historii oddzia∏ów polskiego lotnictwa, zbudowanego z wykorzystaniem niemieckich samolotów zdobytych na poznaƒskim lotnisku ¸awica w czasie powstania wielkopolskiego. To w∏aÊnie na samolotach
eskadry pojawi∏ si´ s∏ynny emblemat
krakowskiej czapki i skrzy˝owanych kos.
Lotnicy amerykaƒscy zostali zwerbowani z inicjatywy genera∏a Tadeusza Rozwadowskiego w porozumienu z amerykaƒskim genera∏em Johnem Pershingiem. M∏ody, ideowy lotnik, zdeklaro-

wany antykomunista, chcàcy walczyç
o wolnoÊç Polski zrobi∏ te˝ ogromne
wra˝enie na Ignacym Janie Paderewskim, który spotka∏ si´ z nim w Pary˝u.
Lotnicy podwoziami samolotów
stràcali jeêdêców z koni
Szlak bojowy eskadry KoÊciuszki znaczà zwyci´skie boje w obronie Lwowa
przed Ukraiƒcami i bolszewikami.
O strachu, jaki przed amerykaƒsko–polskimi lotnikami odczuwali ci ostatni, pisa∏ w swoich opowiadaniach Izaak
Babel, wówczas ˝o∏nierz s∏ynnej Konarmii Semiona Budionnego: „Polacy bronià si´ w g∏ównej mierze akcjami lotnictwa, aeroplany stajà si´ groêne, opisaç
nalot: daleki i jakby zwolniony terkot
karabinów maszynowych, panika w taborach, nerwy, lecà wcià˝ lotem koszàcym, chowamy si´ przed nimi“1. Lotnicy eskadry opracowali w∏asne metody

Samoloty 7. Eskadry MyÊliwskiej na lwowskim lotnisku Lewandówka, jesienià 1920 roku
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zwalczania kawalerii. By∏ to lot na niskim pu∏apie i strzelanie z broni pok∏adowej na wprost p´dzàcym kawalerzystom, tak by jak najefektywniej wykorzystaç pociski oraz – kiedy amunicja
si´ koƒczy∏a – stràcanie jeêdêców z koni
za pomocà podwozi samolotów.
W czasie najci´˝szych walk w okolicach Lwowa, 17 sierpnia 1920 roku,
eskadra na 14 samolotach wykona∏a 72
loty bojowe. Trzech amerykaƒskich lotników Edmund P. Graves, Arthur H.
Kelly i G. MacCallum spocz´∏o na
Cmentarzu Obroƒców Lwowa.
Uratowa∏y go „robociarskie” d∏onie
Cooper zaÊ – zestrzelony serià z taczanki pod Równem i pojmany przez
bolszewików – prze˝y∏, bo przekona∏
bojców, którzy chcieli go rozstrzelaç, ˝e
jest zwyk∏ym ˝o∏nierzem si∏à wcielonym
do bur˝ujskiej armii, a nie oficerem. By
to udowodniç, pokaza∏ swoje „robociarskie” d∏onie z bliznami od poparzeƒ,
których nabawi∏ si´, gdy zestrzelili go
Niemcy w 1918 roku. Trafi∏ na ¸ubiank´, gdzie dostawa∏ paczki od niezwyk∏ej
amerykaƒskiej dziennikarki Margaret
Harrison. Potem Harrison pomog∏a mu
rozpoczàç karier´ filmowà. Podczas
pracy poza wi´zieniem uda∏o mu si´ –
z pomocà dwóch polskich wspó∏wi´êniów – zbiec. Dotar∏ przez ¸otw´ do
Polski, gdzie czeka∏ go Krzy˝ Virtuti Militari i Krzy˝ Walecznych. Odebra∏ je
z ràk Józefa Pi∏sudskiego.
Tygrysy, s∏onie i King Kong
Po demobilizacji Cooper wróci∏ do
Stanów, gdzie pracowa∏ mi´dzy innymi
jako reporter „New York Timesa”. Zostawi∏ w Polsce nieÊlubnego syna – Macieja S∏omczyƒskiego, póêniejszego wybitnego t∏umacza. Niespokojny duch kaza∏ Cooperowi szukaç kolejnych niezwyk∏ych przygód. Dzi´ki wsparciu poznanej
w Polsce Margaret Harrison – wraz
z przyjacielem–filmowcem Ernestem
Schoedsakiem, równie˝ poznanym
w Polsce – stworzyli dokumentalny film
o w´drówkach azjatyckich nomadów
w Iranie zatytu∏owny „Grass” („Trawa”).
Ogromny sukces tego filmu pchnà∏ Coopera do Hollywood. Wkrótce po
„Grass” powsta∏ „Chang” – film o azjatyckiej d˝ungli w Tajlandii, z nowatorskimi zdj´ciami. Szczególnie wyraziÊcie pokazano w nim dzikie zwierz´ta – tygrysy
i s∏onie.
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Prawdziwà rewolucj´ w historii kinematografii spowodowa∏ „King Kong”,
który powsta∏ na podstawie pomys∏u Coopera i przez niego zosta∏ wyprodukowany. W ostatniej scenie ataku samolotów
na wielkà ma∏p´ widzimy samego Coopera jako jednego z lotników.
Cooper lotnictwa nie porzuci∏ – by∏
mi´dzy innymi cz∏onkiem rady dyrektorów linii lotniczych Pan American. Kiedy wybuch∏a II wojna Êwiatowa, Cooper
wróci∏ do wojska. W Azji by∏ odpowiedzialny mi´dzy innymi za logistyczne
przygotowania ataku bombowego podpu∏kownika Dolittle na Tokio w odwecie za Pearl Harbour. By∏ tak˝e g∏ównym sztabowcem genera∏a Claire Chenaulta, dowódcy s∏ynnych Latajàcych
Tygrysów – ochotniczego oddzia∏u

wspierajàcego Czang Kai–Szeka w walce z Japoƒczykami.
Po wojnie Cooper powróci∏ do Hollywood, gdzie wspó∏pracowa∏ z re˝yserem
Johnem Fordem. Politycznie odró˝nia∏ si´
od wi´kszoÊci mieszkaƒców Fabryki Snów
zdecydowanym antykomunizmem – popiera∏ senatora Josepha MacCarthyego
i kandydata na pezydenta Barrego Goldwatera. Jego karier´ zwieƒczy∏y zarówno
nominacja generalska, jak i Oscar za ca∏okszta∏t twórczoÊci. Merian C. Cooper
zmar∏ w 1973 roku.
IWO BENDER
Fotografie pochodzà z publikacji Krzysztofa
Cho∏oniewskiego i Wies∏awa Bàczkowskiego Samoloty wojskowe obcych konstrukcji 1918–1939.
1Izaak Babel, Dziennik 1920, t∏umaczenie Jerzy Pomianowski, Warszawa 1990, s 147.

Samolot Ãffag DIII o nieznanym numerze, pochodzàcy z klucza „KoÊciuszko” 7. Eskadry MyÊliwskiej („KoÊciuszkowskiej”), gdzie nosi∏ on numer boczny „2”. Przypuszcza si´, ˝e na tym samolocie lata∏ najcz´Êciej dowódca tego klucza kapitan pilot Edward C. Corsi

wk∏adka 13

Z generalskimi
szlifami
G
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wk∏adka

w nowo organizowanej Spó∏dzielni
Ogrodniczo–Pszczelarskiej „˚u∏awy”
w Elblàgu. Genera∏ Nieczuja–Ostrowski zosta∏ jej prezesem. Wkrótce jednak
straci∏ prac´. Dopiero po interwencji
kolegów ze Êrodowiska akowskiego
dosta∏ prac´ w PAX w Gdaƒsku w dziale kolporta˝u, gdzie pracowa∏ do emerytury. W roku 1991 otrzyma∏ awans na
stopieƒ genera∏a brygady.
Boles∏awa Nieczuj´–Ostrowskiego
odznaczono mi´dzy innymi orderem
Virtuti Militari V i IV klasy, Krzy˝em
Walecznych, Z∏otym Krzy˝em Zas∏ugi
z Mieczami, Krzy˝em Komandorskim
z Gwiazdà Orderu Odrodzenia Polski,
Krzy˝em Armii Krajowej. Dosta∏ te˝ od
papie˝a Jana Paw∏a II medal „Pro Ecclesia et Pontifice”. W roku 2005 Instytut Pami´ci Narodowej nada∏ mu tytu∏
Kustosza Pami´ci Narodowej.

Genera∏ Boles∏aw Nieczuja-Ostrowski

Genera∏ Nieczuja–Ostrowski jest autorem publikacji Rzeczpospolita Partyzancka, cyklu zatytu∏owanego Inspektorat AK „Maria” w walce oraz wspomnieƒ Drogi Mi∏oÊci Bo˝ej.
SZYMON ˚YTO
Tekst powsta∏ z inicjatywy
i na podstawie materia∏ów
majora Józefa Brodowicza.

Fot. z archiwum rodzinnego

enera∏
Nieczuja–Ostrowski
urodzi∏ si´ 29 wrzeÊnia 1907 roku w Haliczu na ziemi stanis∏awowskiej. W 1931 roku ukoƒczy∏ szko∏´ oficerskà. S∏u˝y∏ w 5. Pu∏ku Strzelców
Podhalaƒskich w PrzemyÊlu. Stamtàd
skierowano go do Zambrowa, a póêniej
do Ró˝ana nad Narwià, gdzie wyk∏ada∏
w szko∏ach podchorà˝ych i oficerów rezerwy. We wrzeÊniu 1939 roku by∏ mi´dzy innymi dowódcà kompanii w 41. Dywizji Piechoty Rezerwowej Grupy Operacyjnej „Wyszków”. Dosta∏ si´ do niewoli, z której uciek∏. Rozpoczà∏ walk´
konspiracyjnà. By∏ komendantem Lwowa w Zwiàzku Walki Zbrojnej oraz
twórcà Polskiej Organizacji Lwów.
W 1940 roku zosta∏ szefem uzbrojenia
i organizatorem produkcji broni okr´gu
ZWZ–AK Kraków, kryptonim „Ubezpieczalnia”. W kierowanej przez niego
wytwórni produkowano granaty i pistolety maszynowe „Sten”. W roku 1943
zosta∏ komendantem – inspektorem Inspektoratu Rejonowego ZWZ–AK
„Maria”. Walczy∏ w Ma∏opolsce.
Po wojnie przeniós∏ si´ w okolice Elblàga. Stworzy∏ z kolegami Spó∏dzielni´
Gospodarczo–Spo∏ecznà w Pogrodziu.
Wizytujàcy spó∏dzielni´ pe∏nomocnik
rzàdu do spraw odbudowy Wybrze˝a
Eugeniusz Kwiatkowski chwali∏ wówczas organizacj´ spó∏dzielni.
By∏ przeÊladowany za przynale˝noÊç
do Armii Krajowej. Genera∏a Nieczuj´–Ostrowskiego aresztowano trzykrotnie. W 1949 roku na podstawie fa∏szywych dowodów skazano go na Êmierç za
rzekomà „wspó∏prac´ z Niemcami
i zdrad´ Ojczyzny”. Odsiedzia∏ ponad
siedem lat w komunistycznych wi´zieniach w Krakowie, Sztumie i we Wronkach, w tym 270 dni w celi Êmierci.
W roku 1957 odzyska∏ wolnoÊç. Znajomi zaproponowali mu wspó∏prac´

Fot. z archiwum rodzinnego

We wrzeÊniu genera∏ brygady Boles∏aw Micha∏ Nieczuja-Ostrowski,
„Bolko”, „Grzmot”, „Micha∏owicz”, skoƒczy 100 lat.

Genera∏ Nieczuja–Ostrowski podczas çwiczeƒ w Ró˝anie nad Narwià w 1938 roku w Centrum
Wyszkolenia Oficerów Rezerwy
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Autor nieznany
Nie po to si´ ˝yje, by walczyç,
Lecz walczy si´ po to, by ˝yç,
A jeÊli Ci ˝ycia nie starczy,
To Êmierci spójrz w oczy - i idê.

(…) Nikt czynów twych chwaliç nie b´dzie,
Nikt nigdy nie b´dzie ci´ znaç,
Lecz pomyÊl: Bóg przecie˝ jest wsz´dzie –
– Ty zginiesz, by w Bogu móc trwaç.

Fot. z archiwum Ewy Krasnowolskiej

Nie skryje ci´ nocy mrok ciemny
– Nie wolno ci zresztà si´ kryç –
Masz zginàç, ˝o∏nierzu podziemny,
Masz zginàç, by naród móg∏ ˝yç.

Teresa Krassowska „Joanna”

(…) Mam zginàç za tchórzy nikczemnych?
– Nie pytaj za kogo, lecz idê.
Masz zginàç, ˝o∏nierzu podziemny,
Masz zginaç, by naród móg∏ ˝yç.

Âmierç nie jest tak bardzo okropna,
Choç przetnie niç m∏odych twych lat,
I w niebie b∏´kitne sà okna,
Przez które spojrzysz na Êwiat.
iersz nieznanego autora
z okresu okupacji niemieckiej. Pierwsza strofa jest wyryta na Powàzkach Wojskowych (kwatera A 27) na wspólnym grobie sanitariuszek z grupy Teresy Krassowskiej „Joanny”, tak zwanych „Maltanek”.
W czasie okupacji podlega∏y one Komendzie G∏ównej Armii Krajowej.
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Fot. Szymon ˚yto

Wiersz zawiera∏ podobno jeszcze kilka innych zwrotek. Jedna z nich to:

Wspólna mogi∏a sanitariuszek z grupy Teresy
Krassowskiej „Joanny” na warszawskich
Powàzkach

W czasie Powstania pracowa∏y kolejno
w kilku szpitalach na Starym MieÊcie. Po
wycofaniu si´ oddzia∏ów powstaƒczych
ze Starówki pozosta∏y ochotniczo przy
rannych w szpitalu przy ulicy Miodowej
21 i ulicy D∏ugiej 23. Poleg∏y zasypane
wraz z nimi 2 wrzeÊnia 1944 roku, oko∏o
godziny 7 rano, w jednym z ostatnich nalotów bombowych na Stare Miasto.

Na Powàzkach spoczywajà: Teresa
Krassowska „Joanna”, Zofia Krassowska „El˝bieta”, Stanis∏awa Dobrzaƒska
„Hala”, Ludmi∏a Erbrichówna „Paula”,
Teresa Duninówna „Basia”, Jolanta
Miros∏awska „Irena”, Aleksandra Michalska „Oleƒka” i ranna ∏àczniczka
z „Miot∏y” Janina Wyle˝yƒska „Nina”.
EWA KRASNOWOLSKA
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Warszawa, 15 sierpnia

Prezydent RP Lech Kaczyƒski i szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego genera∏ Franciszek Gàgor

Kompania Reprezentacyjna Marynarki Wojennej

Przejazd samochodów typu Hammer

Pod Belwederem
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Warszawa, 15 sierpnia

Kawaleria

Kompania Reprezentacyjna Âlàskiego Okr´gu Wojskowego

W defiladzie uczestniczyli tak˝e ˝o∏nierze stacjonujàcy w Iraku
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Fot. Muzeum Historyczne m.st. Warszawy

Legitymacja ˝o∏nierza AK podporucznika
„Stanko”

Sztandar 535. plutonu AK S∏owaków

535. Pluton Armii Krajowej to jednostka pod wieloma wzgl´dami wyjàtkowa wÊród walczàcych na Czerniakowie. Trzon kadry
tego plutonu stanowili S∏owacy, którzy osiedlili si´ w Warszawie
jeszcze przed 1914 rokiem.
imo ˝e S∏owacja pod rzàdami
ksi´dza Józefa Tiso w czasie
II wojny Êwiatowej bra∏a
udzia∏ w walkach na froncie wschodnim
po stronie paƒstw „Osi”, warszawscy
S∏owacy zachowali si´ lojalnie zarówno
wobec czechos∏owackiego rzàdu na wychodêstwie, jak i spo∏eczeƒstwa polskiego. W 1942 roku utworzyli S∏owacki
Komitet Narodowy ÊciÊle wspó∏pracujàcy z Polskim Paƒstwem Podziemnym.
Ze S∏owackiego Komitetu Narodowego
powsta∏a na poczàtku 1944 roku jednostka gotowa do wzi´cia udzia∏u w akcji zbrojnej, sk∏adajàca si´ z trzech dru˝yn, która wzi´∏a udzia∏ w kilku akcjach
zbrojnego podziemia. W lipcu 1944 roku dowództwo AK nada∏o tej jednostce
numer 535, zezwalajàc na u˝ywanie
przez ˝o∏nierzy tego plutonu opasek
oraz sztandaru w barwach narodowych
S∏owacji. Rozkazem Komendy G∏ównej
AK do 535. Plutonu wcieleni mieli byç
wszyscy obcokrajowcy, którzy chcieli
braç udzia∏ w walkach po stronie polskiej. Dowódcà zosta∏ porucznik Miros∏aw Iringh, pseudonim „Stanko”.
535. Pluton przydzielono do Obwodu I. „Mokotów”. Koncentracja w „godzin´ W” mia∏a miejsce w budynku przy
ulicy Czerniakowskiej 189. Cz´Êç ˝o∏nierzy plutonu, która nie zdà˝y∏a na
czas dotrzeç do punktu zbiórki, wzi´∏a
udzia∏ w walkach razem z ˝o∏nierzami
innych formacji, mi´dzy innymi Zgrupowania „Rados∏aw”.

M

Pierwszà bojowà akcjà „S∏owaków”
by∏ – rozpocz´ty przez cz´Êç plutonu
pierwszego dnia Powstania – szturm na
Belweder. Jednostka ponios∏a w nim
spore straty i cz´Êç ˝o∏nierzy zdecydowa∏a si´ wycofaç do Lasów Kabackich.
10 sierpnia po obj´ciu dowództwa nad
odcinkiem „Czerniaków” przez kapitana/majora Zygmunta Netzera „Krysk´”
˝o∏nierze 535. plutonu zostali skierowani do zdobycia budynków Banku Gospodarstwa Krajowego mi´dzy ulicami
Fabrycznà i Przemys∏owà. Ci´˝kie walki
trwa∏y tam do 20 sierpnia. Nast´pnie
„S∏owacy” otrzymali rozkaz obsadzenia
brzegów Wis∏y i k´py ciàgnàcej si´ do
Portu Czerniakowskiego. Pluton 535.
wzià∏ udzia∏ w walkach o koÊció∏ przy
ulicy ¸azienkowskiej. Od 14 wrzeÊnia
jego ˝o∏nierze walczyli wspólnie z ˝o∏nierzami 1. Armii Wojska Polskiego. PonieÊli jednak ci´˝kie straty i 19 wrzeÊnia
pluton zosta∏ wycofany z walk. Cz´Êci
˝o∏nierzy, w tym dowódcy, uda∏o si´
przedostaç na drugi brzeg Wis∏y.
W 535. Plutonie S∏owaków walczy∏o
oko∏o 60 ˝o∏nierzy, w tym 28 S∏owaków,
trzech W´grów, szeÊciu Gruzinów, kilku Azerów i Ormian, Ukrainiec, Czech
oraz oko∏o 25. Polaków. Wi´kszoÊç ˝o∏nierzy poleg∏a w walce. Los znacznej
cz´Êci tych, którym uda∏o si´ prze˝yç
Powstanie Warszawski, jest nieznany.
ADAM POSZEWIECKI
S. H. „Kotwica”

Powstaƒcza opaska podporucznika Miros∏aw Iringha „Stanko”
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Fot. Muzeum Historyczne m.st. Warszawy

Fot. zksià˝ki Stanis∏awa Na∏´cz-Komornickiego Na barykadach Warszawy
Fot. Muzeum Historyczne m.st. Warszawy

Podporucznik Miros∏aw Iringh „Stanko”

S∏owacy w Powstaniu
Warszawskim

Udzia∏ Bia∏orusinów w Akcji „Burza”

i Powstaniu Warszawskim
W dziejach polskiego wysi∏ku podziemnego czasów II wojny Êwiatowej chlubnie zapisa∏o si´ wielu obywateli polskich narodowoÊci bia∏oruskiej. Ich udzia∏ jest Êwiadectwem wojskowej i ludzkiej
solidarnoÊci Bia∏orusinów i Polaków w walce ze wspólnymi wrogami.
ajwi´cej Bia∏orusinów s∏u˝y∏o
w oddzia∏ach polskich na Kresach Pó∏nocno–Wschodnich II
Rzeczypospolitej. Z powodu braku êróde∏ nie mo˝na ustaliç dok∏adnej liczby
˝o∏nierzy Armii Krajowej narodowoÊci
bia∏oruskiej. Komendant Nowogródzkiego Okr´gu AK podpu∏kownik Janusz Prawdzic–Szlaski twierdzi∏, ˝e prawos∏awni Bia∏orusini stanowili 40 procent ˝o∏nierzy AK na Nowogródczyênie
i Wileƒszczyênie. Natomiast w komunikacie dowództwa AK nr 11 z 7 czerwca
1944 roku informowano, ˝e w szeregach partyzantki akowskiej na Nowogródczyênie Bia∏orusini stanowili blisko
50 procent. Liczby te mogà byç nie
w pe∏ni wiarygodne. Dowództwu AK
zale˝a∏o bowiem na zawy˝eniu wskaêników. Chciano w ten sposób zwróciç
uwag´ na czynne poparcie mniejszoÊci
narodowych – w tym równie˝ Bia∏orusinów – dla polskiego podziemia zbrojnego na Kresach Wschodnich. Takie poparcie nie tylko podnosi∏o autorytet
miejscowych dowódców. Mia∏o tak˝e
wymiar polityczny, gdy˝ dostarcza∏o
stronie polskiej argumentów w walce
rzàdu RP na uchodêstwie o Kresy
Wschodnie. Nie mo˝na zaprzeczyç, ˝e
znaczny odsetek ˝o∏nierzy AK na Kresach stanowili ochotnicy, którzy wówczas nie mieli wykrystalizowanego poczucia ÊwiadomoÊci narodowej, mówiàcy w domu w j´zyku bia∏oruskim. Na
podstawie dokumentów mo˝na wymieniç niektóre jednostki, w których znajdowali si´ ochotnicy narodowoÊci bia∏oruskiej. Na przyk∏ad w oddziale porucznika Antoniego Burzyƒskiego „Kmicica” dominowali Polacy, ale niema∏y odsetek stanowili katoliccy Bia∏orusini.
W sk∏adzie 1. Szwadronu V. Brygady
Wileƒskiej (dowódca porucznik Zygmunt B∏a˝ejewicz „Zygmunt”) by∏a
dru˝yna „Jastrz´bia” z∏o˝ona z ochotni-
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ków–Bia∏orusinów. Nie brakowa∏o ich
te˝ w sk∏adzie batalionu Zaniemeƒskiego. Stanowili równie˝ znaczny odsetek
˝o∏nierzy w niektórych jednostkach
Okr´gu Poleskiego AK. Na przyk∏ad
w oddziale dowodzonym przez ksi´dza
Muchnackiego „Franciszka” wi´kszoÊç
˝o∏nierzy stanowili prawos∏awni „poleszucy”.
Powstanie Warszawskie
Ci z nich, którzy zwiàzali losy z polskim podziemiem, na równi z Polakami
walczyli o niepodleg∏oÊç Polski i wykazali niezwyk∏à odwag´ i poÊwi´cenie.
Przyk∏adem mo˝e byç ich postawa podczas Powstania Warszawskiego. Wi´kszoÊç z nich przedosta∏a si´ do walczàcej stolicy z Nowogródczyzny w sk∏adzie
Zgrupowania Sto∏peckiego. Podobnie
jak w innych oddzia∏ach AK na Nowogródczyênie, w jednostce tej przewa˝ali
Polacy, jednak niewàtpliwie drugà pod
wzgl´dem liczebnoÊci grupà narodowoÊciowà byli Bia∏orusini wyznania prawos∏awnego i katolickiego. èród∏a polskie
podawa∏y, ˝e w Batalionie Sto∏peckim
dowodzonym przez porucznika Adolfa
Pilcha „Gór´” walczy∏o 30 procent Bia∏orusinów. W batalionie piechoty (dowódca porucznik Walenty Parachimowicz „Waldan”) tego zgrupowania znajdowa∏a si´ 3. kompania „Szarego”, która sk∏ada∏a si´ w ca∏oÊci z Bia∏orusinów
– by∏ych policjantów z Iwieƒca, którzy
przeszli na stron´ polskà po rozbrojeniu tamtejszego garnizonu przez oddzia∏y polskie 19 czerwca 1943 roku.
Wielu z nich uda∏o si´ przedostaç do
Warszawy i wziàç udzia∏ w walkach
w obronie stolicy. WÊród nich by∏ Pawe∏
Kosowicz, goniec dowódcy szwadronu
w sk∏adzie Zgrupowania Sto∏peckiego.
Mieszkaniec Rakowa (w powiecie mo∏odecznowskim), ˝o∏nierz 23. Pu∏ku
U∏anów Grodzieƒskich Zgrupowania

Sto∏pecko–Nalibockiego AK, tak po
wojnie pisa∏ na pierwszej stronie opowieÊci swojego ˝ycia: „Czasami w skrytnoÊci ducha zadaj´ sobie pytanie – kim
jestem, Polakiem czy Bia∏orusinem?
Z punktu widzenia narodowoÊciowego
i wyznaniowego jestem Polakiem, ale
odczuwam w sobie tak˝e drugà dusz´,
co wià˝e si´ z mianem tzw. ludzi tutejszych”. W lipcu 1944 roku wraz z jednostkà macierzystà przedosta∏ si´ do
Puszczy Kampinowskiej, gdzie dzielnie
walczy∏ w czasie powstania mi´dzy innymi w bitwie o Dworzec Gdaƒski i lotnisko bielaƒskie. Od wrzeÊnia po grudzieƒ 1944 roku walczy∏ w szeregach 25.
Pu∏ku Piechoty AK Ziemi Piotrkowsko–Opoczyƒskiej. Trzykrotnie uhonorowany Krzy˝em Walecznych. Po wojnie
osiedli∏ si´ w Polsce.
W Zgrupowaniu Sto∏peckim walczyli
tak˝e byli bia∏oruscy policjanci w s∏u˝bie niemieckiej, którzy przeszli na stron´ partyzantów polskich. Na przyk∏ad
w czerwcu 1944 roku policja bia∏oruska
z miasteczka Raków rozbroi∏a Niemców i do∏àczy∏a do oddzia∏u porucznika
Pilcha „Góry”, z którym wyruszy∏a do
Warszawy. Wielu z tych by∏ych policjantów poleg∏o w walkach na Mokotowie.
Oprócz ˝o∏nierzy AK narodowoÊci
bia∏oruskiej pochodzàcych z Nowogródczyzny znane sà nazwiska Bia∏orusinów – cywilnych mieszkaƒców Warszawy, którzy brali udzia∏ w Powstaniu.
W okresie okupacji niemieckiej w Warszawie mieszka∏o kilka tysi´cy Bia∏orusinów. Najbardziej aktywni anga˝owali
si´ w dzia∏alnoÊç Komitetu Bia∏oruskiego. W stolicy funkcjonowa∏a równie˝
szko∏a bia∏oruska. Po wybuchu Powstania Komitet ewakuowano do Krakowa,
lecz pewna cz´Êç jego cz∏onków nadal
zosta∏a w Warszawie. Dodatkowo
w przededniu wybuchu Powstania do
Warszawy przybyli Bia∏orusini i Polacy
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ewakuowani z Bia∏orusi przed ofensywà
sowieckà w czerwcu 1944 roku.
W Powstaniu walczy∏y dzieci wybitnego bia∏oruskiego dzia∏acza narodowego Wac∏awa Iwanowskiego. Jego synowie Wac∏aw i Stefan zgin´li w walce.
W warszawskiej konspiracji uczestniczy∏ dzia∏acz bia∏oruski Arseniusz Pawlukiewicz. Dzieƒ przed wybuchem Powstania aresztowa∏o go Gestapo, zosta∏
stracony w obozie zag∏ady.
WÊród dzia∏aczy bia∏oruskich nale˝y
wymieniç Józefa Maleckiego, który
przebywa∏ w walczàcej Warszawie i pomaga∏ powstaƒcom.
Po kapitulacji miasta niektórzy cywilni Bia∏orusini zostali osadzeni w obozach dla internowanych mi´dzy innymi
w Pruszkowie.
Po stronie t∏umiàcej Powstanie te˝
znaleêli si´ Bia∏orusini. Byli to ˝o∏nierze 3. kompanii 13. Bia∏oruskiego Batalionu SD, którzy brali udzia∏ w walkach
na ulicach Warszawy od 7 sierpnia do
2 paêdziernika 1944 roku. Wiadomo, ˝e
˝o∏nierze tego batalionu brali udzia∏
w ataku na pozycje powstaƒców w okolicach Dworca Zachodniego1.
Operacja „Burza”
Bia∏orusini znaleêli si´ tak˝e w oddzia∏ach polskich spoza Warszawy, które idàc z pomocà powstaƒcom podejmowa∏y próby przebicia si´ do stolicy.
Wià˝e si´ to z przejÊciem na stron´ AK
w lipcu—sierpniu 1944 roku w okolicach Puszczy Augustowskiej ˝o∏nierzy
wspomnianego 13. Bia∏oruskiego Batalionu SD. Do najliczniejszych przypadków dezercji dosz∏o 14 lipca 1944 roku,
kiedy na stron´ 1. Pu∏ku U∏anów Krechowieckich AK przesz∏a ca∏a kompania tego batalionu w sile 4 oficerów, 19
podoficerów i 90 szeregowych. Kompania wzi´∏a udzia∏ mi´dzy innymi w ope-

racji „Burza” na Augustowszczyênie.
Sformowano z niej szeÊçdziesi´cioosobowy oddzia∏ „Szczapa”. Ju˝ 15 lipca
1944 roku oddzia∏ ten rozbroi∏ posterunek stra˝y kolejowej na przystanku Sajenek, zdobywajàc 7 jeƒców oraz 1 lkm,
7 karabinów, 2 pistolety, 60 granatów,
wiele amunicji. Tego dnia oddzia∏
„Szczapa” przygotowa∏ zasadzk´ ogniowà na przeje˝d˝ajàcy transport, zniszczono wówczas cztery niemieckie samochody.
Po kl´sce operacji „Burza” niektórzy
a˝ do 1946 roku walczyli z w∏adzà komunistycznà w oddzia∏ach zbrojnych
WiN. W latach 1949—1965 wielu z nich
sàdzono i skazano. Sàdy wojewódzkie
wymierzy∏y dla nich od 15 do 25 lat wi´zienia. Niektórzy liczyli na to, ˝e udzia∏
w dzia∏alnoÊci podziemia b´dzie potraktowany przez w∏adze komunistyczne jako rehabilitacja za poprzednio pope∏nione czyny. W marcu 1970 roku
Micha∏ Soroka pisa∏ do Biura U∏askowieƒ przy Radzie Paƒstwa: „Polski ja
nie zdradza∏em. Gdy˝ przy pierwszej
okazji w lipcu 1944 roku ja z ca∏à grupà
swojà w iloÊci oÊmiu ludzi zdezerterowa∏em z 13 batalionu i ochotniczo przy∏àczy∏em si´ do szeregów Armii Krajowej, do oddzia∏u «Asa», gdzie walczy∏em o Polsk´. Po upadku Powstania
Warszawskiego nasz oddzia∏ zosta∏ rozwiàzany (…) Jestem przekonany, ˝e
swojà dzia∏alnoÊcià i wspó∏pracà z Ruchem Oporu w przyk∏adzie AK ca∏kowicie zrehabilitowa∏em si´ za s∏u˝b´
w kolaboranckiej jednostce”.
W Powstaniu równie˝ wzi´li udzia∏
niektórzy Bia∏orusini z 1. Armii Wojska
Polskiego. Od 16 do 23 wrzeÊnia 1944
roku jednostki WP dà˝àce do utworzenia przyczó∏ków na lewym brzegu Wis∏y
w rejonie ˚oliborza i Czerniakowa podejmowa∏y próby przyjÊcia z pomocà

1 Ten batalion sformowano w lutym 1943 roku. Podlega∏ on w∏adzom SD. Rekrutowano m∏odzie˝ z powiatu bobrujskiego, brzeÊckiego, mo∏odeczeƒskiego, po∏ockiego, wilejskiego, baranowickiego. Batalion by∏ wyposa˝ony i uzbrojony wed∏ug standartu niemieckich jednostek SS.
W szczytowym okresie rozwoju batalion liczy∏ siedem kompanii. W marcu 1943 roku batalion liczy∏ oko∏o 400 osób i sk∏ada∏ si´ z dwóch kompanii, które stacjonowa∏y w Miƒsku. W maju 1943
roku powo∏ano kompani´ szkolnà. Jesienià 1943 roku powsta∏a trzecia kompania. Przerzucono
wtedy batalion w ca∏oÊci do Wilejki i nadano oficjalnà nazw´ „13. Bia∏oruski Batalion SD”.
W Baranowiczach powsta∏y 4, 5, 6 i 7 kompanie batalionu.
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powstaƒcom. Mimo ogromnych strat
zakoƒczy∏y si´ one niepowodzeniem.
Jednym z desantów dowodzi∏ Bia∏orusin major Oleg ¸atyszonek, który po
wojnie mieszka∏ w Polsce.
Nie ulega wàtpliwoÊci, ˝e wszyscy
Bia∏orusini bioràcy udzia∏ w Powstaniu
Warszawskim po stronie polskiej zas∏u˝yli na wdzi´cznà pami´ç narodów polskiego i bia∏oruskiego.
JERZY GRZYBOWSKI
(Jury Hrybouski)

IV Kongres Zwiàzku
Kombatantów RP
i By∏ych Wi´êniów
Politycznych
siedzibie Akademii Obrony
Narodowej w Warszawie
Rembertowie odby∏ si´ dwudniowy Kongres Zwiàzku Kombatantów RP i By∏ych Wi´êniów Politycznych. Wzi´∏o w nim udzia∏ kilkudziesi´ciu delegatów z ca∏ej Polski.
Uczestnicy Kongresu wybrali nowe
w∏adze zwiàzku. Prezesem Zarzàdu
G∏ównego wybrano pu∏kownika Henryka Strzeleckiego, dotychczasowego wiceprezesa, wywodzàcego si´ ze Êrodowiska Batalionów Ch∏opskich, uczestnika walk partyzanckich na Kielecczyznie, by∏ego pos∏a i cz∏onka sejmowej
Komisji Obrony Narodowej z ramienia
Polskiego Stronnictwa Ludowego. Wiceprezesami ZG wybrano: pu∏kownika
Czes∏awa Lewandowskiego – ˝o∏nierza
Szarych Szeregów, powstaƒca warszawskiego i wi´ênia obozu koncentracyjnego Sztuthof, który zakoƒczy∏ s∏u˝b´ na
stanowisku szefa katedry w Akademii
Sztabu Generalnego WP, pu∏kownika
Ryszarda Sobierajskiego – ˝o∏nierza
Armii Krajowej odznaczonego Krzy˝em AK i Krzy˝em Oficerskim Orderu
Odrodzenia Polski. Sekretarzem generalnym zosta∏ wybrany pu∏kownik Stanis∏aw Ca∏ka ze Êrodowiska Batalionów
Ch∏opskich, uczestnik walk z UPA.
W latach 1945–1989 oficer pe∏niàcy
funkcje w jednostkach i sztabach Wojska Polskiego.
red.

W

KOMBATANT nr 9/2007

Coldizt – zapomniane miejsce pami´ci
Powstania Warszawskiego

Fot. autor

Colditz to niewielka miejscowoÊç po∏o˝ona oko∏o 40 kilometrów
od Drezna, stolicy Saksonii. Jest w niej wielki renesansowy zamek górujàcy nad miasteczkiem liczàcym zaledwie 5 tysi´cy
mieszkaƒców. Zamek jest imponujàcy, ale prawdziwie atrakcyjnym uczyni∏a go dopiero historia II wojny Êwiatowej.

M
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oficerów. Pod koniec wojny natomiast
wi´ziono tu genera∏a Tadeusza Bora–
–Komorowskiego ze sztabem. Colditz
le˝y w pobli˝u ca∏ego kompleksu obozów jenieckich, w których przebywali
˝o∏nierze Powstania Warszawskiego.
W 2003 roku otwarto w Colditz wystaw´ poÊwi´conà genera∏owi Tadeuszowi
Borowi-Komorowskiemu, ukazujàcà te˝
szersze t∏o historyczne wydarzeƒ sprzed
lat. Wystawa pokazana zosta∏a w komnatach zamku, celach, gdzie genera∏ Bór–
–Komorowski by∏ wi´ziony. Inicjatorem
wystawy by∏ Instytut Polski w Lipsku.

KAZIMIERZ WÓYCICKI
Kazimierz Wóycicki, historyk, w latach 2001–2004
dyrektor Instytutu Polskiego w Lipsku, obecnie dyrektor szczeciƒskiego Oddzia∏u Instytutu Pami´ci
Narodowej. Autor mi´dzy innymi publikacji Niemiecki rachunek sumienia. Niemcy wobec swojej
przesz∏oÊci 1933–45.

Fot. autor

ieÊci∏ si´ tu s∏ynny obóz jeniecki Oflag IVC, przeznaczony
dla szczególnie wa˝nych oficerów wojsk alianckich, i takich, którzy osadzeni byli tutaj za próby ucieczek z innych obozów. Niektórzy nie poniechali
zamiarów ucieczki równie˝ z tego Êwietnie strze˝onego zamczyska. Dzieje tych
ucieczek sta∏y si´ po wojnie znane w Anglii, a po roku 1989 uczyni∏y zamek wielkà atrakcjà turystycznà. W zamku urzàdzono Muzeum Oflagu IVC, które
póêniej przemianowano na bardziej
atrakcyjnie nazywajàce si´ Muzeum
Ucieczek.
W Anglii jest do kupienia gra planszowa „Ucieczka z Colditz”. W roku 2004
nakr´cono te˝ film pod takim tytu∏em,
który pokazywany by∏ w polskiej telewizji. Do Colditz przyje˝d˝ajà wycieczki
szczególnie brytyjskich kombatantów.
Miejscowy hotel, prowadzony wspólnie
przez Niemca i Anglika, utrzymuje si´
z ch´tnych do zwiedzania zamku. Colditz
jest miastem partnerskim ¸owicza.
Z polskiego punktu widzenia Colditz
to jednak coÊ znacznie wi´cej ni˝ tylko
atrakcja turystyczna zwiàzana z II wojnà. Tutaj po Kampanii WrzeÊniowej
wi´ziony by∏ wiceadmira∏ Józef Unrug,
dowódca obrony wybrze˝a wraz z grupà

Wystawa uzupe∏ni∏a ekspozycj´ poÊwi´conà historii obozu i ucieczek.
Colditz zas∏uguje jednak na znacznie
wi´cej uwagi. MiejscowoÊç Krzy˝owa
(Kreisau) pod Wroc∏awiem jest wa˝nym oÊrodkiem spotkaƒ m∏odzie˝y,
dzi´ki pami´ci o zawiàzanej tam antyhitlerowskiej konspiracji. Colditz ze swym
ogromnym zamkiem ma wszelkie warunki, by tak jak Krzy˝owa móc staç si´
nie mniej wa˝nym centrum spotkaƒ.
Chcàc upami´tniç Powstanie Warszawskie mo˝na by na terenie Niemiec wykorzystaç w∏aÊnie Colditz, tym bardziej,
˝e z uwagi na g∏oÊne ucieczki z Oflagu
jest ono ju˝ dobrze znane w Europie.
W Coldizt mog∏aby te˝ znaleêç miejsce sta∏a ekspozycja poÊwi´cona obozom jenieckim ˝o∏nierzy Powstania
Warszawskiego. O pami´ç o Powstaniu
Warszawskim, wcià˝ jeszcze mylonym
z powstaniem w Getcie, nale˝y staraç
si´ nie tylko w kraju, ale i za granicà. Sà
oczywiste powody, by czyniç to w Niemczech, a Coldizt wydaje si´ miejscem,
gdzie pami´ç o wiceadmirale Józefie
Unrugu i generale Borze–Komorowskim powinna byç piel´gnowana.

Cela, w której wi´ziono genera∏a Tadeusza Bora-Komorowskiego
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Wytwórnia materia∏ów
wybuchowych AK
Armia Krajowa, podejmujàc walk´ z okupantem, od poczàtku
stan´∏a wobec problemu uzbrojenia.
ozosta∏e po wojnie obronnej we wrzeÊniu 1939 roku: broƒ strzelecka,
amunicja, granaty i inne Êrodki
walki mog∏y zaspokoiç jedynie pierwsze
potrzeby powstajàcych wówczas oddzia∏ów Zwiàzki Walki Zbrojnej. Przez ca∏y
okres okupacji broƒ i amunicj´ zdobywano w ró˝ny sposób od Niemców. Póêniej wa˝nà rol´ odgrywa∏y zrzuty. Rozwini´cie w∏asnej produkcji uzbrojenia
by∏o konieczne, dotyczy∏o to te˝ produkcji materia∏ów wybuchowych, których zdobyç nie by∏o mo˝na, a bez których niemo˝liwe by∏o wytwarzanie granatów r´cznych i ∏adunków saperskich.
Ju˝ w 1940 roku rozpocz´to próby laboratoryjnego wytwarzania materia∏ów
wybuchowych na Politechnice Warszawskiej, pod kierunkiem chemika, profesora Józefa Zawadzkiego. Laboratorium
wytwarzajàce materia∏ wybuchowy kruszàcy – szedyt – dzia∏a∏o te˝ w podziemiach budynku Trybuna∏u Administracyjnego przy ul. Miodowej 10. Potrzebna
by∏a jednak produkcja na du˝à skal´.

P

Pierwsze wytwórnie
Wytwarzanie materia∏ów wybuchowych podj´to w 1941 roku w Zwiàzku
Walki Zbrojnej: w Zwiàzku Odwetu
w powiàzaniu z Wydzia∏em Saperów
Komendy G∏ównej, którymi ∏àcznie
kierowa∏ pu∏kownik Franciszek Niepokólczycki „Teodor”, oraz w S∏u˝bie
Uzbrojenia KG, kryptonim „LeÊnictwo”, którà kierowa∏ pu∏kownik Jan
Szypowski „LeÊnik”.
„Teodor” rozpoczà∏ produkcj´ materia∏ów wybuchowych kruszàcych i kontynuowa∏ jà w podleg∏ych sobie wytwórniach do 1944 roku. G∏ównym zadaniem „LeÊnictwa”, by∏o wyposa˝enie
w broƒ i amunicj´ oddzia∏ów ZWZ/AK.
Organizowa∏o ono produkcj´ zbrojeniowà i wspó∏dzia∏a∏o przy tworzeniu
wytwórni materia∏ów wybuchowych.
W Warszawie i okolicy rozwin´∏o wytwarzanie materia∏u inicjujàcego – pio-
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runianu rt´ci do sp∏onek zapalników.
Mia∏y one zastosowanie w granatach
i innych ∏adunkach. W póêniejszym
okresie produkowano te˝ materia∏y
kruszàce.
Utworzony w ramach ZWZ w 1940
roku Zwiàzek Odwetu ju˝ kilka miesi´cy po kl´sce wrzeÊniowej podjà∏ czynnà
walk´ z okupantem. Prowadzone przez
niego oddzia∏y – w odwecie za represje,
akcje sabota˝owo–dywersyjne – przynosi∏y Niemcom dotkliwe straty.
Najciemniej pod latarnià
Zwiàzek Odwetu potrzebowa∏ broni
i amunicji od zaraz. Niewàtpliwie dlatego w jego strukturach utworzono pierwszà konspiracyjnà wytwórni´ materia∏ów wybuchowych. By∏a to w∏aÊnie wytwórnia zorganizowana w piwnicy domu przy ulicy Asfaltowej 15 na Mokotowie. Trzypi´trowa kamienica pod tym
numerem w∏aÊciwie niczym nie wyró˝nia∏a si´ od sàsiednich i tak samo, odbudowana po wojnie, wyglàda dziÊ.
W jej podziemiach wytwórnia zajmowa∏a pi´ç pomieszczeƒ, obecnie sà to piwnice mieszkaƒców. Trzy pomieszczenia
od ulicy mia∏y okienka, a dwa mieÊci∏y
si´ w Êrodku domu, oddzielone ma∏ym
korytarzykiem. Razem oko∏o 50 metrów kwadratowych.
Piwnice te nale˝a∏y do laboratorium
filmowego. Przed wojnà kierowa∏ nim
in˝ynier chemik, specjalista od fotografii i filmu, Boles∏aw Andrzej Honowski.
W czasie okupacji Niemcy przej´li firm´ dla potrzeb wojennych, nazwali jà
„Schmalfilm” i ustanowili zarzàdc´
w osobie volksdeutscha doktora Ludwika Herberta. In˝ynier Honowski zosta∏
kierownikiem technicznym.
Andrzej Honowski (pseudonimy „Antoni Kupa∏a”, „Andrzej”) w pierwszych
miesiàcach okupacji rozpoczà∏ prac´
w konspiracji, w zespole profesora Józefa Zawadzkiego. Profesor w Zwiàzku
Odwetu kierowa∏ jednym z referatów

Tadeusz ÂmiÊniewicz
Biura Studiów Walki Sabota˝owo–Dywersyjnej. To Andrzej Honowski zaproponowa∏ wykorzystanie lokalu „Schmalfilmu”, gdy szukano miejsca dla pierwszej wytwórni. W tym ryzykownym wyborze zapewne kierowano si´ zasadà, ˝e
„najciemniej jest pod latarnià”.
Przy tworzeniu wytwórni wspó∏dzia∏a∏o szefostwo S∏u˝by Uzbrojenia KG.
„LeÊnik” skierowa∏ do wytwórni cz∏onka kadry „LeÊnictwa”, kapitana Wojska
Polskiego w stanie spoczynku, in˝yniera
chemika, Tadeusza ÂmiÊniewicza, pseudonim „Hrabia”. Ten specjalista w dziedzinie materia∏ów wybuchowych przed
wojnà kierowa∏ Fabrykà Prochów Bezdymnych w Paƒstwowej Wytwórni Prochu w Pionkach, a nast´pnie by∏ dyrektorem technicznym wojskowej Wytwórni Amunicji nr 3 w D´bie ko∏o Tarnobrzega. „LeÊnik” pozna∏ dobrze in˝yniera ÂmiÊniewicza, gdy by∏ dyrektorem naczelnym tej Wytwórni. Wspó∏prac´ kontynuowali w podziemnej zbrojowni AK.
Produkcji zbrojeniowej nie mo˝na by∏o uruchomiç bez fachowców. W produkcji materia∏ów wybuchowych i amunicji nie wystarczà dobre ch´ci i zapa∏,
a nawet ogólna wiedza w dziedzinie
chemii. Konieczne jest odpowiednie
wykszta∏cenie i doÊwiadczenie. Warszawa sta∏a si´ centrum podziemnej produkcji zbrojeniowej w∏aÊnie dzi´ki ludziom, którzy w dwudziestoleciu przedwojennym zdobyli to specjalistyczne
wykszta∏cenie, a doÊwiadczenie nabyli
w fabrykach przemys∏u zbrojeniowego.
Specjalistà „wybuchowcem”, który
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podjà∏ decyzj´ pozostania w kraju i zaanga˝owania si´ w konspiracyjnà produkcj´, by∏ mój ojciec – in˝ynier Tadeusz ÂmiÊniewicz. Oficjalnie zajmowa∏
si´ handlem artyku∏ami chemicznymi.
W 1940 roku by∏ on jednym z organizatorów konspiracyjnej produkcji bomb
termitowych w sieci Biura Badaƒ Technicznych Wydzia∏u Saperów KG. Za
pomocà tych bomb niszczono niemiecki
transport kolejowy i lotniczy.
Na wiosn´ 1941 roku in˝ynierowie
Tadeusz ÂmiÊniewicz i Andrzej Honowski spotkali si´ przy Asfaltowej. Obaj
tworzyli t´ wytwórni´ i obaj nià kierowali. Pierwszy – jako instruktor–doradca techniczny, drugi – jako kierownik
bie˝àcej produkcji.
W pionie „Teodora” podj´to decyzj´,
˝e produkowanym materia∏em kruszàcym b´dzie szedyt. Materia∏ ten by∏ teoretycznie ∏atwy do wytworzenia, dost´pny by∏ tak˝e wówczas g∏ówny surowiec
do jego produkcji – chloran potasu.
U˝ywany by∏ on bowiem mi´dzy innymi
w przemyÊle farmaceutycznym, a w najwi´kszym zakresie – w zapa∏czanym, do
pokrywania ∏ebków zapa∏ek. Szedyt sta∏
si´ g∏ównym materia∏em produkowanym w wytwórniach AK. Wytwarzano
go do koƒca 1943 roku.
Pod kierownictwem Tadeusza ÂmiÊniewicza przygotowano uruchomienie
wytwórni. Przede wszystkim dopracowano instrukcje technologiczne, które musia∏y byç dostosowane do bardzo ograniczonych mo˝liwoÊci technicznych. Zaprojektowano wykonanie przyrzàdów do
wytwarzania i pomiarów, ustalono sposób sk∏adowania i transportu. Konieczne
by∏o tak˝e przeszkolenie wszystkich, którzy podejmowali t´ nieznanà im, trudnà
i niebezpiecznà prac´.
Dwunastu odwa˝nych ludzi
Kim byli ludzie – ˝o∏nierze ZWZ/AK,
którzy podj´li si´ tej pracy? Jedynym
chemikiem, poza kierownictwem, by∏
bliski wspó∏pracownik in˝yniera Honowskiego, student chemii Politechniki Warszawskiej, Jerzy Szypowski „Jerzy” (bratanek „LeÊnika”). Pozostali z chemià nie
mieli dotychczas nic wspólnego. Byli to:
plastycy – Halina Laura Siemieƒska
„ZygmuÊ” i Józef Chrostowski „Józio”,
aktor Feliks ˚ukowski „˚uczek” oraz
Eugenia Bieƒkowska „Irka”, która te˝

organizowa∏a produkcj´ cha∏upniczà,
Wincenty Âwiàtkiewicz „Wicek”, Wac∏aw Zieliƒski „Wacek”. Nazwiska „Piotrusia” i „Kuby” do dziÊ pozosta∏y nieznane. Przy Asfaltowej pracowa∏a te˝
przez pewien czas Janina ˚órawska „Joanna”, która jako kierowniczka komórki
∏àcznoÊci wewn´trznej szefa S∏u˝by
Uzbrojenia KG, utrzymywa∏a z wytwórnià sta∏à ∏àcznoÊç. Do za∏ogi wytwórni
zaliczyç nale˝y te˝ Zofi´ Honowskà „Janin´”, ˝on´ Andrzeja, która z okna
mieszkania po drugiej stronie ulicy lub
w czasie spacerów obserwowa∏a okolic´,
gotowa do zasygnalizowania niebezpieczeƒstwa. Razem z kierownictwem za∏og´ stanowi∏o 12 osób.
Ich prac´ przerwa∏a wpadka zwiàzana
ze zdobywaniem surowca do produkcji.
Poczàtkowo ∏atwo dost´pny chloran kupowano w aptekach, sklepach i polskich
firmach handlowych. Ale doÊç szybko
sytuacja si´ zmieni∏a. Materia∏ zreglamentowano i mo˝na go by∏o zdobyç jedynie w niemieckich hurtowniach na
podstawie fa∏szywych zapotrzebowaƒ.
Po wpadce przy Asfaltowej ju˝ i to by∏o
niemo˝liwe, trzeba by∏o wi´c zdobywaç
surowiec w walce.

warzystwie Haliny Siemieƒskiej i Józefa
Chrostowskiego, stawi∏ si´ u Ludwika
Herberta, w krótkim czasie zjawili si´
przy Asfaltowej funkcjonariusze Gestapo. W chwili aresztowania Honowski
rzuci∏ si´ do ucieczki, zosta∏ postrzelony
i zabrany na przes∏uchanie. Zmaltretowanego w czasie tortur umieszczono na
Pawiaku, gdzie 15 stycznia 1943 roku
zmar∏, nie wydajàc nikogo. Na Asfaltowej zginà∏ „Józio” Chrostowski, strzelajàc w obronie „Andrzeja” zabi∏ jednego
gestapowca i rani∏ drugiego. Niewàtpliwy
sprawca tej tragedii, Ludwik Herbert, zosta∏ zg∏adzony przez Podziemie 16 stycznia.
W nowym lokalu cz´Êç za∏ogi z Asfaltowej produkowa∏a nadal szedyt, in˝ynier
ÂmiÊniewicz wcià˝ sprawowa∏ nadzór
techniczny, a in˝yniera Honowskiego zastàpi∏ Jerzy Szypowski. Ale i tu nastàpi∏a
wpadka. 13 kwietnia 1943 roku aresztowany w ∏apance ÂmiÊniewicz dosta∏ si´
w r´ce Gestapo. Uwi´ziono go na Pawiaku i 29 maja 1943 roku rozstrzelano. Równie˝ on nikogo nie wyda∏. Produkcj´ zaÊ
kontynuowano w kolejnym lokalu przy
ulicy Twardej 40 do jesieni 1943 roku.
Historia wytwórni przy ulicy Asfaltowej ÊciÊle wià˝e si´ z losami jej dwu
kontynuatorek, dzia∏ajàcych w gestii
„LeÊnictwa”. Organizowali je ci sami
ludzie, którzy wspó∏tworzyli „Asfaltowà”. Poza Tadeuszem ÂmiÊniewiczem,
˝o∏nierzem „LeÊnictwa”, byli to – jak
ju˝ wspomnia∏em – Janina ˚órawska,
a tak˝e Jerzy Szypowski, Halina Laura
Siemieƒska i Wincenty Âwiàtkiewicz.
W pierwszej po∏owie 1943 roku odtworzono produkcj´ szedytu w pionie
„Teodora”. Powo∏ano ostatnià konspiracyjnà placówk´ przy ulicy Krochmalnej

Kolejne wpadki
„Kub´” aresztowano 4 stycznia 1943
roku, gdy w hurtowni przy ul. Mazowieckiej 11 chcia∏ kupiç na podstawie
sfa∏szowanego dokumentu przydzia∏u
parti´ materia∏u. Znikni´cie „Kuby” by∏o sygna∏em do zlikwidowania wytwórni.
W ciàgu kilku dni adaptowano piwnic´
w domu ˝o∏nierzy „LeÊnictwa”, Henryka i Krystyny Sadowskich, przy ulicy
Pu∏tuskiej 14 na Grochowie i przeniesiono sprz´t i materia∏y z Mokotowa.
In˝ynier Honowski
postanowi∏
zniknàç, wzià∏ wi´c
urlop w „Schmalfilmie”. Po tygodniu,
chcàc go przed∏u˝yç, zatelefonowa∏
do zarzàdcy, który
jednak odmówi∏
mu udzielenia dalszego urlopu i wezwa∏ go do biura.
Gdy 13 stycznia po
po∏udniu Andrzej
Przed tablicà pamiàtkowà przy ulicy Asfaltowej 15 od lewej stojà: WojHonowski, w to- ciech Militz, prezes Fundacji „Warszawa Walczy 1939-1945”, burmistrz
Mokotowa Robert Soszyƒski i autor artyku∏u
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15, zwanà „Farbiarnià”, Zwi´kszono
mo˝liwoÊci produkcyjne, instalujàc nowe
urzàdzenia do mieszania szedytu z parafinà. Swoje doÊwiadczenie przenios∏a do
„Farbiarni” Halina L. Siemieƒska, która
prac´ przy materia∏ach wybuchowych
zacz´∏a przy Asfaltowej i kontynuowa∏a
przy Pu∏tuskiej i Twardej.
Nikt z twórców wytwórni
nie prze˝y∏ wojny
We wszystkich czterech wytwórniach
szedytu, dzia∏ajàcych do 1944 roku,
a tak˝e w czasie Powstania Warszawskiego, wytworzono – wed∏ug szacunków – 43–45 ton szedytu. Niestety brakuje odpowiednich danych o wielkoÊci
produkcji „Asfaltowej” i jej dwu nast´pczyƒ. Nie da si´ nawet dobrze oszacowaç produkcji, bo nie wiadomo, ile
w sumie zdobyto chloranu potasu. Na
podstawie analizy czàstkowych informacji nale˝y przypuszczaç, ˝e wielkoÊç
produkcji przy Asfaltowej mog∏a osiàgnàç oko∏o 9–10 ton. Nawet jeÊli by∏a
nieco mniejsza, jak przypuszczajà niektórzy historycy, bioràc pod uwag´
szczególnie trudne warunki, w jakich
rozpoczynano prac´ w pierwszej wytwórni – by∏a to wielkoÊç imponujàca.
Zwa˝ywszy, ˝e w jednej „sidolówce” by∏o 150–200 gramów materia∏u, a w „fili-

pince”” 180–210 gramów oraz to, ˝e do
elaboracji tych granatów u˝yto dwóch
trzecich wyprodukowanego przy Asfaltowej szedytu (zak∏adam, ˝e pozosta∏y
materia∏ przeznaczono do ∏adunków saperskich), liczba granatów, które zasili∏y magazyny AK i umo˝liwi∏y wykonywanie akcji zbrojnych Zwiàzku Odwetu
i kontynuujàcego jego walk´ Kedywu,
wynios∏a ponad 30 tysi´cy sztuk.
Takie by∏y dzieje podziemnej fabryki,
która ukry∏a si´ w piwnicach domu przy
ulicy Asfaltowej, odtworzone z trudem,
bo nikt z tych, którzy jà zak∏adali i prowadzili, nie prze˝y∏ wojny i nie napisa∏
relacji. Oprócz dwóch kierowników wytwórni zgin´li te˝ w 1944 roku bliscy ich
wspó∏pracownicy – Jerzy Szypowski
„Jerzy” i Halina Laura Siemieƒska
„ZygmuÊ”. SpoÊród tych, którzy brali
osobiÊcie udzia∏ w produkcji konspiracyjnej i prze˝yli, o Asfaltowej napisali
relacje: Janina ˚órawska, która by∏a
z nià zwiàzana najbli˝ej i jedyna w niej
pracowa∏a, in˝ynier Janina Szabatowska, która rozpocz´∏a prac´ w produkcji
w 1943 roku od kierowania „Farbiarnià” i Franciszek Jan Pogonowski, doradca techniczny „LeÊnika”.
Dowództwo AK docenia∏o wag´ podziemnej produkcji. Uzna∏o te˝ wielki
trud i odwag´ ludzi, którzy jà wykony-

wali. W 1942 roku Andrzej Honowski,
Halina L. Siemieƒska, Józef Chrostowski i Feliks ˚ukowski zostali odznaczeni
Krzy˝ami Walecznych, a w 1943 roku
Andrzej Honowski – jako porucznik AK
– poÊmiertnie tak˝e Krzy˝em Srebrnym
Orderu Wojennego Virtuti Militari.
Na frontowym filarze domu przy ulicy
Asfaltowej 15 , 11 maja 2007 roku, ods∏oni´to tablic´ pamiàtkowà ku czci bohaterskiej za∏ogi tej pionierskiej placówki podziemnego przemys∏u zbrojeniowego AK.
WITOLD ÂMIÂNIEWICZ
Fot. z archiwum autora
Witold ÂmiÊniewicz, Kapitan Wojska Polskiego w stanie spoczynku in˝ynier chemik Tadeusz ÂmiÊniewicz. ˚o∏nierz Armii Krajowej
w S∏u˝bie Uzbrojenia Komendy G∏ównej AK,
pseudonim „Hrabia“. Dzia∏alnoÊç konspiracyjna w Êwietle êróde∏, Studium–relacja, „Kronika Warszawy”, zeszyt 4 (127) z 2005 roku.
Witold ÂmiÊniewicz, Produkcja materia∏ów
wybuchowych w wytwórniach Armii Krajowej
w Warszawie w latach 1940–1944, „XXXIV
Rocznik Warszawski”, 2006.
Witold ÂmiÊniewicz, „«Asfaltowa» – pierwsza wytwórnia materia∏ów wybuchowych Armii
Krajowej w Warszawie, przy ul. Asfaltowej”,
„Przeglàd Historyczno–Wojskowy” nr 3 /2006.
Juliusz Powa∏kiewicz, Broƒ konspiracyjna,
w serii „Warszawskie Termopile 1944”, Fundacja
„Warszawa Walczy 1939–1945”, Warszawa 2005.

Polsko-Amerykaƒskie Braterstwo Broni
Tegoroczne Âwi´to ˚o∏nierza Polskiego w Stanach Zjednoczonych by∏o obchodzone szczególnie uroczyÊcie ze wzgl´du na przypadajàcà w tym roku 90. rocznic´ czynu zbrojnego Polonii
Amerykaƒskiej na rzecz niepodleg∏oÊci Polski.
dniach 18-29 sierpnia kierownik Urz´du do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Janusz Krupski z∏o˝y∏ wizyt´ w Stanach Zjednoczonych Ameryki na zaproszenie amerykaƒskich i polskich kombatantów. Towarzyszy∏ mu jego doradca
doktor Jan Stanis∏aw Ciechanowski.

W

W Amerykaƒskiej Cz´stochowie
19 sierpnia kierownik Urz´du wzià∏
udzia∏ w obchodach Âwi´ta ˚o∏nierza
Polskiego w Sanktuarium Matki Boskiej
Cz´stochowskiej (Amerykaƒskiej Cz´stochowie) w Doylestown w Pensylwanii.
Tegoroczne uroczystoÊci zorganizowa∏o
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Stowarzyszenie Weteranów Armii Polskiej w Ameryce (SWAP) przy wspó∏udziale Stowarzyszenia Kombatantów
Polskich w Stanach Zjednoczonych oraz
Ojców Paulinów, opiekujàcych si´ tym
miejscem, niezwykle bliskim Polakom
zamieszka∏ym w Pó∏nocnej Ameryce.
W towarzystwie prowincja∏a zakonu
w Stanach Zjednoczonych, ojca doktora
Krzysztofa Wieliczko, konsula generalnego RP w Nowym Jorku Krzysztofa Kasprzyka i attaché wojskowego RP w Waszyngtonie genera∏a brygady Kazimierza
Sikorskiego minister Krupski z∏o˝y∏
wieƒce pod pomnikiem Husarza-MÊciciela na Cmentarzu Weteranów Polskich

i pod pomnikiem Matki Boskiej Hetmanki Wojska Polskiego. Wzià∏ tak˝e
udzia∏ w Apelu Poleg∏ych, dokona∏ przeglàdu pododzia∏ów polskich weteranów
i przyjà∏ ich defilad´. Nast´pnie odby∏a
si´ Msza Êwi´ta i uroczysta akademia,
podczas której kierownik Urz´du wyg∏osi∏ przemówienie. UroczystoÊci w Amerykaƒskiej Cz´stochowie sà najwa˝niejszym corocznym wydarzeniem organizowanym przez Êrodowisko by∏ych polskich
˝o∏nierzy mieszkajàcych w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie. Tegoroczne Âwi´to ˚o∏nierza Polskiego by∏o obchodzone
szczególnie uroczyÊcie ze wzgl´du na
przypadajàcà w tym roku 90. rocznic´
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W Domu Weterana Polskiego
20 sierpnia kierownik Urz´du z∏o˝y∏
wizyt´ w nowojorskim Domu Weterana
Polskiego na Manhattanie, siedzibie
SWAP, najstarszej na Êwiecie, dzia∏ajàcej
od 1921 roku organizacji samopomocy
by∏ych polskich ˝o∏nierzy. Minister Krupski spotka∏ si´ z polskimi kombatantami.
Zapozna∏ si´ te˝ z bogatymi zbiorami
Muzeum Tradycji Or´˝a Polskiego oraz
wystawà na temat cz´Êciowo zapomnianej akcji humanitarnej Herberta Hoovera w Polsce zaraz po zakoƒczeniu I wojny
Êwiatowej. Nast´pnego dnia delegacja
Urz´du odwiedzi∏a Polonijne Zak∏ady
Naukowe w Orchard Lake, niedaleko
Detroit w stanie Michigan, podejmowana przez ksi´dza pra∏ata doktora Romana Nira, dyrektora Centralnego Archiwum Polonii, mieszczàcego si´ w tej niezwykle zas∏u˝onej dla krzewienia kultury
i tradycji or´˝a polskiego placówce. Kierownik Urz´du spotka∏ si´ tam z polskimi kombatantami – podobnie jak 22
sierpnia w siedzibie Muzeum Polskiego
w Chicago – z udzia∏em kierownika Konsulatu Generalnego RP doktora Paw∏a
Pietrasieƒskiego.
W amerykaƒskim
Departamencie Weteranów
22 sierpnia minister Krupski z∏o˝y∏
wieniec w towarzystwie ambasadora RP
w Waszyngtonie Janusza Reitera i genera∏a Sikorskiego na Grobie Nieznanego
˚o∏nierza na Cmentarzu w Arlington
pod Waszyngtonem. Z∏o˝y∏ tak˝e wizyt´
w amerykaƒskim Departamencie Weteranów (Department of Veterans Affairs), drugim pod wzgl´dem wielkoÊci
w Stanach Zjednoczonych, odpowiedzialnym za system opieki zdrowotnej
dla 24 milionów osób, programy wspierajàce weteranów oraz ich bliskich, a tak˝e
narodowe cmentarze (National Cemete-
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Na Narodowej Konwencji
Legionu Amerykaƒskiego
25 sierpnia minister Krupski wzià∏
udzia∏ w Mszy Êwi´tej i uroczystoÊci z∏o˝enia kwiatów pod pamiàtkowymi tablicami upami´tniajàcymi walk´ i martyrologi´ Narodu Polskiego, a tak˝e w spotkaniu z kombatantami i miejscowà Polonià w OÊrodku Polonijnym Jana Paw∏a II
w Yorba Linda, niedaleko Los Angeles.
Nast´pnego dnia odwiedzi∏ miejscowoÊç
Martinez, niedaleko San Francisco, gdzie
w polskim koÊciele odby∏a si´ Msza Êwi´ta z udzia∏em licznej grupy polonijnego
harcerstwa z regionu. Spotka∏ si´ te˝
z kombatantami w Domu Polskim w San
Francisco z udzia∏em konsula honorowego RP w tym mieÊcie Christophera A.
Kerosky’ego. 27 sierpnia delegacja Urz´du odwiedzi∏a Instytut Hoovera w Uniwersytecie Stanforda, zapoznajàc si´ z jego zbiorami, podejmowana przez doktora Macieja M. Siekierskiego, kuratora
Kolekcji Europy Wschodniej oraz kustosza archiwum Zbigniewa Staƒczyka.
28 sierpnia kierownik Urz´du wzià∏
udzia∏ w 89. Narodowej Konwencji Legionu Amerykaƒskiego w Reno w stanie

Fot. JSC

Fot. JSC

czynu zbrojnego Polonii Amerykaƒskiej
na rzecz niepodleg∏oÊci Polski.

ries) dla ˝o∏nierzy amerykaƒskich, dysponujàcym bud˝etem w wysokoÊci 87 miliardów dolarów i zatrudniajàcym w ca∏ym kraju ponad 250 tysi´cy osób. Poniewa˝ szef Departamentu James Nicholson przebywa∏ z wizytà w Iraku, ministra
Krupskiego przyjà∏ zast´pca szefa Departamentu, Gordon H. Mansfield, weteran wojny przeciwko komunistycznemu Wietnamowi. Podczas rozmowy,
w której brali udzia∏ tak˝e doktor Ciechanowski i genera∏ Sikorski, rozmówcy
podkreÊlili wspólne wartoÊci, jakie tradycyjnie ∏àczà polski i amerykaƒski wysi∏ek
zbrojny w walce o wolnoÊç i demokracj´.
Rozmawiano tak˝e na temat mo˝liwoÊci
wspó∏pracy obu Urz´dów. Polskim goÊciom zaprezentowano struktur´ i dzia∏alnoÊç amerykaƒskiego Departamentu,
a tak˝e sposoby upami´tniania walki ˝o∏nierza amerykaƒskiego za ojczyzn´. Ta
wizyta delegacji UdSKiOR w Departamencie by∏a pierwszà ze strony polskiej
od czasu odzyskania niepodleg∏oÊci. Tego
samego dnia wieczorem kierownik Urz´du wzià∏ udzia∏ w przyj´ciu z okazji Âwi´ta Wojska Polskiego w Ambasadzie RP
w Waszyngtonie.

Newada na zaproszenie Narodowego
Dowódcy (National Commander) Legionu Paula A. Morina. UroczystoÊç zaszczyci∏ obecnoÊcià – owacyjnie przyj´ty
przez tysiàce legionistów – prezydent
USA George W. Bush. Równie˝ przemówienie szefa polskiego Urz´du przyj´to bardzo ciep∏o. Minister Krupski
stwierdzi∏ w nim mi´dzy innymi: „Bez
nieustannej, nigdy niekoƒczàcej si´ walki milionów Amerykanów, nie by∏oby
wolnoÊci w Europie. Wspólny system
wartoÊci Amerykanów i Polaków powodowa∏, ˝e na wielu frontach w ró˝nych
okresach walczyliÊmy razem. (...) [My,
Polacy] musieliÊmy stawiç czo∏a sowieckiej okupacji. Zdecydowana wi´kszoÊç
narodu polskiego komunizmu po prostu
nienawidzi∏a. Gdyby Ameryka pierwsza
nie zorientowa∏a si´ w Êmiertelnym zagro˝eniu komunistycznym, walka o wolLegion Amerykaƒski (The American
Legion) jest najwi´kszà organizacjà kombatanckà w USA. Zosta∏ za∏o˝ony w 1919
roku za zgodà Kongresu USA w Pary˝u
jako patriotyczna organizacja wzajemnej
pomocy weteranów amerykaƒskich si∏
ekspedycyjnych z okresu I wojny Êwiatowej. Zrzesza weteranów wszystkich wojen
amerykaƒskich XX wieku. Obecnie do
stowarzyszenia nale˝y oko∏o trzech milionów Amerykanów w wielu krajach Êwiata.
Placówki Legionu dzia∏ajà w USA, Puerto Rico, Francji, Meksyku i na Filipinach.
Organizacja ta stanowi silne lobby w polityce amerykaƒskiej. Celem Legionu,
zgodnie ze statutem, jest: obrona Konstytucji, poszanowanie prawa i utrzymanie
porzàdku, propagowanie patriotyzmu
amerykaƒskiego, zbieranie i popularyzacja wspomnieƒ uczestników wojny, propagowanie spraw kombatanckich w narodzie amerykaƒskim, obrona pokoju i dobrobytu. Centrala znajduje si´ w Indianapolis w stanie Indiana, z dodatkowymi
biurami w Waszyngtonie. Legion w USA
zatrudnia oko∏o 300 osób. Narodowy Dowódca Legionu Paul A. Morin, wybrany
na to stanowisko w 2006 roku, jest weteranem wojny w Wietnamie.
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noÊç Europy, walka o wolnoÊç Polski by∏aby przegrana. To Wy, amerykaƒscy ˝o∏nierze, walczyliÊcie o wolnoÊç mojego
kontynentu. To Wy przelewaliÊcie obficie krew w imi´ zagro˝onych wartoÊci cywilizowanego Êwiata. To Wam sk∏adamy
ho∏d za bohaterstwo, patriotyzm i bezinteresownà s∏u˝b´ ojczyênie. Za wspania∏à walk´ w Korei, Wietnamie i innych
miejscach zwiàzanych z Imperium Z∏a.
Dzi´kujemy Wam za nadzieje, jakie wiàzaliÊmy z Waszà postawà podczas Zimnej Wojny. Dzi´kujemy za wielkie
wsparcie, szczególnie w okresie prezy-

dentury nieod˝a∏owanego Ronalda Reagana, obdarzanego w Polsce szczególnà
czcià i szacunkiem. Dzi´ki Waszej walce
i Waszemu wsparciu móg∏ przetrwaç
polski wolnoÊciowy ruch SolidarnoÊç,
który zada∏ ostateczny cios komunizmowi w Europie. Bez Was, drodzy amerykaƒscy przyjaciele, nie by∏oby wolnej
Polski. Niech pami´ç o wspólnej walce
i wspólnych wartoÊciach b´dzie dla nas
drogowskazem wspólnych dzia∏aƒ w ramach NATO i polsko-amerykaƒskiego
sojuszu na rzecz utrzymania wolnoÊci
i demokracji na Êwiecie. W tej trudnej

walce mo˝ecie na nas liczyç. Niech Was
Bóg b∏ogos∏awi. Niech Bóg b∏ogos∏awi
Ameryk´ i Polsk´”. W trakcie konwencji
dowódca Legionu Morin dwukrotnie
podkreÊli∏, ˝e jest to pierwsza wizyta delegacji z Polski od czasu odzyskania
przez nià niepodleg∏oÊci.
W trakcie tych uroczystoÊci kierownik
Urz´du odznaczy∏ Medalem „Pro Memoria” wielu kombatantów polskich
i amerykaƒskich, a tak˝e inne osoby zas∏u˝one w upami´tnianiu polskiej walki
o wolnoÊç i niepodleg∏oÊç.
JSC

Odznaczenia w rocznic´ sowieckiej agresji
68. rocznic´ sowieckiej agresji na Polsk´, 17 wrzeÊnia
2007 roku, prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Lech Kaczyƒski
nada∏ ordery i odznaczenia osobom odkrywajàcym, dokumentujàcym i przekazujàcym prawd´ o jednej z najstraszniejszych zbrodni re˝imu stalinowskiego – „Sprawie Katyƒskiej”.
Krzy˝em Komandorskim Orderu
Zas∏ugi Rzeczypospolitej Polskiej odznaczony zosta∏ Mack Allen Paul, amerykaƒski politolog i dziennikarz, autor
ksià˝ki Katyƒ Stalin’s Massacre and the
Seeds of Polish Resurection (zob. BK
nr 4/2007).

W

Z grupy polskich i rosyjskich historyków oraz archiwistów, którzy wspólnie
przygotowali czterotomowe wydanie
dokumentów archiwalnych Katyƒ. Dokumenty zbrodni w dwóch równoleg∏ych wersjach j´zykowych (rosyjskiej
i polskiej) odznaczeni zostali Krzy˝ami
Komandorskimi Orderu Odrodzenia
Polski: Wojciech Jerzy Materski, Daria
Monika Lipiƒska–Na∏´cz, W∏adys∏aw
Jakub St´pniak, Ewa Olga Rosowska–Jakubczyk, Boles∏aw Woszczyƒski.
W przypadku obywateli Federacji
Rosyjskiej, których prezydent RP zdecydowa∏ si´ równie˝ uhonorowaç, Kancelaria prezydenta RP oczekuje na wy-

maganà w takich sytuacjach zgod´
w∏adz rosyjskich na przyj´cie odznaczeƒ przez te osoby.
Prezydent RP podjà∏ tak˝e decyzj´
o nadaniu Z∏otych Krzy˝y Zas∏ugi grupie pedagogów z ca∏ej Polski, którzy
w czasach PRL na swoich lekcjach przekazywali prawdziwy obraz historii Polski;
mieli odwag´ – bez wzgl´du na konsekwencje – przekazywaç m∏odzie˝y wiedz´ o historii najnowszej, tej nieobecnej
w oficjalnych podr´cznikach i starannie
ukrywanej przez ówczesnà w∏adz´, mi´dzy innymi prawd´ o Katyniu.
Oprac. na podstawie materia∏ów
Kancelarii Prezydenta

Zadwórze – polskie Termopile
W Zadwórzu 19 sierpnia odby∏y si´ uroczystoÊci poÊwi´cone
87. rocznicy heroicznej walki, jakà 17 sierpnia 1920 roku stoczy∏
ochotniczy batalion lwowski pod dowództwem kapitana Boles∏awa Zajàczkowskiego z dwudziestokrotnie wi´kszymi si∏ami
I Konnej Armii Siemiona Budionnego.
itwa ta przesz∏a do historii pod
nazwà Polskich Termopil. Polegli niemal wszyscy ochotnicy,
318 osób, jednak dzi´ki oporowi, jaki
stawiali, bolszewicy nie zdo∏ali zdobyç
miasta. Organizatorem obchodów by∏o
Polskie Towarzystwo Opieki nad Grobami Wojskowymi we Lwowie we
wspó∏pracy z Konsulatem Generalnym
Rzeczypospolitej Polskiej we Lwowie.
Oko∏o 600 osób przyby∏o do Zadwórza, by oddaç ho∏d m∏odym bohaterom.
WÊród goÊci byli mi´dzy innymi: pose∏

B
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na Sejm RP Andrzej Szlachta, wicewojewoda podkarpacki Dariusz Iwaneczko, ksiàdz biskup Marian Buczek, konsul generalny RP we Lwowie Wies∏aw
Osuchowski, pe∏nomocnik wojewody
lubelskiego Waldemar Podsiad∏y, Emilia Chmielowa – prezes Federacji Organizacji Polskich na Ukrainie, przedstawiciele w∏adz samorzàdowych PrzemyÊla, Rzeszowa, Le˝ajska i miejscowych
w∏adz ukraiƒskich, przedstawiciele organizacji polskich, a tak˝e krewni walczàcych tu polskich ochotników.

Po Mszy Êwi´tej celebrowanej przez
biskupa Mariana Buczka przedstawiciele w∏adz paƒstwowych i samorzàdowych
Polski i Ukrainy w okolicznoÊciowych
przemówieniach uczcili pami´ç obroƒców Lwowa. Nast´pnie z∏o˝ono wieƒce
przy pomniku na 20–metrowym kopcu,
który usypano na zbiorowej mogile poleg∏ych tu Polaków. Na ka˝dej mogile na
pobliskim cmentarzu wojskowym zap∏onà∏ znicz. Na zakoƒczenie harcerze
Czarnej Trzynastki z PrzemyÊla ze Zwiàzku Harcerstwa Rzeczypospolitej zaÊpiewali pieÊƒ „Kwiaty Zadwórza”.
Co roku coraz wi´cej osób przybywa
do tego miejsca, aby w zadumie pomodliç si´ przy grobach m∏odych bohaterów
WALDEMAR KOWALSKI
konsul generalny RP we Lwowie
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18 kwietnia w Warszawie z okazji 15– lecia Zwiàzku
Represjonowanych Politycznie ˚o∏nierzy–Górników
odby∏o si´ sympozjum historyczne. Honorowy patronat nad nim objà∏ minister obrony narodowej Aleksander Szczyg∏o i kierownik Urz´du do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Janusz Krupski.
W czasie spotkania doktor Zbigniew Moszumaƒski
z Wojskowego Biura Badaƒ Historycznych MON wyg∏osi∏ referat zatytu∏owany „Bataliony górnicze – geneza, formowanie, warunki zatrudnienia”, a in˝ynier Józef Wàsacz z Krajowego Zarzàdu Stowarzyszenia –
„Pami´ç o ˝o∏nierzach – górnikach testamentem przestrogi pokoleniowej”. W czasie sympozjum wr´czono
Medale za Zas∏ugi dla ObronnoÊci Kraju oraz liczne
medale pamiàtkowe z okazji 15–lecia Zwiàzku. Wystàpi∏ te˝ chór Centralnego Zespo∏u Artystycznego Wojska Polskiego.

7 maja w ˚elaznej odby∏a si´ uroczystoÊç Dnia Patrona Szko∏y. W tym roku min´∏a druga rocznica nadania
placówce imienia Krzysztofa Kamila Baczyƒskiego –
poety i ˝o∏nierza AK. WÊród zaproszonych goÊci byli
senator Ryszard Ciecierski, wiceprezydent Opola Janusz Kwiatkowski, wójt gminy Dàbrowa Marek Leja
i Anna Tarka z Kuratorium OÊwiaty. Odprawiono Msz´
Êwi´tà. Przy tablicy pamiàtkowej dyrektor szko∏y Aurelia Wenzel mówi∏a o patronie. Dalsza cz´Êç uroczystoÊci mia∏a charakter artystyczny.

obejrzeç wystaw´ Stanis∏awa Wierzgonia zatytu∏owanà „Architektura na Kresach dawnej Rzeczypospolitej”.
UroczystoÊci rozpocz´to Mszà Êwi´tà w koÊciele Êwietego Miko∏aja w intencji Ojczyzny. Uczestniczyli w niej
weterani, nauczyciele, m∏odzie˝ szkolna oraz mieszkaƒcy Grabina. Posadzono tak˝e symboliczne Drzewo
Pami´ci.

10 maja w Warszawie prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Lech Kaczyƒski spotka∏ si´ z przebywajàcym
w Polsce prezydentem Gruzji Micheilem Saakashwilim.
W trakcie wizyty obaj prezydenci wzi´li udzia∏ w uroczystoÊci ods∏oni´cia pomnika gruziƒskich oficerów, którzy
s∏u˝yli w Armii Polskiej podczas II wojny Êwiatowej. Ceremonia odby∏a si´ w Parku WolnoÊci na terenie Muzeum Powstania Warszawskiego.

8 maja w Nowym Sàczu ods∏oni´to obelisk poÊwi´cony
„Pami´ci Polskiego Paƒstwa
Podziemnego sprawujàcego
w∏adz´ wojskowà i cywilnà
w latach 1939–1945 na obszarze II Rzeczypospolitej
Polskiej”. Obelisk od Nowosàdecczan, który stanà∏
przy ulicy Stefana Batorego,

powsta∏ z inicjatywy Leopolda Lachowskiego. Nad
realizacjà projektu czuwa∏
W∏odzimierz Sudnik. Wielce
pomocnà przy jego realizacji by∏a Szko∏a Podstawowa
nr 17 w Por´bie Ma∏ej, która podarowa∏a g∏az. Przedsi´biorstwo „Newag”, dawniej ZNTK, nieodp∏atnie wykona∏o god∏o i znak Polski Walczàcej. Ods∏oni´cia
obelisku dokona∏a wiceprezydent Nowego Sàcza Bo˝ena Jawor. W uroczystoÊciach wzi´li udzia∏ kombatanci, parlamentarzyÊci, delegacje s∏u˝b mundurowych i uczniowie.

11 maja w Piaskach na miejscowym cmentarzu ods∏oni´to pomnik Józefa Franczaka, pseudonim „Lalek”. W inskrypcji na postumencie napisano: „ (…)
poleg∏ w Majdanie Kozic Górnych z bronià w r´ku
osaczony przez oddzia∏y MO i SB 21 paêdziernika
1963 roku”. Obecni byli przedstawiciele w∏adz wojewódzkich, Urz´du do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, Rady Ochrony Pami´ci Walk i M´czeƒstwa oraz Instytutu Pami´ci Narodowej. Józef
Franczak „Lalek” by∏ ˝o∏nierzem WP, ZWZ–AK i WiN.
Do 1963 roku walczy∏ z komunistycznym aparatem
represji.

7 maja we Wroc∏awiu na zakoƒczenie miesiàca pami´ci Golgoty Wschodu Gimnazjum w Pi∏awie Górnej
nadano imi´ Zes∏aƒców Sybiru. Po Mszy Êwi´tej poÊwi´cono sztandar szko∏y, a m∏odzie˝ z∏o˝y∏a Êlubowanie. Nast´pnie na placu przed gimnazjum ustawiono obelisk ufundowany przez Sybiraków z Ko∏a
Zwiàzku w Dzier˝oniowie. Ods∏oni´cia tablicy dokona∏y Sybiraczki: Zuzanna Chudomi´t i Janina Ryczkowska. Przy obelisku wojsko wystawi∏o wart´ honorowà, by∏ tak˝e Apel Zamordowanych i Zam´czonych
na Nieludzkiej Ziemi. Dyrektor Mariola El˝bieta Poczàtek i czworo pedagogów szko∏y odznaczono honorowà odznakà Sybiraka. Prezes Ko∏a Zwiàzku Sybiraków w Dzier˝oniowie Eugeniusz Kuszka zosta∏ natomiast odznaczony medalem Pro Memoria.
8 maja w Grabinie w Szkole Podstawowej im. Jan Paw∏a II ods∏oni´to obelisk „W ho∏dzie uczestnikom walk
o niepodleg∏oÊç Polski”. UroczystoÊç uwieƒczy∏a projekt „Przesz∏oÊç dla przysz∏oÊci” w ramach programu
„Patriotyzm jutra”. Jej uczestnicy mieli tak˝e okazj´
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12 maja w Cz´stochowie rozpocz´∏a si´ dwudniowa
XVIII OgólnoÊwiatowa Pielgrzymka Sybiraków. Z tej
okazji w kaplicy Matki Bo˝ej Cz´stochowskiej na Jasnej Górze odprawiono Msz´ Êwi´tà, a nast´pnie odby∏o si´ spotkanie w Auli Jana Paw∏a II. W drugim
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dniu pielgrzymki apel poleg∏ych poprowadzi∏ ojciec
podpu∏kownik Jan Golonka OSPPE – kapelan Twierdzy Jasnogórskiej, a przed po∏udniem zosta∏a odprawiona suma pontyfikalna.

13 maja w Skar˝ysku Kamiennej na Wojennym Cmentarzu Partyzanckim ˚o∏nierzy Armii Krajowej w rocznic´ jego poÊwi´cenia odby∏a si´ Msza Êwi´ta polowa
w intencji spoczywajàcych na nim ˝o∏nierzy AK
i wszystkich poleg∏ych w walce o wolnoÊç Ojczyzny
˝o∏nierzy tej formacji. GoÊçmi rocznicowego spotkania
by∏a pose∏ Prawa i SprawiedliwoÊci Maria Zuba, przedstawiciele sejmiku wojewódzkiego, w∏adze powiatowe
i przedstawiciele urz´du miejskiego. Wystawiono 12
pocztów sztandarowych kó∏ Âwiatowego Zwiàzku ˚o∏nierzy Armii Krajowej okr´gu kieleckiego „Jod∏a”. Msz´
Êwi´tà celebrowa∏ ksiàdz Zbigniew Tuchowski.

we wyg∏osi∏ pu∏kownik Eugeniusz Skrzypek, a przed
pomnikiem odby∏a si´ defilada Kompanii Reprezentacyjnej 1. Dywizji im. Tadeusz KoÊciuszki.

poleg∏ych i zmar∏ych walczàcych pod Monte Cassiono,
którà celebrowa∏ mi´dzy innymi ojciec Adam Studziƒski
OP – kapelan 2 Korpusu Polskiego.

15 maja w Puszczykowie w LeÊnym OÊrodku Szkoleniowym odby∏o si´ posiedzenie komisji kombatanckiej
leÊników, której przewodniczy∏ dyrektor Lasów Paƒstwowych in˝ynier Andrzej Matysiak. W spotkaniu
uczestniczy∏ dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Paƒstwowych w Poznaniu Piotr Grygier, historyk leÊnictwa
profesor Maciej Borczyƒski, prezes honorowy LeÊników Kombatantów in˝ynier Zbigniew Zieliƒski, prezes
Zarzàdu Ko∏a LeÊników i Drzewiarzy Âwiatowego
Zwiàzku ˚o∏nierzy AK przy Ministerstwie Ârodowiska
doktor in˝ynier Jerzy Baczuk. Podczas spotkania rozmawiano mi´dzy innymi o inicjatywie budowy pomnika twórcy paƒstwowej gospodarki leÊnej, naczelnego
dyrektora Lasów Paƒstwowych, Adama Loreta, zamordowanego przez sowietów w 1939 roku. Uczestnicy
spotkania zwiedzili tak˝e muzeum Arkadego Fidlera
w Puszczykowie, w Poznaniu z∏o˝yli wiàzank´ kwiatów
i zapalili znicze na grobie profesora Floriana Budniaka
„Andrzeja” – dowódcy partyzantki AK. Zwiedzili tak˝e
Cytadel´ Poznaƒskà i Muzeum Armii Poznaƒ.

18 maja w Grudziàdzu w 63. rocznic´ zwyci´skiej bitwy
pod Monte Cassino kombatanci Polskich Si∏ Zbrojnych
na Zachodzie z Ko∏a w Grudziàdzu oddali ho∏d pami´ci
bohaterom poleg∏ym w II wojnie Êwiatowej. Przed po∏udniem wraz z pocztami sztandarowymi przed obeliskiem ku czci wszystkich poleg∏ych w II wojnie Êwiatowej ˝o∏nierzy PSZ z∏o˝yli kwiaty i zapalili znicze, a wieczorem w koÊciele pw. Podwy˝szenia Krzy˝a Âwi´tego
odprawiona zosta∏a Msza Êwi´ta koncelebrowana przez
ksi´dza pra∏ata Stanis∏awa Andrika w intencji wszystkich poleg∏ych i zmar∏ych ˝o∏nierzy PSZ.

18 maja we Wroc∏awiu w Szkole Podstawowej nr 73
im. genera∏a W∏adys∏awa Andersa odby∏a si´ akademia
pod has∏em „PolskoÊç w sercach i umys∏ach naszej
m∏odzie˝y”. Na sali gimnastycznej zgromadzili si´
przedstawiciele w∏adz paƒstwowych, oÊwiatowych, samorzàdowych i organizacji kombatanckich. Dyrektorki
trzech szkó∏ podstawowych: SP nr 23 im. genera∏a Ste-

27 maja w Tuchowie odby∏y si´ uroczystoÊci 63.
rocznicy akcji „Burza”. Cz∏onkowie Âwiatowego
Zwiàzku ˚o∏nierzy Armii Krajowej z pocztami sztandarowymi ziemi tarnowskiej, brzeskiej i dàbrowskiej
zgrupowali si´ w klasztorze ojców Redemptorystów
w Tuchowie. Homili´ podczas Mszy Êwi´tej wyg∏osi∏
ksiàdz doktor Piotr Gajda. Nast´pnym etapem uroczystoÊci by∏a Trzemesna, gdzie przemówienie wyg∏osi∏
major doktor Jerzy Pertkiewicz – uczestnik walk
obrony Warszawy w 1939 roku i akcji „Burza”. Z kolei w Podlesiu miejscem uroczystoÊci by∏ miejscowy
koÊció∏, na którego zewn´trznej Êcianie umocowano
tablic´ pami´ci. Burmistrz Pilzna Józef Chmura przypomnia∏ krótki rys historyczny koncentracji i formowania Batalionu „Barbara” na tym terenie.

14 maja w Warszawie przy pomniku KoÊciuszkowców
spotkali si´ kombatanci i byli ˝o∏nierze 1 Dywizji Piechoty im. Tadeusza KoÊciuszki oraz zaproszeni goÊcie
w tym przedstawiciele attachatów wojskowych Rosji,
Ukrainy, Bia∏orusi, Anglii i Stanów Zjednoczonych, delegacja Urz´du do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, burmistrz i przewodniczàcy rady Dzielnicy Praga oraz dowódca 1. Warszawskiej Dywizji
Zmechanizowanej im. Tadeusza KoÊciuszki genera∏
dywizji Piotr Czerwiƒski. Przemówienie okolicznoÊcio-

fana Grota–Roweckiego, SP nr 28 im. Leopolda Okulickiego i SP nr 73 im. W∏adys∏awa Andersa podpisa∏y porozumienie o wspó∏pracy w zakresie patriotycznego
wychowania uczniów i krzewienia wÊród nich wiedzy
o heroizmie narodu polskiego w walce o niepodleg∏oÊç
ojczyzny. Wyró˝niono honorowà odznakà szko∏y: Wand´ Sieradzkà, Mari´ Dutkiewicz i ojca Adama Studziƒskiego. W programie artystycznym odtworzono fragmenty rozmowy genera∏a Andersa z genera∏em Leesee.
Wystàpi∏ tak˝e chór szkolny, DolnoÊlàski Zespó∏ PieÊni
i Taƒca „Wroc∏aw”. Nast´pnie w koÊciele pw. Êwi´tego
Wojciecha zosta∏a odprawiona Msza Êwi´ta w intencji
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27 maja w Krakowie odby∏y si´ uroczystoÊci z okazji
piàtej rocznicy ods∏oni´cia pomnika poÊwi´conego
walczàcym Lotnikom z Prokocimia. Inicjatorem powstania pomnika, który stoi u zbiegu ulic Na wrzosach i Górników jest Towarzystwo Przyjació∏ Prokocimia im. Erazma i Anny Jerzmanowskich oraz Zwiàzek
Kombatantów RP i By∏ych Wi´êniów Politycznych.
UroczystoÊci poprzedzono Mszà Êwi´tà odprawionà
w KoÊciele ojców Augustianów pw. Êwietego Miko∏aja z Tolentino.
Oprac. SZYMON ˚YTO
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Szpitale Przyjazne
Kombatantom
20 wrzeÊnia 2007 roku cztery Êlàskie szpitale podpisa∏y ze Âlàskim Oddzia∏em Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia oraz Wojewódzkà Radà do Spraw Kombatantów i Osób
Represjonowanych porozumienie w celu zapewnienia kombatantom i osobom represjonowanym pierwszeƒstwa w korzystaniu z us∏ug medycznych. Wejdzie ono w ˝ycie 1 listopada
2007 roku i dotyczyç b´dzie 25 tysi´cy pacjentów województwa Êlàskiego. Porozumienie
ma charakter otwarty, co oznacza, ˝e mogà do niego przyst´powaç kolejne zak∏ady opieki
zdrowotnej.
ombatanci i osoby represjonowane wraz z wdowami i wdowcami po nich stanowià w Polsce
grup´ pó∏ miliona osób, która ze wzgl´du na zas∏ugi dla kraju wymaga szczególnej troski. W województwie Êlàskim
mieszka 11 559 kombatantów i osób represjonowanych oraz 14 801 wdów
i wdowców po nich.
Wprawdzie w Konstytucji RP zapisano, ˝e „Rzeczpospolita Polska specjalnà opiekà otacza weteranów walk o niepodleg∏oÊç, zw∏aszcza inwalidów wojennych”, w praktyce jednak jest jeszcze
wiele do zrobienia w tej kwestii. I w∏aÊnie Êlàska inicjatywa mo˝e zapoczàtkowaç stworzenie ogólnokrajowej sieci
szpitali przyjaznych kombatantom.

K

Koncepcja utworzenia
grupy szpitali
Podstawà zawartego w Katowicach
porozumienia jest Program zabezpieczenia us∏ug zdrowotnych dla kombatantów i osób represjonowanych
w aglomeracji katowickiej. Koncepcja
utworzenia Grupy Szpitali Przyjaznych
Kombatantom powsta∏a, by zapewniç
kombatantom szczególne warunki leczenia schorzeƒ i urazów, których specyfika wymaga wieloprofilowego procesu terapeutycznego i szybkich decyzji
bez oczekiwania w wielomiesi´cznych
kolejkach. Porozumienie opracowano
z inicjatywy Wojewódzkiej Rady do
Spraw Kombatantów i Osób Represjo-

KOMBATANT nr 9/2007

nowanych, dzia∏ajàcej jako organ opiniodawczy i doradczy wojewody Êlàskiego. Przystàpi∏y do niego cztery katowickie szpitale:
1) ZOZ MSWiA im. sier˝anta Grzegorza Za∏ogi w Katowicach przy ulicy
G∏owackiego 10 (Szpitalny Oddzia∏ Ratunkowy, choroby wewn´trzne z kardiologià, nefrologia, Stacja Dializ, neurologia, chirurgia, ginekologia, laryngologia, leczenie nerwic, fizjoterapia, stomatologia, Pogotowie Ratunkowe);
2) Okr´gowy Szpital Kolejowy
SPZOZ w Katowicach, przy ulicy Panewnickiej 65 (okulistyka);
3) Szpital im. Stanis∏awa Leszczyƒskiego w Katowicach, przy ulicy Raciborskiej 26 (chemioterapia, onkologia,
Zak∏ad Opiekuƒczo-Leczniczy, ortopedia, rehabilitacja);
4) SPZOZ Szpital im. prof. Emila
Micha∏owskiego w Katowicach, przy
ulicy Strzeleckiej 9 (urologia).
Zawarcie Porozumienia umo˝liwi
tak˝e istotne skrócenie czasu oczekiwania na leczenie sanatoryjne (z pó∏tora
roku nawet do szeÊciu miesi´cy).
Âlàski Oddzia∏ Wojewódzki NFZ
w Katowicach wyrazi∏ zgod´ na dodatkowe finansowanie us∏ug medycznych
w tych placówkach s∏u˝by zdrowia, które majà zawartà umow´ z NFZ i podejmà si´ leczenia poza kolejnoÊcià kombatantów i osób represjonowanych. Âlàski Oddzia∏ Wojewódzki NFZ zap∏aci
te˝ za dodatkowe us∏ugi medyczne placówkom s∏u˝by zdrowia, je˝eli przekro-

czà uprzednio uzgodniony plan rzeczowo-finansowy.
Na mocy Porozumienia zostanie dodatkowo powo∏any konsultant do spraw
kombatantów (w szpitalu MSWiA) odpowiedzialny za organizacj´ ruchu chorych.

Potrzebne dokumenty
W Porozumieniu okreÊlono dokumenty, jakie powinna przed∏o˝yç osoba
ubiegajàca si´ o udzielenie Êwiadczeƒ
opieki zdrowotnej oraz ubiegajàca si´
(na podstawie ustawy z dnia 29 maja
1974 roku o zaopatrzeniu inwalidów
wojennych, wojskowych oraz ich rodzin,
DzU z 2002 roku nr 9, poz. 87
z póên.zm.) o uprawnienie do zaopatrzenia w bezp∏atne leki.
Uprawnieni do Êwiadczeƒ medycznych poza kolejnoÊcià sà:
• kombatanci i osoby represjonowane na podstawie legitymacji kombatanta lub zaÊwiadczenia wydanego przez
Urzàd do Spraw Kombatantów i Osób
Represjonowanych;
• inwalidzi wojenni na podstawie legitymacji inwalidy wojennego;
• wdowy, wdowcy po osobach uprawnionych posiadajàcy stosowne zaÊwiadczenie wydane przez Urzàd do Spraw
Kombatantów i Osób Represjonowanych.
Osoba ubiegajàca si´ o udzielenie
Êwiadczenia powinna przedstawiç:
• kart´ ubezpieczenia zdrowotnego
lub inny dokument potwierdzajàcy
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op∏acanie sk∏adek na ubezpieczenie
zdrowotne,
• dowód osobisty,
• ksià˝k´ inwalidy wojennego wydanà
po 26 lipca 2004 roku (dla inwalidów
wojennych),
legitymacj´ osoby represjonowanej
wydanej po 24 kwietnia 2003 roku (dla
osoby represjonowanej),
• skierowanie do leczenia szpitalnego lub na inne Êwiadczenia niewymienione w art. 57 ustawy o Êwiadczeniach
opieki zdrowotnej finansowanych ze
Êrodków publicznych z 27 sierpnia 2004
roku (DzU nr 210, poz. 2135
z póên.zm.).

Bezp∏atne leki
Prawo do bezp∏atnego zaopatrzenia
w leki majà wdowy i wdowcy po inwalidach wojennych – zgodnie z art. 28
ustawy z dnia 29 maja 1974 roku o zaopatrzeniu inwalidów wojennych, wojskowych oraz ich rodzin – uprawnieni
do renty rodzinnej.
Wnioski o bezp∏atne leki kierowane
do Âlàskiego Oddzia∏u NFZ powinny
zawieraç:
a) w przypadku wdów/wdowców po
inwalidach wojennych:

• imienny wniosek wdowy/wdowca
o wydanie decyzji dotyczàcej zaopatrzenia w bezp∏atne leki;
• orygina∏ zaÊwiadczenia z ZUS okreÊlajàcego podstaw´ prawnà przyznanych Êwiadczeƒ;
b) w przypadku ma∏˝onków inwalidów wojennych:
• imienny wniosek ma∏˝onka o wydanie decyzji dotyczàcej zaopatrzenia
w bezp∏atne leki;
• orygina∏ zaÊwiadczenia z ZUS okreÊlajàcego status inwalidy wojennego
(ma∏˝onka osoby wnioskujàcej);
• zaÊwiadczenia z urz´du skarbowego
(w oryginale) potwierdzajàce, ˝e ma∏˝onek inwalidy wojennego nie uzyskuje
dochodów podlegajàcych opodatkowaniu, co potwierdza, ˝e pozostaje na wy∏àcznym utrzymaniu m´˝a/˝ony;
• orygina∏ odpisu skróconego aktu
ma∏˝eƒstwa lub innego dokumentu
uwierzytelnionego przez pracownika
instytucji paƒstwowej „za zgodnoÊç
z orygina∏em”, potwierdzajàcego istnienia ma∏˝eƒstwa.
To nowatorskie rozwiàzanie ju˝ oddzia∏uje na nast´pne placówki, które
chcà przystàpiç do sieci szpitali przyjaznych kombatantom.
MM

istoria Polski jest nierozerwalnie zwiàzana z kulturà chrzeÊcijaƒskà, a Êwiadectwa obecnoÊci Maryi sà w niej powszechnie znane. Przypomnijmy choçby te najbardziej
rozpoznawalne jak: obrona Jasnej Góry
czy Cud nad Wis∏à w 1920 roku.
Dla autora wizerunku Matki Bo˝ej
˚o∏nierskiej – Henryka Widelskiego:
„Credo zawarte w s∏owach: Bóg, Honor,
Ojczyzna jest motywem przewodnim
pomys∏u oddania wszystkich ugrupowaƒ
i formacji wojskowych, a tak˝e organizacji paramilitarnych w opiek´ Matce Bo˝ej. Symbolem tego jest okrycie Maryi
w szynel wojskowy i oddanie w opiek´
Dzieciàtka Jezus czapki generalskiej.
Opaska bia∏o–czerwona znajdujàca si´
na r´kawie szynela symbolizuje dzia∏ania ˝o∏nierzy podziemia. Natomiast
d∏oƒ Maryi podtrzymujàca okrycie jest
wyrazem przyj´cia ich w opiek´.”
Obok obrazów takich jak: Matki Bo˝ej Patronki Lotników, Matki Bo˝ej Armii Podziemnej, Matki Bo˝ej Wygnaƒców, Matki Bo˝ej Stalagów i Matki Bo˝ej Katyƒskiej wizerunek Bogurodzicy
z Be∏˝yc jest kolejnym przedstawieniem
Matki Bo˝ej, nieod∏àcznie zwiàzanym
z kartami historii Polski.
Sz.˚.

H

Apteki przyjazne kombatantom
Apteka Êw. Franciszka, ul. Ma∏achowskiego 40, 42–500 B´dzin. Udziela 10 procent rabatu przy zakupie leków kombatantom i podopiecznym.
Apteka „Przyjazna”, ul. Wróblewskiego 46, 45–063 Opole. Udziela 10 procent rabatu przy zakupie leków dla kombatantów
i wdów po kombatantach.
Apteka Rondo ONZ, Rondo ONZ 1, 00–124 Warszawa, tel. (022) 335–77–35. Oferuje tanie leki i artyku∏y medyczne w programie Senior dla kombatantów.
red.
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Umorzenie
Êledztwa
Oddzia∏owa Komisja Âcigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Szczecinie umorzy∏a
Êledztwo w sprawie zamordowania w niemieckim obozie koncentracyjnym w Sachsenhausen genera∏a Stefana Grota–Roweckiego.
toku Êledztwa ustalono, ˝e
komendanta g∏ównego Armii
Krajowej zamordowano mi´dzy 2 a 7 sierpnia 1944 roku na specjalny rozkaz Heinricha Himmlera. Komendant obozu w Sachsenhausen Anton Kaindl oraz komendant podobozu
Zellenbau Kurt Eckarius otrzymali polecenie natychmiastowego wykonania
egzekucji. Przeprowadzono jà najprawdopodobniej w obozie Sachsenhausen.
Nieznane jest miejsce pochówku genera∏a „Grota”.
Âledztwo w cz´Êci dotyczàcej udzia∏u
Heinricha Himmlera, Antona Kindla
i Kurta Eckariusa w zabójstwie genera∏a Roweckiego umorzono z uwagi na
ich smierç. Post´powanie w sprawie
bezpoÊredniego sprawcy lub sprawców
zabójstwa genera∏a zosta∏o umorzone
z powodu nieustalenia sprawcy.
Aresztowanie genera∏a Stefana Grota–Roweckiego przez gestapo w Warszawie 30 czerwca 1943 roku by∏o wynikiem zdrady Eugeniusza Âwierczewskiego. Eugeniusz Âwierczewski zosta∏
skazany wyrokiem sàdu specjalnego
przy Komendzie G∏ównej Armii Krajowej na kar´ Êmierci. Wyrok wykona∏ 20
czerwca 1944 roku zespó∏ Wydzia∏u
Bezpieczeƒstwa i Kontrwywiadu II Oddzia∏u Komendy G∏ównej AK.

Genera∏ z ˝onà Halinà i córkà Irenà w Warszawie

Fot. ze zbiorów Stanis∏awa Roweckiego
Rok 1926

Fot. z archiwum Ireny Roweckiej–Mielczarskiej

Na podstawie komunikatu Dariusza
Wituszki – naczelnika Oddzia∏owej
Komisji Âcigania Zbrodni przeciwko
Narodowi Polskiemu w Szczecinie
opacowa∏ Szymon ˚yto

Fot. z archiwum Ireny Roweckiej–Mielczawskiej

W

Genera∏ Stefan Grot–Rowecki wr´cza karabin ˝o∏nierzowi z kompanii rekruckiej

