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Wieczne odpoczywanie racz im daç Panie
W listopadzie odnawiamy pami´ç o naszych bliskich i dalekich zmar∏ych, którzy zostali pogrzebani na cmentarzach, tu na ziemi ojczystej, w Europie i na innych kontynentach. A tak˝e o tych,
którzy oddali ˝ycie za Ojczyzn´, a ich groby imienne i bezimienne rozsiane sà po ca∏ym Êwiecie.
giem a ca∏à ludzkoÊcià. Nowe ˝ycie, jakie teraz zmartwychwsta∏y Jezus udziela
tym, którzy w Niego wierzà, jest poczàtkiem nowego aktu stworzenia. Na tym
polega Dobra Nowina, g∏oszona przez
Jego uczniów.

Co czeka nas po Êmierci
W kontekÊcie Dobrej Nowiny o Jezusie Chrystusie stawiamy pytania: co czeka nas po Êmierci, czy tam w ogóle coÊ
lub ktoÊ jest? Przecie˝ na istnienie ˝ycia
po Êmierci nie mamy ˝adnych dowodów.
Czy˝by? Czy˝ najwi´kszym dowodem na
istnienie ˝ycia po Êmierci nie jest nasze
doÊwiadczenie Boga, Jego mi∏oÊci, dobroci i mi∏osierdzia ju˝ tutaj na ziemi?
Weêmy jako przyk∏ad Êw. Paw∏a. Najpierw by wypleniç herezj´, ˝e Jesus jest
Mesjaszem, by∏ On gotów wsadziç do
wi´zienia, a nawet zabiç ka˝dego zwolennika Jezusa. Po spotkaniu twarzà
w twarz ze zmartwychwsta∏ym Jezusem,
teraz gotów jest On oddaç ˝ycie dla Jezusa i Jego uczniów. Czy ta
wielka mi∏oÊç do Jezusa trwaç
b´dzie tylko do momentu
Êmierci Paw∏a, czy te˝ przez ca∏à wiecznoÊç? Z wielkà ˝arliwoÊcià Pawe∏ zaÊwiadczy∏by, ˝e
– przez ca∏à wiecznoÊç. Dlatego
nasza pewnoÊç jest pewnoÊcià
wiary, a nie nauki, ale nasza
wiara opiera si´ na Êwiadectwie
konkretnych osób, których ˝ycie by∏o znane przed spotkaniem Jezusa i po spotkaniu
z Nim.

Fot. archiwum Rady OPWiM

W judaizmie i chrzeÊcijaƒstwie szczególnà rol´ pe∏ni pami´ç o dzie∏ach Boga
w historii, w tym tak˝e o osobach, które
powo∏ane przez Boga czynami te dzie∏a
urzeczywistnia∏y. Odnawiajàc w liturgii
paschalnej pami´ç o czynach z przesz∏oÊci, Bóg uobecnia je dziÊ dla nas. To odnosi si´ do Paschy Izraela i Paschy Jezusa Chrystusa. Pascha Jezusa nawiàzywa∏a do czynów Boga dokonanych w historycznej przesz∏oÊci w Egipcie. Przebaczenie wszystkich grzechów, zawarcie
wieczystego Przymierza, dokona∏o si´
nie dzi´ki krwi zwierz´cia, lecz dobrowolnej ofierze Jezusa na Krzy˝u. Na
nim Jezus odda∏ ˝ycie, przela∏ krew za
zbawienie nie tylko Izraelitów, ale ca∏ego Êwiata. Jako Zmartwychwsta∏y, Jezus
przeszed∏ od ˝ycia do Êmierci, by nas,
swój Lud przeprowadziç od Êmierci do
˝ycia wiecznego. Jego Pascha jest spe∏nieniem obietnicy Boga, ˝e Mesjasz jako Baranek paschalny dokona zbawienia Izraela i Êwiata. Jego Krew przypiecz´tuj´ Nowe Przymierze mi´dzy Bo-

Obcowaniem
Êwi´tych

Cmentarz ˝o∏nierzy Legionów Polskich w Jeziornej
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To jest zasadnicza racja, dlaczego m.in. szczególnie w listopadzie odnawiamy pami´ç
o naszych zmar∏ych. KoÊció∏
na przestrzeni swej historii
otacza∏ wielkim szacunkiem

doczesne szczàtki, czyli relikwie m´czenników i Êwi´tych, a czyni to ze
wzgl´du na wiar´ w zmartwychwstanie
w ciele Jezusa Chrystusa. Jego zmartwychwstanie jest dla nas koronnym dowodem, ˝e pragnieniem Boga jest te˝
nasze zmartwychwstanie, co oznacza
udzia∏ we wspólnocie z Bogiem, który
zbawia ca∏ego cz∏owieka.
Tak jak spotkanie przy grobie m´czennika czy Êwi´tego by∏o okazjà do
wspominania wielkich dzie∏ Boga (tak˝e
dzi´kowania za nie), tak spotkanie przy
grobach bohaterów, czy bliskich naszych
zmar∏ych jest okazjà do okazania im naszej wdzi´cznoÊci. Wi´cej, szacunek
i czeÊç dla ich doczesnych szczàtków jest
przejawem ˝ywej, otwartej na teraêniejszoÊç i przysz∏oÊç, duchowej relacji pomi´dzy ˝ywymi a zmar∏ymi. Ta relacja
duchowej solidarnoÊci mi´dzy tymi, którzy sà ju˝ we wspólnocie z Bogiem
w niebie a nami ˝ywymi, nazywana jest
w naszej wierze obcowaniem Êwi´tych.
Mo˝emy oczekiwaç od tych, którzy sà
ju˝ z Bogiem i u Boga wstawiennictwa
i duchowego wsparcia, a ci, którzy sà
jeszcze w drodze, oczyszczajàc si´ ku
pe∏nemu oglàdaniu Boga, mogà te˝ liczyç na nasze modlitewne wsparcie.
Ta perspektywa daje nam jeszcze jednà nadziej´, a mianowicie na mo˝liwe
pojednanie wszystkich na naszych cmentarzach. To pojednanie nastàpi∏o ju˝
w Passze Jezusa Chrystusa. Uczestniczà
ju˝ w nim ci, którzy przekroczyli bramy
Êmierci. Oni, nawet, jeÊli za ˝ycia nie byli pojednani ze sobà w pe∏ni, to przemieniajàca moc Chrystusowego Krzy˝a mo˝e w nich tego dokonaç i na pewno dokonuje. Dla nas ˝yjàcych, perspektywa
obcowania Êwi´tych, powinna byç zach´tà do szukania dróg pojednania ze sobà.
W tym z pewnoÊcià pomagajà nam z nieba, ci, których groby nawiedzamy. Niech
na ˝adnym z nich nie zabraknie dowodów naszej pami´ci i modlitwy.
ks. Zdzis∏aw Wojciechowski SJ
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Nie jesteÊmy ju˝
instytucjà pami´ci selektywnej
Rada Ochrony Pami´ci Walk i M´czeƒstwa nie kontroluje inicjatyw spo∏ecznych, wr´cz przeciwnie – animuje wiele z nich i je wspiera. Pomoc dotyczy zw∏aszcza dzia∏aƒ spo∏ecznych, pozarzàdowych oraz administracji publicznej, które majà na celu ratowanie obiektów naszej pami´ci narodowej.
Rozmowa „Kombatanta” z sekretarzem Rady OPWiM Andrzejem Przewoênikiem
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Ale trzeba te˝ powiedzieç, ˝e bilans
dzia∏alnoÊci w latach PRL mo˝na wyraênie zrównowa˝yç wieloma pozytywnymi dzia∏aniami majàcymi na celu
przede wszystkim ratowanie miejsc,
gdzie walczyli, cierpieli i gin´li Polacy.
OczywiÊcie z ca∏ym baga˝em ideologicznego podejÊcia do tych problemów,
czyli zafa∏szowaƒ, nieprawdziwych informacji, pó∏prawd, itd. Po 1989 r. sytuacja uleg∏a radykalnej zmianie. Rada
OPWiM animuje wiele inicjatyw spo∏ecznych i je wspiera. Pomoc dotyczy
zw∏aszcza dzia∏aƒ podejmowanych
przez organizacje kombatanckie i pozarzàdowe oraz administracj´ publicznà.
Majà one na celu ratowanie obiektów
naszej pami´ci narodowej z zachowaniem lokalnych tradycji.

Skoro o nich mowa, to zwróc´ uwag´
na tablice upami´tniajàce rozstrzeliwanie w Warszawie, na których funkcjonuje okreÊlenie Niemców jako hitlerowców. Czym podyktowany by∏ ten wybór?
Nawet w potocznych rozmowach, dzia∏aniach, korespondencji w wolnej Polsce
cz´Êciej pojawia si´ s∏owo „hitlerowskie”
ni˝ „niemieckie”. Po prostu zbrodnie pope∏nione przez III Rzesz´ na narodzie
polskim i innych narodach by∏y kojarzone
z postacià Hitlera. Nie jest to okreÊlenie
b∏´dne, niemniej jednak po kilkudziesi´ciu latach doÊwiadczeƒ okazuje si´, ˝e
doÊç szybko zaciera si´ wiedza o tym, kto
dokona∏ tej zbrodni. Bardzo cz´sto pojawiajà si´ opracowania ksià˝kowe i publikacje prasowe, które w sposób krzywdzà-

Fot. Szymon ˚yto

Kierowana przez Pana od kilkunastu
lat Rada Ochrony Pami´ci Walk i M´czeƒstwa to instytucja dzia∏ajàca ju˝ 60
lat. Nie zawsze by∏a to Rada Pami´ci.
Czy by∏a to bardziej rada niepami´ci
narodowej lub rada selektywnej pami´ci? Jak zmienia∏a si´ polityka Rady,
która do 1989 r. mia∏a ograniczone politycznie pole dzia∏ania?
Rada OPWiM powsta∏a w 1947 r.,
kiedy organizowano dwa najwa˝niejsze
martyrologiczne muzea w Polsce na terenach niemieckich obozów zag∏ady:
KL Auschwitz–Birkenau i na Majdanku. Instytucja mia∏a byç swego rodzaju
„czapkà”, czuwajàcà nad tym, ˝eby te
muzea w∏aÊciwie pracowa∏y, ale przede
wszystkim ˝eby ochroniç pozosta∏oÊci
po miejscach martyrologii narodu polskiego i innych narodów. Przez kilkadziesiàt lat funkcjonowania w PRL Rada OPWiM by∏a instytucjà, która – trzeba to otwarcie powiedzieç – kontrolowa∏a wszelkie paƒstwowe i spo∏eczne
inicjatywy w zakresie upami´tniania.
By∏a wykonawcà polityki partii komunistycznej. Taka jest prawda i nie mo˝na
tego ukrywaç. Niestety, by∏a instytucjà
pami´ci selektywnej, dlatego ˝e bardzo
wiele obszarów naszej pami´ci narodowej w swojej dzia∏alnoÊci pomija∏a. Dotyczy∏o to wydarzeƒ, miejsc i obiektów,
znajdujàcych si´ zarówno na emigracji,
jak i w Polsce. Niektóre obszary narodowej pami´ci nie by∏y obiektem zainteresowania Rady OPWiM. Dotyczy∏o
to m.in. problematyki katyƒskiej, Armii
Krajowej, Polskiego Paƒstwa Podziemnego czy miejsc pami´ci za naszà
wschodnià granicà.

Sekretarz Rady OPWiM Andrzej Przewoênik
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cy pomijajà odpowiedzialnoÊç Niemców
za zbrodnie przez nich pope∏nione
w okresie II wojny Êwiatowej. W tym kontekÊcie pojawiajà si´ Polacy i to jest z∏e
zjawisko, które trudno nam zaakceptowaç. Przekucie wszystkich tablic i wszystkich pomników, by zmieniaç to s∏owo, jest
praktycznie niemo˝liwe. OkreÊlenie „hitlerowskie” nie jest b∏´dne. Od co najmniej kilku lat, kiedy trafiajà do nas ró˝nego rodzaju wnioski o upami´tnienie,
bardzo konsekwentnie nie tylko sugerujemy, ale tak˝e prosimy, ˝eby pos∏ugiwaç
si´ okreÊleniami: „zbrodnie niemieckie”
czy „Rzeszy Niemieckiej”, by nie pisaç:
„hitlerowskich”.

Fot. archiwum Rady OPWiM

Prace Rady OPWiM sà elementem
budowania tradycji narodowej. Jak jej
dzia∏ania wyglàdajà w kontekÊcie dzia∏alnoÊci analogicznych instytucji innych
narodów?
Wspó∏pracujemy z Instytutem Pami´ci M´czenników i Bohaterów Holocaustu Yad Vashem w Jerozolimie, Holocaust Museum w Waszyngtonie czy
American Jewish Committy w Waszyngtonie. Te kontakty sà dobre.
Rzeczpospolita niepodleg∏a by∏a paƒstwem wielonarodowoÊciowym, wielowyznaniowym i wielokulturowym.
Mieszkali w niej przecie˝ obywatele
ró˝nych narodowoÊci i wyznaƒ, o pami´ç ich wszystkich jednakowo musimy
dbaç. Wiadomo, ˝e wÊród obywateli
polskich b´dàcych ofiarami II wojny
Êwiatowej by∏o mnóstwo ˚ydów, byli
Bia∏orusini i Ukraiƒcy.

Cmentarz Orlàt Lwowskich
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Wspó∏praca z tymi narodami jest
pewnà normà. I tak proporcjonalnie do
strat intensywne sà kontakty z wieloma
˝ydowskimi instytucjami zarówno
w Stanach Zjednoczonych, Izraelu, jak
i innych cz´Êciach Êwiata. Przyk∏adem
wieloletniej wspó∏pracy jest urzàdzenie
niezwykle wa˝nego miejsca upami´tniajàcego ofiary holocaustu w Be∏˝cu.
Zbudowany tam pawilon wystawienniczy pokazuje dramat oko∏o pó∏ miliona
˚ydów galicyjskich. OczywiÊcie takich
form wspó∏pracy jest wi´cej – wspomn´
na przyk∏ad wspó∏prac´ z Komisjà Rabinicznà do Spraw Cmentarzy, która
wspólnie z nami odszukuje, porzàdkuje,
upami´tnia groby i cmentarze ofiar
wojny narodowoÊci ˝ydowskiej. To jest
dobra wspó∏praca. OczywiÊcie nie jest
ona widowiskowa, ale merytoryczna
i konsekwentna.
Wspó∏praca z Rosjà ma oczywiÊcie
innà jakoÊç.
Wspó∏praca z Rosjà ma absolutnie
innà jakoÊç przede wszystkim dlatego,
˝e te relacje zawsze by∏y, sà i b´dà obcià˝one wielkimi emocjami. To wspó∏dzia∏anie nie jest ∏atwe, niemniej jednak staramy si´ razem z rosyjskimi partnerami znajdowaç takie wyjÊcia z sytuacji, które b´dà satysfakcjonujàce dla
obu stron. Po obu stronach jest wiele
spraw do za∏atwienia. Nie chodzi tylko
o tzw. spraw´ katyƒskà. Rosjanie majà
prawie 700 cmentarzy – na których pochowano ˝o∏nierzy Armii Sowieckiej
– rozrzuconych po Polsce, którymi Paƒ-

stwo Polskie na co dzieƒ si´ opiekuje.
Niezale˝nie od wszystkiego sà pozytywne efekty tej wspó∏pracy. To jest wa˝ne
dla nas upami´tnienie naszych ofiar
w Katyniu, Miednoje, ale tak˝e bardzo
wielu innych miejscach w ró˝nych cz´Êciach Rosji. To miejsca zwiàzane
z dramatem ˝o∏nierzy Armii Krajowej,
którzy znaleêli si´ w ∏agrach sowieckich
po 1944 r., zes∏aƒców syberyjskich czy
zes∏aƒców w ró˝nych innych cz´Êciach
b. Zwiàzku Sowieckiego.
Czy obserwowa∏ Pan rosyjskie reakcje
na znoszenie niektórych radzieckich
pomników w Polsce?
Zawsze sà to trudne sytuacje. Gdy
chodzi o sprawy grobów i cmentarzy
wojennych to sprawa jest absolutnie jasna. To sà obiekty nienaruszalne i Polska roztoczy∏a w∏aÊciwà opiek´ nad
cmentarzami rosyjskimi. Spotka∏o si´ to
z wieloma pozytywnymi wypowiedziami
tak˝e najwy˝szych w∏adz rosyjskich,
m.in. b. ministra spraw zagranicznych
Federacji Rosyjskiej W∏adimira Iwanowa. Wspólnie z Rosjanami zrobiliÊmy
pierwszà ksi´g´, w której znalaz∏ si´ inwentarz cmentarzy ˝o∏nierzy Armii Sowieckiej na terenie Polski. OczywiÊcie
w rozmowach podnosimy trudne problemy, bo po to jest mechanizm wspó∏pracy, wynikajàcy z umowy dwustronnej, by staraç si´ je rozwiàzywaç. Tak˝e
te dotyczàce rozbiórek pomników, które pozosta∏y po czasach komunizmu.
Bardzo cz´sto znajdujemy zrozumienie
ze strony rosyjskiej. To jest oczywiÊcie
kwestia sposobu stawiania sprawy, rozmowy, procedur. Pod tym wzgl´dem
bardzo du˝o nauczy∏y si´ tak˝e samorzàdy i spo∏ecznoÊci lokalne. Poza dywagacjami prasowymi ostatnie lata nie
owocowa∏y ˝adnymi konfliktami z partnerami rosyjskimi. Minione 10 lat by∏y
pod tym wzgl´dem spokojne i pozwoli∏y nam i Rosjanom zdobyç nowe doÊwiadczenie w za∏atwianiu tych spraw.
Jaka jest Pana opinia o konflikcie wokó∏ pomnika ofiar polskich na Ukrainie?
Upami´tnienie ofiar zbrodni ukraiƒskich nacjonalistów na Wo∏yniu i w ca∏ej
Polsce po∏udniowo–wschodniej zwykle
wywo∏uje emocje. Nikt Êwiadomy, znajàcy tamte lata nie kwestionuje potrzeby
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Prace Rady sà tak˝e wa˝nym elementem budowania opinii o Polsce za granicà. Jak Pan ocenia dzia∏ania Rady
w tym zakresie?
DoÊwiadczenia kilkunastu lat pracy
Rady OPWiM w nowej rzeczywistoÊci
politycznej pokazujà, jak wa˝nà rol´ odegra∏a Rada przy wygaszaniu ró˝nego rodzaju konfliktów przygranicznych, które
wywodzà si´ z przesz∏oÊci, zw∏aszcza
w relacjach polsko–ukraiƒskich. To jest
ogromne zadanie, które po cichu, ale
konsekwentnie Rada realizowa∏a. Wielu
partnerów poza granicami kraju, zwróci∏o uwag´, ˝e mamy wk∏ad poprzez wspólne dzia∏ania w przygotowanie wejÊcia
Polski do UE i NATO. MyÊl´, ˝e zakres
prac Rady wskazuje na ogromny szacunek Polaków do tych wa˝nych dla to˝samoÊci, kultury i dziedzictwa narodowego
miejsc poza granicami kraju. Tych miejsc
jest wiele, proces jest wi´c niezwykle
trudny. Nasi zagraniczni partnerzy
– m.in. Niemcy, Anglicy – majà rozbudowane agendy, sà zdecydowanie bogatsi
od nas, chocia˝ u nich skala problemu
jest mniejsza. Niestety, Polska nale˝y do
tych spoÊród paƒstw europejskich, w których liczba i wielkoÊç obiektów i ich rozrzucenie w ró˝nych cz´Êciach Êwiata sà
najwi´ksze. Groby Polaków sà rozsiane
po ca∏ym Êwiecie, nieraz w wyjàtkowo
trudno dost´pnych miejscach.
Jak dzia∏alnoÊç Rady lokuje si´ w realizacji polityki paƒstwa? Czy oczekuje
Pan zmian w tej kwestii?
Przede wszystkim chcia∏bym przyj´cia przygotowanej w Ministerstwie Kul-

tury i Dziedzictwa Narodowego ustawy
o miejscach pami´ci narodowej. Jest to
tak˝e oczekiwanie samorzàdów lokalnych, administracji paƒstwowej, wielu
Êrodowisk kombatanckich w kraju i poza jego granicami. Trudno te˝ pogodziç
mi si´ z tym, ˝e instytucja, która prowadzi dzia∏ania na ca∏ym Êwiecie w tak delikatnej, wa˝nej, pracoch∏onnej i emocjonalnej sferze, liczy zaledwie czterdzieÊci osób. To jest po prostu za ma∏o
i zapewne – mówi´ to odpowiedzialnie
– mo˝na by zdecydowanie wi´cej zrobiç, gdyby Rad´ OPWiM wzmocniono
kadrowo, tworzàc realne mo˝liwoÊci
dzia∏ania stosowane do skali i rangi. Podobne instytucje w Niemczech liczà kil-

Fot. archiwum Rady OPWiM

Czy z Niemcami w ostatnim okresie
dochodzi∏o do nieporozumieƒ?
W sprawach polsko–niemieckich ten
trudny dialog jest prowadzony bardzo
konsekwentnie. Istotne sà dwa jego
aspekty: groby polskie w Niemczech
– w prawie ka˝dej miejscowoÊci znajdziemy groby Polaków, którzy byli ofiarami wojny: ˝o∏nierzy, jeƒców, wi´êniów,
a tak˝e ofiar obozów koncentracyjnych,
obozów pracy, robotników przymusowych, którzy przeszli przez ca∏y „system
sprawiedliwoÊci III Rzeszy”. Sà te˝ groby ˝o∏nierzy niemieckich w Polsce, gdzie
Niemcy prowadzà ekshumacje i tworzà
cmentarze zbiorcze. Efektem zarówno
doÊwiadczeƒ, jak wspó∏pracy z Niemcami jest przygotowanie i zawarcie – trzy
lata temu – umowy o ochronie grobów.
To bardzo wa˝ny akt prawny, chocia˝by,
dlatego, ˝e poszerza on zapisy traktatu
polsko–niemieckiego w zakresie ochrony grobów i cmentarzy wojennych, ofiar
wojny i ofiar przemocy totalitarnej.
Z naszego punktu widzenia jest wa˝ne,
˝e strona niemiecka nie tylko gwarantuje ochron´ prawnà obiektów, które znajdujà si´ na terenie Niemiec, ale równie˝
utrzymanie tych miejsc. Dotychczas by∏o
z tym wiele k∏opotów. OczywiÊcie bardzo du˝o problemów pozosta∏o po okresie PRL. Trzeba je konsekwentnie rozwiàzywaç, nadrabiajàc stracony czas.
Wiele Êrodowisk oczekuje, ˝e to stanie
si´ natychmiast. Niestety jest to proces,

który trwa, a – znajàc niemieckà machin´ biurokratycznà – b´dzie trwa∏ d∏ugo.
W tej materii czas nie jest naszym sprzymierzeƒcem, wielu Êwiadków odchodzi
niepozostawiajàc ˝adnych relacji i z tym
mamy k∏opot. OtrzymaliÊmy cz´Êç materia∏ów dotyczàcych grobów Polaków,
które znajdowa∏y si´ w RFN. Nie mieliÊmy dokumentacji miejsc, które znajdowa∏y si´ w granicach b. NRD. Mam nadziej´ i takie mamy deklaracje niemieckich partnerów, ˝e w wyniku prowadzonych rozmów w przysz∏ym roku strona
niemiecka te dokumenty, materia∏y, spisy i wskazania lokalizacyjne przeka˝e do
naszej dyspozycji.

Grób cz∏onków Rzàdu Narodowego „Wiernym synom Ojczyzny 1830–1831”

Fot. archiwum Rady OPWiM

postawienia takiego pomnika. W grudniu na posiedzeniu Rady OPWiM planujemy ten problem omówiç. B´d´ namawia∏ cz∏onków Rady, aby Rada jako
instytucja paƒstwowa wspólnie z w∏adzami Warszawy podj´∏a dzia∏ania, by powsta∏ w Warszawie pomnik upami´tniajàcy wszystkie ofiary zbrodni ukraiƒskich
nacjonalistów – zarówno na Wo∏yniu, jak
i w Ma∏opolsce po∏udniowo–wschodniej. Ta ogromna grupa ludzi, którzy ponieÊli Êmierç w wyjàtkowo dramatycznych okolicznoÊciach zas∏uguje na upami´tnienie w stolicy paƒstwa. Ma to byç
pomnik, który b´dzie ∏àczy∏, a nie dzieli∏,
a tak˝e nie b´dzie prowokowa∏ do emocjonalnych wypowiedzi i dzia∏aƒ po obu
stronach. Niezale˝nie od wszystkiego
wiele grobów i cmentarzy Polaków jest
ju˝ nie do odszukania i upami´tnienia.

Pomnik Józefa Franczaka na Lubelszczyênie
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nia spo∏eczeƒstwa obywatelskiego.
Sprawy pami´ci narodowej, grobów,
cmentarzy i szacunku dla poleg∏ych powinny byç bardzo wa˝nà cz´Êcià polityki ka˝dego paƒstwa, ka˝dej ekipy rzàdowej.
Marzy mi si´, ˝eby polski prezydent
czy polski premier b´dàc z wizytà oficjalnà w Niemczech, we Francji,
w Wielkiej Brytanii znalaz∏ chwil´ czasu, ˝eby odwiedziç choç jedno najwa˝niejsze symboliczne miejsce zwiàzane

z historià, z dramatem Polaków. Niezrozumia∏e dla mnie jest to, ˝e ˝aden
prezydent i ˝aden premier Rzeczypospolitej w czasie oficjalnej wizyty np.
w Niemczech nigdy nie pojecha∏ do
Sachsenhausen, które jest tak niezwykle istotnym miejscem dla Polaków, takim jak dla ˚ydów KL Auschwitz–Birkenau. To tam zginà∏ komendant g∏ówny Armii Krajowej gen. Stefan
Grot–Rowecki, byli wi´zieni profesorowie uczelni krakowskich, polscy duchowni. Oczekuj´, ˝e politycy nie b´dà
tej sfery traktowaç po macoszemu,
a odniosà si´ do niej w sposób powa˝ny
i odpowiedzialny.

Fot. archiwum Rady OPWiM

kaset osób, w Wielkiej Brytanii – ponad tysiàc osób. Je˝eli politycy traktujà
sprawy pami´ci narodowej powa˝nie, to
ta sytuacja powinna ulec zmianie.
Zosta∏o jeszcze pó∏tora roku kadencji
Rady i myÊl´, ˝e zmiany polityczne nie
b´dà mia∏y wp∏ywu na jej bie˝àcà dzia∏alnoÊç. Uwa˝am, ˝e sfera pami´ci powinna byç zdecydowanie ponad podzia∏ami politycznymi. To jest fundament
to˝samoÊci narodowej, naszego dziedzictwa, który jest elementem budowa-

Fot. archiwum Rady OPWiM

Prace budowlane pod auspicjami Rady OPWiM w Borszczówce

Pomnik w Hucie Pieniackiej poÊwi´cony pami´ci Polaków zamordowanych przez Ukraiƒców
w 1944 r.
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Âwiadomie u˝yj´ liczby mnogiej: jak
uk∏ada si´ wspó∏praca z KoÊcio∏ami?
Wspó∏pracujemy z wieloma KoÊcio∏ami, nie tylko rzymskokatolickim. Robimy
to w kraju i zagranicà. Dzia∏amy nawet
w Afryce i daleko na wschodzie, gdzie
wiele naszych zadaƒ realizujemy razem
z misjami katolickimi. Wspó∏pracujemy
oczywiÊcie z KoÊcio∏ami prawos∏awnym
i grekokatolickim oraz Êrodowiskami ˝ydowskimi. Odbywa si´ to na ró˝nych poziomach i w ró˝nych miejscach.
W pracach Rady OPWiM uczestniczy
du˝o ludzi, wiele Êrodowisk, instytucji
i firm zainteresowanych i zatroskanych
stanem polskich pamiàtek na obczyênie. Prosz´ o wskazanie najbardziej zas∏u˝onych.
Nie zrobi´ tego, gdy˝ mamy kontakty
z ponad trzema tysiàcami ró˝nego rodzaju instytucji, organizacji pozarzàdowych, poczynajàc od fundacji, towarzystw kresowych, organizacji kombatanckich, poprzez organizacje, które
w cz´Êci albo w ca∏ej dzia∏alnoÊci
uwzgl´dniajà sprawy pami´ci narodowej. Ka˝da organizacja i instytucja
dzia∏a w spo∏ecznoÊci lokalnej. Sà wÊród
nich organizacje, z którymi wspó∏pracujemy bardzo ÊciÊle, cz´sto w ramach
wieloletnich programów, które realizujemy wspólnie np. z Federacjà Rodzin
Katyƒskich. ChcielibyÊmy, ˝eby w ró˝nego rodzaju inicjatywach i pracach brali udzia∏ ludzie m∏odzi. Stàd np. corocznie jest organizowany obóz na Wo∏yniu,
gdzie polscy harcerze i ukraiƒska m∏odzie˝ porzàdkujà miejsca pami´ci naro-
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Czy ci ludzie i instytucje sà w jakiÊ
sposób wyró˝niani?
Nadajemy w ciàgu roku wiele medali
Opiekuna Miejsc Pami´ci Narodowej.
W grudniu, przed Êwi´tami Bo˝ego
Narodzenia zbiera si´ uroczyÊcie Rada,
a póêniej przy choince spotykamy si´
z grupà szczególnie zas∏u˝onych osób
pochodzàcych z ró˝nych miejsc. Wtedy
wr´czamy medale, które sà skromnà
formà uhonorowania tych, którzy podejmujà trud dzia∏ania w sferze pami´ci narodowej.
Czy wÊród zmar∏ych osób zwiàzanych
z pracami Rady jest ktoÊ, kogo mo˝na
by w sposób szczególny wyró˝niç?
Prof. Aleksander Gieysztor, wiceprzewodniczàcy Rady OPWiM, z którym wspó∏pracowa∏em ponad szeÊç lat,
s∏u˝y∏ mnie i Radzie màdrà radà i podpowiedzià w wielu trudnych momentach. Jan Nowak–Jezioraƒski bardzo
konsekwentnie Êledzi∏ naszà dzia∏alnoÊç i w wielu sprawach doradza∏ mi
i konsultowa∏. Takich osób jest bardzo
du˝o, d∏ugo mo˝na by ich wymieniaç.
Co pozosta∏o jeszcze do zrobienia?
To jest niekoƒczàca si´ historia, dlatego ˝e do zrobienia jest ogromnie du˝o.
Na wschodzie – czeka nas odbudowa
i przede wszystkim dokumentowanie tysi´cy miejsc pami´ci, które tam pozosta∏y. Mamy ÊwiadomoÊç, ˝e wielu tych
miejsc nie uda si´, ani odszukaç, ani
upami´tniç, ale staramy si´ zrobiç jak
najwi´cej mimo niezwyk∏ych trudnoÊci.
Problemy sà równie˝ na zachodzie.
Trzeba wszystkie zaniedbania naprawiç.
Cz´sto musimy zmieniaç wystrój ca∏ego
cmentarza. Przygotowujemy si´ do bardzo du˝ego remontu cmentarza na
Monte Cassino, teraz koƒczy si´ remont cmentarza w Bolonii. To sà bardzo du˝e inwestycje. OdbudowaliÊmy
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cmentarze w paƒstwach afrykaƒskich,
Indiach, Iranie. Mamy program, który
nie mo˝e byç realizowany ze wzgl´du
na warunki wojenne w Iraku. Ciàgle
jest coÊ do zrobienia.
Ostatnio mówi si´ o mi´dzynarodowym projekcie powo∏ania w Warszawie
muzeum II wojny Êwiatowej?
Ta inicjatywa pojawi∏a si´ w wypowiedzi historyka prof. Paw∏a Machcewicza,
który Êledzi te problemy. OczywiÊcie, co
do tego potrzebna jest powa˝na dyskusja. Nie wiem, czy w Polsce jest potrzebne wielkie muzeum II wojny Êwiatowej.
To przecie˝ nie jest kwestia, ˝ebyÊmy
my Polacy pokazywali Êwiatu histori´ II
wojny Êwiatowej. Polsce potrzeba kilku
placówek, pokazujàcych najbardziej
symboliczne, bolesne momenty naszej
historii. Jest w budowie Muzeum Historii Polski, dzia∏a Muzeum Powstania
Warszawskiego. Powinna jeszcze powstaç placówka na kanwie dyskusji polsko–niemieckich, pokazujàca problem
wyp´dzonych. Potrzebny jest tak˝e instytut bàdê muzeum kresowe, by pokazaç etos Polaków na kresach wschodnich nie tylko w kontekÊcie martyrologii, ale i dziedzictwa Polaków, które pozostawili na tych terenach. Tego w naszym kraju wyraênie brakuje. Do dzisiaj
nie ma profesjonalnej placówki w Polsce, która dokumentowa∏aby losy milionów ludzi z kresów. Du˝a cz´Êç polskich rodzin ma tam korzenie. Celowy
jest te˝ pomys∏ powstawania placówek
w miejscach kaêni w ma∏ych miejscowoÊciach. To jest kwestia zmian w ÊwiadomoÊci historycznej Polaków. Ostatnie
kilkanaÊcie lat naszej pracy przynios∏o
efekt w postaci zupe∏nie innego postrzegania historii Polski i przybli˝enia
wielu tematów, które nie funkcjonowa∏y dotàd w naszej ÊwiadomoÊci. Musz´
tak˝e wspomnieç o potrzebie utworzenia w Warszawie Instytutu i Muzeum
Katyƒskiego z prawdziwego zdarzenia.
Czy dzia∏alnoÊç edytorska Rady ma
charakter bardziej dokumentacyjny czy
edukacyjny?
Wspieramy ró˝nego rodzaju opracowania, które budujà warsztat naszej
pracy, tzn. dotyczà miejsc pami´ci i sà
inicjatywami lokalnymi oraz ponadlo-

kalnymi, wa˝nymi dla naszych dzia∏aƒ
jako instytucji zajmujàcej si´ pami´cià
narodowà. Wspieramy wiele opracowaƒ naukowych, które pokazujà nieznane i mniej udokumentowane wàtki
naszej historii, ró˝nego rodzaju publikacje majàce na celu przybli˝enie wydarzeƒ i ludzi zas∏u˝onych dla Polski.
W tym roku uka˝à si´ pierwsze tomy
dwóch serii publikacji napisanych
w przyst´pny sposób z myÊlà o m∏odych
ludziach. Pokazane zostanà w nich postaci zas∏u˝one dla Polski i miejsca wa˝ne dla naszej ÊwiadomoÊci historycznej
jak: Palmiry, Katyƒ, Miednoje, Charków, Cmentarz Orlàt Lwowskich.
Chcemy, ˝eby prace te ukaza∏y si´ w nak∏adzie co najmniej pi´ciu tysi´cy egzemplarzy.
Kiedy uka˝e si´ „Przesz∏oÊç i Pa mi´ç”?
MieliÊmy przerw´ w wydawaniu
ze wzgl´du na to, ˝e zajmujà si´ tym
pracownicy obcià˝eni pracà. Mimo ˝e
jest nas za ma∏o, wrócimy do publikowania biuletynu, poniewa˝ cieszy∏ si´
on sporà popularnoÊcià. Chcemy sprawy, które dla nas sà niezwykle wa˝ne,
przekazaç równie˝ zainteresowanym
Êrodowiskom.

Fot. archiwum Rady OPWiM

dowej (zob. te˝ s. 8). To znakomita,
a równoczeÊnie nienachalna edukacja
historyczna. Oddzia∏uje znacznie lepiej
ni˝ przyswajanie wiedzy z podr´czników, poniewa˝ istotne sà bezpoÊrednie
kontakty przy pracy i przyjaênie, które
si´ wówczas zawiàzujà. To wszystko
owocuje póêniej bardzo cennymi inicjatywami. Warto to wspieraç.

Pomnik poÊwi´cony ˝o∏nierzom AK i strukturom
obwodu poakowskiego w Soko∏owie Podlaskim
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Cmentarze wspólnej troski
Nasza akcja opieki nad grobami ˝o∏nierzy Legionów Polskich Józefa Pi∏sudskiego walczàcych w latach
1915–1916 pod Kostiuchnówkà z wojskami rosyjskimi rozpocz´∏a si´ od wizyty W∏adys∏awa Baraƒskiego, emerytowanego nauczyciela, w Komendzie
Hufca Zwiàzku Harcerstwa Polskiego
w Zgierzu. Dosta∏ list od dyrektora
szko∏y w Kostiuchnówce Aleksandra
Hawryluka, w którym zwraca∏ on uwag´
na katastrofalny stan cmentarzy polskich w tych okolicach. Wkrótce zdecydowaliÊmy w hufcu, ˝e pojedziemy zobaczyç, co harcerze mogliby tam zrobiç.
By∏ to 1996 r. Rok póêniej zorganizowa-

liÊmy trzykrotnie wyjazdy rekonesansowe, co pozwoli∏o nam odszukaç i zinwentaryzowaç wiele cmentarzy.

Cmentarz w Kostiuchnówce

W 1998 r. odby∏ si´ pierwszy obóz w Kostiuchnówce. Przez dwa tygodnie grupa
kilkudziesi´ciu harcerzy pracowa∏a na
cmentarzu w tzw. Polskim Lasku pod Kostiuchnówkà. Przywracali z niebytu do istnienia cmentarz legionowy. Zachowa∏o si´
jedynie kilkanaÊcie kopczyków ziemnych
i zrujnowanych obramowaƒ betonowych.
Na podstawie uk∏adów mogi∏ uda∏o nam
si´ odtworzyç prawà stron´ cmentarza
oraz centralne upami´tnienie z krzy˝em.
Cmentarz zosta∏ celowo zniszczony przez w∏adze komunistyczne –
w jego miejsce posadzono las. Przynajmniej po∏owa mogi∏, w których
pochowano legionistów,
na pewno znikn´∏a z powierzchni ziemi. Na podstawie pozosta∏ych uda∏o
nam si´ odtworzyç wyglàd tego miejsca. Ju˝
wiadomo, ˝e powinno
Cmentarz w Polskim Lasku pod Kostiuchnówkà
tam byç ponad 40 mogi∏.

Fot. archiwum Komendy Hufca ZHP w Zgierzu

Fot. archiwum Komendy Hufca ZHP w Zgierzu

Harcerze z Komendy Hufca w Zgierzu od 1996 r. odnajdujà i odbudowujà cmentarze polskich legionistów na Ukrainie. Nawiàzali wspó∏prac´ z tamtejszà m∏odzie˝à. Zach´cili do tych dzia∏aƒ inne hufce. Przywo˝à te˝ ogieƒ z Kostiuchnówki rowerowà Sztafetà Ognia Niepodleg∏oÊci na obchody Narodowego Âwi´ta Niepodleg∏oÊci, 11 listopada, w Polsce.
W pracach przy odbudowie cmentarzy bardzo pomagali nam Ukraiƒcy,
szczególnie w pierwszym roku, kiedy to
wsparcie miejscowej ludnoÊci by∏o nam
bardzo potrzebne. Niejednokrotnie
wspólnie pracowaliÊmy do pó∏nocy.
OÊwietlenie mi´liÊmy dzi´ki zgierskiej
stra˝y po˝arnej, która po˝yczy∏a nam
agregat pràdotwórczy. Po szeÊciu
dniach cmentarz by∏ odbudowany.
Nast´pny cmentarz legionowy, jaki odnaleêliÊmy w Kostiuchnówce, to cmentarz pod Polskà Górà. Niestety, jego poszukiwania zaj´∏y nam wiele lat. Lokalizacja cmentarza by∏a bardzo trudna. Zosta∏ on zaorany pod pole ko∏chozowe.
MieliÊmy stare zdj´cia, w pami´ci ludzi
pozosta∏o troch´ pomocnych informacji.
WykonaliÊmy kilka tysi´cy odwiertów.
W poszukiwaniach pomagali nam
geodeci. Mimo wysi∏ków, rezultatów
nie by∏o. Dopiero w ostatnim roku uda∏o si´ znaleêç ten cmentarz dwieÊcie
metrów dalej od miejsca, w którym go
szukaliÊmy. DostaliÊmy zgod´ na wykop
sonda˝owy, który potwierdzi∏, ˝e odnaleêliÊmy pochówki legionistów.
Prawdopodobnie w przysz∏ym roku,
po decyzji Rady Ochrony Pami´ci Walk i
M´czeƒstwa, b´dziemy si´ tym miejscem
pochówku dalej zajmowaç. Idea jest taka, by w∏aÊnie w Polskim Lasku wokó∏
cmentarzyka zgromadziç wszystkie
cmentarze legionowe. OczywiÊcie przez
chwil´ zak∏ócimy zmar∏ym spoczynek,
ale póêniej mo˝na byç pewnym, ˝e wiele
razy ktoÊ te groby odwiedzi i o nie zadba.
Ju˝ teraz przyje˝d˝ajà tam wycieczki.
W przewodnikach po Wo∏yniu znajdujà si´ notatki o pobojowisku legionowym. To miejsce budzi zainteresowanie
przede wszystkim polskich przewodników, ale tak˝e Ukraiƒców.

Cmentarz w Maniewiczach
Za ka˝dym razem podczas obecnoÊci
na Wo∏yniu poznawaliÊmy nowe miejsca
pochówków legionistów. DotarliÊmy te˝
Prace harcerzy podczas jednego z obozów organizowanych na Ukrainie
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Cmentarz w Jeziornej
Odbudowanie cmentarza w Jeziornej
zas∏uguje na wyjàtkowà uwag´. Tu prace prowadzi∏a wyspecjalizowana firma,
a my jej tylko pomagaliÊmy. W jezioraƒskim lesie widoczne by∏y tylko wzgórki
Êwiadczàce o obecnoÊci mogi∏. Dzi´ki
uporowi harcerzy uda∏o si´ jej odnaleêç. DziÊ lÊnià w s∏oƒcu równo ustawione bia∏e krzy˝e.
Szczególnym momentem by∏o wspólne z Ukraiƒcami ustawienie krzy˝a jeszcze przed odbudowà cmentarza, tak aby
zaznaczyç w lesie to miejsce. Stawiajàc
tam nowy krzy˝ trafiliÊmy na pieƒ starego krzy˝a stojàcego na tym cmentarzu
przed wojnà. To by∏ niezwyk∏y zbieg
okolicznoÊci.

Cmentarz w Koszyszczach
W podobnym stanie jak w Jeziornej zastaliÊmy cmentarz 4. Pu∏ku Piechoty Legionów w Koszyszczach. Po pi´knie odnowionym w okresie mi´dzywojennym
cmentarzu i po kaplicy cmentarnej w∏aÊciwie nie by∏o Êladu. Tylko dzi´ki przychylnoÊci w∏adz i miejscowej ludnoÊci odnaleêliÊmy w g´stym lesie wzgórki, Êlady po
zniszczonych grobach. Odbudowa tego
cmentarza by∏a bardzo trudna zarówno ze
wzgl´du na brak dojazdu, jak i odleg∏oÊç
od ludzkich siedzib (ok. 5 km). DziÊ ka˝dy
w´drujàcy przez g´sty las staje zaskoczony
urokiem bia∏ych krzy˝y i nagrobków na
zalesionym wzniesieniu. Z niebytu wróci∏
do istnienia kolejny cmentarz legionowy.
Jest miejscem odwiedzanym przez polskie

wycieczki. Opiekuje si´ nim m∏odzie˝
ukraiƒska ze szko∏y w Ko∏kach.

Cmentarz w Wo∏czecku
Kolejnym odnalezionym przez nas
miejscem pochówku legionistów by∏a
kwatera legionowa na cmentarzu wojskowym w Wo∏czecku. W tej miejscowoÊci rozbiliÊmy obóz w 2001 r. Tak˝e
t´ kwater´ odbudowaliÊmy przy udziale
miejscowej ludnoÊci.
Jeden z naszych harcerzy przygotowujàc dokumentacj´ natrafi∏ w archiwum na informacj´, ˝e dru˝ynowy 1.
Zgierskiej Dru˝yny Harcerskiej im. Zawiszy Czarnego Artur Miatkowski spoczywa na tym cmentarzu. By∏ legionistà,
który poleg∏ w Wo∏czecku. Mamy jego
listy pisane do rodziny. Nikt nie wiedzia∏, ˝e to w∏aÊnie tam go pochowano.
Dopiero póêniej znaleêliÊmy dokumenty, które to potwierdzi∏y. I znów niezwyk∏y zbieg okolicznoÊci.

Harcerskie Êlady
Okaza∏o si´, ˝e w naszych legionowych poszukiwaniach jest bardzo du˝o
harcerskich Êladów. Na Ukrainie spoczywajà ludzie, którzy zgin´li m∏odo. Sà
wÊród nich legioniÊci, którzy b´dàc
skautami, w – porywie m∏odzieƒczych
marzeƒ – za Komendantem, wstàpili do
Legionów. Zachowa∏o si´ wiele ich
wspomnieƒ. Wiemy o druhu Stanis∏awie
Szumskim, który tam spoczywa i o wielu
innych. Wertujàc dokumenty natrafiamy
na niezwykle opowieÊci o legionistach.
To jest najlepsza lekcja historii. Jestem
pewien, ˝e z kilkuset osób, jakie uczestniczy∏y w naszych obozach, wielu ma ponadprzeci´tnà wiedz´ na temat Legionów
i zaszczepionà pami´ç o czynie niepodleg∏oÊciowym. Majà
wiele szacunku dla
tych, którzy o niepodleg∏oÊç walczyli i oddali za nià ˝ycie. To
jest chyba najwi´ksza
korzyÊç tej akcji.
Atmosfera poszukiwaƒ i prac na Ukrainie sprzyja rozwojowi m∏odych harcerzy.
Kilku z nich studiuje
histori´, cz´Êç z nich
bardzo si´ nià interesuje, jeden pisze pra-

c´ magisterskà o Legionach Polskich. Inny z instruktorów zosta∏ pracownikiem
Muzeum Niepodleg∏oÊci w Warszawie.
Kolejny znalaz∏ prac´ w naszym zgierskim muzeum. Kilkunastu to cz∏onkowie
grup rekonstrukcji historycznych.

Pe∏na jawnoÊç skutkuje zgodà
Dotrzymywaniem s∏owa i umów rozbroiliÊmy podejrzliwoÊç Ukraiƒców.
W trudnych sytuacjach, kiedy potrzebne jest poparcie w∏adz obwodowych czy
powiatowych, np. w Maniewiczach, zawsze mogliÊmy na nie liczyç. Gdy
w 2000 r. wicewojewoda wo∏yƒski Piotr
Onyszczuk na cmentarzu w Kostiuchnówce stwierdzi∏, ˝e nie przekroczyliÊmy przyj´tych ustaleƒ, pozwoli∏ nam
„na Wo∏yniu robiç wszystko”. W stosunkach z miejscowymi w∏adzami pe∏na
jawnoÊç skutkuje zgodà na wszystkie
nasze przedsi´wzi´cia.
Najtrudniejsze kwestie dotyczy∏y ekshumacji, jakich dokonaliÊmy w Ko∏kach.
Kwatera legionowa na starym cmentarzu
rzymsko–katolickim znajdowa∏a si´ pod
budynkami, stodo∏ami i oborami. Nie by∏o szans na jej odbudow´ i – w∏aÊnie dzi´ki przychylnoÊci tamtejszych w∏adz
– uda∏o si´ ekshumowaç szczàtki 37 legionistów na cmentarz w Kostiuchnówce,
gdzie spoczywajà w zbiorowej mogile.

Przy pracy zawiàzujà si´
znajomoÊci i przyjaênie
Obecnie w porozumieniu z konsulem
generalnym Tomaszem Janikiem dzia∏amy na rzecz powstania centrum
wspó∏pracy m∏odzie˝y polsko–ukraiƒskiej. Mia∏oby ono powstaç w budynku
by∏ej szko∏y w Kostiuchnówce, zbudowanej przed wojnà ze sk∏adek legioniFot. archiwum Komendy Hufca ZHP w Zgierzu

do cmentarzyka przykoÊcielnego w Maniewiczach. O jego wyjàtkowoÊci Êwiadczy zachowany tam pomnik Chwa∏y Legionowej. Zakoƒczony pikiem, kszta∏tem przypomina sowieckie monumenty
i pewnie dlatego nie uleg∏ dewastacji. Na
jednej z tablic znajdowa∏a si´ informacja, ˝e tu spoczywajà Rycerze Niepodleg∏oÊci – legioniÊci Józefa Pi∏sudskiego,
na drugiej zaÊ notka o obecnoÊci prezydenta Ignacego MoÊcickiego w czerwcu
1929 r. podczas otwarcia cmentarza.
W Maniewiczach przeprowadziliÊmy
ekshumacje ˝o∏nierzy z miejsc, w których groby znalaz∏y si´ pod prywatnymi
dzia∏kami. Ekshumowanych legionistów po∏o˝yliÊmy w drugim rz´dzie za
zachowanymi mogi∏ami. W najbli˝szym
czasie odrestaurujemy tak˝e tablice.

Cmentarz w Wo∏czecku
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Fot. archiwum Komendy Hufca ZHP w Zgierzu

stów polskich. Nasze dzia∏ania wspiera∏
równie˝ poprzedni konsul generalny
w ¸ucku Wojciech Ga∏àzka.
Powsta∏e podczas pracy i przy ognisku
wi´zi owocujà wspó∏pracà z m∏odzie˝à
ukraiƒskà. Wa˝ne jest, ˝eby otwarcie rozmawiaç. Wtedy prze∏amywane sà bariery
i negatywne nastawienie. Âwiadczy o tym
ok. 800 osób – uczestników obozów, Polaków i Ukraiƒców. Dowodem na to sà te˝
umowy o wspó∏pracy mi´dzy szko∏ami.
Dwie szko∏y z ¸odzi podpisa∏y umowy,
jedna ze szko∏à z Maniewiczach, druga ze
szko∏à z Kowla, a dwie zgierskie
ze szko∏ami w Kostiuchnówce i Ko∏kach.
Cmentarz w Kostiuchnówce jest odwiedzany przez uczniów tamtejszej szko∏y,
m∏odzie˝ z Jeziornej zaÊ opiekuje si´
cmentarzem w swojej miejscowoÊci itd. Takich pomocników jest wielu. Zapraszamy
ukraiƒskà m∏odzie˝ do Polski i jest to nasze podzi´kowanie za ich opiek´ nad polskimi grobami. W ten sposób piel´gnujemy tak˝e zawiàzane kontakty i przyjaênie.
W Polsce opiekujemy si´ cmentarzami ukraiƒskimi w Kaliszu, Szczypiornie,
Wadowicach i Suwa∏kach. Naturalnym
nast´pstwem naszych dzia∏aƒ na Wo∏yniu by∏o zaproszenie goÊci z Ukrainy, by
pozwoliç im zajàç si´ grobami ich bohaterów, g∏ównie z wojsk Atamana Petlury. Dla nas wszystkich to wielka sprawa.
Do tej akcji zapraszamy tak˝e harcerzy
z innych hufców.
Zainteresowa∏a si´ nami m∏odzie˝
z organizacji P∏ast z ¸ucka. Wspó∏praca
ZHP z P∏astem zacz´∏a si´ jeszcze
przed wojnà. Teraz podpisaliÊmy z tà
organizacjà ponownie umow´ o wspó∏pracy, w wyniku której m∏odzie˝ z P∏asta uczestniczy nie tylko w obozach, ale
i w Sztafecie Ognia Niepodleg∏oÊci.

Kolejna organizacja, z którà wspó∏pracujemy, to M∏oda Prosvita. Jej cz∏onkowie przyje˝d˝ajà do nas, do Polski,
uczestniczà w obozach w Kostiuchnówce.
Trzecià, z którà mamy kontakty, jest
Nacionalny Alians – organizacja m∏odych ukraiƒskich patriotów.
Naszym wielkim przyjacielem jest
bp Marcjan Trofimiak z ¸ucka. JesteÊmy w kontakcie z ks. Andrzejem Kwiczo∏à z Maniewicz. Wszystkie uroczystoÊci odbywajà si´ przy wspó∏udziale
tych w∏aÊnie ksi´˝y i zawsze mo˝emy liczyç na ich pomoc. Nasze prace cieszà
si´ tak˝e ˝yczliwym zainteresowaniem
duchowieƒstwa prawos∏awnego.

Cmentarz w ˚ytomierzu
PracowaliÊmy równie˝ na starym
cmentarzu w ˚ytomierzu, o którym mówi si´, ˝e jest trzecim najwi´kszym polskim cmentarzem poza obecnymi granicami kraju po ¸yczakowie i Rossie. Mimo bardzo trudnych warunków wykonaliÊmy tam olbrzymià prac´ oraz przygotowaliÊmy dokumentacj´ wielu grobów.
Wiele z nich b´dzie odrestaurowanych
zgodnie z zasadami konserwatorskimi.
W∏adze ˚ytomierza chcà, aby ten cmentarz by∏ odwiedzany przez turystów i rodziny pochowanych na nim ludzi.

Szlakiem
gen. W∏adys∏awa Andersa
W tym roku szliÊmy szlakiem gen. W∏adys∏awa Andersa. ByliÊmy w Rosji w Buzu∏ku, Ko∏tubanowce i Tockoje. Nasza wizyta w Rosji by∏a odpowiedzià na ustanowienie roku 2007 przez Senat Rzeczypospolitej Polskiej Rokiem Genera∏a W∏adys∏awa Andersa. To kolejna nowa przygoda i du˝e wyzwanie.
Na Wo∏yniu jest jeszcze
ciàgle wiele do zrobienia.
Jest historia 1920 r. i ca∏y
okres mi´dzywojenny, jest
rok 1939 i groby z tragicznego roku 1943. To sà
ostatnie momenty, aby informacje o tym, gdzie znajdujà si´ mogi∏y, potwierdziç i zinwentaryzowaç,
gdy˝ Êwiadkowie tych wydarzeƒ odchodzà. Opiekujemy si´ cmentarzami
w Przebra˝u i Kowlu. Pracujemy w Ostrówkach i na

Kostiuchnówka, wieÊ na Wo∏yniu, na terenie Ukrainy; podczas I wojny Êwiat.:
X 1915 r. – VII 1916 r. rejon walk,
a zw∏aszcza bitwy 4–7 VII 1916 r., z udzia∏em Legionów Polskich (w sile wszystkich
trzech brygad) przeciw wojskom rosyjskim. Od koƒca X 1915 r. brygady legionowe bra∏y udzia∏ w uderzeniu wojsk austro–w´gierskich w kierunku na ¸uck;
w walkach 3–10 XI odpar∏y atak rosyjski;
po ustabilizowaniu si´ w koƒcu XI 1915 r.
frontu nad rzekà Styr uczestniczy∏y w walkach pozycyjnych, trwajàcych do VI 1916 r.
Po wszcz´ciu przez Rosjan 4 VI 1916 r.
wielkiej operacji zaczepnej, zwanej ofensywà [Aleksieja] Brusi∏owa, 4 VII 1916 r.
zosta∏ równie˝ zaatakowany rozmieszczony w zakolu Styru korpus austro–w´gierski gen. L. Hauera, w sk∏adzie którego
znajdowa∏y si´ m.in. Legiony Polskie;
4 VII oddzia∏y legionowe w sile 16 tys. ˝o∏nierzy wytrzyma∏y uderzenie ok. 50 tys.
Rosjan, ws∏awiajàc si´ zw∏aszcza obronà
wzgórza zw. Polskà Górà; 5 VII baon mjr.
T. Wyrwy–Furgalskiego podjà∏ prób´ odzyskania opuszczonego przez Austriaków
wzgórza pod Kostiuchnówkà, póêniej si∏y
I i III Brygady odpar∏y szar˝´ kawalerii rosyjskiej; ogromna liczebna przewaga rosyjska oraz za∏amanie si´ obrony oddzia∏ów w´gierskich i austriackich sàsiadujàcych z Polakami zagrozi∏y pozycjom legionowym; 6–7 VII przeprowadzono w walce
odwrót nad rzek´ Stochód; w bitwie 4–7
VII Legiony straci∏y ok. 2 tys. poleg∏ych
(m.in. kpt. M. S∏aw–Zwierzyƒski i mjr Wyrwa–Furgalski), rannych i zaginionych.
Postawa Legionów zyska∏a du˝e uznanie
dowództwa niemieckiego i sk∏oni∏a je do
wywarcia nacisku na polityków, by za cen´
ust´pstw wobec Polaków (akt 5 listopada)
starali si´ pozyskaç bitnego ˝o∏nierza polskiego dla paƒstw centralnych.
Tadeusz J. Krawczak, Encyklopedia Historii Polski, Dzieje Polityczne, tom 1,
s. 338, Warszawa 1994

wszystkich cmentarzach spotkanych na naszym harcerskim szlaku.
Podj´liÊmy te˝ ide´ pomocy dzieciom
górników, którzy zgin´li w kopalni pod
Donieckiem na Ukrainie. Chcemy przyjàç dwie 30–osobowe grupy m∏odzie˝y
w naszym oÊrodku w Grotnikach. Lata
wspó∏pracy i przyjaêni z jakà spotkaliÊmy si´ na Ukrainie, zobowiàzujà nas
do takich dzia∏aƒ.
harcmistrz Jaros∏aw Górecki
Komenda Hufca ZHP w Zgierzu

Trojanówka
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Niezwyk∏y Niemiec
Gdyby nie by∏ protestantem, oczywiÊcie by∏by beatyfikowany.
GdybyÊmy mieli za dawnych, s∏usznie minionych czasów, wi´ksze mo˝liwoÊci dzia∏aƒ na arenie mi´dzynarodowej, pewnie
dosta∏by pokojowà nagrod´ Nobla.

S∏owa Hitlera
nie stanowià prawa
Poszed∏ wi´c do ministra sprawiedliwoÊci Rzeszy i przedstawi∏ spraw´.
Us∏ysza∏, ˝e to rozkaz Hitlera. „Ale
s∏owa Hitlera nie stanowià prawa” –
odpowiedzia∏. Gestapo chcia∏o go
oczywiÊcie natychmiast wys∏aç do obozu. Ale nie mog∏o tego zrobiç, bo na to
stanowisko dr. Kreyssiga mianowa∏
Adolf Hitler. W czasie wojny Hitler
mia∏ jednak du˝o wa˝niejszych zmartwieƒ, zapewne wi´c wiadomoÊç o jakimÊ dziwnym s´dzi do niego nie dotar∏a. Doktora tylko zawieszono
w czynnoÊciach. Powróci∏ wi´c do swego majàtku. Tam zaÊ ukrywa∏ przed
Niemcami ˚ydówki.

Dona nobis pacem
Kiedy dowiedzia∏em si´, ˝e do by∏ego
KL Auschwitz–Birkenau przyjechali jacyÊ Niemcy, aby pokutowaç za zbrodnie
swoich rodaków, zebra∏em grup´ m∏odzie˝y z krakowskiego Klubu Inteligencji Katolickiej i pojechaliÊmy do OÊwi´cimia. WeszliÊmy dosyç spi´ci do sali,
w której czekali na nas niemieccy pokutnicy. Powitali nas Êpiewem „Dona
nobis pacem”. ModliliÊmy si´ razem
w nocy, a w dzieƒ pracowaliÊmy przy
odgruzowywaniu ruin jednego z krematoriów.

Fot. archiwum autora

Dr Lothar Kreyssig, prawnik, by∏
w pierwszym okresie wojny oficjalnym
opiekunem sieci domów, w których
przebywali chorzy, starzy, niepe∏nosprawni.
Zauwa˝y∏, ˝e coraz cz´Êciej gdzieÊ
znikajà. Rozpoczà∏ Êledztwo i wykry∏, ˝e
sà po prostu zabijani jako zb´dne obcià˝enie dla Wielkiej Rzeszy.

Dr Lothar Kreyssig

edukacyjnà, gromadzàcy m∏odych ludzi
nie tylko z Niemiec, ale i wielu innych
krajów.
Ostatnia pokrewna inicjatywa to projekt swoistego parku pojednania, miejsca refleksji po pobycie w by∏ym obozie.
Stefan Wilkanowicz

Dom Spotkaƒ M∏odzie˝y
w OÊwi´cimiu
Potem inicjatywa Aktion Suehnezeichen mia∏a inne odpowiedniki, jak
dzia∏alnoÊç niemieckiego Caritasu,
Bensberger Kreis i Maximilian Kolbe
Werk.
Z inicjatywy i za pieniàdze zebrane
przez Aktion Suehnezeichen w OÊwiecimiu zosta∏ wybudowany Mi´dzynarodowy Dom Spotkaƒ M∏odzie˝y, prowadzàcy wa˝nà i wielostronnà dzia∏alnoÊç

Autor jest publicystà, prezesem Fundacji
Kultury ChrzeÊcijaƒskiej „Znak”. Filozof
i in˝ynier. By∏ ostatnim prezesem Sodalicji
Mariaƒskiej Akademików w Warszawie
przed wymuszonym jej zawieszeniem
w 1949 r. Do 1994 r. redaktor naczelny
„Znaku”. By∏ zwiàzany z „Tygodnikiem Powszechnym”. Wspó∏za∏o˝yciel i dwukrotnie
prezes krakowskiego Klubu Inteligencji
Katolickiej. By∏ wiceprzewodniczàcym Polskiego Komitetu ds. UNESCO. Zaanga˝owany w dialog polsko–˝ydowsko–chrzeÊcijaƒski i chrzeÊcijaƒsko–muzu∏maƒski.

Aktion Suehnezeichen

Fot. Muzeum Auschwitz–Birkenau

Szcz´Êliwie przetrwa∏ wojn´, a po jej
zakoƒczeniu stworzy∏ Aktion Suehnezeichen jako koÊcielnà instytucj´
ewangelickà. Natychmiast nada∏ jej
ekumeniczny charakter, jej wiceprezesem zosta∏ katolik Guenter Saerchen.
By∏o to dzie∏o podejmujàce akcj´ pokuty i pojednania. Jej uczestnicy, najcz´Êciej m∏odzi ludzie, przybywali do
dawnych obozów koncentracyjnych
i zag∏ady, aby tam pokutowaç – pracowaç i modliç si´, nawiàzywaç kontakty
z ludêmi przez Niemców przeÊladowanymi.
M∏odzie˝ niemiecka pracujàca w ramach akcji pokuty w KL Auschwitz–Birkenau
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Cmentarz w Loreto
„Nie przypuszczaliÊmy (…) nigdy, i˝ los zdarzy, ˝e tu na tej Êwi´tej ziemi pochowani zostanà ˝o∏nierze polscy, którzy maszerowali do Polski. (…) Nasi polegli, a tak drodzy nam towarzysze broni, zostawili nam testament – testament, który musimy za nich wype∏niç, a który zawarty jest
w PieÊni Legionów Dàbrowskiego – «Jeszcze Polska nie zgin´∏a póki my ˝yjemy»”. – tak mówi∏
w 1946 r. gen. W∏adys∏aw Anders.

Giuseppe Campanie
– przyjaciel Polski

Cmentarz w Loreto – drugi wielki
cmentarz polskich ˝o∏nierzy – tu∏aczy,
tych, którzy zostali na szlaku armii, którà gen. W∏adys∏aw Anders prowadzi∏ do
ojczyzny. Spoczywa na nim 1083 ˝o∏nierzy – podkomendnych genera∏a. Przez
blisko 50 lat Êrodowiska polskiej emigracji niepodleg∏oÊciowej nie odda∏y
tych miejsc komunistycznym w∏adzom
PRL. Nie pozwoli∏y tak˝e, by polski
cmentarz wojskowy ˝o∏nierzy 2. Korpusu Polskiego w Loreto uleg∏ zniszczeniu.

DziÊ wiele staraƒ, by zachowaç pamiàtki po polskich ˝o∏nierzach idàcych
drogami Italii do ojczyzny, dok∏adajà
przedstawiciele spo∏eczeƒstwa w∏oskiego. Nie sposób nie wspomnieç o cz∏owieku, który bardzo wiele serca i wysi∏ku wk∏ada w zachowanie wÊród swoich
rodaków – W∏ochów, pami´ci o polskich ˝o∏nierzach. Mowa oczywiÊcie
o dr. Giuseppe Campanie. Jest on autorem kilku prac historycznych, poÊwi´conych dziejom 2. Korpusu Polskiego we
W∏oszech. Opublikowa∏ m.in. La Battaglia di Ancona del 17–19 luglio 1944 e il
II Corpo d’Armata polacco (Ancona
2002), album Il II Corpo d’Armata polacco nelle Marche 1944–1946. Fotografie (Ancona–Londra 2005).
Album wydany wspólnie przez Beat´
Jackiewicz i Giuseppe Campan´ Per la
nostra e vostra libertá Loreto: Il cimitero militarne polacco (Ancona 2007) to
dowód, ˝e nasi w∏oscy przyjaciele starajà si´, by pami´ç o polskich ˝o∏nierzach,
którzy polegli „za naszà i waszà wolnoÊç”, nie zagin´∏a wÊród mieszkaƒców
prowincji Marche.
Ale to nie W∏osi sà tymi, których staraniem winny byç utrzymywane polskie
cmentarze – i to nie tylko ten najs∏ynniejszy pod wzgórzem Monte Cassino.
To naszym moralnym obowiàzkiem jest
troska o pomniki naszych bohaterów.

Dawne starania
Na ∏amach majowego numeru „Kombatanta” przypomina∏em dzia∏ania podejmowane przez Êrodowiska polskich
˝o∏nierzy – emigrantów, najpierw w Anglii, a potem na ca∏ym Êwiecie, których
celem by∏o ratowanie ˝o∏nierskich, polskich grobów. A˝ do Êmierci patronowa∏ tej akcji niekwestionowany autorytet ˝o∏nierzy polskich, którzy pozostali
na emigracji – gen. W∏adys∏aw Anders.
Wraz z nim patronowa∏ akcji bp polowy
Wojska Polskiego – Józef Gawlina.
Wspomnijmy tylko, ˝e w latach
1956–1961 emigracja polska zebra∏a
dziewi´ç tysi´cy funtów na renowacj´
cmentarza w Loreto, a potem innych
polskich cmentarzy wojennych.

Fot. arch.

Po∏amane krzy˝e
i nieczytelne tablice
Polski cmentarz wojenny wymaga natychmiastowej pomocy. Sà na nim po∏amane krzy˝e i nieczytelne tablice. Potrzebna jest inicjatywa, która na nowo
powo∏a komitet opieki nad wszystkimi
cmentarzami ˝o∏nierzy polskich.

Trudno osàdzaç, czy powinno to byç
troskà tylko polskich instytucji rzàdowych – Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Rady Ochrony Pami´ci Walk i M´czeƒstwa, Urz´du do
Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, czy ca∏ego polskiego spo∏eczeƒstwa. Mo˝e w∏aÊnie idàc za przyk∏adem naszych poprzedników, skupionych poczàtkowo wokó∏ ks. mjr. Henryka Czornego, nale˝y powo∏aç komitet,
fundusz czy fundacj´, która zaj´∏aby si´
troskà o wszystkie polskie cmentarze
i groby rozsiane na ogromnych przestrzeniach od Sybiru przez Iran, Irak,
Palestyn´ po W∏ochy, Francj´, Holandi´ i Wielkà Brytani´. Groby tych, którzy k∏adli ˝ycie w imi´ niepodleg∏oÊci
Rzeczypospolitej, dziÊ nie mogà niszczeç w zapomnieniu.

Brakuje podstawowych
informacji
Mo˝e warto, by wÊród informacji dla
pielgrzymów i turystów przybywajàcych
do Sanktuarium Domku NajÊwi´tszej
Maryi Panny w Loreto znalaz∏a si´ czytelna informacja o znajdujàcym si´
w pobli˝u polskim cmentarzu wojennym. Mo˝e chocia˝ w przewodnikach
dost´pnych w Bazylice znalaz∏aby si´
informacja, ˝e to polscy ˝o∏nierze
z 3. Dywizji Strzelców Karpackich ratowali przed spaleniem przez niemieckie
bomby kopu∏´ tej wspania∏ej Êwiàtyni.
To przecie˝ tak niewiele, a b´dziemy
mogli powiedzieç, ˝e doroÊliÊmy do s∏ów
Kazimierza Wierzyƒskiego z „Odezwy
w sprawie opieki nad cmentarzami ˝o∏nierzy polskich…”, gdy pisa∏:
…z krwi ich i màk ich
Los nasz si´ dêwignà∏ wysoko
I stoi przed nimi olbrzymem….
Waldemar Handke

Cmentarz w Loreto
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Ocaliç od zapomnienia
Wszelkie informacje o wojennych losach Polaków poszkodowanych pod okupacjà niemieckà gromadzi od niedawna OÊrodek KARTA. Program „Straty osobowe i ofiary represji pod okupacjà niemieckà” zosta∏ uruchomiony po to, by imiennie upami´tniç wszystkich represjonowanych, a tak˝e, by ostatecznie
podsumowaç i udokumentowaç straty poniesione przez Polsk´
pod tà w∏aÊnie okupacjà. Informacje o swoich bliskich mo˝e
zg∏aszaç ka˝dy.
Od 20 lat w KARCIE gromadzone sà
informacje o poszkodowanych pod okupacjà sowieckà. Od niedawna rozpocz´to zbieranie danych o represjonowanych
przez drugiego z okupantów. Choç trudno w to uwierzyç, nazwiska wielu osób,
które ucierpia∏y z jego ràk, nie zosta∏y
jeszcze odnotowane. O innych wiadomo
bardzo niewiele – w którym miejscu walczyli, gdzie byli wi´zieni, kiedy zgin´li.
Czym zajmowali si´ przed wojnà? Co
dok∏adnie spotka∏o ich po 1 wrzeÊnia
1939 r.? Wiele danych, które stanowià
dziÊ znak zapytania, znajduje si´ cz´sto
wy∏àcznie w posiadaniu poszkodowanych lub ich bliskich. To oni wiedzà najwi´cej, pami´tajà najlepiej. Pracownicy
KARTY namawiajà, aby zechcieli si´ tà
wiedzà podzieliç. To sposób, aby wojenne doÊwiadczenia ocaliç od zapomnienia.

Historia w liÊcie
– Prosimy o zg∏aszanie wszystkich poszkodowanych, bez wzgl´du na rodzaj
represji, jakich doznali. I tych, którzy
zgin´li w obozie lub na froncie, ale tak-
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˝e przymusowych pracowników czy osoby wysiedlone z w∏asnych domów. Ka˝de przeÊladowanie jest jednakowo wa˝ne – mówi Dagmara Maƒka, sekretarz
programu. Co zrobiç, aby zg∏osiç siebie
lub swego bliskiego? Wystarczy wype∏niç specjalny kwestionariusz dost´pny
na stronie internetowej programu www.
straty. pl oraz w OÊrodku KARTA i odes∏aç go do siedziby programu. Mo˝na
te˝ opisaç wojenne losy zg∏aszanego
w liÊcie, warto wówczas pami´taç o podaniu dok∏adnych, w miar´ mo˝liwoÊci,
jego danych osobowych. Dotychczas do
programu rodziny zg∏osi∏y ponad 1000
bliskich. Wraz ze zg∏oszeniami OÊrodek
KARTA zbiera tak˝e kopie wszelkich
dokumentów dotyczàcych poszkodowanego, jego zdj´ç, listów z obozów i artyku∏ów z prasy na jego temat.
Materia∏y na rzecz programu „Straty
Osobowe…” OÊrodkowi KARTA przekazuje równie˝ wiele instytucji. Sà to
muzea zwiàzane z II wojnà Êwiatowà
(m.in. Muzeum Auschwitz–Birkenau,
Paƒstwowe Muzeum Stutthof, Muzeum
Powstania Warszawskiego, Muzeum
Wi´zienia Pawiak), archiwa (m.in. Ar-

chiwum Akt Nowych, Centralne Archiwum Wojskowe), biblioteki (m.in. Biblioteka Jagielloƒska, Biblioteka Narodowa) i instytucje (m.in. Urzàd do Sraw
Kombatantów i Osób Represjonowanych, Polski Czerwony Krzy˝, ˚ydowski
Instytut Historyczny). Program wspierany jest tak˝e przez organizacje kombatanckie, które zaraz po jego uruchomieniu udost´pni∏y swoje zbiory danych.
O pomoc proszeni sà te˝ mi∏oÊnicy historii z ró˝nych stron kraju, którzy na w∏asnà r´k´ zbierajà informacje o przeÊladowaniach ze strony Niemców w swoim
regionie. Zadanie pracowników programu polega na tym, aby te dane po∏àczyç.
– Ta sama osoba mog∏a najpierw przebywaç na robotach przymusowych, a nast´pnie trafiç do obozu koncentracyjnego. Informacje o niej mog∏y zachowaç
si´ w kilku ró˝nych instytucjach – t∏umaczy Dagmara Maƒka. – Chodzi wi´c
o to, aby odtworzyç kompletne losy takiej osoby. W integracji takich danych
bardzo pomocne okazujà si´ wspomnienia rodzin, dzi´ki którym ∏atwo stwierdziç, czy Jan Kowalski z wi´zienia w Krakowie to ten sam cz∏owiek, co Jan Kowalski z Auschwitz – dodaje.

W poszukiwaniu bliskich
Dane zebrane przez pracowników
KARTY wchodzà do ogólnodost´pnego portalu internetowego www. straty.
pl. Jest on pomocny naukowcom, historykom, dziennikarzom, ale tak˝e rodzinom poszukujàcym informacji o losach
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bliskich, którzy zagin´li w czasie wojennej zawieruchy. Na stronie internetowej, w przeznaczone do tego pola, wystarczy wpisaç imi´, nazwisko lub dat´
urodzenia szukanej osoby, a na monitorze pojawià si´ zgromadzone informacje na jej temat – imiona rodziców, rodzaj represji, data Êmierci (oczywiÊcie,
jeÊli zosta∏a wczeÊniej zg∏oszona przez
rodzin´ lub któràÊ z partnerskich instytucji). Dok∏adne informacje dost´pne
sà w siedzibie KARTY.
W swych poszukiwaniach OÊrodek
odnosi ju˝ pierwsze sukcesy. JakiÊ czas
temu napisa∏a tu Pani proszàc o pomoc
w odnalezieniu informacji o cioci, o której wiedzia∏a tylko tyle, ˝e zosta∏a zabra-

na do KL Auschwitz–Birkenau. W zgromadzonych materia∏ach pracownicy odnaleêli informacj´, ˝e niestety pani ta
zgin´∏a w obozie oraz konkretnà dat´
Êmierci. „Z ca∏ego serca dzi´kuj´ za pomoc” – odpisa∏a prowadzàca poszukiwania Pani. „Moja mama i ciocia te˝
dzi´kujà, bo jest to dla nich psychiczne
zamkni´cie. Po wojnie rodzina szuka∏a
cioci i ciàgle si´ ∏udzi∏a, ˝e mo˝e prze˝y∏a. WiadomoÊç od paƒstwa by∏a bardzo
wzruszajàca, gdy˝ otrzyma∏am jà 17 maja 2007 r., czyli akurat w rocznic´ Êmierci cioci”. Pewien pan, który zg∏osi∏ do
programu swego krewnego dowiedzia∏
si´, ˝e dane tej samej osoby przes∏a∏ do
KARTY jeszcze ktoÊ inny. Okaza∏o si´,

˝e jeszcze ktoÊ z rodziny prze˝y∏ wojn´.
Pracownicy programu zapewniajà, ˝e
z czasem, w miar´ nap∏ywu prywatnych
zg∏oszeƒ i materia∏ów archiwalnych, b´dà w stanie pomóc coraz wi´kszej grupie osób poszukujàcych bliskich.
Program „Straty osobowe i ofiary represji pod okupacjà niemieckà” og∏oszony zosta∏ przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Instytut Pami´ci Narodowej.
Dok∏adne informacje dost´pne sà na
stronie internetowej http: //www. straty.
pl, oraz w siedzibie OÊrodka KARTA,
ul. Narbutta 27a, 02–536 Warszawa,
tel. (0 22) 646 47 20.

Informacja dla osób poszukujàcych
cz∏onków swoich rodzin zaginionych
w czasie II wojny Êwiatowej
Wraz z koƒcem dzia∏aƒ wojennych na
terenie Niemiec znajdowa∏o si´ setki tysi´cy Polaków wywiezionych jako jeƒcy i robotnicy przymusowi. WÊród nich znalaz∏o
si´ te˝ 762 polskich kap∏anów zwolnionych
z KL Dachau. To oni, obok obowiàzków
duszpasterskich, podejmowali prace dokumentujàce i kronikarskie. Zgromadzone

przez nich dane znalaz∏y si´ z czasem w archiwum Polskiej Misji Katolickiej w Hanowerze. Zawiera ono informacje na temat
chrztów, Êlubów, pogrzebów oraz relacje
Êwiadków itp. Ocala∏e dokumenty pozwolà zainteresowanym poznaç losy najbli˝szych. Od jesieni, dzi´ki wsparciu strony
niemieckiej, wymagajàce konserwacji do-

kumenty dotyczàce kilku milionów osób
b´dà odkwaszane, digitalizowane i katalogowane w formie elektronicznej.
O zainteresowaniu nimi Êwiadczà setki listów nap∏ywajàcych do Misji po publikacji w „Rzeczpospolitej” informacji
o archiwum.
Red.

Rodziny rozdzielone przez histori´
Muzeum Historii Polski zapoczàtkowuje projekt „Rodziny rozdzielone
przez histori´”. Jego celem jest pokazanie poprzez losy rodzin, które zosta∏y
rozdzielone na skutek wydarzeƒ historycznych, dziejów Polski ostatnich kilkudziesi´ciu lat (wojna, przesiedlenia,
wywózki, przeÊladowania polityczne)
i vice versa – jak dzieje Polski wp∏yn´∏y
na losy i cz´sto powodowa∏y ludzkie
dramaty.
Na podstawie zebranych opowieÊci
rozdzielonych rodzin Muzeum zorganizuje wystaw´, na której zostanà przedstawione losy indywidualnych rodzin.
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Zostanà pokazane fotografie, listy, dokumenty i pamiàtki. Za pomocà tego
projektu chcemy zbudowaç pomost
mi´dzy przesz∏oÊcià a przysz∏oÊcià
– zachowaç pami´ç o doÊwiadczeniach
rodzin, a wÊród m∏odych ludzi obudziç
zainteresowanie historià i zbudowaç
zwiàzek emocjonalny z przesz∏oÊcià.
Poszukujemy osób, które by∏yby gotowe opowiedzieç nam o losie swojej rodziny i przekazaç na rzecz Muzeum lub
wypo˝yczyç zdj´cia, dokumenty, listy
i inne pamiàtki, które pomogà nam
opowiedzieç histori´ rozdzielonych rodzin.

Og∏aszamy równie˝ konkurs na
opowieÊç o losach
rodzin rozdzielonych przez histori´.
Nagrodà b´dzie publikacja ksià˝ki prezentujàcej dzieje rodzin – laureatów konkursu.
Prosimy kontakt i nadsy∏anie opowieÊci
i przekazywanie pamiàtek pod adresem:
Muzeum Historii Polski
Z dopiskiem „Rodziny”
ul. Hrubieszowska 6 a
01–209 Warszawa
e–mail: rodziny@muzhp. pl
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„Katyƒ pami´tamy
– uczcijmy pami´ç bohaterów”

Fot. Maciej Osiecki

Na pl. Marsza∏ka Józefa Pi∏sudskiego w Warszawie 9 i 10 listopada br. odby∏y si´ uroczystoÊci
„Katyƒ pami´tamy – uczcijmy
pami´ç bohaterów”. Uczczono
ofiary zbrodni dokonanej przez
Sowietów w Katyniu, Miednoje,
Charkowie, Twerze i innych
miejscach na polskich oficerach
oraz funkcjonariuszach policji,
s∏u˝by wi´ziennej i urz´dnikach
paƒstwowych wiosnà 1940 r.
Podczas uroczystoÊci awansowano
poÊmiertnie na wy˝sze stopnie wojskowe i s∏u˝bowe 14 113 ˝o∏nierzy i funkcjonariuszy. Odczytano nazwiska oko∏o
8 tys. ˝o∏nierzy, ponad 5 tys. funkcjonariuszy Policji Paƒstwowej, 30 funkcjonariuszy Stra˝y Granicznej i oko∏o 400
funkcjonariuszy S∏u˝by Wi´ziennej.
Przybyli prezydent Rzeczypospolitej
Polskiej Lech Kaczyƒski, marsza∏kowie
Sejmu i Senatu, cz∏onkowie rzàdu na
czele z premierem Jaros∏awem Kaczyƒskim, kierownik UdSKiOR Janusz
Krupski, kadra dowódcza Wojska Polskiego, duchowieƒstwo, przedstawiciele
w∏adz paƒstwowych i samorzàdowych,
korpusu dyplomatycznego i kombatanci.

Fot. Szymon ˚yto

Prezydent Lech Kaczyƒski

Flaga na maszt!

KOMBATANT nr 11/2007

Fot. Szymon ˚yto

Fot. Szymon ˚yto

Kompania reprezentacyjna S∏u˝by Wi´ziennej

Znicze od w∏adz paƒstwowych zosta∏y u∏o˝one w kszta∏cie krzy˝a
wk∏adka
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Fot. Maciej Osiecki

Fot. Szymon ˚yto

Rodziny czeka∏y na ten dzieƒ wiele lat

Prezydent Kaczyƒski 9 listopada br.
osobiÊcie awansowa∏ na wy˝sze stopnie
wojskowe dowódców zamordowanych
w Katyniu. Wymieni∏ nazwiska oficerów
awansowanych na stopnie: genera∏a broni, genera∏a dywizji, genera∏a brygady,
wiceadmira∏a, nadinspektora stra˝y granicznej, inspektora stra˝y granicznej, inspektora policji paƒstwowej i inspektora
s∏u˝by wi´ziennej. Zapali∏ znicz przy
Grobie Nieznanego ˚o∏nierza i wpisa∏
si´ do Ksi´gi Pami´ci. Kolejne nazwiska
odczytywali do pó∏nocy artyÊci, oficerowie Wojska Polskiego, Policji, Stra˝y
Granicznej i S∏u˝by Wi´ziennej.
Wznowione nast´pnego dnia o godz.
6 rano uroczystoÊci trwa∏y do godz. 16.
Wieczorem odby∏ si´ apel poleg∏ych, odmówiono tak˝e modlitw´ za ofiary zbrod-

Pami´ci ofiar Katania, Charkowa, Miednoje i Tweru
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Fot. Szymon ˚yto

Fot. Szymon ˚yto

Rodziny katyƒskie

ni na Wschodzie. UroczystoÊci zakoƒczono Mszà Êw. koncelebrowanà pod przewodnictwem ks. bp. S∏awoja Leszka G∏odzia, ordynariusza diecezji warszawsko–
–praskiej i z homilià wyg∏oszonà przez ks.
bp. gen. Tadeusz P∏oskiego, ordynariusza
polowego Wojska Polskiego.
Wydarzeniom na pl. Marsza∏ka Józefa Pi∏sudskiego towarzyszy∏ wyst´p Chóru Centralnego Zespo∏u Artystycznego
Wojska Polskiego i Orkiestry Reprezentacyjnej Wojska Polskiego. Wojsko, Policja, Stra˝ Graniczna i S∏u˝ba Wi´zienna
wystawi∏y kompanie reprezentacyjne.
Licznie przyby∏y rodziny zamordowanych oraz zgromadzili si´ mieszkaƒcy
Warszawy i turyÊci.
Zainteresowaniem cieszy∏a si´ wystawa unikatowych fotografii ofiar, opatrzonych opisami, przygotowana przez
Narodowe Centrum Kultury.
W przygotowaniu uroczystoÊci aktywnie uczestniczy∏ Urzàd do Spraw
Kombatantów i Osób Represjonowanych, który przygotowa∏ projekty decyzji nominacyjnych dla ˝o∏nierzy i oficerów Wojska Polskiego. W ich trakcie
prowadzi∏ punkt informacyjny w gmachu Dowództwa Garnizonu Warszawa
i nadal przyjmuje od rodzin pozosta∏ych
ofiar zbrodni ujawnianych w trakcie badaƒ archiwalnych reklamacje i wnioski
o wydanie aktu mianowania.
Wykaz awansowanych mo˝na znaleêç
na stronie internetowej Kancelarii Prezydenta.
Ma∏gorzata ¸´towska
Szymon ˚yto

Ca∏y dzieƒ odczytywano nazwiska pomordowanych
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Narodowe Âwi´to Niepodleg∏oÊci
W rocznic´ odzyskania przez
Polsk´ niepodleg∏oÊci, 11 listopada br., w Warszawie odby∏y si´ uroczystoÊci Narodowego Âwi´ta Niepodleg∏oÊci.

Kierownik UdSKiOR Janusz Krupski z prezesami stowarzyszeƒ kombatanckich sk∏ada wieniec

˚o∏nierze ró˝nych rodzajów si∏ zbrojnych
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Fot. Szymon ˚yto

Fot. Szymon ˚yto

Fot. Szymon ˚yto

Wieniec od prezydenta Rzeczypospolitej
Lecha Kaczyƒskiego

Fot. Szymon ˚yto

Fot. Szymon ˚yto

W po∏udnie prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Lech Kaczyƒski, przedstawiciele rzàdu, Sejmu i Senatu oraz kombatanci uczestniczyli w uroczystoÊci na
pl. Marsza∏ka Józefa Pi∏sudskiego.
WczeÊniej w KoÊciele pw. Êw. Krzy˝a odprawiono Msz´ Êw. w intencji Ojczyzny.
Prezydent Lech Kaczyƒski z ma∏˝onkà wzi´li udzia∏ w uroczystej odprawie
wart. Obecny by∏ równie˝ prezydent Republiki Litewskiej Valdas Adamkus. Po
przemówieniu obu prezydentów z∏o˝ono wieƒce na Grobie Nieznanego ˚o∏nierza. Potem odby∏a si´ uroczysta defilada kompanii reprezentacyjnych si∏
zbrojnych, policji, stra˝y granicznej,
s∏u˝by wi´ziennej oraz grup rekonstrukcyjnych ubranych w mundury jednostek
z okresów I i II wojen Êwiatowych.
W Dniu Niepodleg∏oÊci w∏adze miasta wraz z telewizyjnym kana∏em historycznym Discovery Historia zorganizowa∏y wystaw´ ulicznà „Dotknij Niepodleg∏oÊci”, podczas ktorej wykorzystano
eksponaty na co dzieƒ stojàce w Muzeum Wojska Polskiego. Z bliska mo˝na by∏o przyjrzeç si´ czo∏gom i armatom. Z kolei w salach muzeum otwarto
wystaw´ „Marsza∏kowi w ho∏dzie.
W 140. rocznic´ urodzin Józefa Pi∏sudskiego”, na której zaprezentowano najwi´kszy do tej pory zbiór pamiàtek po
Marsza∏ku.
Szymon ˚yto

W defiladzie uczestniczy∏y tak˝e grupy historyczne
wk∏adka
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Odznaczenia dla kombatantów
i opozycjonistów

Fot. Maciej Chojnowski

W dniu Narodowego Âwi´ta Niepodleg∏oÊci podczas uroczystoÊci w Pa∏acu Prezydenckim 11 listopada br. prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Lech Kaczyƒski wr´czy∏ ordery zas∏u˝onym ˝o∏nierzom–kombatantom oraz dzia∏aczom opozycji niepodleg∏oÊciowej.

Fot. Maciej Chojnowski

P∏k Mieczys∏aw Huchla zosta∏ awansowany
na stopieƒ genera∏a brygady

Za wybitne zas∏ugi dla niepodleg∏oÊci
Rzeczypospolitej Polskiej Krzy˝em
Wielkim Orderu Odrodzenia Polski odznaczeni zostali poÊmiertnie „˝o∏nierze
wykl´ci”: Kazimierz Kamieƒski „Huzar”, W∏adys∏aw ¸ukasiuk „M∏ot”, Zygmunt Szendzielarz „¸upaszka”.
Za wybitne zas∏ugi dla niepodleg∏oÊci
Rzeczypospolitej Polskiej, za dzia∏alnoÊç na rzecz przemian demokratycznych, za osiàgni´cia w podejmowanej
z po˝ytkiem dla kraju pracy zawodowej
i dzia∏alnoÊci spo∏ecznej odznaczeni zostali
Krzy˝em Komandorskim z Gwiazdà
Orderu Odrodzenia Polski:
Edward Pietrzyk, o. Franciszek Studziƒski;

poÊmiertnie:
Józef Ma∏czuk, Lucjan Minkiewicz, Lucjan Niemyjski, Walerian Nowacki, Roman Ostrowski, Kazimierz Parzonko, Marian Pluciƒski, Adam Ratyniec, Teodor
Âmia∏owski, Eugeniusz Tymiƒski, Henryk
Wieliczko, Kazimierz Wyroz´bski;
Krzy˝em Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski:
Andrzej Cielecki, GoÊcimierz Geras,
Zygmunt J´drzejczak, ks. Leon Kantorski, Janusz Kenic, o. ¸ucjan Królikowski,
admira∏ floty Roman Krzy˝elewski, Irena
Ma∏czuk, Aleksander Rusin, Jan Wójcik;
poÊmiertnie:
Antoni Borowik, Marian Borychowski, Eugeniusz Korzeniewski, Kazimierz Tkaczuk, Antoni Wodyƒski;
Krzy˝em Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski:
Janusz Bedyƒski, Mieczys∏aw BojeÊ,
Ryszard Czaicki, W∏adys∏aw Dobrowolski, ks. Stanis∏aw Falkowski, Irena Grabowska, Maria Grabowska, Ryszard
Grabowski, Józef Hasiƒski, Józef Kozak, Antoni Pieka∏kiewicz, Stanis∏aw
Pietruszewski, Irena Piotrowicz, Marian S∏owiƒski, Stanis∏aw Sowiƒski, Irena Szpak, Stanis∏aw Âlesicki, Jerzy Weso∏owski, Antoni Wierzchos∏awski, Kazimierz Wilewski;
poÊmiertnie:
Józef Wierzbicki, Tadeusz Wojno;
Krzy˝em Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski:
Wies∏awa Ambroziewicz, Michalina
Biernacka, Barbara Bry∏a, Leon Dobuch, Apolonia Doliƒska, Edward Gora,
Jan Goruch, Anna Grajek, Wies∏awa
Gurgul, Zenobia Klepacka, Janina Mossakowska, Zbigniew Nartowski, Maria
Rzeênicka, Jadwiga Smoczkiewicz, Karol Stefaniak, Anna St´pkowska, Jan
Szot, Kazimierz Wojewoda, Barbara
Wysiadecka, Kazimierz Zawadka.
Sz. ˚.

Prezydent wÊród odznaczonych
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Odznaczenia dla „˚o∏nierzy Wykl´tych”
W 59. rocznic´ skazania przez Wojskowy Sàd Rejonowy w Warszawie na kar´ Êmierci siedmiu
„˚o∏nierzy Wykl´tych”, 15 listopada br., prezydent RP Lech Kaczyƒski nada∏ im poÊmiertnie Ordery Odrodzenia Polski.
Odznaczeni zostali: Hieronim Dekutowski „Zapora” – Krzy˝em Wielkim
Orderu Odrodzenia Polski, Stanis∏aw
¸ukasik – Krzy˝em Komandorskim
z Gwiazdà Orderu Odrodzenia Polski,
Roman Groƒski i Edmund Tudruj –
Krzy˝em Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski, Jerzy Miatkowski, Tadeusz Polak i Arkadiusz Wasilewski – Krzy˝em Oficerskim Orderu Odrodzenia
Polski.
Mjr Hieronim Dekutowski „Zapora”,
uczestnik Kampanii WrzeÊniowej. Jako
„cichociemny” zosta∏ zrzucony w nocy
z 16 na 17 wrzeÊnia 1943 r. Walczy∏ jako
cz∏onek Kedywu AK Lublin. Dowódca
grupy dywersyjnej na Lubelszczyênie.

Kpt. Stanis∏aw ¸ukasik „RyÊ”, uczestnik Kampanii WrzeÊniowej, nast´pnie
w konspiracji w AK.
Por. Roman Groƒski „˚bik” od marca
1944 r. cz∏onek oddzia∏u „Zapory”.
W 1946 r. zosta∏ dowódcà grupy likwidacyjnej, a potem dowódcà jednego z pododdzia∏ów.
Por. Edmund Tudruj „Mundek”, walczy∏ w oddziale Stanis∏awa ¸ukasika „Rysia”. Aresztowany i wywieziony do obozu
pod Moskwà, gdzie przebywa∏ do 1946 r.
Po powrocie do kraju ponownie wstàpi∏
do oddzia∏u „Rysia”.
Por. Jerzy Miatkowski „Zawada” od 1943
r. w AK. Uczestnik Powstania Warszawskiego. Osadzony w obozie Lamsdorf. W grud-

niu 1945 r. wstàpi∏ do oddzia∏u „Zapory”.
Adiutant Hieronima Dekutowskiego.
Por. Tadeusz Pelak „Junak”, od 1941 r.
w ZWZ–AK. ˚o∏nierz Kedywu Okr´gu
AK–Lublin. Bra∏ udzia∏ w akcji rozbicia
wi´zienia w Opolu Lubelskim.
Por. Arkadiusz Wasilewski „Bia∏y” wywieziony na roboty do Niemiec. Po
ucieczce wstàpi∏ do oddzia∏u AK. Nast´pnie do oddzia∏u „Zapory”.
Wszyscy zostali aresztowani w Nysie
podczas nieudanej próby przedostania si´
na Zachód, która okaza∏a si´ prowokacjà
UB. 15 listopada 1948 r. Wojskowy Sàd
Rejonowy w Warszawie orzek∏ kar´
Êmierci. Wyrok wykonano 7 marca 1949 r.
Sz.˚.

Ods∏oni´cie pomnika Wandy Tazbir i odznaczenia
dla powstaƒców z Plutonu G∏uchoniemych
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Medalem Komisji Edukacji Narodowej,
Z∏otym Krzy˝em „Za Zas∏ugi dla ZHP”.
Minister Janusz Krupski odznaczy∏ Medalem „Pro memoria” nast´pujàcych
cz∏onków Batalionu Armii Krajowej „Mi∏osz” Plutonu G∏uchoniemych: Janusza
Bedyƒskiego, Edwarda Gor´, Jana Gorucha, Jadwig´ Steç–Smoczkiewicz, Karola
Stefaniaka, którzy walczyli w Powstaniu
Warszawskim, oraz Instytut G∏uchoniemych w Warszawie.
UroczystoÊci te zbieg∏y si´ z obchodami
190. rocznicy powstania Instytutu, za∏o˝onego przez ks. Jakuba Falkowskiego, najstarszej uczelni szkolnictwa specjalnego
w Polsce.
Wzi´li w nich udzia∏: przedstawiciele
w∏adz stolicy, ministerstw, kuratorium
i ambasad, pos∏owie, radni, kombatanci,
pedagodzy, harcerze, rodzina, przyjaciele
i wychowankowie. Pomnik poÊwi´ci∏ prymas Polski ks. kard. Józef Glemp.
MM

Odznaczenia Instytutu G∏ochniemych dokona∏ kierownik UdSKiOR Janusz Krupski

Fot. Mariusz Kubik

Pomnik stanà∏ na dziedziƒcu Instytutu
pod kasztanowcem. W tym miejscu Wanda Tazbir siedzàc na ∏aweczce rozmawia∏a
z ka˝dym nowo przyj´tym do szczepu.
Dawa∏a im wtedy ma∏e serduszka, które
nosili w kieszonkach mundurów.
Wanda Tazbir, niezwyk∏y pedagog,
zwiàzana by∏a z Instytutem od 1937 r. do
samej Êmierci w roku 2006. Pomaga∏a
m∏odym niepe∏nosprawnym ludziom pokonywaç w∏asne ograniczenia.
Podczas wojny pracowa∏a w pogotowiu
harcerek, w Powstaniu Warszawskim by∏a
sanitariuszkà. Za ratowanie podczas okupacji rodzin ˝ydowskich odznaczono jà
w 1994 r. medalem „Sprawiedliwy wÊród
narodów Êwiata’.
W 2000 r. prezydent RP mianowa∏
Wand´ Tazbir podporucznikiem Wojska
Polskiego za bohaterskà postaw´ w konspiracji i Powstaniu Warszawskim. Zosta∏a odznaczona m.in. Krzy˝em Oficerskim
Orderu Odrodzenia Polski, Krzy˝em Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski,

Fot. Mariusz Kubik

W Instytucie G∏uchoniemych w Warszawie 22 paêdziernika
2007 r. ods∏oni´to pomnik druhny Wandy Tazbir, komendanta
dru˝yny g∏uchoniemych harcerzy T´cza i wychowawcy nies∏yszàcych dzieci. JednoczeÊnie kierownik Urz´du do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Janusz Krupski odznaczy∏
Medalem „Pro memoria” walczàcych w Powstaniu Warszawskim pi´ciu cz∏onków Plutonu G∏uchoniemych oraz Instytut G∏uchoniemych.

Pomnik Wandy Tazbir
wk∏adka
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Borowicze 1 listopada
W Borowiczach, w obwodzie nowogrodzkim Federacji Rosyjskiej, 1 listopada br. zorganizowano uroczystoÊci upami´tniajàce zmar∏ych ˝o∏nierzy Armii Krajowej, wi´zionych w tym rejonie
w ∏agrach NKWD w latach 1944–1947.

Borowicze
Podczas spotkania w siedzibie administracji rejonu Jurij Wasiljew opowiedzia∏ histori´ Borowicz i poinformowa∏
o bie˝àcych problemach.

Pomnik na cmentarzu w Jogle
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wk∏adka

Ambasador Jerzy Bahr podzi´kowa∏
w∏adzom za pomoc w uporzàdkowaniu
cmentarzy, na których pochowani sà
polscy ˝o∏nierze AK.
Minister Janusz Krupski mówi∏ o patriotycznej postawie wi´zionych ˝o∏nierzy AK, którzy jako pierwsi stali si´
ofiarami przeÊladowaƒ systemu komunistycznego, narzuconego Polsce przez
Zwiàzek Sowiecki. Podzi´kowa∏ te˝
w∏adzom za pomoc i wspó∏prac´, której
efekty i przyjazna atmosfera mogà staç
si´ przyk∏adem dla innych ogniw administracji wspó∏czesnej Rosji, na których
terenach znajduje si´ wiele miejsc o podobnych charakterze.
Przedstawiciel Ârodowiska Borowiczan Zwiàzku Sybiraków Roman W.
Bar podkreÊli∏ znaczenie pomocy
udzielanej przez w∏adze Borowicz w realizowaniu przedsi´wzi´ç zwiàzanych
z miejscami pami´ci, dzi´ki której powsta∏ tzw. rejon pami´ci.
Uczestnicy uroczystoÊci udali si´ pod
pomnik Ofiar Stalinowskich Represji
w Borowiczach, gdzie zapalono znicze,
po∏o˝ono wieƒce i kwiaty oraz odmówiono modlitw´.

Dwa krzy˝e w Ustie
W Ustie w miejscu dawnego pochówku ˝o∏nierzy AK znajdujà si´ krzy˝ i pamiàtkowa tablica. U podnó˝a krzy˝a
Fot. Konsulat Generalny RP w Sankt Petersburgu

W tym roku 1 listopada br. do Borowicz,
by upami´tniç zmar∏ych ˝o∏nierzy Armii
Krajowej, wi´zionych w tym rejonie w ∏agrach NKWD w latach 1944–1947, przyjechali przedstawiciele rzàdu RP: ambasador RP w Federacji Rosyjskiej Jerzy Bahr,
konsul generalny Rzeczpospolitej Polskiej
w Sankt Petresburgu Jaros∏aw Drozd, kierownik Urz´du do Spraw Kombatantów
i Osób Represjonowanyeh Janusz Krupski, któremu towarzyszy∏ p∏k Wies∏aw
Misztal, dyrektor Departamentu Wojskowego UdSKiOR. Do wyjazdu dosz∏o dzi´ki inicjatywie Konsulatu RP w Sankt Petersburgu i poparciu UdSKiOR.
W uroczystoÊciach wzi´li udzia∏ przedstawiciele Ârodowiska Borowiczan
Zwiàzku Sybiraków Roman W. Bar i Miros∏aw Pastwa oraz liczna grupa Stowarzyszenia „Polonia” z Sankt Petersburga,
katolicy z koÊcio∏a pw. Piotra i Paw∏a
w Wielkim Nowogrodzie z ks. Miros∏awem Danielskim na czele. Polskiej grupie towarzyszyli cz∏onkowie Stowarzyszenia Ofiar Politycznych Represji z Borowicz i przedstawiciele w∏adz rejonu Borowicz Jurij Wasiljew i W∏adimir Gorjew.

polskiego i sàsiadujàcego z nim krzy˝a
upami´tniajàcego ˝o∏nierzy – jeƒców
w´gierskich zapalono znicze i z∏o˝ono
kwiaty.

Cmentarz w Jogle
W Jogle uroczystoÊci odby∏y si´ na
Cmentarzu ˚o∏nierzy AK. Przedstawiciele w∏adz RP Jerzy Bahr, Jaros∏aw
Drozd i Janusz Krupski zaakcentowali
rol´ tych miejsc pami´ci w kszta∏towaniu historii narodu polskiego. Modlono
si´ za tych, którzy zostali na zawsze na
borowickiej ziemi.
Przy znaku pami´ci Ofiar Stalinowskich Represji z lat1937–1940, który sàsiaduje z cmentarzami polskim, w´gierskim i niemieckim, z∏o˝ono kwiaty, zapalono znicze i modlono si´ z udzia∏em
prawos∏awnego kap∏ana z pobliskiej
Cerkwi Tychwiƒskiej Matki Boskiej.

Polska Tema
w Borowiczach
Nast´pnie udano si´ ponownie do
Borowicz, by zwiedziç Muzeum „Koljucza Pamiat Gu∏aga” w Gimnazjum nr
8 i spotkaç si´ z m∏odzie˝à. W muzeum
tym znajduje si´ polska ekspozycja, ilustrujàca martyrologi´ ˝o∏nierzy AK, zatytu∏owana „Polska Tema”. Eksponaty
do niej przekaza∏o Ârodowisko Borowiczan Zwiàzku Sybiraków.

Medale „Pro memoria”
Na koniec minister Janusz Krupski
wr´czy∏ medale „Pro memoria” osobom, które szczególnie zas∏u˝y∏y si´
w upami´tnianiu losów ˝o∏nierzy AK.
Ludzie ci, mieli tak˝e udzia∏ w kszta∏towaniu przyjaznego wspó∏dzia∏ania pomi´dzy Federacjà Rosyjskà a Rzeczàpospolità Polskà.
Uhonorowani zostali: Jurij P. Wasiljew i Walentina Markuszewa, przedstawiciele w∏adz rejonu Borowicze, Galina Aleksandrowa, pracownik naukowy
Regionalnego Muzeum, Âwiet∏ana
Getmanowa, pracownik administracji,
Elena Katajcewa, inicjatorka i organizatorka Muzeum „Koljucza Pamiat
Gu∏aga”, Jurij Burcew, dziennikarz, re˝yser filmowy, autor filmów o ˝o∏nierzach AK.
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Ârodowisko Borowiczan w uznaniu za
pomoc w dziele upami´tniania losów
˝o∏nierzy AK przyzna∏o pamiàtkowà
odznak´ wraz z honorowym dyplomem
„Obozy internowanych w Rosji Sowieckiej”: Administracji rejonu Borowicze –
na r´ce Jurija Wasiljewa, Muzeum „Koljucza Pamiat Gu∏aga” – na r´ce Eleny
Katajcewej, konsulatowi RP w Sankt Petersburgu – na r´ce Jaros∏awa Drozda.
Przekaza∏ je prezes Ârodowiska Borowiczan Zwiàzku Sybiraków Roman Bar.

w Borowiczach zaliczany jest do najtrudniejszych, spoÊród tych, w których
wi´ziono ˝o∏nierzy AK.

15 lat wspó∏pracy
Poczàwszy od 1993 r. – staraniem
Ârodowiska Borowiczan Zwiàzku Sybiraków, zrzeszajàcego by∏ych wi´êniów
zespo∏u ∏agrów w Borowiczach
– wszystkie dawne miejsca pochówków
w tym rejonie uporzàdkowano i powsta∏y tam miejsca pami´ci. Dzia∏ania Ârodowiska uzyska∏y akceptacj´ w∏adz ad-

ministracyjnych rejonu Borowicz oraz
pomoc, g∏ównie finansowà i organizacyjnà, Konsulatu RP w Sankt Petersburgu, UdSKiOR i Rady Ochrony Pami´ci Walk i M´czeƒstwa.
Wypracowano konstruktywne formy
wspó∏pracy, jak seminaria, konferencje,
spotkania i uroczystoÊci. Tradycjà sta∏o
si´ organizowanie co roku uroczystoÊci
w miejscach pami´ci.
Oprac. Roman W. Bar
prezes Ârodowiska Borowiczan
Zwiàzku Sybiraków

W rejonie Borowicz w listopadzie
i grudniu 1944 r. wywieziono ∏àcznie
4863 ˝o∏nierzy Polskiego Paƒstwa Podziemnego w ramach akcji „oczyszczania
ty∏ów Armii Czerwonej” na obszarach
przyfrontowych we wschodnich rejonach Rzeczypospolitej. ˚o∏nierze ci stali si´ pierwszymi ofiarami systemu sowieckiego, narzuconego Polsce przez
ZSRR. Wyjàtkowo ci´˝kie warunki egzystencji, ucià˝liwa praca, g∏ód, choroby, srogi re˝im obozowy doprowadzi∏y
do Êmierci 619, tj. 12,5 proc. internowanych ˝o∏nierzy. Zespó∏ ∏agrów NKWD

Fot. Konsulat Generalny RP w Sankt Petersburgu

4863 ˝o∏nierzy Polskiego
Paƒstwa Podziemnego

W izbie pami´ci „Koljucza Pamiat Gu∏aga” przy ekspozycji „Polska Tema”

Fot. arch. CK–O„Czerwone Maki”

Zaduszki w Tocku
W tym roku tradycyjnie z inicjatywy orenburskiego Centrum
Kulturalno–OÊwiatowego „Czerwone Maki” 4 listopada br. grupa Polaków i Rosjan uczci∏a pami´ç ˝o∏nierzy Armii Polskiej
w ZSRR dowodzonej przez gen. W∏adys∏awa Andersa, zmar∏ych
w Tockoje–2 w latach 1941–1944.
Dwa lata temu w dniach 21–24 wrzeÊnia w miejscowoÊciach Tock–2 i Kutubanowka, niedaleko rosyjskiego Orenburga odby∏y si´ uroczystoÊci z okazji
60–lecia zakoƒczenia II wojny Êwiatowej oraz poÊwi´cone udzia∏owi Wojska
Polskiego w rozgromieniu hitlerowskich Niemiec na Wschodzie. Ich punktem kulminacyjnym by∏o ods∏oni´cie
pomnika polskich ˝o∏nierzy armii gen.
W∏adys∏awa Andersa w miejscu dawnego cmentarza wojskowego w Tock–2.
Na pamiàtkowej tablicy czytamy: „Pami´ci ˝o∏nierzy Armii Polskiej w ZSRR
dowodzonej przez genera∏a W∏adys∏a-
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wa Andersa zmar∏ych w Tockoj– 2 w latach 1941–1942 i spoczywajàcych na
tym cmentarzu. W ho∏dzie – Rodacy. ”
W tym roku ponownie – z inicjatywy
orenburskiego Centrum Kulturalno–OÊwiatowego „Czerwone Maki” – 4 listopada br. dosz∏o do wyjazdu grupy Polaków i Rosjan, pragnàcych uczciç pami´ç
tych, którym nie dane by∏o wróciç do
Polski. UroczystoÊç by∏a tym razem
skromna. Na tablicy nauczyciele i m∏odzie˝ z orenburskiej szko∏y nr 65 i gimnazjum nr 7 z∏o˝yli bia∏o–czerwone goêdziki. W imieniu Centrum „Czerwone
Maki” jego przewodniczàca Wanda Se-

liwanowska ufundowa∏a kosz z kwiatami w polskich barwach narodowych.
Odczytano okolicznoÊciowe wiersze.
By∏o refleksyjnie, ch∏odno i zaczà∏ padaç pierwszy w tym roku na tych terenach
Ênieg. W momencie sk∏adnia kwiatów wysz∏o zza chmur s∏oƒce, co mo˝na by∏o odczytaç jako symbol, nadziej´, ˝e póki na
orenburskiej ziemi bijà polskie serca,
o polskich ˝o∏nierzach pami´ç nie zaginie.
Wies∏aw Konrad Brzozowski,
nauczyciel j´zyka polskiego w Orenburgu

Wanda Seliwanowska,
Centrum Kulturalno–OÊwiatowe
„Czerwone Maki” w Orenburgu
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W dniach 29 paêdziernika – 1 listopada br. konsul generalny i pracownicy Konsulatu Generalnego w Monachium wzi´li udzia∏
w uroczystoÊciach zwiàzanych z obchodami Dnia Wszystkich
Âwi´tych i z∏o˝yli wieƒce na grobach i miejscach pami´ci.
UroczystoÊci te odby∏y si´:
• na terenie KZ Dachau, przy kaplicy
Âmiertelnej Bojaêni Bo˝ej, pod tablicà
poÊwi´conà pomordowanym polskim
duchownym, na cmentarzu Leitenberg
w Dachau pod pomnikiem ku czci Polaków pomordowanych w KZ Dachau, na
cmentarzu Waldfriedhof w Dachau
przy krzy˝u poÊwi´conym Polakom pomordowanym w KZ Dachau;
• w Murnau – pod pomnikiem ku czci
polskich oficerów, wi´êniów Oflagu VII
A. We wspólnym sk∏adaniu kwiatów
uczestniczy∏ burmistrz miasta Michael
Rapp i polski przedstawiciel ze szko∏y
NATO w Oberammergau pp∏k Romuald Orzeszko;
• na cmentarzu Ostfriedhof w Monachium pod pomnikiem Alfreda Schuetza,
kompozytora pieÊni ˝o∏nierskiej „Czerwone maki na Monte Cassino”, ˝o∏nierza II Korpusu gen. W∏adys∏awa Andersa;
• na cmentarzu Suedfriedhof w Monachium przy grobie powstaƒców styczniowych. We wspólnym sk∏adaniu kwiatów uczestniczyli przedstawiciele miejscowej Polonii i ksi´˝a z Polskiej Misji
Katolickiej w Monachium;
• na cmentarzu Perlacher Forst
w Monachium przy kwaterze „Displaced persons” i grobach ˝o∏nierzy polskich z kompanii wartowniczych przy
armii amerykaƒskiej, kwiaty z∏o˝y∏
– obok przedstawiciela konsulatu – ks.
Dariusz Rzepa z PMK w Monachium;
• na cmentarzu Waldfriedhof w Monachium – pod pomnikiem Romana Kochanowskiego, artysty malarza oraz pod
pomnikiem prof. Jana Biczyckiego, aktora – obok przedstawiciela konsulatu – we
wspólnym sk∏adaniu kwiatów uczestniczyli przedstawiciele miejscowej Polonii;
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• na cmentarzu Suedfriedhof w Norymberdze pod tablicà upami´tniajàcà
Êmierç 81. Polaków – robotników przymusowych, obok przedstawiciela konsulatu, uczestniczy∏a ok. 50–osobowa reprezentacja Polonii. Modlitw´ prowadzi∏
ks. Stanis∏aw Stenka z PMK w Norymberdze, a przemówienie wyg∏osi∏ Andrzej
Koszowski – prezes Oddzia∏u Zwiàzku
Polaków w Niemczech „Rod∏o”;
• na cmentarzu Westfriedhof w Ingolstadt pod pomnikiem Polaków
zmar∏ych tutaj po wojnie. Po nabo˝eƒstwie ks. Ryszard Kazmierczak poprowadzi∏ procesj´ ró˝aƒcowà;
• na cmentarzu w Landshut pod pomnikiem poÊwi´conym zmar∏ym Polakom;
• na cmentarzu Hauptfriedhof i przy
mogile ku czci Polaków ofiar robot
przymusowych na cmentarzu w Achdorf. Z∏o˝enie kwiatów poprzedzi∏a
Msza Êw. w miejscowym koÊciele pod
wezwaniem Êw. Piotra i Paw∏a odprawiana przez ks. Jana Przewoênika;
• w Landsbergu przedstawiciel konsulatu z∏o˝y∏ wieniec na terenie by∏ego
obozu koncentracyjnego, przy kamieniu ufundowanym przez prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej;
• na cmentarzu w Bad Reichenhall
pod tablicà ku czci Micha∏a Gierymskiego, we wspólnym sk∏adaniu kwiatów – obok przedstawiciela konsulatu
– uczestniczy∏ nadburmistrz Bad Reichenhall dr Herbert Lackner;
• w Wildflecken na cmentarzu polskim, gdzie spoczywa ok. 600 robotników przymusowych, w tym dzieci zmar∏ych z wycieƒczenia w latach 1945–1951
w obozie przejÊciowym w Wildflecken,
odby∏a si´ Msza Êw. i modlitwa za zmar∏ych odprawiona przez ks. proboszcza
z PMK w Wuerzburgu Jerzego Sobot´.

Fot. PMK

Dzieƒ
Wszystkich Âwi´tych
w Monachium
Pomnik upami´tniajàcy Polaków ofiary nazizmu zam´czone w KZ Dachau. Cmentarz na
wzgórzu Leitenberg ko∏o Dachau

We mszy uczestniczyli przedstawiciele
Polonii i konsulatu, miejscowy opiekun
cmentarza Adolf Kreuzpaintner i tamtejsze media. Zgromadzonych powita∏
starosta Walter Gutmann. W trakcie
uroczystoÊci obecni byli dziennikarze
Katholische Nachrichten Agentur
i „Bayrischer Rundfunk”;
• na cmentarzu w Schondorf pod pomnikiem wystawionym ku czci prof. Tadeusza Zieliƒskiego, wybitnego filologa
klasycznego i znawcy kultury antyku,
kwiaty z∏o˝y∏ – obok przedstawiciela
konsulatu – tak˝e burmistrz Schondorf
Peter Wittmaack i wdowa po b. burmistrzu Ingrid Hofmann;
• na cmentarzu w Affing przy grobie
Micha∏a Kwika, robotnika przymusowego skazanego na Êmierç w 1944 r. za
uszkodzenie munduru ˝o∏nierza Wehrmachtu. Do udzia∏u w egzekucji zmuszono wszystkich robotników przymusowych
z okolic Affing pochodzàcych z Polski;
• w Bad Kissingen pod krzy˝em upami´tniajàcym bitw´ z 10 lipca 1863 r.,
w której uczestniczy∏ 19. Pu∏k Piechoty
z Poznania podczas wojny prusko–
–austriackiej;
• na terenie b. KZ Flossenburg pod
tablicà ku czci pomordowanych Polaków i na cmentarzu w centrum miasta
na grobach Polaków b. wi´zniów obozu.
W kaplicy na terenie b. KZ, zbudowanej przez by∏ych wi´zniów obozu odby∏a si´ po raz kolejny Msza Êw. z udzia∏em w∏adz miejskich, w której uczestniczy∏ polski ksiàdz i miejscowa Polonia;
• na cmentarzu w Neumarkt, na którym spoczywajà ofiary II wojny Êwiatowej, g∏ównie robotnicy przymusowi,
z Polski, Rosji Chorwacji i Rumunii.
El˝bieta Sobótka
konsul RP w Monachium
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1939 r. Gawroƒscy opuÊcili Warszaw´
i via Bukareszt dotarli do Rzymu. Jednak ju˝ 18 listopada uzyskawszy na polecenie Benito Mussoliniego paszport dyplomatyczny i dokumenty z ambasady
III Rzeszy w Rzymie wróci∏a do Warszawy, przywo˝àc list prymasa Augusta
Hlonda do polskiego duchowieƒstwa.
Podczas pobytu w okupowanej Polsce
nawiàza∏a kontakty z przedstawicielami
podziemia i w∏adzami koÊcielnymi.
W wigili´ Bo˝ego Narodzenia 1939 r.
wracajàc do Rzymu zabra∏a ze sobà genera∏owà Helen´ Sikorskà, ukrywajàcà
si´ pod nazwiskiem Zubczewska. Poza
materia∏ami na temat okupacyjnego ˝ycia Polaków przewioz∏a tak˝e informacje o uwi´zieniach w Sachsenhausen
profesorów krakowskich, w sprawie których interweniowa∏a u Mussoliniego.
Uwa˝a si´, ˝e to jego pomoc przyczyni∏a si´ do uwolnienia krakowskich uczonych. Relacj´ ze swej podró˝y do Polski
przedstawi∏a tak˝e Giovanniemu Battiscie Montiniemu z sekretariatu stanu,
póêniejszemu papie˝owi Paw∏owi VI.
Luciana Frassati jeszcze trzykrotnie
udawa∏a si´ do okupowanej Polski w lutym i maju oraz jesienià 1940 r., wype∏niajàc misj´ nieformalnego ∏àcznika pomi´dzy rzàdem gen. W∏adys∏awa Sikorskiego i Watykanem a KoÊcio∏em i podziemiem politycznym w kraju. Chyba
najbardziej brawurowa by∏a lutowa
eskapada, kiedy przewioz∏a z inicjatywy
gen. Sikorskiego walizk´ z milionem
polskich z∏otych. Banknoty te, by zachowaç wa˝noÊç i s∏u˝yç polskiemu
podziemiu, musia∏y zostaç przestemplowane, czego podjà∏ si´ Feliks M∏ynarski, prezes Banku Emisyjnego
w Krakowie. Podczas tego pobytu
w okupowanej Polsce Frassati spotka∏a
si´ z duchowym przywódcà KoÊcio∏a
abp. Adamem Sapiehà, od którego
otrzyma∏a list do sekretariatu stanu
z informacjà o powstaniu Rady G∏ównej Opiekuƒczej. Wracajàc do Rzymu
tym razem zabra∏a ze sobà córk´ gen.
Sikorskiego, Zofi´ LeÊniowskà.
Jesienià 1940 r. podczas ostatniej podró˝y do Polski Luciany Frassati, która
odby∏a w zast´pstwie kuriera rzàdowego Stanis∏awa Starczewskiego, przewio-

Luciana Frassati

z∏a dokumenty zwiàzane z ustanowieniem Delegata na Kraj.
W zaanga˝owaniu Luciany Frassati,
a potem tak˝e jej dzieci, uderza∏y mnie
zawsze konkretnoÊç i rzeczowoÊç wyra˝ania zwiàzków z Polskà, prymat obowiàzku nad ckliwym sentymentalizmem, determinacja w pokonywaniu
trudnoÊci w drodze do wyznaczonych
celów. Te w∏aÊnie przymioty pomog∏y
jej w czasie nocy okupacyjnej w Polsce
zapisaç pi´knà kart´ w historii zwiàzków Polski z Italià.
7 paêdziernika 2007 r. Luciana Frassati zmar∏a w swej posiad∏oÊci w Pollone niedaleko Turynu. Zosta∏a pochowana w rodzinnym grobowcu.
Stefan Frankiewicz

Fot. arch.

Luciana Frassati–Gawroƒska znana
jest w Polsce przede wszystkim jako autorka licznych ksià˝ek poÊwi´conych jej
bratu Pierowi Giorgiowi Frassatiemu,
którego w 1990 r. Jan Pawe∏ II og∏osi∏
b∏ogos∏awionym. Mniej znane sà natomiast te jej zas∏ugi, które stanowià bardzo cenny wk∏ad do historii stosunków
pomi´dzy Polskà a W∏ochami w ubieg∏ym stuleciu.
By∏a córkà Eduarda Frassatiego, za∏o˝yciela w 1895 r. i wydawcy dziennika „La
Stampa”, oraz malarki Adelajdy Ametis.
Pozycja ojca w ˝yciu publicznym jako wieloletniego senatora, a od 1920 r. ambasadora Królestwa Italii w Berlinie – zrezygnowa∏ z tej funkcji po dojÊciu Hitlera do
w∏adzy – u∏atwi∏a jej zbli˝enie si´ do ówczesnych elit artystycznych i dyplomatycznych. W 1925 r. wysz∏a za mà˝ za Jana
Gawroƒskigo (1892–1983), sekretarza
ambasady polskiej w Berlinie, od 1931 r.
pos∏a Rzeczypospolitej Polskiej w Wiedniu, póêniejszego autora erudycyjnych
ksià˝ek o Rzymie i Êwiecie antycznym. Po
Anschlussie, który zmusi∏ jej m´˝a do
opuszczenia austryjackiej placówki, Gawroƒscy wraz z szeÊciorgiem dzieci zamieszkali w Warszawie.
Odtàd dla Luciany Frassatti poetki
i osoby to czas zawiàzywania licznych
przyjaêni, m.in. z Juliuszem Osterwà,
Witoldem Ma∏cu˝yƒskim, Janem Kiepurà i jego ˝onà Martà Eggerth. O tym,
jak ˝ywa pozosta∏a w niej pami´ç o naszej kulturze z dwudziestolecia mi´dzywojennego, mog∏em przekonaç si´ wielokrotnie w latach osiemdziesiàtych
i dziewi´çdziesiàtych, kiedy dane mi by∏o przyjaêniç si´ z panià Lucianà. W jej
wspomnieniach z czasów warszawskich
na pierwszym planie znajdowali si´ najcz´Êciej ludzie kultury i ich dzie∏a, nie
zaÊ barwne rauty w Radziwi∏∏owskiej
O∏yce czy spleen polskiej stolicy. MyÊl´,
˝e wyra˝a∏a si´ w tym szczególna intuicja, i˝ kraju takim jak Polska z jej dramatycznie trudnà historià zasadniczym
noÊnikiem narodowej tradycji czy wr´cz
gwarancjà biologicznego trwania jest
przede wszystkim kultura.
Agresja hitlerowskich Niemiec na
Polsk´ przerwa∏a warszawski rozdzia∏
w ˝yciu Luciany Frassati. We wrzeÊniu

Fot. arch.

Luciana Frassati–Gawroƒska 1902–2007

Podczas spotkania z papie˝em Janem Paw∏em
II przy grobie b∏. Piera Giorgia Frassatiego
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Gen. bryg. pilot Tadeusz Andersz
1918– 2007
Urodzi∏ si´ w Holandii w polskiej rodzinie, która kilka lat póêniej powróci∏a
do Polski. Przygod´ z lotnictwem rozpoczà∏ w 1937 r. po zdaniu egzaminu konkursowego do Szko∏y Podchorà˝ych
w D´blinie. Szkolenie w przyspieszonym tempie ukoƒczy∏ 1 wrzeÊnia 1939 r.,
uzyskujàc stopieƒ podporucznika
z czwartà lokatà wÊród 182 absolwentów. By∏a to ostatnia promocja w II
Rzeczypospolitej Polskiej.
Po kilku lotach operacyjnych w MyÊliwskiej Brygadzie PoÊcigowej wraz z grupà
rówieÊników odkomenderowano go do
Rumunii w celu przej´cia z Konstancy
francuskich samolotów myÊliwskich. Napad Zwiàzku Sowieckiego na Polsk´ zmieni∏ na tyle sytuacj´ politycznà, ˝e samoloty
nie dotar∏y do Rumunii, a grupa wys∏anych
pilotów zosta∏a internowana po przekroczeniu granicy polsko–rumuƒskiej.
Tadeusz Andersz po dwóch tygodniach
uciek∏ z obozu, by przez Jugos∏awi´, Grecj´ i Morze Âródziemne dotrzeç do polskiego lotniczego punktu zbornego
w Lyonie, gdzie zosta∏ skierowany do tzw.
obrony kominów, czyli oÊrodków przemys∏owych, lotnisk, portów itp.
Po zawieszeniu broni mi´dzy Francjà
a Niemcami, czyli faktycznej kapitulacji
Francji, znalaz∏ si´ w polskim punkcie
zbornym w Blackpool w Wielkiej Brytanii. Krótka praktyka na myÊliwcach we
Francji i przeszkolenie w bazach brytyjskich otworzy∏y mu drog´ do 315 D´bliƒskiego Dywizjonu MyÊliwskiego.
Po niemal 80 operacjach bojowych
skierowano go na odpoczynek, który po
kilku tygodniach skróci∏ z w∏asnej woli,
wst´pujàc ochotniczo do lotnictwa
amerykaƒskiego (US Air Force). Przydzielony do s∏awnej grupy lotniczej 56.

Fighter–Group. Za dokonania bojowe
wraz z przyjacielem Boles∏awem G∏adychem by∏ a˝ szeÊciokrotnie dekorowany
odznaczeniami amerykaƒskimi. Kiedy
w sierpniu 1944 r. odchodzi∏, by zostaç
dowódcà Dywizjonu 315, na r´ce ambasadora Edwarda Raczyƒskiego wp∏yn´∏o pismo pochwalne od Amerykanów.
Przej´ty przez Tadeusza Andersza Dywizjon 315 uchodzi∏ w ca∏ym brytyjskim
lotnictwie myÊliwskim za jeden z najdzielniejszych, a swojà s∏aw´ ukoronowa∏ zestrzeleniem 14 niemieckich samolotów w jednej wyprawie 18 sierpnia
1944 r., co stanowi∏o rekord, nie pobity
do koƒca wojny. Dywizjon tymczasem
zosta∏ odkomenderowany do Szkocji,
gdzie ubezpiecza∏ angielskie lotnictwo
przybrze˝ne, dokonujàce lotów do Norwegii, by niszczyç p∏ynàce wzd∏u˝ jej
brzegów statki zaopatrzeniowe dla
Niemców. Dywizjon mia∏ tak˝e inne zadania ubezpieczeniowe, m.in. w operacjach bombardowaƒ wyrzutni V–1 i V–2.
Tadeusz Andersz wojn´ zakoƒczy∏ z dorobkiem 155 lotów operacyjnych. Za walecznoÊç i zas∏ugi zosta∏ uhonorowany
Srebrnym Krzy˝em Virtuti Militari,
trzykrotnie Krzy˝em Walecznych, wieloma odznaczeniami polskimi, francuskimi,
amerykaƒskimi i brytyjskimi. Po zakoƒczeniu dzia∏aƒ wojennych dokoƒczy∏
– rozpocz´te w D´blinie – studia w presti˝owej brytyjskiej Wy˝szej Szkole Lotnictwa. W styczniu 1947 r. objà∏ dowództwo
306. Dywizjonu MyÊliwskiego i pe∏ni∏ obowiàzki dowódcy skrzyd∏a (trzy dywizjony).
Po rozwiàzaniu skrzyd∏a wstàpi∏ do Polskiego Korpusu Przysposobienia i Rozmieszczenia. W 1956 r. otrzyma∏ zaproszenie do pracy w Royal Air Force, ale w wieku 35 lat poczàtkowo móg∏ lataç jedynie

w lotnict w i e
transportow y m .
Szybko
jednak
uzyska∏ Gen. Tadeusz Andersz
status kapitana samolotu wo˝àcego brytyjskich VIP. W ostatnich latach przed przejÊciem na emerytur´ w wieku 55 lat zajà∏
kierownicze stanowisko w brytyjskim Centrum Kontroli Powietrznej.
W ˝yciu cywilnym dzia∏a∏ aktywnie
m.in. w Stowarzyszeniu Lotników Polskich, Radzie Instytutu Polskiego i Muzeum gen. W∏adys∏awa Sikorskiego
w Londynie, Komitecie Wykonawczym
Brytyjskiego Rzàdowego Funduszu Pomocy dla by∏ych ˝o∏nierzy polskich, Komitecie Wydawniczym Historii Polskich
Si∏ Powietrznych. Pe∏ni∏ zaszczytnà funkcj´ adiutanta trzech prezydentów Rzeczypospolitej Polskiej rezydujàcych
w Londynie, a prezydentowi Ryszardowi
Kaczorowskiemu asystowa∏ w historycznym przekazaniu insygniów prezydentowi Lechowi Wa∏´sie. W 2005 r. awansowany na genera∏a brygady.
Gen. Tadeusz Andersz zmar∏ 29 paêdziernika br. UroczystoÊci ˝a∏obne odby∏y
si´ w Londynie i Warszawie 15 i 16 listopada br. z udzia∏em weteranów i delegacji
lotników. Brytyjczycy ceremoni´ wojskowà zorganizowali w bazie lotniczej w Northolt, dobrze znanej Zmar∏emu z czasów
wojny. Do Warszawy trumn´ przywióz∏
wojskowy samolot CASA. Gen. Tadeusz
Andersz zosta∏ pochowany, zgodnie
z ostatnià wolà, w grobie rodzinnym na
katolickim Cmentarzu Powàzkowskim.
Franciszka Gryko

Hanna Szczepkowska–Mickiewiczowa „Nela”
1915–2006
Urodzi∏a si´ w Krakowie, ale przez ca∏e doros∏e ˝ycie zwiàzana by∏a z Warszawà, a tak˝e z podwarszawskim Milanówkiem, gdzie stale mieszka∏a. W Warszawie po maturze ukoƒczy∏a Miejskà Szko-
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∏´ Sztuk Zdobniczych i Malarstwa. Talenty artystyczne odziedziczy∏a po swych rodzicach: ojcu – znanym rzeêbiarzu prof.
Janie Szczepkowskim i matce – literatce
Marii z Morozowiczów. W Warszawie

te˝ przez dwa okupacyjne lata studiowa∏a na tajnych kursach medycyn´.
Do konspiracji w∏àczy∏a si´ ju˝ w 1940 r.,
a wiosnà nast´pnego roku zosta∏a ∏àczniczkà do poruczeƒ specjalnych mjr. Ma-
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odeszli

odeszli
riana Drobika „Dzi´cio∏a”, który by∏ najpierw zast´pcà, a póêniej szefem Oddzia∏u II Komendy G∏ównej ZWZ–AK. Pod
koniec 1942 r. przeniesiono jà do Biura
Studiów Przemys∏owych Oddzia∏u II KG
AK, w którym pe∏ni∏a t´ samà funkcj´.
Szefem Biura – od paêdziernika 1942 r. –
by∏ jej mà˝ Adam Mickiewicz „Konrad”.
Biuro Studiów Przemys∏owych przygotowywa∏o meldunki miesi´czne na podstawie informacji otrzymywanych od wywiadowców. Wysy∏ane one by∏y do Londynu,
do Sztabu Naczelnego Wodza. Dotyczy∏y
g∏ównie przemys∏u zbrojeniowego Rzeszy. WÊród nich poczesne miejsce zajmuje jedno z najwi´kszych osiàgni´ç polskiego wywiadu – rozpracowanie produkcji niemieckich rakiet V1 i V2, dzi´ki
czemu alianci mogli powstrzymaç hitlerowskie plany zniszczenia Anglii, bombardujàc w sierpniu 1943 r. OÊrodek DoÊwiadczalny w Peenemuende.
Po wybuchu Powstania Warszawskiego
Hanna Mickiewiczowa zg∏osi∏a si´ do s∏u˝by sanitarnej. Jak sama wspomina: „Pracowa∏am najpierw jako sanitariuszka, a potem, pod koniec sierpnia, zosta∏am mianowana dowódcà plutonu sanitarnego batalionu «Zaremba–Piorun», w rejonie ulic
Poznaƒskiej, Wspólnej i Emilii Plater”.

Lata powojenne to bardzo ci´˝ki
okres w ˝yciu jej rodziny. DoÊwiadczy∏a
losu setek tysi´cy Polaków represjonowanych przez re˝im komunistyczny.
W nocy z 29 na 30 listopada 1950 r. zosta∏ aresztowany jej mà˝. „O czwartej
rano wdar∏o si´ do naszego domu dwunastu drabów z bezpieki. Przeorali dom
od strychu do piwnic, ukradli z∏otà fifk´.
Wywlekli za pi˝amk´ naszà córeczk´,
jak szczeniaka z ∏ó˝eczka. Przekot∏owali wszystkie szafy, biurka, kredensy”
– wspomina Hanna Mickiewiczowa. Nie
znaleêli, na szcz´Êcie, zmikrofilmowanych meldunków miesi´cznych, których
odbitki od paêdziernika 1941 r. kompletowa∏ Adam Mickiewicz. Nie znaleêli,
bo od kilku miesi´cy – spodziewajàc si´
rewizji – Hanna Mickiewiczowa nosi∏a
je na sobie, w specjalnie uszytym pasie.
W maju 1953 r., po ci´˝kim Êledztwie,
dzi´ki usilnym staraniom ˝ony, Adam
Mickiewicz wyszed∏ na wolnoÊç. Prokuratorem w jego sprawie by∏a Helena
Woliƒska.
Hanna Mickiewiczowa nadal przechowywa∏a mikrofilmy miesi´cznych
meldunków Biura Studiów Przemys∏owych. Dopiero w listopadzie 1991 r.
zdecydowa∏a si´ je ujawniç. Jej mà˝ ju˝

wówczas od pi´ciu lat nie ˝y∏. Podj´∏a t´
decyzj´ podczas uroczystoÊci ods∏oni´cia pomnika poÊwi´conego Akcji V1
i V2. Od daty pierwszego przechowywanego meldunku min´∏o pó∏ wieku. Dopiero jednak dziesi´ç lat póêniej – dzi´ki nowoczesnym technikom komputerowym, mikrofilmy zosta∏y opublikowane w specjalnym wydawnictwie.
Przez wiele lat Hanna Mickiewiczowa
bra∏a czynny udzia∏ w dzia∏alnoÊci Êrodowisk ˝o∏nierzy Armii Krajowej –
w Zgrupowaniu ˚o∏nierzy Batalionu
„Zaremba–Piorun” oraz Âwiatowym
Zwiàzku ˚o∏nierzy AK. By∏a wieloletnim cz∏onkiem Komisji Socjalnej Okr´gu Warszawskiego Zwiàzku.
Kilka tygodni przed Êmiercià zosta∏a
odznaczona Krzy˝em Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. By∏a te˝ uhonorowana m.in. Bràzowym Krzy˝em Zas∏ugi z Mieczami, Krzy˝em Armii Krajowej, Odznakà „Akcja Burza” i Krzy˝em Kawalerskim Orderu Odrodzenia
Polski. Otrzyma∏a równie˝ odznak´
„Zas∏u˝ony dla m.st. Warszawy”.
Zmar∏a, po d∏ugiej chorobie, 23 wrzeÊnia 2006 r. w Milanówku.
Danuta St´pniewska
i Bo˝ena Materska

Barbara Filarska
„Bronka”
Barbara Filarska, córka legionisty, wychowa∏a si´ na warszawskim ˚oliborzu
– mieszka∏a na II Kolonii Warszawskiej
Spó∏dzielni Mieszkaniowej. By∏a uczennicà Gimnazjum im. Aleksandry Pi∏sudskiej i harcerkà „Górskiej Ósemki”.
Matur´ uzyska∏a w 1940 r. na tajnych
kompletach i rozpocz´∏a studia z zakresu filologii klasycznej na kompletach
Uniwersytetu Warszawskiego.
W latach 1939–1941 prowadzi∏a dru˝yn´ harcerskà i by∏a referentkà ∏àcznoÊci
na ˚oliborzu, Marymoncie, Powàzkach
i Bielanach z ramienia Choràgwi Warszawskiej Zwiàzku Harcerstwa Polskiego.
W 1942 r. po uzyskaniu stopnia podharcmistrza skierowano jà na s∏u˝b´ w strukturach ∏àcznoÊci Komendy G∏ównej Ar-
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mii Krajowej. Kierowa∏a jednà z czterech central Obszaru
Warszawskiego.
3 sierpnia 1944 r.
na rozkaz gen. Antoniego ChruÊciela
„Montera” Przesz∏a
pod obstrza∏em wiadukt nad Dworcem
Gdaƒskim.
By∏a
∏àczniczkà komendanta Obszaru Warszawskiego gen. Albina Skroczyƒskiego
„¸aszcza”. Bra∏a
udzia∏ w walce
Barbara Filarska przy ul. S. Moniuszki 14 w poczàtkach Powstania
o PAST i trzydnio- Warszawskiego w m.p. KG AK
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Fot. archiwum Danuty Kuroƒ

1922– 2007

odeszli
wych walkach o KoÊció∏ Êw. Krzy˝a. Zosta∏a awansowana do stopnia podporucznika i odznaczona Krzy˝em Walecznych.
Po pobycie w obozach w ¸ambinowicach i Zeithain, w maju 1945 r. wróci∏a do
Warszawy. Podj´∏a studia i rozpocz´∏a prac´ w Dziale Sztuki Staro˝ytnej Muzeum
Narodowego jako asystentka prof. Kazimierza Micha∏owskiego. Pracowa∏a równie˝ przy wystawie „Warszawa oskar˝a”.
Aresztowana przez funkcjonariuszy
Urz´du Bezpieczeƒstwa przesz∏a Êledztwo w podziemiach komendy przy ul.
Cyryla i Metodego.

W latach 1957–1969 by∏a adiunktem w Zak∏adzie Archeologii Âródziemnomorskiej Polskiej Akademii
Nauk, w roku 1969 obj´∏a Katedr´
Sztuki Staro˝ytnej i Archeologii Klasycznej na Katolickim Uniwersytecie
Lubelskim. Równolegle by∏a wyk∏adowcà i kierownikiem Katedry Archeologii ChrzeÊcijaƒskiego Zachodu
w Akademii Teologii Katolickiej
w Warszawie.
By∏a cz∏onkiem Komitetu Nauk
o Kulturze Antycznej Polskiej Akademii Nauk i cz∏onkiem Zarzàdu Sekcji

Stanis∏aw Borodzicz

Fot. z akt kombatanckich UdSKiOR

Urodzi∏ si´ w 1917 r. w Widzewie k.
¸aska. W 1937 r. ukoƒczy∏ gimnazjum
w Ciechanowie, a w 1939 r. szko∏´ podchorà˝ych rezerwy artylerii. Jako plutonowy podchorà˝y – dowódca dzia∏onu,
a nast´pnie dowódca plutonu 5. baterii
1. Pu∏ku Artylerii Ci´˝kiej w Modlinie
we wrzeÊniu 1939 r. uczestniczy∏ w walkach pod Stanis∏awowem, Ko∏bielà,
Wiàzownà, w obronie Warszawy na reducie wolskiej. 27 wrzeÊnia za bohaterskie czyny i znakomite dowodzenie
podczas tych walk zosta∏ odznaczony

Patrystycznej przy Komisji Episkopatu
do Spraw Nauki Katolickiej.
Za zas∏ugi dla nauki zosta∏a odznaczona z∏otym medalem Ecclesiae populoque servitium praestanti.
W latach 1982–1989 by∏a ∏àczniczkà
podziemnej „SolidarnoÊci” mi´dzy Regionem Ârodkowo–Wschodnim a „Tygodnikiem Mazowsze”.
Prof. Barbara Filarska zmar∏a 3 wrzeÊnia 2007 r. w Warszawie. Zosta∏a pochowana na Cmentarzu Powàzki Wojskowe.
Danuta Kuroƒ

1917–2007

Krzy˝em Virtuti Militari V klasy oraz
mianowany na stopieƒ podporucznika.
Po kapitulacji Warszawy wróci∏ do
Ciechanowa. W lutym 1940 r. rozpoczà∏
dzia∏alnoÊç konspiracyjnà w Polskim
Obozie Narodowo–Syndykalistycznym
jako kierownik organizacyjny tej formacji w powiecie ciechanowskim oraz redaktor Biuletynu Informacyjnego
PONS. W grudniu 1942 r. zosta∏ adiutantem komendanta Okr´gu II Narodowych Si∏ Zbrojnych – Mazowsze Pó∏noc
pp∏k. Stanis∏awa Nakoniecznikowa,
a w styczniu
1944 r. szefem
sztabu Okr´gu.
Od 1941 r. Êcigany przez gestapo
listami goƒczymi. W czerwcu
1944 r. z racji
pe∏nionej funkcji
aktywnie uczestniczy∏ jako oficer
∏àcznikowy w akcji scaleniowej
Okr´gu II Narodowych
Si∏
Zbrojnych z Armià
Krajowà.
Wiosnà 1945 r.
w zwiàzku z koniecznoÊcià
zbrojnej samoobrony
przed
terrorem Urz´du Bezpieczeƒ-

stwa i NKWD wznowi∏ dzia∏alnoÊç konspiracyjnà i odbudow´ Narodowych Si∏
Zbrojnych na Pó∏nocnym Mazowszu
pod nazwà Narodowego Zjednoczenia
Wojskowego. Ponownie objà∏ funkcj´
szefa sztabu Okr´gu. Oddzia∏y NZW
wykona∏y wiele akcji bojowych na wi´zienia UB i posterunki Milicji Obywatelskiej w celu uwolnienia ˝o∏nierzy AK
i NSZ oraz likwidacji szczególnie groênych funkcjonariuszy komunistycznych.
W marcu 1947 r. skorzysta∏ z mo˝liwoÊci
ujawnienia si´, ale 23 paêdzierniku 1948
r. zosta∏ aresztowany pod Ciechanowem,
a 11 sierpnia skazany przez Wojskowy
Sàd Rejonowy w Warszawie na 15 lata
wi´zienia, utrat´ praw publicznych i obywatelskich praw honorowych na okres
pi´ciu lat oraz konfiskat´ ca∏ego mienia.
Przeszed∏ przez katowni´ UB w Warszawie zw. „na 11 Listopada”, wi´zienia
w Rawiczu i we Wronkach. Z wi´zienia
wyszed∏ 28 lutego 1955 r.
Dokoƒczy∏ studia architektoniczne na
Politechnice Warszawskiej i za∏o˝y∏ rodzin´. Pracowa∏ w biurach projektów
kilku przedsi´biorstw w Warszawie,
ostatnio – do emerytury – w Biurze Projektów FSO na ˚eraniu. Od 1980 r. zaanga˝owany w „SolidarnoÊci”. Od poczàtku lat szeÊçdziesiàtych by∏ czynnym
cz∏onkiem Towarzystwa Mi∏oÊników
Ziemi Ciechanowskiej, a w latach dziewi´çdziesiàtych jego prezesem. Po 1990
r. by∏ te˝, wraz z ppor. Witoldem
Grzebskim, komendantem NSZ–NZW
w powiecie p∏oƒskim, organizatorem

Stanis∏aw Borodzicz
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niepodleg∏oÊciowych
stowarzyszeƒ
kombatanckich na Pó∏nocnym Mazowszu – Âwiatowego Zwiàzku ˚o∏nierzy
Armii Krajowej, Zwiàzku ˚o∏nierzy
Narodowych Si∏ Zbrojnych oraz Zwiàzku Wi´êniów Politycznych Okresu Stalinowskiego. Poczàtek lat dziewi´çdziesiàtych to tak˝e jego kilkuletnia praca
za∏o˝ycielska, organizacyjna i weryfika-

cyjna w powo∏anym wtedy Urz´dzie do
Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.
By∏ wybitnym oficerem Narodowych
Si∏ Zbrojnych na Mazowszu, kawalerem Orderu Wojennego Virtuti Militari, zas∏u˝onym organizatorem i dzia∏aczem kombatanckich stowarzyszeƒ niepodleg∏oÊciowych.

Kazimierz Puczyƒski
Mjr Kazimierz Puczyƒski urodzi∏ si´
w 1908 r. w ¸owiczu. Tam te˝ ukoƒczy∏
gimnazjum. W 1934 r. po odbyciu studiów na Politechnice Warszawskiej
otrzyma∏ tytu∏ in˝yniera.
W latach 1934–35 pracowa∏ w Ministerstwie Komunikacji jako projektant.
Po wybuchu wojny w 1939 r. by∏ dowódcà jednostki saperów. Dosta∏ si´ do
niewoli, ale uciek∏ z obozu jenieckiego
i wróci∏ do Warszawy.
Dzia∏alnoÊç konspiracyjnà rozpoczà∏
w Zwiàzku Syndykalistów Polskich.
Prowadzi∏ szkolenia wojskowe.
Po obj´ciu dowództwa bojowego oddzia∏ów Zwiàzku Syndykalistów Polskich organizowa∏ akcje sabota˝owe, m.
in. bra∏ udzia∏ w wypadzie na koszary
niemieckie w pa∏acu w Jab∏onnie.
Dowódca 104. Kompanii ZSP mjr
Kazimierz Puczyƒski „Wroƒski”, a w∏aÊciwie podleg∏a Mu Kompania, liczebnie i wewn´trznà strukturà organizacyjnà przypomina∏a raczej batalion. Na tej
podstawie dowódca Zgrupowania
„Róg” p∏k Stanis∏aw B∏aszczak w pierwszych dniach Powstania Warszawskiego
wy∏àczy∏ 104. Kompani´ ZSP podleg∏à
dotychczas batalionowi „Boƒcza” i w∏àczy∏ jà pod bezpoÊrednià podleg∏oÊç dowódcy Zgrupowania.
W okresie Powstania mjr Puczyƒski
by∏ wybitnym dowódcà blisko 400-osobowego oddzia∏u AK–104. Kompanii
ZSP, walczàcego na Starym MieÊcie. Dowodzony przez Niego oddzia∏ wykona∏
wszystkie postawione przez powstaƒcze
dowództwo AK zadania bojowe, m.in.
zdoby∏ budynki Wojskowego Szpitala
przy ul. Barokowej na przysz∏à siedzib´
Komendy G∏ównej AK oraz Pa∏ac Rzeczypospolitej przy pl. Krasiƒskich.
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P∏k Stanis∏aw Borodzicz zmar∏ 7 lutego 2007 r. Po˝egnany 10 lutego w Katedrze Polowej Wojska Polskiego spoczà∏
u boku swego ojca na wiejskim cmentarzu w ˚mijewie KoÊcielnym k. Ciechanowa.
p∏k Miros∏aw Sulej
wicedyrektor Departamentu Wojskowego
UdSKiOR

1908–2007

Dzi´ki sprawnemu dowództwu, udane natarcie na te obiekty pozwoli∏y na
zdobycie broni – rozbrojono i wzi´to do
niewoli oko∏o 50 niemieckich ˝o∏nierzy,
zabito oko∏o 20 nieprzyjació∏. Licznie
zdobyta broƒ postawi∏a z miejsca
Odzia∏ ZSP w rz´dzie jednej z najlepiej
uzbrojonych powstaƒczych formacji
Starówki.
Dowództwo Grupy Pó∏noc AK traktowa∏o w pierwszej po∏owie sierpnia 1944 r.
dobrze uzbrojone plutony 104. Kompanii,
jako jednostki interwencyjne do obrony
szczególnie zagro˝onych Redut Starówki.
Plutony walczy∏y w tym czasie prawie na
wszystkich barykadach Starego Miasta.
W drugiej po∏owie sierpnia 1944 r. 104.
Kompania walczy∏a o odbicie i utrzymanie Katedry Êw. Jana, Zamku Królewskiego, pl. Zamkowego, ul. Piwnej, Wytwórni
Papierów WartoÊciowych i ul. Brzozowej.
Dzi´ki zdolnoÊciom organizacyjnym
mjr. Puczyƒskiego 104. Kompania mia∏a
równie˝ wspania∏e wyniki produkujàc deficytowà broƒ. W podziemiach Hal Targowych przy ul. Âwi´tojerskiej uruchomiono produkcj´ granatów z trotylu
z niewypa∏ów, w które zaopatrywano
wi´kszoÊç Staromiejskich Oddzia∏ów AK.
Zorganizowano równie˝ w∏asny szpitalik przy ul. Âwi´tojerskiej pod kierownictwem dr. Krakowskiego „Adama”.
Po decyzji Dowództwa AK wycofania
ze Starego Miasta powstaƒców przez
kana∏y do ÂródmieÊcia Zgrupowanie
„Róg”, w tym 104. Kompania, stanowi∏y tylnà stra˝ odwrotu, wielu ich ˝o∏nierzy wówczas zgin´∏o i zosta∏o rannych.
Kazimierz Puczyƒski by∏ wspó∏autorem
wielu projektów dla Rzàdu w Londynie
dotyczàcych kierunków odbudowy i zagospodarowania Ziem Polskich po wojnie.

Po zakoƒczeniu wojny mjr Puczyƒski
w latach 1945–47 by∏ rzeczoznawcà
G∏ównego Urz´du Planowania Przestrzennego przy Radzie Ministrów. Kierowa∏ budowà mostu kolejowego
w Tczewie, podnoszeniem zatopionych
w WiÊle i Odrze statków i barek. W latach 1954–59 by∏ naczelnym dyrektorem
Zjednoczenia Robót In˝ynieryjnych
w Warszawie, m.in. podczas budowy
Dworca Warszawa–ÂródmieÊcie i Tunelu Ârednicowego. W latach 1959–1973
by∏ z nominacji prezesa Rady Ministrów
cz∏onkiem Rady Gospodarki Wodnej.
Pe∏ni∏ równie˝ funkcje sekretarza Mi´dzynarodowej Komisji do spraw Budowy
Wielkich Zapór. By∏ tak˝e wyk∏adowcà
Politechniki Warszawskiej.
Mjr Kazimierz Puczyƒski zosta∏ Odznaczony Krzy˝em Oficerskim i Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski,
Krzy˝em Armii Krajowej, Z∏otà Odznakà „Za zas∏ugi dla Warszawy”, Z∏otà Odznakà Honorowà Ministerstwa
Ochrony Ârodowiska i Zasobów Naturalnych i wielu innych.
Mjr Kazimierz Puczyƒskim zmar∏ 18
wrzeÊnia 2007 r. Pochowany zosta∏ na
Cmentarzu Powàzki Wojskowe w Warszawie.
Wspania∏y, pogodny cz∏owiek, do
koƒca swoich dni oddany by∏ sprawom
Polski i swoich najbli˝szych.
Jerzy Krauze
cz∏onek Zarzàdu Ârodowiska
Zgrupowania „Róg”
Okr´gu WarszawaÂwiatowego Zwiàzku ˚o∏nierzy Armii Krajowej

Maria Szydluk
prezes Ârodowiska Zgrupowania „Róg”
Okr´gu Warszawa
Okr´gu WarszawaÂwiatowego Zwiàzku
˚o∏nierzy Armii Krajowej
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Stanis∏aw Jakiel urodzi∏ si´ w 1911 r.
w Haczowie w powiecie kroÊnieƒskim.
Ukoƒczy∏ Gimnazjum w KroÊnie
w 1931 r. i rozpoczà∏ studia medyczne
we Lwowie. Przerwa∏ je i wstàpi∏ do
Szko∏y Podchorà˝ych Piechoty w Ostrowi Mazowieckiej.
15 paêdziernika 1935 r. zosta∏ podporucznikiem z przydzia∏em do 58. Pu∏ku
Piechoty w Poznaniu. Z chwilà mobilizacji 58. pp 24 sierpnia 1939 r. zosta∏
dowódcà kompanii zwiadowców pu∏ku
jako porucznik. Bra∏ udzia∏ w wojnie
1939 r. Wojenny szlak rozpoczà∏ 9 i 10
wrzeÊnia od przejÊcia przez rzek´ Bzur´, a nast´pnie przez po∏o˝enie nieprzyjaciela w lesie na po∏udnie od Witowa.
To pozwoli∏o na podj´cie w∏aÊciwych
decyzji przez dowódc´ 58. pp pp∏k. Stanis∏awa Tomiaka i rozbicie niemieckiego batalionu z 6. lub 26. niemieckiego
pu∏ku piechoty.
Nast´pnie bra∏ udzia∏ w rozpoznaniu
osi marszu 58 pp na Màkolice, gdzie rozbi∏ niemiecki pluton motocyklistów zadajàc mu ci´˝kie straty. Potem walczy∏
o las Domaradzyn z niemieckà kampanià cyklistów z 10. dywizji piechoty
i zmusi∏ jà do odwrotu ze stratami. 17
wrzeÊnia walczy∏ wraz ze swoim 58. pp
z czo∏gami 1. niemiemieckiej dywizji
pancernej pod Karnkowem i B∏´dowem.
Nast´pnie prawdopodobnie 22 wrzeÊnia
1939 r. walczy∏ o wyjÊcie z okrà˝enia przy
ujÊciu rzeki Bzury. Do∏àczy∏ do cz´Êci
Pomorskiej Brygady Kawalerii, którà

wtedy dowodzi∏ p∏k dypl. Jerzy Jastrzembski, i wraz z nià przechodzi∏
przez lasy Kampinosu. W ostatniej walce
18 wrzeÊnia dowodzi∏ stra˝à przednià tej
jednostki i spotkawszy nieprzyjaciela
w rejonie Palmir natychmiast zaatakowa∏. Jednak nieprzyjaciel zajà∏ ju˝ wczeÊniej stanowiska i otworzy∏ ogieƒ na nacierajàcych. Por. Jankiel, gdy zabito mu
konia, natknà∏ si´ na niemieckiego dowódc´ plutonu, który pomóg∏ mu wydostaç si´ spod zwierz´cia i powiedzia∏:
„dla Pana wojna ju˝ skoƒczona (...),
a Polacy bijà si´ niepotrzebnie, bo Anglicy i Francuzi wcale nie majà zamiaru pomagaç Polsce, co znaczy, ˝e wasi sprzymierzeƒcy was oszukali”. „Ale˝ to niemo˝liwe” – zawo∏a∏ por. Jakiel. Wtedy
niemiecki podporucznik si´gnà do torby,
wyjà∏ niemieckà gazet´ frontowà i poda∏
Jakielowi. Por. Jakiel w swojej ksià˝ce
Wrzesieƒ Zwiadowców 58. Pu∏ku Piechoty Wielkopolskiej (KAW Poznaƒ
1989, s. 227) napisa∏: „Na po˝egnanie
podaliÊmy sobie d∏onie. To chyba by∏ naprawd´ wyjàtkowy Niemiec”.
Po wojnie por. Stanis∏aw Jakiel powróci∏ do Poznania 9 lutego 1945 r. Jako ochotnik walczy∏ o poznaƒskà cytadel´. W 1939 r. dowódca 58. pp pp∏k
Stanis∏aw Tomiak oÊwiadczy∏ por. Jakielowi, ˝e wystawi dla niego wniosek o odznaczenie Krzy˝em Virtuti Militari.
Prawdopodobnie nie zdo∏a∏ tego zrobiç.
Po wojnie taki wniosek z∏o˝yli kombatanci i por. Jakiel odznaczenie otrzyma∏.

Fot. archiwum Zygmunta Odrowà˝a–Zawadzkiego

Stanis∏aw Jakiel 1911– 2007

Pp∏k Stanis∏aw Jakiel zosta∏ odznaczony m.in. Srebrnym Krzy˝em Virtuti
Militari, Krzy˝em Oficerskim Orderu
Odrodzenia Polski. By∏ te˝ honorowym
obywatelem miasta Piàtek, zdobytego
10 wrzeÊnia 1939 r. przez oddzia∏y 14.
Dywizji Piechoty.
By∏ prezesem Zarzàdu G∏ównego
Stowarzyszenia Weteranów i Przyjació∏
Wielkopolskiej 14. Dywizji Piechoty
w Poznaniu.
Zmar∏ 31 sierpnia 2007 r. w Poznaniu.
Pochowany zosta∏ na Cmentarzu Junikowo w Poznaniu.
Zygmunt Odrowà˝–Zawadzki
gen. bryg. poza obow. s∏u˝bà wojskowà
zob. Zygmunt Odrowà˝–Zawadzki, Dzieje 14.
Dywizji Piechoty (Poznaƒskiej), Gdaƒski Dom
Wydawniczy 2005; Bóg, Honor, Ojczyzna Wspomnienia, Gdaƒski Dom Wydawniczy 2007.

Jerzy Marian Niemczycki „Janczar” 1920–2006
Jerzy Marian Niemczycki urodzi∏ si´
17 sierpnia 1920 r. Zg∏osi∏ si´ do Szko∏y
Kadetów we Lwowie i zosta∏ przyj´ty
ju˝ w 1933 r. Szko∏´ t´ ukoƒczy∏ z bardzo dobrymi wynikami w 1939 r.
Po ataku hitlerowskich Niemiec na
Polsk´ przedosta∏ si´ na W´gry, dotar∏
do Budapesztu, a nast´pnie przez Jugos∏awi´ do Francji. Wiosnà 1941 r. po
przetransportowaniu do Szkocji w okolice Perth w osadzie Coupar, wraz z innymi Polakami, wstàpi∏ do szko∏y oficerskiej w Dundee. Po roku Jerzy
Niemczycki podupad∏ na zdrowiu i wie-
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le miesi´cy przebywa∏ w szpitalu wojskowym. Pragnienie walki o wolnà Polsk´ przezwyci´˝y∏o jednak chorob´.
Wkrótce Jerzy Niemczycki zapisa∏ si´
na organizowany w Szkocji kurs spadochroniarzy. 13 kwietnia 1944 r. ze swojà
grupà cichociemnych opuÊci∏ Brindisi, by
wziàç udzia∏u w akcji odbicia „Lutego”
Józefa Spychalskiego – komendanta
Okr´gu Krakowskiego Armii Krajowej.
Cichociemnych zrzucono w okolicach
Krakowa. Podczas przygotowaƒ do akcji
wraz z grupà ˝o∏nierzy wpad∏ w niemieckà
zasadzk´. W czasie walki zgin´∏o trzech

spadochroniarzy i trzech cz∏onków Zgrupowania Partyzanckiego „˚elbet”. Jako
jeden z niewielu wydosta∏ si´ z okrà˝enia.
Po wojnie opuÊci∏ Polsk´ przez tzw.
zielonà granic´ i zamieszka∏ we Francji.
W 1957 r. postanowi∏ wyemigrowaç do
Stanów Zjednoczonych. Tam pozosta∏
do koƒca ˝ycia.
Zosta∏ awansowany na stopieƒ kapitana i otrzyma∏ wiele odznaczeƒ wojskowych.
Jerzy Marian Niemczycki zmar∏
7 wrzeÊnia 2006 r.
Barbara Niemczycka
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Zygmunt Korwin–Soko∏owski 1926–2007

Fot. Szymon ˚yto

Zygmunt Korwin–Soko∏owski urodzi∏ w dalszych dzia∏aniach do koƒca wojny.
si´ w 1926 r. w Warszawie.
W Anglii uzyska∏ dyplom oficera bryJego ojciec Adam Ludwik Korwin So- tyjskiej marynarki handlowej.
ko∏owski by∏ legionistà w I. Brygadzie,
Do Polski powróci∏ w 1956 r. i pracobra∏ udzia∏ w wyprawie na Kijów w 1920 r. wa∏ w Morskim Handlu Zagranicznym
W 1926 r. ukoƒczy∏ Wy˝szà Szko∏´ Wo- w Szczecinie. W 1987 r. przeniós∏ si´ do
jennà. By∏ bliskim wspó∏pracownikiem Marsza∏ka Józefa
Pi∏sudskiego jako szef gabinetu
ministra w latach 1930–1935.
Po Êmierci Józefa Pi∏sudskiego
zosta∏ wojewodà nowogrodzkim do wojny w 1939 r. Nast´pnie rodzina Sokowskich przez
¸otw´ i Szwecj´ dotar∏a do
Francji.
Syn Zygmunt Korwin Soko∏owski ucz´szcza∏ do szko∏y
podstawowej i do gimnazjum
w Nowogródku. Póêniej z rodzicami dotar∏ do Francji i tam
w 1943 r. zda∏ matur´. Nast´p- Pogrzeb Zygmunta Korwina–Soko∏owskiego
nie przez Pireneje, Hiszpani´ i Portuga- Wo∏omina do Spó∏dzielni Budownictwa
li´ rodzina Soko∏owskich dotar∏a do Mieszkaniowego. RównoczeÊnie uczy∏
Anglii. Tam Zygmunt Korwin–Soko∏ow- j´zyka angielskiego.
Doprowadzi∏ do przyj´cia przez
ski wstàpi∏ do Polskiej Marynarki Wojennej i na nieszczycielu Garland bra∏ Szko∏´ Podstawowà nr 4 imienia Maryudzia∏ w ochronie konwojów atlantyc- narki Wojennej RP. Organizowa∏ kolejkiech. Przez pewien czas by∏ cz∏onkiem ne rocznice bitwy pod Warszawà 1920 r.
za∏ogi na B∏yskawicy. W czerwcu 1944 r. w Ossowie. W 1992 r. zosta∏ prezesem
na krà˝owniku Dragon bra∏ udzia∏ w in- Zarzàdu G∏ównego Ogólnokrajowego
Stowarzyszenia Kombatantów Polskich
wazji na Normandi´.
Po zatopieniu Dragona przeszed∏ na Si∏ Zbrojnych na Zachodzie. Doprowapok∏ad Garlanda i wraz z nim bra∏ udzia∏ dzi∏ do budowy pomnika Józefa Pi∏sud-

skiego, który stanà∏ na pl. Józefa Pi∏sudskiego w 1995 r. w Warszawie.
Zygmunt Korwin–Soko∏owski by∏
cz∏onkiem Rady do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.
W ostatnich latach, gdy zdrowie prezesa
Zygmunta Korwina–Soko∏owskiego polega∏o pogorszeniu, Jego ˝ona Alina pomaga∏a skutecznie w pracy w
tak sposób, ˝e wszystkie wa˝ne i pilne sprawy by∏y za∏atwione.
Za t´ pomocnà dzia∏alnoÊç najserdeczniej dzi´kuj´ Pani Alinie.
Pani Alina pochodzi
z Nowogródka, prze˝y∏a
szeÊç lat na Syberii, a jej ojciec zosta∏ zamordowany
w Katyniu.
Kapitan Marynarki Wojennej Zygmunt Korwin–Soko∏owski by∏
odznaczony Krzy˝em Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, Z∏otym Krzy˝em
Zas∏ugi, Krzy˝em Czynu Bojowgo Polskich Si∏ Zbrojnych na Zachodzie i innymi odznaczeniami. W 1999 r. otrzyma∏
tytu∏ „Zas∏u˝ony dla Wo∏omina”.
Zmar∏ 17 kwietnia 2007 r. Pochowany
zosta∏ na warszawskich Powàzkach.
Zygmunt Odrowà˝–Zawadzki
gen. bryg. poza obow. s∏u˝bà wojskowà

Stanis∏aw Karkoszka 1912–2007
Stanis∏aw Karkoszka urodzi∏ si´
w 1912 r. w Tokarni w województwie
Êwi´tokrzyskim. By∏ rolnikiem, a jednoczeÊnie ˝o∏nierzem – patriotà.
W 1939 r. stawi∏ si´ do 2. pu∏ku artylerii lekkiej w Kielcach. Jego pu∏k zosta∏
rozbity pod Wieluniem. Stanis∏aw Karkoszka z∏o˝y∏ broƒ dopiero pod W∏odzimierzem Wo∏yƒskim. Zosta∏ jeƒcem
w kopalni pod Krzywym Rogiem, potem
trafi∏ do Workuty – wywieziony do kator˝niczej pracy w kopalni i na kolei.
Po zawarciu uk∏adu Sikorski–Majski
– umo˝liwiajàcemu sformowanie przez
gen. W∏adys∏awa Andersa polskiej ar-
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mii – dojecha∏ do Saratowa, gdzie zobaczy∏ polskie mundury, orze∏ki i us∏ysza∏
komendy w rodzimym j´zyku. Stàd jako
˝o∏nierz 2. Korpusu V. Kresowej Dywizji poprzez Uzbekistan, Irak, Syri´, Palestyn´, Egipt, podà˝a∏ do Polski.
W styczniu 1944 r. znalaz∏ si´
we W∏oszech. 18 maja 1944 r. po serii
bitew wojsk alianckich z Wehrmahtem
w rejonie klasztoru na Monte Cassino,
Polacy zatkn´li proporczyk 12. Pu∏ku
U∏anów Podolskich na ruinach klasztoru, a póêniej bia∏o–czerwonà flag´.
Walka 2. Korpusu zakoƒczy∏a si´ zdobyciem Piedi Monte 25 maja 1944 r.

Stanis∏aw Karkoszka zosta∏ ranny pod
Bolonià. Zdemobilizowano go w 1944 r.
Pop∏ynà∏ do Kanady. W 1949 r. powróci∏ jednak Polski – do swojej Tokarni.
Odznaczony m.in. w 2005 r. Krzy˝em
Zes∏aƒca Sybiru i awansowany do stopnia podporucznika.
Zmar∏ 21 lipca 2007 r. w Tokarni.

Bonifacy Lisek
prezes Ko∏a nr 54 w Ch´cinach
Zwiàzku Kombatantów
Rzeczypospolitej Polskiej
i By∏ych Wi´êniów Politycznych
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dotyczàca zmian w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o Êwiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze Êrodków publicznych (Dz.U. nr 210, poz. 2135, z póên. zm.)
29 wrzeÊnia 2007 r. wesz∏a w ˝ycie
ustawa z dnia 24 sierpnia 2007 r. (Dz.U.
nr 166, poz. 1172) o zmianie ustawy
o Êwiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze Êrodków publicznych
oraz niektórych innych ustaw. Ustawa
ta wprowadzi∏a nast´pujàce zmiany
w dotychczas obowiàzujàcych przepisach dotyczàcych kombatantów:
I. W znowelizowanej ustawie o Êwiadczeniach opieki zdrowotnej… (w dodanym art. 47 c) prawo do korzystania poza kolejnoÊcià ze Êwiadczeƒ opieki
zdrowotnej oraz z us∏ug farmaceutycznych udzielanych w aptekach przyznano inwalidom wojennym i wojskowym
oraz kombatantom.
II. Ma∏˝onkom osób represjonowanych pozostajàcym na ich wy∏àcznym
utrzymaniu oraz wdowom i wdowcom
po osobach represjonowanych (uprawnionym do renty rodzinnej) przyznano
bezp∏atne zaopatrzenie w leki – tym samym rozszerzono przepis art. 46 ust.
1 ustawy o Êwiadczeniach opieki zdrowotnej…
Bezp∏atne zaopatrzenie w leki oznaczone symbolami „Rp” lub „Rpz” dopuszczone do obrotu na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej przys∏uguje
zatem inwalidom wojennym oraz osobom represjonowanym, ich ma∏˝onkom
pozostajàcym na ich wy∏àcznym utrzymaniu oraz wdowom i wdowcom po poleg∏ych ˝o∏nierzach i zmar∏ych inwalidach wojennych oraz osobach represjonowanych, uprawnionym do renty rodzinnej.
III. Wprowadzono przepis, który
umo˝liwia równie˝ kombatantom
– obok inwalidów wojennych i osób
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represjonowanych – dost´p do ambulatoryjnych Êwiadczeƒ specjalistycznych finansowanych ze Êrodków publicznych bez skierowania od lekarza
ubezpieczenia zdrowotnego (art. 57
ust. 2 pkt 10 znowelizowanej ustawy
o Êwiadczeniach opieki zdrowotnej…)
Uwaga!
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 roku o Êwiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze Êrodków publicznych (Dz.U. nr 210, poz. 2135
z póên. zm.) definiuje poj´cie kombatanta i osoby represjonowanej odmiennie od intuicyjnego rozumienia
tych terminów:
• okreÊlenie kombatant oznacza osob´,
o której mowa w art. 1–4 ustawy
z dnia 24 stycznia 1991 roku o kombatantach oraz niektórych osobach
b´dàcych ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz.U.
z 2002 r. nr 42, poz. 371 z póên. zm.)
czyli:
a) osob´, której dzia∏alnoÊç okreÊlona w art. 1 uznana jest za kombatanckà,
b) osob´, której dzia∏alnoÊç okreÊlona w art. 2 uznana jest za równorz´dnà z dzia∏alnoÊcià kombatanckà,
c) osob´, której pobyt w miejscach
okreÊlonych w art. 3 zaliczony zosta∏ do dzia∏alnoÊci kombatanckiej
lub równorz´dnej z dzia∏alnoÊcià
kombatanckà,
d) osob´, podlegajàcà represjom wojennym i okresu powojennego,
której pobyt w miejscach okreÊlonych w art. 4 ust. 1 zaliczony zosta∏
do dzia∏alnoÊci kombatanckiej lub
równorz´dnej z tà dzia∏alnoÊcià;

• okreÊlenie osoba represjonowana
oznacza osob´, o której mowa w art.
12 ust. 2 pkt 1 ustawy o kombatantach…, czyli osob´, która zosta∏a za liczona do jednej z grup inwalidów
wskutek inwalidztwa pozostajàcego
w zwiàzku z pobytem w miejscach,
o których mowa w art. 3 i art. 4 ust.
1 ustawy o kombatantach... tj. np.
w niewoli lub obozach internowanych oraz obozach podleg∏ych G∏ównemu Zarzàdowi do Spraw Jeƒców
Wojennych i Internowanych NKWD,
w hitlerowskich wi´zieniach, obozach koncentracyjnych i oÊrodkach
zag∏ady, a tak˝e w wi´zieniach i poprawczych obozach pracy oraz poprawczych koloniach pracy podleg∏ych G∏ównemu Zarzàdowi Obozów i Kolonii Poprawczych NKWD,
a tak˝e w wi´zieniach lub innych
miejscach odosobnienia na terytorium Polski, w gettach, na przymusowych zes∏aniach i deportacji
w ZSRR, w wi´zieniach lub innych
miejscach odosobnienia na terytorium Polski na mocy skazania w latach 1944–1956.
Osoby represjonowane w rozumieniu ustawy o Êwiadczeniach opieki
zdrowotnej… posiadajà zatem uprawnienia kombatanckie i jednoczeÊnie
uprawnienia do renty inwalidzkiej
z tytu∏u schorzeƒ i urazów powsta∏ych
w zwiàzku z doznanymi represjami (po
przeprowadzeniu badania przez lekarza orzecznika ZUS, ewentualnie komisji lekarskiej ZUS). Dokumentem
potwierdzajàcym uprawnienia osoby
represjonowanej jest legitymacja osoby represjonowanej, równie˝ wystawiona przez ZUS.
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Rzeêbiarz w mundurze
Czes∏aw Tamkun w swym rzeêbiarstwie odwo∏uje si´ do religii
i historii, w tym bardzo mu bliskiej – akowskiej.
Czes∏aw Tamkun urodzi∏ si´ w 1929 r.
w Starym Mi´dzyrzeczu k. Trok. Podczas wojny walczy∏ w kompanii por.
Wiktora Jagody, ps. „Brzoza”.
3. Brygada tej kompanii – obok
6. Brygady „Konara” i 5. Brygady „¸upaszki” – nale˝a∏a do najbardziej zaprawionych w walkach z okupantem oddzia∏ów Armii Krajowej. Jej szlak bojowy od jesieni 1943 r. do 17 lipca 1944 r.
znaczony by∏ ponad 30 akcjami bojowymi. Bra∏ udzia∏ w akcji uwolnienia wi´êniów w Trokach. W roku 1946 rodzina
Tamkuna osiedli∏a si´ w województwie
olsztyƒskim k. Jezioran i – tak jak na
ziemi rodzinnej – prowadzi∏a gospodarstwo rolne.
W latach powojennych próbowa∏
z kolegami uciec z Polski. Zatrzymany
przez funkcjonariuszy Urz´du Bezpieczeƒstwa wraz ze swoimi towarzyszami
by∏ brutalnie przes∏uchiwany. W trakcie
transportowania go do wi´zienia zbieg∏.
Przez d∏ugi czas musia∏ ukrywaç si´
przed bezpiekà.

Znalaz∏ prac´ w Koszalinie. Uda∏o
mu si´ wstàpiç do wojska. Okres rekrucki przeszed∏ w Trzebiatowie nad
Regà, a po nim trafi∏ do 39. pu∏ku zmechanizowanego w Bydgoszczy. Skierowano go do szko∏y oficerskiej w ZamoÊciu, ale d∏ugo tam nie pozosta∏. Po odbyciu s∏u˝by wojskowej wróci∏ do Jezioran. Poczàtkowo pracowa∏ w Olsztynie,
potem w Jezioranach. Po przeniesieniu
do Wejherowa w 1967 r. zosta∏ kierownikiem Zak∏adu Energetycznego.
Od 1983 r. na emeryturze zaczà∏ rzeêbiç w drewnie. Zajmuje si´ g∏ównie tematykà religijnà i historycznà, w tym bardzo mu bliskà – akowskà. Rzeêby Czes∏awa Tamkuna spotka∏y si´ z uznaniem
m.in. specjalistów z Nadba∏tyckiego Stowarzyszenia Plastyków w Gdaƒsku.
1 paêdziernika 1980 r. wstàpi∏ do NSZZ
„SolidarnoÊç”. Cz∏onek Zwiàzku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i by∏ych
Wi´êniów Politycznych oraz Âwiatowego
Zwiàzku ˚o∏nierzy Armii Krajowej. Inwalida wojenny. By∏ za∏o˝ycielem i prezesem

wejherowskiego ko∏a Towarzystwa Mi∏oÊników Wilna i Ziemi Wileƒskiej.
Czes∏aw Tamkun zosta∏ odznaczony
medalami „Za zas∏ugi dla ziemi gdaƒskiej” i „Za zas∏ugi dla Wejherowa”,
Krzy˝em Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski i Krzy˝em Armii Krajowej. 27 marca 2003 r. zosta∏ awansowany do stopnia porucznika.
Na podstawie przygotowywanej do
druku autobiografii Czes∏awa Tamkuna
oprac. Szymon ˚yto

W 2008 r. egzemplarz „Kombatanta” b´dzie
kosztowa∏ 2,50 z∏, a cena prenumeraty rocznej
wraz z kosztem wysy∏ki – 30 z∏. Prenumerata ze
zleceniem dostawy za granic´ pocztà lotniczà
kosztuje 24 USD. Wp∏at na prenumerat´ nale˝y
dokonywaç na konto:
Urzàd ds. Kombatantów
i Osób represjonowanych,
ul: Wspólna 2/4,
00–926 Warszawa,
numer konta:
NBP Oddzia∏ Okregowy Warszawa
03101010100050472231000000
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Sztafeta po Ogieƒ Niepodleg∏oÊci

Fot. archiwum Komendy Hufca ZHP Zgierz

Pobranie ognia w Kostiuchnówce
Fot. archiwum Komendy Hufca ZHP Zgierz

Inicjatywa sztafety z Kostiuchnówki
do Krakowa powsta∏a przed wojnà.
W rocznic´ bitwy kostiuchnowskiej
z udzia∏em Legionów Polskich przeciw
wojskom rosyjskim, tj. 4–6 lipca, m∏odzie˝ biegnàc przenosi∏a ogieƒ z pola
bitwy do Krakowa.
Wspó∏czeÊnie przewozimy go na rowerach pokonujàc granic´ polsko–ukraiƒskà. Ogieƒ poÊwi´cony przez ks. bp.
Marcjana Trochimiaka w Katedrze Piotra i Paw∏a w ¸ucku przekazany zostaje
do Konsulatu Rzeczypospolitej Polskiej
oraz Êrodowisk polonijnych. Na trasie
sztafety odbierajà go w∏adze samorzàdowe i harcerze wielu miast, aby zap∏onà∏ w czasie uroczystoÊci Âwi´ta Niepodleg∏oÊci. Po 5– 6 dniach ogieƒ dociera do Warszawy.

Fot. archiwum Komendy Hufca ZHP Zgierz

10 listopada br. do Warszawy na obchody Narodowego Âwi´ta Niepodleg∏oÊci przyby∏a z Kostiuchnówki ju˝ siódma w tym roku harcerska Sztafeta Ognia.

10 listopada br. przyby∏a ju˝ siódma
w tym roku sztafeta. Tego dnia pod pomnikiem Marsza∏ka Józefa Pi∏sudskiego
w Warszawie odby∏ si´ harcerski capstrzyk, w trakcie którego ogieƒ przekazaliÊmy zast´pczyni naczelniczki Zwiàzku
Harcerstwa Polskiego druhnie Dorocie
Ca∏ce i patronowi naszych wo∏yƒskich
dzia∏aƒ sekretarzowi Rady Ochrony Pamieci Walk i Meczeƒstwa Andrzejowi
Przewoênikowi. 11 listopada br. w Warszawie ogieƒ przekazano bp. Tadeuszowi
P∏oskiemu w czasie Mszy za Ojczyzn´
oraz ustawiono go na P∏ycie Grobu Nieznanego ˚o∏nierza podczas obchodów
Narodowego Âwi´ta Niepodleg∏oÊci.
Otwarto równie˝ w Muzeum Harcerstwa w warszawskich ¸azienkach wystaw´ dokumentujàca harcerskie dzia∏ania
na Wo∏yniu w ostatnich 10 latach.
harcmistrz Jaros∏aw Górecki
Komenda Hufca ZHP w Zgierzu

Sztafeta na capstrzyku

Fot. archiwum Komendy Hufca ZHP Zgierz

Przekazanie ognia bp. Tadeuszowi P∏oskiemu w Warszawie

Harcerze podczas trasy

