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O terminie rozpocz´cia natarcia na An-
kon´ zadecydowa∏o kilka czynników.
Podstawowym by∏ wynik rozmowy gen.
W∏adys∏awa Andersa z dowódcà brytyj-
skiej 8. Armii gen. Olivierem Leesem 
13 lipca w sztabie 5. Kresowej Dywizji
Piechoty. Podczas spotkania dowódca 
2. Korpusu przedstawi∏ swój plan dzia∏a-
nia dotyczàcy Ankony i dalej Linii Go-
tów. Gen. Leese natomiast, po aprobacie
planu Andersa, wskaza∏ 18 lipca jako naj-
wczeÊniejszy termin rozpocz´cia natarcia.
Opóênienie mia∏o byç spowodowane
oczekiwaniem na post´py dzia∏aƒ 
13. Korpusu Brytyjskiego, który mia∏ rozpo-
czàç natarcie jako pierwszy w nocy z 13 na
14 lipca. 2. Korpus Polski mia∏ rozpoczàç
dzia∏ania jako drugi, ze wzgl´du na ograni-
czone mo˝liwoÊci wsparcia lotniczego. 

PPllaann  bbiittwwyy
Gen. Anders zaprezentowa∏ ostatecz-

ny plan bitwy o Ankon´ na odprawie
dowódców 14 lipca. Rozkaz operacyjny

do dzia∏aƒ na Ankon´ wyda∏ zaÊ 15 lip-
ca. Wed∏ug rozkazu operacyjnego nr
5 wykonanie g∏ównego uderzenia spo-
czywa∏o na 5. KDP i 2. Brygadzie Pan-
cernej. 5. KDP mia∏a opanowaç domi-
nujàce wzgórza na pó∏noc od rzeki Mu-
sone (Monte della Crescia i San Stefa-
no), a nast´pnie posuwaç si´ w kierunku
miejscowoÊci Offagna. Si∏y 2. BP (dzia-
∏ajàcej bez jednego pu∏ku pancernego,
zasilonej natomiast brytyjskim 7. Pu∏-
kiem Huzarów, Pu∏kiem U∏anów Kar-
packich, 16. batalionem z 5. KDP oraz
kompanià komandosów) mia∏y uderzyç
na kierunku Monte Torto – Polverigi,
a stamtàd uderzyç na artyleri´ i odwody
nieprzyjaciela oraz w kierunku miejsco-
woÊci Agugliano. 

3. Dywizja Strzelców Karpackich 
– bez 3. batalionu i 12. Pu∏ku U∏anów,
wzmocniona natomiast Pu∏kiem U∏anów
Karpackich i w∏oskà 111. Kompanià
Ochrony Mostów – mia∏a zwiàzaç nie-
przyjaciela na kierunku nadmorskim

i os∏aniaç komunikacj´. Zgrupowanie
w∏oskie mia∏o zadanie opanowaç wzgó-
rza 220 i Rustico oraz os∏aniaç lewe
skrzyd∏o natarcia polskiego korpusu.
Rozkaz operacyjny nr 5 zawiera∏ rów-
nie˝ za∏àcznik z planem u˝ycia lotnictwa
wsparcia i rozpoznawczego (Desert Air
Force – DAF) na kolejne dni operacji,
obejmujàcy minimum 46 lotów. DAF
w pierwszych kilkunastu godzinach od
rozpocz´cia natarcia mia∏ n´kaç stano-
wiska nieprzyjaciela i blokowaç ruch od-
dzia∏ów na jego g∏ównych liniach komu-
nikacyjnych (na pó∏noc od rzeki Esino).
W nast´pnych dniach samoloty mia∏y
wykonywaç loty na cele ustalone w toku
trwajàcego dzia∏ania si∏ làdowych. 

16 lipca stanowiska artylerii niemiec-
kiej by∏y bombardowane przez lotnictwo
bombowe i myÊliwce bombardujàce, na-
tomiast rankiem 17 lipca, przy intensyw-
nym wsparciu artylerii i dalszych bom-
bardowaniach lotnictwa, jednostki pol-
skie wspierane angielskim pu∏kiem hu-

zarów i korpusem w∏o-
skim ruszy∏y do natarcia. 

ZZddoobbyycciiee  MMoonnttee  
TToorrttoo

5. Wileƒska Brygada
Piechoty naciera∏a na
Monte della Crescia,
zdobywajàc po ci´˝kiej
i krwawej walce San
Paterniano. 3. baon 
z 3. DSK (podporzàd-
kowany 5. WBP) opa-
nowa∏ natomiast we
wczesnych godzinach
przedpo∏udniowych
wzgórze San Stefano,
zadajàc przeciwnikowi
du˝e straty i bioràc oko-
∏o 150 jeƒców. Na od-
cinku 2. BP oddzia∏ pol-
skich komandosów
wsparty czo∏gami zdoby∏
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Micha∏ Polak

Polska bitwa o Ankon´
Bitwa o strategiczne miasto i port Ankona by∏a polskà operacjà na froncie w∏oskim zaplanowanà
i przeprowadzonà przez dowódc´ 2. Korpusu Polskiego gen. W∏adys∏awa Andersa i jego sztab. 

Czo∏gi 2. Brygady Pancernej ruszajà z Monte Torto 
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zabudowania Case Nuove, natomiast
na g∏ównym kierunku natarcia 7. Pu∏k
Huzarów i 6. Pu∏k Pancerny opanowa∏y
do godziny 10.30 Monte Torto. Silny
kontratak oddzia∏ów nieprzyjaciela od-
parto kosztem powa˝nych strat w∏a-
snych. 

Nie mia∏o natomiast sukcesów natarcie
korpusu w∏oskiego. 2. brygada w∏oska
przekroczy∏a rzek´ Musone i po kilkuset
metrach zatrzyma∏a si´. Cz´Êç jej oddzia-
∏ów wróci∏a na po∏udniowy brzeg rzeki.
Brak powodzenia natarcia w∏oskiego mu-
sia∏ prze∏o˝yç
si´ na spowol-
nienie tempa
post´pów 2. BP,
która musia∏a
cz´Êç swoich si∏
przeznaczyç na
ubezpieczanie
jej lewego
skrzyd∏a. 

Oko∏o godzi-
ny 17.00 7. Pu∏k
Huzarów ze-
pchnà∏ Niem-
ców ze wzgórza
Monte Bogo,
a 6. Pu∏k Pan-
cerny osiàgnà∏
rejon skrzy˝o-
wania Croce di
San Vincenzo.
W godzinach
wieczornych oddzia∏y 2. BP (w tym wspie-
rajàcy 1. Pu∏k U∏anów Krechowieckich),
kontynuujàc natarcie na pó∏noc, zdoby∏y
miejscowoÊç Polverigi i przystàpi∏y do
ataku na miejscowoÊç Agugliano, którà
zdoby∏y nad ranem 18 lipca. Do wieczora
prze∏amano g∏ównà lini´ obronnà nie-
przyjaciela na pó∏noc od rzeki Musone. 

SSuukkcceess  ww zzmmyylleenniiuu  nniieepprrzzyyjjaacciieellaa
Na odcinku nadmorskim 3. DSK wy-

konywa∏a tylko dzia∏ania demonstracyj-
ne, utrzymujàc ca∏y czas stycznoÊç z nie-
przyjacielem. Przez ca∏y dzieƒ artyleria
niemiecka silnie bombardowa∏a stano-
wiska i domniemane podstawy wyjÊcio-
we 3. DSK. By∏ to niechybny znak, ˝e
plan dowództwa Korpusu mylenia nie-
przyjaciela odniós∏ pe∏ny sukces. Od-
dzia∏y niemieckie na odcinku 5. KDP
i 2. BP by∏y kompletnie zaskoczone du-

˝à liczbà czo∏gów atakujàcych ich pozy-
cje obronne. Ewentualne kontrataki by-
∏y przez szwadrony pancerne krwawo
odpierane. 

Rozpoznanie nieprzyjaciela, wsparte
zeznaniami jeƒców, da∏o gen. Anderso-
wi wyraênà wskazówk´, ˝e oddzia∏y nie-
mieckie w nocy z 17 na 18 lipca i w cià-
gu dnia b´dà próbowa∏y skoordynowaç
odwrót tak, aby z zagro˝onego rejonu
Ankony wyprowadziç jak najwi´cej ˝o∏-
nierzy. Spodziewano si´, ˝e Niemcy
w tym celu b´dà prowadziç dzia∏ania

opóêniajàce i b´dà staraç si´ kontrata-
kowaç wybranymi oddzia∏ami, nawet za
cen´ du˝ych strat w∏asnych. 

TTrruuddnnee  pprrzzeeccii´́cciiee  ddrrooggii  ooddwwrroottuu
17 lipca oko∏o godziny 20.00 gen. An-

ders wyda∏ rozkaz o przejÊciu do poÊcigu.
Zarzàdza∏ przeci´ciem drogi odwrotu
wycofujàcym si´ oddzia∏om niemieckim
za rzek´ Esino, by nie wymkn´li si´
z okrà˝enia. Po otrzymaniu meldunków
o post´pach 2. BP gen. Anders przydzie-
li∏ jej 6. Lwowskà Brygad´ Piechoty, aby
tak wzmocnione si∏y mog∏y jeszcze w no-
cy z 17 na 18 lipca dotrzeç do wybrze˝a
adriatyckiego przed wycofujàcymi si´
drogà nr 16 oddzia∏ami niemieckimi.
Niestety na skutek s∏abego zgrania
wspólnych dzia∏aƒ obu jednostek dosz∏o
do zatarasowania jedynej linii komunika-
cyjnej prowadzàcej w stron´ morza, co

musia∏o przyczyniç si´ do opóênienia po-
st´pów polskich oddzia∏ów. Jaskrawo da-
∏y o sobie znaç: brak zgrania bojowego
jednostek pancernych z piechotà, jak
równie˝ braki w systemie ∏àcznoÊci do-
wodzenia. Dopiero nad ranem 18 lipca 
6. LBP wsparta 4. Pu∏kiem Pancernym
osiàgn´∏a rejon Paterno di Ankona, li-
kwidujàc kilka punktów oporu nieprzyja-
ciela, co jednak zabra∏o cenny czas. Dal-
sze post´py brygady by∏y nadal doÊç po-
wolne i cel – miejscowoÊç Torette a Mare
osiàgn´∏a oko∏o godziny 17.00. Tam te˝ 

4. Pu∏k Pancer-
ny pozosta∏ na
postój. 

Przed Êwi-
tem 18 lipca
do poÊcigu wy-
ruszy∏a rów-
nie˝ kolumna
15. Pu∏ku U∏a-
nów Poznaƒ-
skich, który
wraz z 1. Pu∏-
kiem U∏anów
Krechowiec-
kich kierowa∏
si´ w stron´
miejscowoÊci
Castelferetti,
toczàc po dro-
dze zaci´ty bój
z niemieckim
2. Zapasowym

Pu∏kiem Piechoty w rejonie lotniska
Falconara. To równie˝ spowodowa∏o, ˝e
drogi odwrotu wojsk niemieckich prze-
ci´to z opóênieniem. 

PPooÊÊcciigg  zzaa  nniieepprrzzyyjjaacciieelleemm
Tymczasem oddzia∏y 3. DSK, która

dzieƒ wczeÊniej mia∏a tylko wiàzaç si∏y
niemieckie, rankiem 18 lipca rozpocz´-
∏y szybki poÊcig za nieprzyjacielem
w kierunku Ankony. O godzinie 14.30
patrole Pu∏ku U∏anów Karpackich
wkroczy∏y do miasta. Od po∏udniowego
wschodu wkroczy∏ nast´pnie do Anko-
ny 4. baon strzelców, a od zachodu 
6. baon strzelców. 

Na lewym skrzydle oddzia∏y w∏oskie,
pokonujàc s∏aby opór niemiecki, opa-
nowa∏y w godzinach wieczornych Santa
Maria Nuova, a 20 lipca wesz∏y do miej-
scowoÊci Jesi. 
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Dzia∏a niemieckie zdobyte w bitwie o Ankon´ 



BBeezzbb∏∏´́ddnnaa  kkoonncceeppccjjaa

Dwudniowa bitwa o Ankon´ zakoƒ-
czy∏a si´ sukcesem bojowym 2. Korpusu,
mimo ̋ e nie uda∏o si´ okrà˝yç Niemców.
OczywiÊcie mo˝na wskazaç kilka b∏´dów
pope∏nionych na ró˝nych szczeblach pla-
nowania i dowodzenia, lecz nie zmienia
to ogólnej oceny bitwy. 2. Korpus Polski
wykona∏ postawione mu zadanie: zdoby∏
miasto i port Ankona, zyskujàc uznanie
i pozytywnà ocen´ sojuszników. Celnà
ocen´ bitwy o Ankon´ zawar∏ p∏k Hen-
ryk Piàtkowski w artykule opublikowa-
nym rok po bitwie w „Polsce Walczàcej –
˚o∏nierzu Polskim na Obczyênie”. Pod-
kreÊli∏, ˝e Korpus gen. Andersa wykona∏
postawione przez dowództwo alianckie
zadanie w pe∏ni, lecz rozpatrujàc bitw´
pod wzgl´dem sztuki wojennej powinno
si´ przyjàç cel trudniejszy, a mo˝liwy
w za∏o˝eniach operacyjnych, czyli znisz-
czenie dywizji niemieckich. Piàtkowski
przeanalizowa∏ koncepcj´ Andersa, oce-
niajàc jà jako bezb∏´dnà. Manewr 
2. Korpusu, skierowany klasycznie, po
prze∏amaniu frontu, na ty∏y odci´tej cz´-
Êci si∏ nieprzyjaciela, wychodzi∏ na nie-
mieckie linie komunikacyjne na pó∏noc-
ny zachód od Ankony. Mo˝na jednak
w operacji ankoƒskiej dostrzec skaz´.
B∏´dy komunikacji motorowej w nocy

z 17 na 18 lipca zaprzepaÊci∏y realnà
szans´ na okrà˝enie Niemców. Piàtkow-
ski w 1945 r. sformu∏owa∏ kluczowy i jak-
˝e logiczny wniosek, ˝e polska kultura
operacyjna górowa∏a zdecydowanie nad
polskà kulturà motorowà. 

W porcie ankoƒskim niemal natych-
miast po zdobyciu miasta przystàpi∏y do
pracy wczeÊniej przygotowane polskie
i brytyjskie oddzia∏y kwatermistrzow-
skie – zespo∏y in˝ynierów i robotników,
których zadaniem by∏o jak najszybsze
przygotowanie urzàdzeƒ portowych
i uruchomienie ca∏ego portu. Dzi´ki ich
zaanga˝owaniu i ci´˝kiej pracy ju˝ 
23 lipca do portu w Ankonie móg∏ zawi-
nàç pierwszy konwój z zaopatrzeniem
dla wojsk sprzymierzonych. 

Dywizja niemiecka, która zdo∏a∏a si´
wycofaç, straci∏a oko∏o 800 ̋ o∏nierzy, 2400
zosta∏o rannych, zaÊ oko∏o 800 wzi´to do
niewoli. Polacy zdobyli m.in. 10 czo∏gów,
15 dzia∏ polowych, 25 dzia∏ przeciwpan-
cernych. Natomiast w 2. Korpusie na od-
cinku adriatyckim mi´dzy 15 czerwca 
a 24 lipca zgin´∏o 496 ˝o∏nierzy, 1789 zo-
sta∏o rannych i 139 – zaginionych. W bi-
twie o Ankon´ 39 oficerów i 338 szerego-
wych 2. Korpusu poleg∏o lub zosta∏o ran-
nych. Najwi´ksze straty ponios∏a 2. BP –
3 oficerów i 14 szeregowych zabitych,
3 oficerów i 35 szeregowych rannych. 

Operacj´ 2. Korpusu Polskiego na
wybrze˝u adriatyckim cechowa∏a nie-
zwyk∏a rozleg∏oÊç linii komunikacyj-
nych. Pokonanie tej przestrzeni wyma-
ga∏o bardzo sprawnego zarzàdzania
transportem samochodowym i skoordy-
nowania go z transportem morskim
i kolejowym. Sprosta∏y temu ty∏owe od-
dzia∏y polskie. 

Po zdobyciu Ankony gen. W∏adys∏aw
Anders otrzyma∏ gratulacje od gen.
Oliviera Leese’a, dowódcy 8. Armii.
Dowódca alianckiej 15. Grupy Armii
gen. Harold Alexander natomiast napi-
sa∏: „Moje najserdeczniejsze powinszo-
wania i dla Pana osobiÊcie, i dla paƒ-
skich wspania∏ych ˝o∏nierzy z powodu
Êwietnej bitwy, która doprowadzi∏a do
zdobycia Ankony. Jest to jeszcze jeden
dowód ÊwietnoÊci or´˝a polskiego”. 
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MMiicchhaa∏∏  PPoollaakk  jjeesstt  ddookkttoorreemm
nnaauukk  hhuummaanniissttyycczznnyycchh,,  aaddiiuunnkk--
tteemm  ww IInnssttyyttuucciiee  PPoolliittyykkii  SSppoo--
∏∏eecczznneejj  ii SSttoossuunnkkóóww  MMii´́ddzzyynnaa--
rrooddoowwyycchh  PPoolliitteecchhnniikkii  KKoosszzaa--
lliiƒƒsskkiieejj,,  cczz∏∏oonnkkiieemm  IInnssttyyttuuttuu
iimm..  ggeenn..  SStteeffaannaa  „„GGrroottaa””  RRoo--
wweecckkiieeggoo,,  PPoollsskkiieeggoo  TToowwaarrzzyy--
ssttwwaa  HHiissttoorryycczznneeggoo,,  PPoollsskkiieeggoo
TToowwaarrzzyyssttwwaa  EEkkoonnoommiicczznneeggoo..  

AAuuttoorr  kkssiiàà˝̋eekk  ii aarrttyykkuu∏∏óóww..
PPuubblliikkuujjee  mm..iinn..  ww „„PPrrzzeeggllààddzziiee
HHiissttoorryycczznnoo––WWoojjsskkoowwyymm””,,
„„ZZeesszzyyttaacchh  HHiissttoorryycczznnyycchh””
ii „„ZZeesszzyyttaacchh  NNaauukkoowwyycchh””..  NNaajj--
wwaa˝̋nniieejjsszzee  pprraaccee::  SS∏∏uu˝̋bbyy  llooggii--
ssttyycczznnee  22..  KKoorrppuussuu  ww bbiittwwiiee
oo MMoonnttee  CCaassssiinnoo  11994444  ((zz  ddzziiee--
jjóóww  llooggiissttyykkii  PPSSZZ  nnaa  ZZaacchhoo--
ddzziiee)),,  KKoosszzaalliinn  22000055;;  OOrrggaanniizzaa--
ccjjaa  ii ddzziiaa∏∏aanniiaa  bboojjoowwee  22..  KKoorrppuu--
ssuu  PPSSZZ  nnaa  ZZaacchhooddzziiee
11994433––11994455..  BBiittwwaa  oo AAnnkkoonn´́..
WWyybbóórr  êêrróóddee∏∏,,  tt..  II ii IIII,,  LLeesszznnoo
22000044;;  OOrrggaanniizzaaccjjaa  AArrmmiiii  PPooll--
sskkiieejj  ww ZZSSRRRR  11994411––11994422..  WWyy--
bbóórr  êêrróóddee∏∏,,  tt..  II,, LLeesszznnoo  22000066;;
BBoojjee  ppoollsskkiiee  nnaa  ZZaacchhooddzziiee
ww 11994444  rrookkuu,,  WWaarrsszzaawwaa  22000066,,
((wwssppóó∏∏aauuttoorr));;  SSttoowwaarrzzyysszzee--
nniiee  EEkkoonnoommiissttóóww  PPoollsskkiicchh  
ww ZZjjeeddnnoocczzoonnyymm  KKrróólleessttwwiiee
11994411––11994455..  LLuuddzziiee  ii kkoonncceeppccjjee
ggoossppooddaarrcczzee,,  KKoosszzaalliinn  22000077,,
((wwssppóó∏∏aauuttoorr))..  

Jeden z wielu czo∏gów zniszczonych podczas bitwy o Ankon´ 
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Obchody rozpocz´to 17 lipca na Pol-
skim Cmentarzu Wojennym w Loreto.
Tam bowiem – z dala od Ojczyzny – spo-
czywa 1082 ˝o∏nierzy 2. Korpusu Polskie-
go, którzy polegli w walkach nad Adriaty-
kiem od rejonu Pescara do tzw. linii Go-
tów. Na cmentarzu odby∏y si´: uroczysta
Msza Êw. i modlitwy ekumeniczne. 

Cmentarz znajduje si´ u stóp bazyliki
loretaƒskiej. Nad mogi∏ami góruje o∏tarz
z wizerunkiem Matki Boskiej Ostrobram-
skiej. Na cokole z masztem, na który pod-
czas uroczystoÊci wciàgana jest polska fla-
ga, umieszczono or∏y w koronie. G∏ównà
bram´ cmentarza
stanowi tryumfalny
∏uk pokoju. Postaç
Chrystusa dêwiga-
jàcego krzy˝ umiej-
scowiona na jego
szczycie to kopia
postaci Zbawicie-
la, która znajduje
si´ przy wejÊciu do
koÊcio∏a Êw. Krzy-
˝a w Warszawie. 

W imieniu ˝o∏-
nierzy 2. Korpusu
Polskiego przema-
wia∏ Tomasz
Skrzyƒski, oficer
Pu∏ku U∏anów
Karpackich, który jako pierwszy wkro-
czy∏ do Ankony. PodkreÊli∏, ˝e w bitwie
o Ankon´ gen. Anders, dzia∏ajàc samo-
dzielnie, móg∏ w pe∏ni wykazaç swe walo-
ry dowódcze. Przeprowadzenie – pu∏ka-

mi 2. Brygady Pancernej, wspartej zmo-
toryzowanà piechotà – manewru okrà˝a-
jàcego, przy równoczesnym zdobyciu klu-
czowych niemieckich punktów oporu ba-
talionami obu dywizji piechoty: 5. Kreso-
wej i 3. Karpackiej doprowadzi∏o do
szybkiego zaj´cia wa˝nego logistycznie
dla ca∏ego frontu portu Ankona. Doceni∏
tak˝e istotnà rol´ jednostek w∏oskich,
które wspomaga∏y Polaków: Corpo Ita-
liano di Liberazione oraz oddzia∏ów
Banda Maiella i tzw. 111. Kompanii
Ochrony Mostów (polsko–w∏oskich ko-
mandosów). Podczas wystàpienia towa-

rzyszy∏ mu pp∏k w st. spocz. Stanis∏aw
Berkieta, z 15. Pu∏ku U∏anów Poznaƒ-
skich 5. Kresowej Dywizji Piechoty,
obecnie prezes Ko∏a ˚o∏nierzy 2. Korpu-
su Polskiego w Wielkiej Brytanii. 

Kierownik UdSKiOR Janusz Krup-
ski przypomnia∏ drog´ ˝o∏nierzy–tu∏-
aczy do upragnionej Ojczyzny. Podkre-
Êla∏ historycznà przyjaêƒ polsko–w∏oskà
i braterstwo si∏ zbrojnych obu paƒstw.
Burmistrz Loreto Moreno Pieroni mó-
wi∏ o tradycjach wzajemnej pomocy
i walki o wolnoÊç W∏ochów i Polaków. 

Po wzruszajàcym Apelu Pami´ci
Kompania Reprezentacyjna Wojska
Polskiego odda∏a salw´ honorowà. Na
p∏ycie pomnika z∏o˝ono wieƒce. 

Nast´pnie polska delegacja uda∏a si´
do siedziby Sióstr NajÊwi´tszej Rodziny

z Nazaretu. 
Na zakoƒczenie

uroczystoÊci na
placu przed bazy-
likà loretaƒskà
odby∏ si´ wyst´p
Orkiestry Repre-
zentacyjnej Wojsk
Làdowych RP. 

ÂÂwwii´́ttoo  DDyywwiizzjjii
SSppaaddoocchhrroonnoo--
wweejj  „„NNeemmbboo””
ww FFiilloottttrraannoo

Delegacja polska
17 lipca uczestni-
czy∏a tak˝e w Êwi´-
cie w∏oskiej Dywi-

zji Spadochronowej „Nembo”, walczàcej
w ramach podleg∏ego dowództwu gen.
Andersa W∏oskiego Korpusu Wyzwole-
nia, w rocznic´ walk o Filottrano. Jego
zdobycie przez t´ jednostk´ – podczas
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Ma∏gorzata ¸´towska

Walczyli na ziemi w∏oskiej 
o wolnoÊç Polski
We W∏oszech szeÊçdziesiàt cztery lata od wyzwolenia Ankony,
wa˝nego portu nad Êrodkowym Adriatykiem, przez 2. Korpus Pol-
ski dowodzony przez gen. W∏adys∏awa Andersa 17 i 18 lipca 2008
r. odbywa∏y si´ w tym mieÊcie oraz Loreto i Filottrano uroczysto-
Êci rocznicowe. Ich organizatorem by∏ Urzàd do Spraw Kombatan-
tów i Osób Represjonowanych, przy wspó∏pracy Ambasady Rze-
czypospolitej Polskiej w Rzymie i w∏oskich w∏adz regionu. Fo
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Od lewej: Tomasz Skrzyƒski, Stanis∏aw Berkieta, Wojciech Nar´bski (podczas przygotowywania uro-
czystoÊci udziela∏ cennych wskazówek Departamentowi Wojskowemu UdSKiOR), Jerzy Lis

Wspó∏czesny widok na port w Ankonie z okna
hotelu „Jolly”



wst´pnej fazy bitwy o Ankon´ – by∏o suk-
cesem okupionym ci´˝kimi stratami. Po
Mszy Êw. z∏o˝ono wieƒce pod tablicà po-
Êwi´conà pami´ci rozstrzela-
nych mieszkaƒców miasta
oraz pomnikami: Poleg∏ych
i Dywizji „Nembo” w Filot-
trano. Przemawiali burmistrz
miasta Ivana Ballante i mini-
ster Janusz Krupski. Wcze-
Êniej w siedzibie Rady Miej-
skiej burmistrz przyj´∏a pol-
skà delegacj´. Organizato-
rem uroczystoÊci by∏y w∏adze
Filottrano. 

UUrroocczzyyssttooÊÊccii  
ww AAnnkkoonniiee

Polska delegacja 18 lipca
wzi´∏a udzia∏ w uroczysto-
Êciach zorganizowanych
przez w∏adze Ankony. Z∏o˝ono kwiaty
pod Bramà Êw. Stefana (Porta Santo Ste-
fano), przez którà wkroczyli do miasta

˝o∏nierze 2. Korpusu Polskiego. Los spra-
wi∏, ˝e na czele plutonu samochodów
pancernych 1. szwadronu Pu∏ku U∏anów

Karpackich przez Bram´ Êw. Stefana
pierwszy przeszed∏ Tomasz Skrzyƒski,
wówczas kapral podchorà˝y. Gdy ˝o∏nie-

rze kierowali si´
do centrum An-
kony, zostali
ostrzelani przez
wycofujàcych
si´ Niemców.
Tomasz Skrzyƒ-
ski wezwa∏ przy-
dzielonych do
jego pu∏ku ko-
m a n d o s ó w ,
zwanych od ko-

loru beretów „B∏awatami”. By∏a to kom-
pania w∏oskich ochotników dowodzona
przez kpt. Feliksa K´p´ oraz polskich ofi-
cerów i podoficerów. Wraz z polskim plu-
tonem samochodów pancernych szybko
rozprawili si´ z wrogiem. Przyjaênie
z dzielnymi towarzyszami broni przetrwa-
∏y do dziÊ. Przyszli pod Porta Santo Stefa-
no, by uÊciskaç polskich kolegów. 

Przy Bramie Êw. Stefa-
na przemawiali w∏oscy
i polscy przedstawiciele
w∏adz paƒstwowych i woj-
skowych. Pod pamiàtkowà
tablicà z∏o˝ono wieƒce. 

Ho∏d ofiarom bombar-
dowaƒ i walk o Ankon´
oddano tak˝e pod Pomni-
kiem Poleg∏ym na placu
Passetto. Tam odby∏y si´
uroczystoÊci z udzia∏em
w∏adz polskich i w∏oskich
zakoƒczone z∏o˝eniem
wieƒców. Utwory patrio-
tyczne wykona∏a Orkiestra
Reprezentacyjna Wojsk
Làdowych RP, po czym

w∏adze Ankony z prezydentem miasta
Fabio Sturani goÊci∏y polskà delegacj´
w restauracji Passetto. 
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Ryszard Kaczorowski, b prezydent RP na Uchodêstwie; Janusz
Krupski, kierownik UdSKiOR; Jerzy Chmielewski, ambasador
RP w Rzymie; Irena Anders, wdowa po gen. W∏adys∏awie An-
dersie na Polskim Cmentarzu Wojennym w Loreto 

Ryszard Kaczorowski, b prezydent RP na Uchodêstwie i Stani-
s∏aw Berkieta na Polskim Cmentarzu Wojennym w Loreto 

Poczet sztandarowy wÊród grobów ˝o∏nierzy 2. Korpusu Polskiego na Polskim
Cmentarzu Wojennym w Loreto

Od prawej: Tomasz Skrzyƒski i Stanis∏aw Berkieta na
Polskim Cmentarzu Wojennym wLoreto

O∏tarz z wizerunkiem Matki Boskiej Ostrobramskiej i or∏y w koronie na cokole masztu, na któ-
ry wciàgana jest polska flaga, na Polskim Cmentarzu Wojennym w Loreto 
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Polscy kombatanci 18 lipca wys∏ucha-
li koncertu polskiego kwintetu jazzowe-
go „Kattorna” w Ridotto del Teatro
delle Muse w ramach Ancona Jazz
Summer Festiwal 2008. 

WW  mmuunndduurraacchh  22..  KKoorrppuussuu

Ankona jest uznawana przez historyków
za symbol najwi´kszego samodzielnego
sukcesu operacyjnego 2. Korpusu Polskie-
go, dowodzonego przez gen. W∏adys∏awa
Andersa. Po zwyci´stwie pod Monte Cas-
sino i Piedimonte ˝o∏nierze 2. Korpusu

otworzyli aliantom drog´ na Rzym. Potem
kontynuowali dzia∏ania wzd∏u˝ wybrze˝a
adriatyckiego. Toczyli z Niemcami walki
nad rzekami Chienti i Potenza, doszli do
rzeki Musone. G∏ównym celem by∏o wy-

zwolenie Ankony i udost´pnienie jej portu
sojusznikom. Przed atakiem na to miasto
Polacy, wsparci W∏oskim Korpusem Wy-
zwolenia, zdobyli dogodne pozycje wyj-
Êciowe za rzekà Musone. 

W obchodach szeÊçdziesiàtej czwartej
rocznicy wyzwolenia Ankony uczestni-
czyli b. prezydent Rzeczypospolitej Pol-
skiej na Uchodêstwie Ryszard Kaczo-
rowski, wdowa po gen. W∏adys∏awie
Andersie – Irena Anders oraz komba-
tanci – uczestnicy kampanii w∏oskiej.

Na uroczystoÊç
przybyli przed-
stawiciele pol-
skich i w∏oskich
w∏adz paƒstwo-
wych i wojsko-
wych, reprezen-
tanci Kancelarii
Prezydenta Rze-
c z y p o s p o l i t e j
Polskiej, Biura
Bezpieczeƒstwa
N a r o d o w e g o ,
parlamentarzy-
Êci, przedstawi-
ciele Minister-

stwa Obrony Narodowej, duszpasterze
wojskowi, harcerze, miejscowa Polonia
oraz Kompania Reprezentacyjna Woj-
ska Polskiego i Orkiestra Reprezenta-
cyjna Wojsk Làdowych RP. Delegacji

UdSKiOR przewodniczy∏ kierownik
Urz´du Janusz Krupski. 

Na uroczystoÊci w Ankonie stawili
si´ ˝o∏nierze gen. Andersa. W mundu-
rach 2. Korpusu wyglàdali jakby znów
mieli po dwadzieÊcia lat. I tak si´ chy-
ba przez te dwa dni czuli. 

Z Polski przyjechali: Henryk Anusie-
wicz, Edmund Brzozowski, Tadeusz
Centek, Bogdan D´bowski, Boles∏aw
Ejsmont, Piotr Gieroƒ, Jan Garbowski,
Stanis∏aw Górny, Tadeusz Heinzel, Ma-
rian Józefowicz, Henryk Kawczyƒski,
Adam Kripp, Antoni ¸apiƒski, Woj-
ciech Nar´bski, Józef Pleban, Franci-
szek Pogoda, Tomasz Skrzyƒski, Henryk
Skrzypiƒski, Edward Zimny. 
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Burmistrz miasta Filottrano Ivana Ballante

Tablica upami´tniajàca 2. Korpus Polski na Bramie Êw. Stefana w Ankonie

Burmistrz miasta Loreto Moreno Pieroni na
Polskim Cmentarzu Wojennym w Loreto 

Pomnik Poleg∏ym na placu Passetto w Ankonie
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PPooddcczzaass  uurroocczzyyssttooÊÊccii  wwee  WW∏∏oosszzeecchh
mmiinniisstteerr  JJaannuusszz  KKrruuppsskkii  wwrr´́cczzyy∏∏
MMeeddaallee  „„PPrroo  MMeemmoorriiaa””..  

Otrzymali je:
Miasta AAnnkkoonnaa  ii LLoorreettoo.
Matka prze∏o˝ona Sióstr NajÊwi´tszej

Rodziny z Nazaretu EEwwaa  JJaannkkoowwsskkaa.
Polskie Siostry Nazaretanki przez ca∏y
czas opiekujà si´ bowiem – obok w∏adz
w∏oskich – cmentarzem wojennym, któ-
ry poÊwi´cono w 1946 r. 

EEnnzzoo  CCaassaaddiioo  i MMaassssiimmoo  VVaallllii  z Faen-
za, autorzy albumu Il 2 Corpo Polacco
in Romagna. 

AAnnaassttaazzjjaa  KKaasspprrzzaakk  i EEwwaa  PPaalluucchh
z Bolonii oraz DDoorroottaa  KKuullaawwiiaakk  z Imo-
li, organizatorki boloƒskiej wystawy
„Polacchi a Bologna – 2o Corpo Polac-
co in Emilia-Romagna 1945–1946”. 

˚̊aanneettaa  NNaawwrroott, SStteeffaanniiaa  CCaasstteellllaannoo
i GGiiaannlluuccaa  VVeerrnnoollee. Ta grupa dzia∏aczy
chcia∏a przypomnieç i uhonorowaç pobyt
˝o∏nierzy 2. Korpusu Polskiego na Pó∏wy-
spie Salentyƒskim (Pulia). Zorganizowa∏a
wi´c wystaw´ fotografii i pamiàtek w Ca-

samassima k. Bari. W latach 1944–1945
dzia∏a∏ tam najwi´kszy we W∏oszech szpi-
tal 2. Korpusu i znajduje si´ cmentarz wo-
jenny. ˚aneta Nawrot uzyska∏a od Insty-
tutu Polskiego i Muzeum im. gen. W∏ady-
s∏awa Sikorskiego w Londynie unikatowe
fotografie i dokumenty. Grupa dzia∏aczy
zebra∏a pamiàtki m.in. od osób prywat-
nych, dzi´ki czemu powsta∏a wystawa do-
kumentujàca pobyt polskich oddzia∏ów
w Pulii i dzia∏alnoÊç szpitala w Casamassi-
ma. Podj´∏a tak˝e starania o zachowanie
i odnowienie dwóch ostatnich pozosta∏ych
po szpitalu baraków i utworzenie tam mu-
zeum. Odnalaz∏a te˝ polskie groby na
cmentarzach w∏oskich w tym rejonie. 

SStteeffaannoo  SSaallvvaattoorree  EEssppoossiittoo, który od lat
propaguje czyn bojowy 2. Korpusu Pol-
skiego. W mieÊcie Matino, w którym
mieszka, w latach 1945–1946 by∏a siedziba
Polskiego Liceum i Gimnazjum nr 2 dla
˝o∏nierzy 2. Korpusu. Stara si´ o nadanie
honorowego obywatelstwa miasta ˝yjàcym
uczniom tej szko∏y. Podczas wizyt polskich
kombatantów Stefano Esposito otacza ich
bezinteresownym oddaniem i troskliwà
opiekà. Kombatanci nazywajà go „wielkim
przyjacielem Polaków”. Zapytany o po-
czàtki jego zainteresowania Polskà, opo-

wiedzia∏ o pobycie w naszym
kraju w latach siedemdziesià-
tych. Podczas kolacji w jednym
z poznaƒskich hoteli któryÊ
z goÊci poprosi∏ muzyków o wy-
konanie s∏ynnej pieÊni wojsko-
wej ˝o∏nierzy 2. Korpusu 
– „Czerwone maki pod Monte
Cassino”, melodii Alfreda
Schuetza do s∏ów Feliksa Ko-
narskiego Ref-Rena. M´˝czy-
zn´ natychmiast zatrzyma∏a
Milicja Obywatelska. By∏ nim
równie˝ mieszkaniec Matino.

Stefano Esposito nie móg∏ zrozumieç tego
zdarzenia. Po powrocie do W∏och zaszy∏
si´ w bibliotece, by czytaç o 2. Korpusie.
Potem nawiàza∏ kontakty z polskimi kom-
batantami, m.in. z prezesem Zwiàzku Po-
laków we W∏oszech, niedawno zmar∏ym,
Mieczys∏awem Rasiejem, Tomaszem
Skrzyƒskim (Pu∏k U∏anów Karpackich),
Julianem Marchewkà (Pu∏k U∏anów Kar-
packich), Paw∏em Dernowskim (Pu∏k U∏a-
nów Karpackich) i Edwardem Or∏owskim
(3. Dywizja Strzelców Karpackich) oraz
Wojciechem Nar´bskim (22. Kompania
Zaopatrywania Artylerii). I przyjaêƒ z pol-
skimi kombatantami trwa do dziÊ. 

MM¸̧
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Pro Memoria

KKoonnttyynnuuaaccjjaa
22..  KKoorrppuuss  ZZmmeecchhaanniizzoowwaannyy  WWPP

ww KKrraakkoowwiiee  pprrzzeejjàà∏∏  ttrraaddyyccjjee  22..  KKoorrppuussuu
PPoollsskkiieeggoo  ii ww sswwoojjee  ÊÊwwii´́ttoo,,  1188  mmaajjaa,,
pprrzzyyjjàà∏∏  iimmii´́  ggeenn..  WW∏∏aaddyyss∏∏aawwaa  AAnnddeerrssaa..

Z Londynu przybyli: Jan Badowski,
Stanis∏aw Berkieta, Danuta Gradosiel-
ska, Zygmunt K´dzierski, Jerzy Lis,
Stefan Màczka, Zdzis∏aw Picheta, Wi-
told Szmidt, Wies∏aw Wolwowicz. 

Z Mediolanu zaÊ – Antoni Mosiewicz. 
Towarzyszyli im tak˝e inni kombatanci. 
Przyjecha∏y te˝ rodziny ˝o∏nierzy 2.

Korpusu, m.in. Teresa Zaniewska, ˝ona
oficera artylerii Ireneusza Krcala oraz Zo-
fia Bocheƒska, kuzynka Adolfa Bocheƒ-
skiego (zob. artyku∏ Bogus∏awa Polaka
„Rycerz s∏owa i czynu”, „Kombatant” nr
6 czerwiec 2008, s. 11), który zginà∏ na po-
lu minowym pod Ankonà w dniu jej wy-
zwolenia. Równo szeÊçdziesiàt cztery lata
póêniej, 18 sierpnia br., odesz∏a – w wieku
stu dwóch lat – jego siostra Olga. 

W delegacji uczestniczy∏a tak˝e Ma-
ria Szczepaniec, dyrektor Zespo∏u
Szkó∏ Ogólnokszta∏càcych i Zawodo-
wych w Lubniu k. MyÊlenic im. Bohate-
rów Monte Cassino, prezes Stowarzy-
szenia Klubu Przyjació∏ Szkó∏ i Organi-
zacji Monte Cassino. 

Natomiast ni˝ej podpisana uczestniczy-
∏a w uroczystoÊciach w podwójnej roli.
Moja babcia Michalina Katruk i mama
Zdzis∏awa ̧ ´towska z d. Katruk tak˝e by-
∏y w armii gen. Andersa, który wyprowa-
dzi∏ je z „nieludzkiej ziemi”. 

Od lewej: Piotr Gieroƒ, Stefano Salvatore
Esposito, Maria Cegielska, W∏adys∏aw Dwojak
– prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kom-
batantów Polskich Si∏ Zbrojnych na Zachodzie

W restauracji „Passetto” w Ankonie (od lewej): prezydent Ankony
Fabio Sturani; Ewa Nadzieja–Sinatra z Konsulatu RP w Rzymie;
Janusz Krupski, kierownik UdSKiOR; p∏k Wies∏aw Misztal, dyrek-
tor Departamentu Wojskowego UdSKiOR; Ricardo Madrid, orga-
nizator uroczystoÊci reprezentujàcy Urzàd Miasta Ankona

Irena Anders, wdowa po gen. W∏adys∏awie
Andersie, zast´pca kierownika UdSKiOR Jan
S. Ciechanowski podczas koncertu Orkiestry
Reprezentacyjnej Wojsk Làdowych RP na pla-
cu Passetto w Ankonie
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Przez wiele dni w stolicy trwa∏y ob-
chody upami´tniajàce heroiczny czyn
powstaƒczy. „To by∏a niezwykle boha-
tersko stoczona bitwa. Niezwykle zacie-
k∏a i prowadzona na poczàtku przez
w∏aÊciwie nieuzbrojonà armi´” – mówi∏
o Powstaniu Warszawskim prezydent
RP Lech Kaczyƒski w TVP Info. 

G∏ówne obchody mia∏y miejsce, jak co
roku 1 sierpnia o godzinie 17.00, pod Po-
mnikiem Gloria Victis (Chwa∏a Zwyci´-
˝onym) na Cmentarzu Wojskowym na Po-
wàzkach. „Przeka˝my pami´ç o tych bo-
haterskich dniach i ludziach, tym, którzy
przyjdà po nas, bo póki pami´ç trwa, oni
˝yç b´dà” – odczyta∏ laudacj´ aktor To-
masz Stockinger. W uroczystoÊciach wzi´-
li udzia∏ kombatanci – ˝o∏nierze Powsta-
nia Warszawskiego, prezydent Rzeczypo-
spolitej Polskiej Lech Kaczyƒski, prezy-
dent Republiki Estoƒskiej Toomas Hen-

drik Ilves, premier Donald Tusk, cz∏onko-
wie rzàdu, parlamentarzyÊci, kierownik
Urz´du do Spraw Kombatantów i Osób
Represjonowanych Janusz Krupski, pre-
zydent Warszawy Hanna Gronkiewicz–
–Waltz, duchowieƒstwo, genera∏owie,
cz∏onkowie wielu stowarzyszeƒ komba-
tanckich, harcerze i liczni mieszkaƒcy
Warszawy. 

Obchody rozpocz´to o godzinie 10
pod pomnikiem Mokotów Walczàcy
1944 w parku im. gen. Gustawa Orlicz–
–Dreszera. „Powstanie Warszawskie to

walka o godnà Polsk´ wÊród narodów
Europy i Êwiata, o tym wszyscy musimy
pami´taç” – apelowa∏ prezes Zwiàzku
Powstaƒców Warszawskich, gen. Zbi-
gniew Âcibor–Rylski „Motyl”. 

W samo po∏udnie przed Grobem
Nieznanego ˚o∏nierza odby∏a si´ uro-
czysta odprawa wart. Wieƒce z∏o˝yli
m.in.: prezydent Kaczyƒski, premier
Tusk, przedstawiciele weteranów z gen.
Zbigniewem Âcibor–Rylskim, marsza-
∏ek Senatu Bogdan Borusewicz, szef
Biura Bezpieczeƒstwa Narodowego
W∏adys∏aw Stasiak, minister obrony na-
rodowej Bogdan Klich, kierownik
UdSiOR Janusz Krupski i prezydent
Warszawy Hanna Gronkiewicz–Waltz. 

O godzinie 14 mia∏y miejsce obchody
przy Pomniku Polskiego Paƒstwa Podziem-
nego i Armii Krajowej. Prezes Âwiatowego
Zwiàzku ˚o∏nierzy Armii Krajowej pp∏k

Czes∏aw Cywiƒski przypomnia∏
o niezwyk∏ej organizacji Polskiego
Paƒstwa Podziemnego. Wspomnia∏
o „procesie szesnastu” z gen. Le-
poldem Okulickim „Niedêwiad-
kiem” na czele oskar˝onych i testa-
mencie PPP. Marsza∏ek Sejmu RP
Bronis∏aw Komorowski przypo-
mnia∏, ˝e walka o wolnoÊç przecho-
dzi przez pokolenia, które sà jak ka-
mienie rzucane przez Boga na sza-
niec. Mówi∏ o ciàg∏oÊci walki poko-
lenia Kolumbów, którzy pozostawi-

li testament, a pokoleniu „SolidarnoÊci”
uda∏o si  ́ go zrealizowaç. Równie  ̋ prezy-
dent Warszawy Hanna Gronkiewicz–Waltz
opowiada∏a o fenomenie PPP.

Pod pomnikiem z∏o˝yli wieƒce m.in.
przedstawiciele Êrodowisk kombatanc-
kich, rzàdu, parlamentu, UdSKiOR z mi-
nistrem Januszem Krupskim na czele,
prezydent Warszawy, reprezentanci partii
politycznych, Instytutu Pami´ci Narodo-
wej, Najwy˝szej Izby Kontroli, Naczelnej
Izby Lekarskiej. 

MMMM
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W godzin´ „W”
Punktualnie o godzinie 17.00 w Warszawie i innych polskich mia-
stach, m.in. Krakowie, Poznaniu, Wroc∏awiu, ¸odzi, Katowicach
i TrójmieÊcie, 1 sierpnia br. zawy∏y syreny. W ca∏ym kraju zatrzy-
ma∏y si´ samochody, stan´li przechodnie, przerwano prac´, by
uczciç pami´ç poleg∏ych w Powstaniu Warszawskim. 

Bp polowy Wojska Polskiego gen. dyw.
Tadeusz P∏oski witajàc przyby∏ych,
a wÊród nich m.in. prezydenta Rzeczypo-
spolitej Polskiej Lecha Kaczyƒskiego,
marsza∏ków Sejmu RP i Senatu RP, pre-
zesa Rady Ministrów i szczególnie ciep∏o
powstaƒców warszawskich – pokreÊli∏, ˝e
sierpniowy bój nie by∏ tylko bojem o nie-
podleg∏oÊç Polski. „By∏ on tak˝e bojem
o wolnoÊç i przysz∏oÊç Europy, która nie
chcia∏a byç ani Europà Hitlera, ani Euro-
pà Stalina. I o tym wymiarze Powstania
trzeba tak˝e szczególnie pami´taç” – po-
wiedzia∏. Uroczystej Mszy Êw. przewod-
niczy∏ prymas Polski kard. Józef Glemp. 

Po zakoƒczonej Eucharystii prezy-
dent RP w przemówieniu zwróci∏ uwa-
g´ na rol´ paƒstwa: „paƒstwo jest gwa-
rancjà naszej wolnoÊci. To paƒstwo mu-
si byç silniejsze, sprawniejsze. To paƒ-
stwo jest naszym najwy˝szym dobrem,
aby Rzeczpospolita mog∏a s∏u˝yç swoim
obywatelom. Dla obywateli Rzeczpo-
spolita musi byç najwy˝szà wartoÊcià”. 

W ho∏dzie bohaterskim powstaƒcom
odczytano Apel Pami´ci i uczczono nie-
z∏omnych salwà honorowà. Przed Pomni-
kiem Powstania Warszawskiego, gdzie
zgromadzi∏y si´ liczne poczty sztandaro-
we, z∏o˝ono wieƒce i zapalono znicze. 

MMWW

Msza Êw. 
i Apel Poleg∏ych
W przeddzieƒ szeÊçdziesiàtej
czwartej rocznicy wybuchu Po-
wstania Warszawskiego odpra-
wiono przy Pomniku Powstania
Warszawskiego na pl. Krasiƒ-
skich w Warszawie Msz  ́Êw. w in-
tencji poleg∏ych powstaƒców
warszawskich, ich dowódców
oraz ludnoÊci cywilnej Warszawy.

Pod pomnikiem Gloria Victis
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UroczystoÊç wmurowania tablicy pamiàtkowej gen. 
Tadeusza Komorowskiego „Bora”. 31 lipca br., 
Muzeum Powstania Warszawskiego

Koncert zespo∏u „Apocalyptica”. 27 czerw-
ca br., Park WolnoÊci, Muzeum Powstania
Warszawskiego

„Kukie∏ki pod Barykadà” – impreza
plenerowa dla najm∏odszych upa-
mi´tniajàca powstaƒczy teatrzyk

Wystawa „Wola oskar˝a 1939–1944” w koÊciele Êw. Wawrzyƒca w Warszawie

Spektakl „Hamlet ∂44” w re˝yserii Paw∏a Passini. Park WolnoÊci, Muzeum Powstania
Warszawskiego

II ogólnopolski konkurs na komiks o Powstaniu Warszaw-
skim „Powstanie ∂44 w komiksie”. Nagrodzony album 
Rafa∏a Bàkowicza „Sierpieƒ”
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W okolicznoÊciowym przemówieniu
prezydent RP Lech Kaczyƒski powiedzia∏
m.in.: „Przeciwnicy Powstania Warszaw-
skiego, albo inaczej, przeciwnicy obcho-
dzenia jego rocznicy jako rocznicy kl´ski,
nie biorà jednej rzeczy pod uwag´ – my
nie obchodzimy rocznicy kl´ski, my ob-
chodzimy rocznic´ tragicznà, ale niezb´d-
nà w naszej historii, my czcimy bohate-
rów, czcimy wyjàtkowo bohaterskà ar-
mi´! Czcimy i czciç b´dziemy, w ka˝dy
dost´pny sposób”. 

Prezydent RP Lech Kaczyƒski nada∏
odznaczenia bohaterom tamtych dni oraz
osobom zaanga˝owanym w dokumento-
wanie i piel´gnowanie pami´ci o najnow-
szej historii Polski. 

Za wybitne zas∏ugi dla niepodleg∏oÊci
Rzeczypospolitej Polskiej KKrrzzyy˝̋  WWiieellkkii
OOrrddeerruu  OOddrrooddzzeenniiaa  PPoollsskkii przyznano
poÊmiertnie: 

gen. Antoniemu ChruÊcielowi „Monte-
rowi” i Janowi Rodowiczowi „Anodzie”. 

Za wybitne zas∏ugi dla niepodleg∏oÊci
Rzeczypospolitej Polskiej, za patriotycz-
nà postaw´ i niezwyk∏à odwag´ wykazanà
w ratowaniu ˝ycia ludzkiego, za dzia∏al-
noÊç na rzecz utrwalania prawdy histo-
rycznej o losach Narodu Polskiego KKrrzzyy˝̋
KKoommaannddoorrsskkii  zz GGwwiiaazzddàà  OOrrddeerruu  OOddrroo--
ddzzeenniiaa  PPoollsskkii  otrzyma∏

ks. Zbigniew Zdzis∏aw Lipiƒski. 
Za wybitne zas∏ugi dla niepodleg∏oÊci

Rzeczypospolitej Polskiej, za dzia∏alnoÊç
na rzecz Êrodowisk kombatanckich od-
znaczeni zostali: 

KKrrzzyy˝̋eemm  KKoommaannddoorrsskkiimm  OOrrddeerruu  OOdd--
rrooddzzeenniiaa  PPoollsskkii::

Jerzy Bartnik „Magik”;
KKrrzzyy˝̋eemm  OOffiicceerrsskkiimm  OOrrddeerruu  OOddrroo--

ddzzeenniiaa  PPoollsskkii::  
Antoni Cholewa–Huczyƒski, Zbi-

gniew Grap, Lucjan Spletsteser, Maria
Prorok, ks. prof. Janusz Tarnowski, Bu-
dzimira Wojtalewicz–Winke, poÊmiert-
nie: Zbigniew Dziakoƒski;

KKrrzzyy˝̋eemm  KKaawwaalleerrsskkiimm  OOrrddeerruu  OOdd--
rrooddzzeenniiaa  PPoollsskkii::  

Jan Baniszewski, Zofia Bernhardt,
Barbara Boczkowska, Lech Brydak, J´-
drzej Bukowski, s. Janina Chmieliƒska,
Stefan D´ba∏a, Zofia Dudkowiak, Maria
Karaczun, Krzysztof Kijak, Mieczys∏aw
Kluge, Halina Kondracka, Kazimierz
Koziƒski, Barbara Kuliƒska–Rembieli-
ƒska, Ewa Lella, Edward ¸azowski,
Zdzis∏aw Michalski, Ryszard Nowicki,
Kazimierz Olesiƒski, Danuta Or∏owska,
Lucyna Petrus, Feliks P´drycz, W∏ady-
s∏aw Rosiƒski, Marian Rozwenc, W∏ady-
s∏aw Rudno–Rudziƒski, Barbara Sowiƒ-
ska, Alicja Stachecka, Zofia Stpiczyƒska,
W∏adys∏aw Strumi∏∏o, El˝bieta Suchec-
ka, Lech W´grzecki, Aleksander Wi´c-
kowski, Zdzis∏aw Zaborski, poÊmiertnie:
Edward Brama, Ryszard Walaszek. 

Za wybitne osiàgni´cia w dokumen-
towaniu, gromadzeniu i upowszechnia-
niu wiedzy o najnowszej historii Polski
KKrrzzyy˝̋  OOffiicceerrsskkii  OOrrddeerruu  OOddrrooddzzeenniiaa
PPoollsskkii  otrzyma∏

Zygmunt Walkowski. 
–––––––––––––––––

OOddzznnaacczzeennii::  
GGeenn..  AAnnttoonnii  CChhrruuÊÊcciieell  „„MMoonntteerr””. Od

1909 r. bra∏ udzia∏ w tajnym skautingu
w Jaros∏awiu, podczas I wojny Êwiatowej
walczy∏ jako ochotnik polskiego Legionu
Wschodniego. Bra∏ te˝ udzia∏ w wojnie
polsko–bolszewickiej. Za wykazane wów-
czas bohaterstwo zosta∏ odznaczony Krzy-
˝em Srebrnym Orderu Virtuti Militari
oraz Krzy˝em Walecznych. Podczas kam-

panii wrzeÊniowej 1939 r. walczy∏ m.in.
w bitwie nad Bzurà. Bra∏ te˝ udzia∏
w obronie Modlina. Po kapitulacji twier-
dzy dosta∏ si´ do niewoli. Po wyjÊciu na
wolnoÊç w∏àczy∏ si´ do pracy konspiracyj-
nej. Od 1940 r. by∏ cz∏onkiem Zwiàzku
Walki Zbrojnej. Zosta∏ szefem sztabu ko-
mendanta Okr´gu ZWZ–AK Warszawa-
–Miasto, a nast´pnie komendantem Okr´-
gu. Podczas powstania w getcie warszaw-
skim prowadzi∏ akcje bojowe odcià˝ajàce
powstaƒców ˝ydowskich. W okresie Po-
wstania Warszawskiego zosta∏ dowódcà
ca∏oÊci si∏ zbrojnych Powstania. Po uwol-
nieniu z niewoli niemieckiej pozosta∏ na
emigracji. Pe∏ni∏ m.in. funkcj´ delegata
Zrzeszenia „WolnoÊç i Niezawis∏oÊç” na
Stany Zjednoczone. Dzia∏a∏ te˝ w Delega-
turze WiN w Londynie oraz wspó∏praco-
wa∏ z Komitetem „Wolnej Europy” w Sta-
nach Zjednoczonych. Zmar∏ w 1960 r. 

JJaann  RRooddoowwiicczz  „„AAnnooddaa””. Po wybuchu II
wojny Êwiatowej zosta∏ cz∏onkiem Szarych
Szeregów. Bra∏ udzia∏ w wielu spektaku-
larnych akcjach: m.in. pod Arsena∏em
w celu uwolnienie Jana Bytnara „Rude-
go” i innych wi´êniów Gestapo. Bra∏ te˝
udzia∏ w wykolejeniu i ostrzelaniu pociàgu
pod Pogorzelà. Walczy∏ w Powstaniu War-
szawskim w ramach zgrupowania pp∏k.
Jana Mazurkiewicza „Rados∏awa”.
Uczestniczy∏ w walkach o budynek szko∏y
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W Parku WolnoÊci na terenie Muzeum Powstania Warszawskie-
go 3 sierpnia br. prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Lech Ka-
czyƒski, prezydent Republiki Estoƒskiej Toomas Hendrik Ilves
wraz z prezydent Warszawy Hannà Gronkiewicz–Waltz wzi´li
udzia∏ w spotkaniu z powstaƒcami warszawskimi. 

Nie obchodzimy rocznicy kl´ski

Prezydenci: RP – Lech Kaczyƒski i Republiki
Estoƒskiej – Toomas Hendrik Ilves 
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powszechnej w pobli˝u Cmentarza Po-
wàzkowskiego. W Powstaniu zosta∏ trzy-
krotnie ranny. Nieprzytomnego, ewaku-
owali na drugi brzeg Wis∏y ˝o∏nierze armii
gen. Zygmunta Berlinga. Po wojnie na-
wiàza∏ kontakt z kolegami z Batalionu
„ZoÊka”. Zosta∏ dowódcà oddzia∏u dyspo-
zycyjnego szefa Obszaru Centralnego De-
legatury Si∏ Zbrojnych Jana Mazurkiewi-
cza. Zajà∏ si´ prowadzeniem akcji propa-
gandowych skierowanych przeciwko w∏a-
dzy komunistycznej, a tak˝e bra∏ udzia∏
w ekshumacjach poleg∏ych ˝o∏nierzy. Or-
ganizowa∏ równie˝ pogrzeby poleg∏ych.
By∏ jednym z pierwszych ̋ o∏nierzy batalio-
nu „ZoÊka” aresztowanych po wojnie
przez Urzàd Bezpieczeƒstwa. Zginà∏
w niewyjaÊnionych do koƒca okoliczno-
Êciach w styczniu 1949 r.

KKss..  ZZbbiiggnniieeww  LLiippiiƒƒsskkii. Harcerz, dzia-
∏a∏ w Êrodowisku podziemia bydgoskie-
go. Pomaga∏ w przerzucaniu do Gene-
ralnej Guberni ludzi poszukiwanych
przez Gestapo, których zaopatrywa∏
w wykradane przez siebie oryginalne
metryki urodzenia i produkowa∏ dla
nich podrabiane dokumenty. Ludzie ci
brali nast´pnie udzia∏ w przygotowywa-
niu Powstania Warszawskiego. Za swo-
jà dzia∏alnoÊç zosta∏ aresztowany przez
Gestapo. Poddawano go okrutnym tor-
turom. W 1951 r. przyjà∏ Êwi´cenia ka-
p∏aƒskie. Jest mocno zaanga˝owany
w piel´gnowanie pami´ci o najnowszej

historii Polski. Wyst´powa∏ m.in. w tele-
wizji austriackiej i francuskiej. 

JJeerrzzyy  BBaarrttnniikk  „„MMaaggiikk””. W 1943 r.
aresztowa∏o go Gestapo, lecz jako nie-
letni zosta∏ wypuszczony na wolnoÊç.
Wstàpi∏ do oddzia∏ów partyzanckich Ja-
na Piwnika „Ponurego” przebywajàcych
w Górach Âwi´tokrzyskich. Wkrótce
otrzyma∏ rozkaz powrotu do Warszawy.
Nast´pnie jako kurier pojecha∏ do
W∏och. Po powrocie do stolicy, wzià∏
udzia∏ w Powstaniu Warszawskim, wal-
czàc na Woli, Starym MieÊcie i Âród-
mieÊciu. Po upadku Powstania dosta∏
si´ do niewoli. Po zakoƒczeniu wojny
zosta∏ na emigracji. Do kraju powróci∏
w latach dziewi´çdziesiàtych. 

AAnnttoonnii  CChhoolleewwaa––HHuucczzyyƒƒsskkii. ˚o∏-
nierz Armii Krajowej. Bra∏ udzia∏
w walkach w Legionowie i Puszczy
Kampinoskiej podczas Powstania War-
szawskiego. Zaanga˝owany jest w upo-
wszechnianie wiedzy o historii AK i Po-
wstania Warszawskiego. 

ZZbbiiggnniieeww  GGrraapp  „„KKaajjtteekk””,,  „„GGrrooêênnyy””.
˚o∏nierz Armii Krajowej podczas Po-
wstania Warszawskiego, a nast´pnie
cz∏onek oddzia∏u partyzanckiego Naro-
dowych Si∏ Zbrojnych. W 1953 r. zosta∏
aresztowany i skazany na dziesi´ç lat
wi´zienia. Na mocy amnestii wyszed∏ na
wolnoÊç w 1956 r. 

LLuuccjjaann  SSpplleettsstteesseerr. Zaanga˝owany jest
w upowszechnianie pami´ci o Powstaniu
Warszawskim. Dà˝y∏ do upami´tnienia
m.in. miejsc zwiàzanych z dzia∏alnoÊcià
Obwodu „Obro˝a” Armii Krajowej. Za-
anga˝owa∏ si´ w budow´ pomnika „Pol-
ska Walczàca” w Legionowie. 

KKss..  pprrooff..  JJaannuusszz  TTaarrnnoowwsskkii. Prac´ dusz-
pasterskà podjà∏ jeszcze przed wybuchem
II wojny Êwiatowej. W czasie Powstania
Warszawskiego by∏ kapelanem szpitali po-
wstaƒczych przy ulicach Ho˝ej i Wilczej.

Odprawia∏ Msze Êw., spowiada∏ na ulicach,
niós∏ pomoc i otuch´ mieszkaƒcom War-
szawy. Po upadku Powstania trafi∏ do Pia-
stowa pod Warszawà. Po zakoƒczeniu woj-
ny by∏ duszpasterzem w Bielawie pod ¸o-
wiczem, a nast´pnie w Bielawskiej Wsi.
Jest emerytowanym profesorem Uniwersy-
tetu Kardyna∏a Stefana Wyszyƒskiego
w Warszawie. Opublikowa∏ wiele pozycji
naukowych, popularnonaukowych i publi-
cystycznych poÊwi´conych m.in. osobie Ja-
nusza Korczaka. Jest cz∏onkiem Komitetu
Nauk Pedagogicznych przy Polskiej Aka-
demii Nauk. Nale˝y te˝ do Zarzàdu Pol-
skiego Komitetu Korczakowskiego i Mi´-
dzynarodowego Stowarzyszenia Studium
Charakteru i OsobowoÊci z siedzibà w Pa-
ry˝u, a tak˝e jest cz∏onkiem Mi´dzynaro-
dowego Biura Katolickiego do spraw
Dziecka z siedzibà w Genewie. W tym ro-
ku mija szeÊçdziesiàta piàta rocznica przy-
j´cia przez niego Êwi´ceƒ kap∏aƒskich. 

BBuuddzziimmiirraa  WWoojjttaalleewwiicczz––WWiinnkkee
„„BBuuddkkaa””. Cz∏onek Szarych Szeregów,
zajmowa∏a si´ kolporta˝em prasy pod-
ziemnej, zdobywaniem lekarstw i ˝yw-
noÊci. Przewozi∏a równie˝ broƒ i amuni-
cj´. Bra∏a udzia∏ w Powstaniu Warszaw-
skim. Po jego upadku znalaz∏a si´
w obozie w Pruszkowie, skàd uciek∏a.
Od 1980 r. jest cz∏onkiem Niezale˝nego
Samorzàdnego Zwiàzku Zawodowego
„SolidarnoÊç”. 

ZZbbiiggnniieeww  DDzziiaakkooƒƒsskkii  „„˚̊bbiikk””,,  „„˚̊bbii--
kkoowwsskkii””. ˚o∏nierz Narodowych Si∏
Zbrojnych. Zosta∏ aresztowany i osadzo-
ny na Pawiaku, skàd wykupi∏a go konspi-
racja. W Powstaniu Warszawskim wal-
czy∏ na Starym MieÊcie. Po zakoƒczeniu
wojny pozosta∏ na emigracji. 

NNaa  ppooddsstt..  wwwwww..pprreezzyyddeenntt..ppll  
oopprraacc..  MMWW
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JJaakk  ppoowwssttaa∏∏  ppoommyyss∏∏  uucczzcczzeenniiaa  ggooddzziinnyy
„„WW””  ppooddcczzaass  ffeessttiiwwaalluu  PPrrzzyyssttaanneekk  WWoo--
ooddssttoocckk??  PPrroosszz´́  ooppiissaaçç  ttoo,,  ccoo  ssii´́  ddzziiaa∏∏oo
ww ttyymm  rrookkuu  11 ssiieerrppnniiaa  oo ggooddzz..  1177..0000..  

Od wielu lat podkreÊlaliÊmy, kiedy
tylko przystanek Woodstock odbywa∏
si´ 1 sierpnia lub w okolicach tego dnia,
˝e to rocznica Powstania Warszawskie-
go – bardzo wa˝na data historyczna. 

Jestem wychowany na etosie Powstania.
Moja mama, warszawianka, by∏a w 1944 r.
bardzo m∏odà dziewczynà, która uczestni-
czy∏a w tym wydarzeniu. Wszystko by∏o dla
niej odczuwalne, namacalne. Temat Po-
wstania nieustannie przewija∏ si´ w mojej
historii. Tak˝e w rozmowach ze szkolnymi
rówieÊnikami, którzy opowiadali to, co
przekazywali im ich rodzice. Powstanie dla
nas urasta∏o do niezwyk∏ego symbolu wal-
ki, tak˝e z komunà. Wa˝ne te˝ w jego kon-
tekÊcie by∏y odwo∏ania do przedwojennego
wychowania i okupacyjnego stylu ̋ ycia. Po-
wstaƒcy to byli prawdziwi bohaterowie. Po
dzieƒ dzisiejszy widzimy ich m∏odymi, tym
∏atwiej m∏odzie˝y si´ z nimi uto˝samiaç. 

Kiedy rok temu 1 sierpnia w Kostrzy-
niu wspomnia∏em ze sceny, którà wtedy
instalowaliÊmy, o tej dacie, to o godzi-
nie 17.00 przerwaliÊmy prac´. Dêwi´k
syreny by∏ dla dos∏ownie wszystkich
przebywajàcych na tamtejszym polu
bardzo czytelny. DostawaliÊmy maile
od ludzi, którzy podkreÊlali, ˝e by∏o to
dla nich niezwykle wa˝ne i wzruszajàce. 

W tym roku o godzinie 17.00 na mo-
ment zatrzymaliÊmy koncert. Na scenie
gra∏ zespó∏ z Meksyku. Dzieƒ wczeÊniej
powiedzieliÊmy cz∏onkom tej grupy, co
chcemy zrobiç. Byli bardzo przej´ci,
troch´ znali naszà histori´, ale nic nie
wiedzieli o Powstaniu Warszawskim.
Gdy w∏àczyliÊmy syreny, a nast´pnie ju˝
spontanicznie zaÊpiewaliÊmy polski
hymn, zrobi∏a si´ podnios∏a i wspania∏a
atmosfera. A Meksykanie w geÊcie soli-

darnoÊci unieÊli r´ce do góry i myÊl´, ˝e
zapami´tajà t´ chwil´ do koƒca ˝ycia. 

JJaakk  ww cciiààgguu  ddwwuunnaassttuu  llaatt,,  oodd  ppoocczzààtt--
kkuu  PPrrzzyyssttaannkkuu  WWooooddssttoocckk,,  zzmmiieenniiaa∏∏oo
ssii´́  nnaassyycceenniiee  iimmpprreezz  ttoowwaarrzzyysszzààccyycchh
mmuuzzyyccee??  CCzzyy  ssàà  wwÊÊrróódd  nniicchh  ttaakkiiee,,  kkttóórree
kkuullttyywwuujjàà  ttrraaddyyccjjee  ppaattrriioottyycczznnee??  

Przystanek Woodstock sta∏ si´ naj-
wi´kszym plenerowym koncertem
w Europie. Jest naszym podzi´kowa-
niem dla wolontariuszy za zimowà
zbiórk´ pieni´dzy. W naturalny sposób
zmienia oblicze. To ju˝ nie sà tylko kon-
certy rockowe, ale tak˝e Akademia
Sztuk Przepi´knych, której celem sà
spotkania z zaproszonymi goÊçmi, z sze-
roko poj´tego Êwiata ludzi publicznych. 

Odwiedzili nas w tym roku: Monika
Olejnik, Kazimiera Szczuka, Tomasz Lis,
Tomasz Sekielski, Jacek ˚akowski, prof.
Jerzy Bralczyk, prof. Leszek Balcero-
wicz. W spotkaniach brali udzia∏ tak˝e:
abp Józef ˚yciƒski, naczelny rabin Pol-
ski Michael Schudrich i przedstawiciel
Êwiata islamu Imam Ali Abi Issa. 

Zapraszamy ich na Przystanek Wood-
stock, aby m∏odzi ludzie mogli wys∏uchaç
ró˝nych opcji intelektualnych, religijnych
i politycznych. Aby mogli zadaç pytania, któ-
re u∏atwià im poznanie siebie nawzajem,
a przede wszystkim umo l̋iwià inne patrze-
nie na Êwiat. Nie ma k∏ótni, za to sà ciekawe
dyskusje z udzia∏em niezwykle wra l̋iwych,
myÊlàcych, po prostu inteligentnych ludzi.
Rozmawiajàc o wszystkim, rozmawiajà
o Polsce. Pytajàc o przysz∏oÊç, martwià sí
o teraêniejszoÊç. Zadajàc pytania o historí
nie chcà jàtrzyç, ale chcà sí  po prostu do-
wiedzieç. Moim zdaniem, te spotkania to
fantastyczne lekcje patriotyzmu, poniewa˝
dotykajà – bez zb´dnych i wielkich s∏ów –
spraw, którymi ̋ yje m∏ode pokolenie. Doty-
czà rzeczy, które m∏odych ludzi kszta∏tujà
i sprawià, ˝e kochajà Polsk .́ Chcà uczestni-
czyç w jej budowaniu, tutaj ˝yç, uczyç sí ,

tworzyç i pracowaç. Wydawa∏oby sí , ˝e ta-
kie polowe spotkanie jest dalekie od wytwo-
rzenia wznios∏ych treÊci, ale z ca∏à stanow-
czoÊcià jest odwrotnie. To sà fantastyczne
chwile zwiàzane z Przystankiem Woodstock. 

JJaakkaa  jjeesstt  pprraawwddaa  oo wwssppóó∏∏cczzeessnneejj  mm∏∏oo--
ddzziiee˝̋yy  nnaa  PPrrzzyyssttaannkkuu  WWooooddssttoocckk??  

Cz´sto ludziom, którzy majà do Przy-
stanku dystans lub wr´cz nie akceptujà je-
go wizerunku, mówimy – przyjedêcie
i przekonajcie si´. WÊród kilkusettysi´cznej
publicznoÊci jest tak˝e wielotysi´czna spo-
∏ecznoÊç samego Kostrzyna. Bardzo cz´sto
ludzie dojrzali i starsi. W tym roku mieli dla
siebie wspania∏à muzycznà uczt´, która
okaza∏a si´ najwi´kszym hitem Przystanku
Woodstock. To koncert „Projekt Jan Kie-
pura”, w którym oÊmiu tenorów na czele
z Wies∏awem Ochmanem, wraz z wielkà
orkiestrà symfonicznà, wykona∏o pieÊni,
które Êpiewa∏ ten s∏ynny tenor, oczywiÊcie
wraz z najwi´kszym przebojem wszechcza-
sów „Brunetki, blondynki”. By∏o osiem bi-
sów, których domaga∏ si´ ca∏y ogromny
t∏um zgromadzony pod scenà. Wszyscy by-
li wymieszani i razem Êpiewali, taƒczyli, ba-
wili si´. Okaza∏o si´, ̋ e i m∏odzi i starsi zna-
jà doskonale s∏owa tych wielkich hitów. 

PublicznoÊç jest bardzo pokojowa,
przez wiele lat uczyliÊmy jà, jak bawimy
si´ na Przystanku. Ma byç szacunek dla
artystów, ˝adnych burd, klimat wzajem-
nej akceptacji, tolerancji i pomagania
sobie. Wyjàtki tylko potwierdzajà regu-
∏´. JeÊli m∏odzi ludzie widzà wyraêne
zasady, które panujà na koncercie, to
wzajemna umowa jest przestrzegana.
My organizujemy i finansujemy ca∏e
przedsi´wzi´cie. Woodstockowicz nato-
miast ma stworzyç doskona∏à atmosfe-
r´. Nasza wzajemna umowa jest realizo-
wana doskonale. Po prostu wszyscy jej
przestrzegamy i Êwietnie si´ bawimy. 

CCzzyy  ooddcczzuuwwaa  PPaann  zzaappoottrrzzeebboowwaanniiee
uucczzeessttnniikkóóww  PPrrzzyyssttaannkkuu  WWooooddssttoocckk  nnaa
wwààttkkii  hhiissttoorryycczznnee  ii ppaattrriioottyycczznnee..  CCzzyy
zzaapprroossii  PPaann  kkoommbbaattaannttóóww  nnaa  ssppoottkkaanniiee
ww  AAkkaaddeemmiiii  SSzzttuukk  PPrrzzeeppii´́kknnyycchh??  
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„Gdy w∏àczyliÊmy syreny, a nast´pnie zaÊpiewaliÊmy polski hymn,
zrobi∏a si´ podnios∏a i wspania∏a atmosfera” – o rocznicy godziny
„W” podczas festiwalu Przystanek Woodstock 2008 w rozmowie
z „Kombatantem” mówi Jurek Owsiak, twórca jednej z najwi´kszych
cyklicznych imprez muzycznych Przystanku Woodstock, za∏o˝yciel
i prezes zarzàdu Fundacji Wielkiej Orkiestry Âwiàtecznej Pomocy. 

Przerwany koncert
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Przystanek Woodstock ciàgle ewoluuje.
Ka˝da propozycja mo˝e byç zrealizowana,
jeÊli wià˝e sí  z aktywnym udzia∏em uczest-
ników. Sami muzycy podejmujà sí  tematów
historycznych. Rewelacyjna p∏yta zespo∏u
Lao Che o Powstaniu Warszawskim natych-
miast zaowocowa∏a przepí knym koncer-
tem na Przystanku Woodstock w 2006 r.
Zdobyli g∏ównà nagrod ,́ czyli statuetk´
Z∏otego Bàczka za najpí kniejszy koncert.
Âmiem twierdziç, ˝e dzí ki tej p∏ycie zrobili
dla m∏odzie˝y wí cej, ni̋  wszelkiego rodza-
ju oficjalne obchody Powstania Warszaw-
skiego. Trafili w dziesiàtk  ́tekstami i muzy-
kà, tworzàc wzruszajàce i pí kne dzie∏o. 

Akademia jest miejscem ciàg∏ych wy-
zwaƒ, jeÊli chodzi o goÊci, którzy mogà do
nas przyjechaç. Jak najbardziej mogà to
byç powstaƒcy warszawscy. 

PPoo  rraazz  kkoolleejjnnyy  nnaa  pprrzzyyssttaannkkuu  zzoorrggaannii--
zzoowwaannoo  zzbbiióórrkk´́  kkrrwwii..  JJaakk  oowwooccnnaa  bbyy∏∏aa
ttaa  aakkccjjaa  ii cczzyy  bb´́ddzziiee  kkoonnttyynnuuoowwaannaa??  

Na przystanku Woodstock zbiórka
krwi by∏a organizowana po raz trzeci.
Zw∏aszcza akcje: zesz∏oroczna i tego-
roczna bi∏y rekordy popularnoÊci. Ze-
brano ka˝dorazowo blisko siedemset li-
trów krwi. To wielka sprawa. 

KKttoo  uucczzyy∏∏  PPaannaa  ppaattrriioottyyzzmmuu  ––  rrooddzziinnaa,,
sszzkkoo∏∏aa,,  uucczzeessttnniiccyy  wwoojjnnyy  lluubb  PPoowwssttaanniiaa??  

Czytelnicy „Kombatanta” zdziwià si´,
gdy powiem, kto mnie uczy∏ patriotyzmu.
To mój ojciec, który by∏ milicjantem. To
nie tak, ˝e wszyscy mieli kompletnie porà-
bane w g∏owie. Uczy∏a mnie moja mama,
koledzy z klasy, ich rodzice. A póêniej tzw.
bezdebitowe wydawnictwa. Czyli to, co
u nas si´ zacz´∏o pojawiaç si´ poprzez pa-
ryskà „Kultur´”. Cudowny dreszcz emo-
cji, kiedy takà nielegalnà ksià˝k´ trzyma∏o
si´ w r´kach i czyta∏o si´ w ciàgu jednego
wieczora. Ta mozaika wiadomoÊci by∏a
weryfikowana, dok∏ada∏y si´ nowe infor-
macje, a˝ do utworzenia pewnej wiedzy,
która jest w sumie niezmienna. Dlatego
tak bardzo bolej´ nad patriotycznymi sza-
leƒcami, którzy ca∏y czas w Polsce coÊ roz-
montowujà, kombinujà, uk∏adajà na no-
wo, bo taka jest potrzeba chwili. 

DDzzii´́kkuujj´́  zzaa  rroozzmmooww´́..  
Serdecznie pozdrawiam Czytelników

„Kombatanta”, dzi´kuj´ tym, którzy wspie-
rajà nasze dzia∏ania. Ju˝ teraz po raz kolej-
ny serdecznie zapraszam na Fina∏ Wielkiej
Orkiestry Âwiàtecznej Pomocy. I oczywi-
Êcie tak˝e na Przystanek Woodstock. 
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Opisuj´ t´ mi∏oÊç, gdy˝ bohaterka na-
le˝a∏a do batalionu, którego cz∏onko-
wie sà patronami naszej szko∏y. 

On, Stanis∏aw Olejnik,
pseudonim „Stasiuk”, ˝o∏-
nierz batalionu „Wigry”.
Ona, Irena Kàkol, pseudo-
nim „Magda”, sanitariusz-
ka batalionu „HarnaÊ”, by∏a
jego narzeczonà, planowali
si´ pobraç. Nie zdà˝yli, na-
st´pnego dnia oboje poszli
walczyç w Powstaniu. 

On, ranny, trafi∏ do szpi-
tala polowego przy ulicy
D∏ugiej 7. Tu zamordowa-
ny zosta∏ dnia 2 wrzeÊnia
1944 r. Jak g∏osi rodzinna
legenda, móg∏ si´ ewakuowaç, zosta∏
z ci´˝ko rannym ch∏opcem, którego
ewakuacja by∏a niemo˝liwa. 

Ona prze˝y∏a Powstanie. Na grobie
„Stasiuka” na warszawskich Powàzkach
zawsze by∏y Êwie˝e kwiaty, w∏aÊnie od niej.

Nigdy nie wysz∏a za mà˝, zawsze czu∏a si´
wdowà. Zmar∏a 30 paêdziernika 2006 r.
Z dziennikarzami na temat „Stasiuka” ni-

gdy nie rozmawia∏a, za bar-
dzo bola∏o i na zawsze zosta-
∏o g∏´boko w jej sercu. 

Patrzàc na ich zdj´cie my-
Êl´ o wszystkich tych ch∏op-
cach i dziewcz´tach, którzy
31 lipca 1944 r. spacerowali
po ulicach Warszawy, snujàc
plany i myÊlàc: „Jak si´ wojna
skoƒczy...”, „Jak wykurzymy
Szkopów...”. Wszystkie swo-
je plany oddali za kawa∏ek
bia∏o–czerwonej opaski, któ-
rà nosili na ramieniu. Rów-
nie˝ po to, aby tacy ch∏opcy

jak ja mogli mówiç i myÊleç po polsku.
Bardzo dzi´kuj´, b´d´ pami´ta∏. 

MMaatteeuusszz  PPiieettrruussiiƒƒsskkii,,
uucczzeeƒƒ  SSzzkkoo∏∏yy  PPooddssttaawwoowweejj  

nnrr  227799  ww  WWaarrsszzaawwiiee

Pod patronatem Êrodowiska 
batalionów powstaƒczych AK
W Szkole Podstawowej nr 279 w Warszawie laureatami tego-

rocznego Konkursu o Nagrod´ Patrona zostali Magda Cyzio
i Mateusz Pietrusiƒski. 

W Szkole Podstawowej nr 279 przy
ul. Cyrklowej w Warszawie, której pa-
tronuje od 1996 r. Êrodowisko batalio-
nów powstaƒczych Armii Krajowej
„Gustaw” i „HarnaÊ”, corocznie odby-
wa si´ Konkurs o Nagrod´ Patrona. Ma
on na celu poszerzenie wiadomoÊci
o historii Polski lat 1939–1945, zw∏asz-
cza Warszawy, Powstania Warszawskie-
go i patronujàcych szkole batalionów. 

Dzieci przygotowujà si´ do niego
przez ca∏y rok. Pomagajà im w tym po-
gadanki powstaƒców z „Gustawa”
i „Harnasia”, niejednokrotnie ich
dziadków. Wiosnà nauczyciele oceniajà
zdobytà przez dzieci wiedz´. 

Zwykle przyznawane sà trzy nagrody
indywidualne. W tym roku przyznano
dwie równorz´dne nagrody: Magdzie
Cyzio z klasy VIa i Mateuszowi Pietru-
siƒskiemu z klasy VIb. 

Mateusz do pracy konkursowej do∏à-
czy∏ z w∏asnej inicjatywy wspomnienie
z bardzo dojrza∏à refleksjà. Niesie ona
nadziej´, ˝e kontakty nas, kombatantów,
osób bardzo ju˝ dojrza∏ych, z dzieçmi to
w∏aÊciwy sposób na przekazywanie bli-
skich nam idea∏ów umi∏owania Ojczyzny. 

Historia przepi´knej powstaƒczej mi∏oÊci

EEwwaa  KKrraassnnoowwoollsskkaa,,  
ww BBaattaalliioonniiee  „„GGuussttaaww””  KKaamm--
ppaanniiii  HHaarrcceerrsskkiieejj  AArrmmiiii  KKrraa--
jjoowweejj,,  ssaanniittaarriiuusszzkkaa  ww PPoo--
wwssttaanniiuu  WWaarrsszzaawwsskkiimm..  OOdd--
zznnaacczzoonnaa  KKrrzzyy˝̋eemm  WWaalleecczz--
nnyycchh..  TT∏∏uummaacczzkkaa  zz jj´́zzyykkaa
ffrraannccuusskkiieeggoo  ii aannggiieellsskkiieeggoo,,
aauuttoorrkkaa  ppuubblliikkaaccjjii  oo PPoowwssttaa--
nniiuu  WWaarrsszzaawwsskkiimm  oorraazz  pprrzzee--
kk∏∏aaddóóww  zz ddzziieeddzziinnyy  lliitteerraattuurryy
ppii´́kknneejj  ii ffiilloozzooffiiii..  
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UroczystoÊci rozpocz´to Mszà Êw.
w intencji Ojczyzny i wojska w warszaw-
skiej Katedrze Polowej Wojska Polskie-
go celebrowanà przez bp. polowego
WP gen. dyw. Tadeusza P∏oskiego. 

W Belwederze prezydent Rzeczypo-
spolitej Polskiej, zwierzchnik si∏ zbroj-
nych Lech Kaczyƒski wr´czy∏ nomina-

cje generalskie oraz ordery i odznacze-
nia zas∏u˝onym oficerom WP. 

Przed Grobem Nieznanego ˚o∏nie-
rza odby∏a si´ uroczysta odprawa
wart. Uczestniczy∏y w niej pododdzia-
∏y reprezentujàce wszystkie rodzaje si∏
zbrojnych, okr´gi wojskowe i ˚andar-
meri´ Wojskowà. Prezydent Lech Ka-
czyƒski w okolicznoÊciowym przemó-
wieniu powiedzia∏ m.in.: „Szanowni
Paƒstwo, ostatnie dni pokaza∏y raz
jeszcze, jaka jest waga bezpieczeƒ-
stwa narodowe-
go. Pokaza∏y, ˝e
niepodleg∏oÊç,
ta najwi´ksza
wartoÊç, którà
wywalczyliÊmy
niespe∏na dwa-
dzieÊcia lat te-
mu, nie jest da-
na raz na za-
wsze, ˝e trzeba
o nià dbaç, ˝e
trzeba o nià
walczyç. W tej
walce olbrzymià
rol´ odgrywa armia i si∏y zbrojne. Ar-
mia, która mimo naszych pokojowych
lat w Europie, jest instytucjà niezastà-

pionà. Instytucjà, która wskazuje na
si∏´ i presti˝ paƒstwa, a tak˝e instytu-
cjà, która w skrajnej sytuacji musi po-

trafiç przystàpiç do akcji obronnej.
Na polskiej armii oszcz´dzaç nie wol-
no. Polska armia musi byç z roku na
rok silniejsza. Mo˝e byç armià zawo-
dowà, ale armià, która spe∏nia wszyst-
kie europejskie kryteria, która czyni
z Polski silny europejski kraj. Jako
prezydent Rzeczypospolitej, odpo-
wiedzialny za bezpieczeƒstwo paƒ-
stwa, zrobi´ wszystko, ˝eby tak w∏a-
Ênie by∏o”. 
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Rocznica Bitwy Warszawskiej

Âwi´to Wojska Polskiego
W rocznic´ Bitwy Warszawskiej, 15 sierpnia br., w Warszawie odby∏y si´ g∏ówne uroczystoÊci
Âwi´ta Wojska Polskiego. 
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Na p∏ycie Grobu z∏o˝ono wieƒce
i wiàzanki. W imieniu Urz´du do Spraw
Kombatantów i Osób Represjonowa-
nych wieniec z∏o˝y∏ jego kierownik Ja-
nusz Krupski. Po podniesieniu flagi paƒ-
stwowej i odegraniu hymnu odby∏ si´
Apel Pami´ci. 

Prezydent RP, zwierzchnik si∏ zbroj-
nych Lech Kaczyƒski w obecnoÊci
przedstawicieli w∏adz paƒstwowych
i wojskowych przyjà∏ przed pomnikiem
Marsza∏ka Józefa Pi∏sudskiego defila-
d´ wojskowà. Defilad´, mimo nie-
sprzyjajàcej pogody, obserwowa∏y t∏u-
my warszawiaków i przyby∏ych goÊci. 

Ca∏oÊç zakoƒczy∏ festyn ˝o∏nierski
w ¸azienkach Królewskich. 

MMWW  

Na wniosek ministra obrony naro-
dowej mianowani zostali: 

na stopieƒ genera∏a brygady: 
p∏k Antoni Piwowarczyk,
p∏k W∏adys∏aw Wy∏upek; 
na stopieƒ kontradmira∏a: 
komandor Jerzy Tumaniszwili.
Postanowieniem prezydenta Rzeczy-

pospolitej Polskiej odznaczeni zostali: 
w uznaniu znamienitych zas∏ug dla

niepodleg∏oÊci Rzeczypospolitej Pol-
skiej OOrrddeerreemm  OOrr∏∏aa  BBiiaa∏∏eeggoo  po-
Êmiertnie: 

Wincenty Kwieciƒski, 
Franciszek Niepokólczycki;
za wybitne zas∏ugi dla niepodleg∏o-

Êci Rzeczypospolitej Polskiej, za dzia-
∏alnoÊç kombatanckà i spo∏ecznà
KKrrzzyy˝̋eemm  KKoommaannddoorrsskkiimm  zz GGwwiiaazzddàà
OOrrddeerruu  OOddrrooddzzeenniiaa  PPoollsskkii::  

gen. brygady Marian Nitecki, 
KKrrzzyy˝̋eemm  KKoommaannddoorrsskkiimm  OOrrddeerruu

OOddrrooddzzeenniiaa  PPoollsskkii::  
Jan Estkowski. 

––––––––––––––
WWiinncceennttyy  KKwwiieecciiƒƒsskkii  (1916–1984).

W 1937 r. z pierwszà lokatà ukoƒczy∏
Szko∏´ Podchorà˝ych Artylerii w Toru-
niu. 16 wrzeÊnia 1939 r. dowodzàc bate-
rià 6. Pu∏ku Artylerii Lekkiej zosta∏ ci´˝-
ko ranny pod Aleksandrowem Lubel-
skim. Dosta∏ si´ do niewoli niemieckiej.
26 kwietnia 1940 r. wypisano go ze szpi-
tala jenieckiego jako inwalid´ niezdolne-
go do s∏u˝by wojskowej. Natychmiast
rozpoczà∏ dzia∏alnoÊç konspiracyjnà
w referacie ∏àcznoÊci Komendy Obwodu
Zwiàzku Walki Zbrojnej Opatów. Poszu-
kiwany przez Gestapo przeniós∏ si´ do
Warszawy. Od paêdziernika 1942 r. by∏
zast´pcà szefa kontrwywiadu Komendy
Okr´gu Warszawskiego Armii Krajowej.
Od stycznia 1944 r. pe∏ni∏ obowiàzki, a od
czerwca 1944 r. by∏ szefem kontrwywiadu
Okr´gu Warszawskiego AK. W czasie
Powstania Warszawskiego s∏u˝y∏ w szta-
bie gen. Antoniego ChruÊciela „Monte-
ra”. Po kapitulacji Powstania wyszed∏
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Âwi´to Wojska Polskiego

Nominacje i odznaczenia
dla kombatantów
W dniu Âwi´ta Wojska Polskiego prezydent RP, zwierzchnik si∏

zbrojnych Lech Kaczyƒski wr´czy∏ nominacje i odznaczenia.
Wyró˝nieni zostali m.in. kombatanci II wojny Êwiatowej. 
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z ludnoÊcià cywilnà z miasta, wyprowa-
dzi∏ z obozu w Pruszkowie Delegata Rzà-
du na Kraj Jana Jankowskiego. By∏ ofice-
rem do specjalnych poruczeƒ gen. Le-
opolda Okulickiego. Wszed∏ w sk∏ad Or-
ganizacji „Nie”, by∏ szefem wywiadu jej
Obszaru Centralnego. Na tym samym
stanowisku pracowa∏ w Delegaturze Si∏
Zbrojnych. Po aresztowaniu Jana Ma-
zurkiewicza zosta∏ Komendantem Ob-
szaru Centralnego DSZ. Od wrzeÊnia
1945 r. dzia∏a∏ w Zrzeszeniu „WolnoÊç
i Niezawis∏oÊç”. By∏ kierownikiem Wy-
dzia∏u Wywiadu i zast´pcà prezesa Ob-
szaru Centralnego WiN. Od grudnia
1945 r. by∏ prezesem Obszaru. Wspó∏-
tworzy∏ Komitet Porozumiewawczy
Zjednoczonych Organizacji Podziem-
nych, reprezentowa∏ w nim WiN. Aktyw-
nie dzia∏a∏ w Komitecie Porozumiewaw-
czym Organizacji Polski Podziemnej. 

W grudniu 1946 r., po aresztowaniu
Franciszka Niepokólczyckiego, zosta∏
prezesem Zarzàdu G∏ównego WiN.
5 stycznia 1947 r. aresztowano go, na-
st´pnie skazano na kar´ do˝ywotniego
wi´zienia, utrat´ praw publicznych
i obywatelskich praw honorowych na za-
wsze oraz przepadek mienia. 27 kwiet-
nia 1957 r. zwolniono go z wi´zienia.
Pracowa∏ i dzia∏a∏ w spó∏dzielczoÊci in-
walidów. By∏ autorytetem dla Êrodowisk
kombatanckich. W 1980 r. przeszed∏ na
emerytur´. By∏ sekretarzem Honorowe-
go Komitetu Budowy Pomnika Powsta-
nia Warszawskiego. 17 lutego 1993 r. zo-
sta∏ zrehabilitowany wyrokiem Sàdu
Warszawskiego Okr´gu Wojskowego. 

FFrraanncciisszzeekk  NNiieeppookkóóllcczzyycckkii  (1900–1974).
Od 1918 r. dzia∏a∏ w Polskiej Organizacji
Wojskowej w ˚ytomierzu, w 1919 r. zo-
sta∏ tam Komendantem Okr´gu POW.
By∏ oficerem wywiadu POW. Bra∏ udzia∏
w wojnie polsko–bolszewickiej. By∏ ofice-
rem s∏u˝by sta∏ej saperów w Wojsku Pol-
skim. W 1939 r. zosta∏ awansowany do
stopnia majora. W kampanii wrzeÊnio-
wej 1939 r. dowodzi∏ 60. batalionem sa-
perów, od 9 wrzeÊnia 1939 r. by∏ oficerem
sztabowym Armii „Modlin”. Bra∏ udzia∏
w obronie Warszawy. Od 27 wrzeÊnia
1939 r. – wspó∏organizator S∏u˝by Zwy-
ci´stwu Polski. Szef dywersji SZP, póêniej
Zwiàzku Walki Zbrojnej, szef Zwiàzku
Odwetu ZWZ. 1 listopada 1941 r. awan-
sowany do stopnia podpu∏kownika. Od
1942 r. by∏ szefem Wydzia∏u Saperów

Komendy G∏ównej Armii Krajowej.
W 1943 r. zosta∏ zast´pcà szefa Kedywu
Komendy G∏ównej AK. Jesienià 1943 r.
ponownie zosta∏ szefem Wydzia∏u Sape-
rów KG AK. W czasie Powstania War-
szawskiego kierowa∏ produkcjà materia-
∏ów wybuchowych. Po kapitulacji Po-

wstania zosta∏ osadzony w Oflagu II C
Woldenberg. W lutym 1945 r. powróci∏
do Polski. Zaanga˝owa∏ si´ w dzia∏alnoÊç
antykomunistycznej konspiracji. By∏ za-
st´pcà komendanta Obszaru Po∏udnio-
wego Delegatury Si∏ Zbrojnych, póêniej
zast´pcà prezesa Zarzàdu Obszaru Po∏u-
dniowego Zrzeszenia WiN. 15 listopada
1945 r. objà∏ funkcj´ prezesa Zarzàdu
Obszaru, a póêniej Zarzàdu G∏ównego
Zrzeszenia WiN. 22 paêdziernika 1946 r.
aresztowali go funkcjonariusze Urz´du

Bezpieczeƒstwa Publicznego. W czasie
Êledztwa i procesu zachowa∏ godnà po-
staw´ odmawiajàc informacji o swoich
wspó∏pracownikach. Stara∏ si´ pomóc
wspó∏oskar˝onym w procesie, przyjmu-
jàc na siebie wi´kszoÊç zarzutów. 10
wrzeÊnia 1947 r. zosta∏ skazany przez
Wojskowy Sàd Rejonowy w Krakowie na
kar´ Êmierci z utratà praw publicznych
i obywatelskich praw honorowych na za-
wsze (17 listopada 1992 r. Sàd Warszaw-
skiego Okr´gu Wojskowego uniewa˝ni∏
ten wyrok). Boles∏aw Bierut w akcie ∏aski
zamieni∏ wyrok na kar´ do˝ywotniego
wi´zienia. Na mocy amnestii zosta∏a ona
nast´pnie obni˝ona do dwunastu lat wi´-
zienia. Kar´ odbywa∏ w Zak∏adach Kar-
nych w Szczecinie i Wronkach. 22 czerw-
ca 1957 r. zosta∏ zwolniony z wi´zienia.
Przez wiele lat pracowa∏ w spó∏dzielczo-
Êci. By∏ aktywnym dzia∏aczem Êrodowi-
ska kombatanckiego ˝o∏nierzy AK. 

JJaann  EEssttkkoowwsskkii..  Jeszcze przed II woj-
nà Êwiatowà by∏ oficerem s∏u˝by sta∏ej
25. Pu∏ku U∏anów Wielkopolskich. Po
ukoƒczeniu Szko∏y Podchorà˝ych Ka-
walerii w Grudziàdzu, w stopniu pod-
porucznika, jako dowódca 2. plutonu
3. szwadronu swego pu∏ku w sk∏adzie
Nowogródzkiej Brygady Kawalerii
pod dowództwem gen. W∏adys∏awa
Andersa uczestniczy∏ w dzia∏aniach
wojennych 1939 r. do 27 wrzeÊnia, kie-
dy to pu∏k uleg∏ rozwiàzaniu po wal-
kach z wojskami sowieckimi pod Sam-
borem. Nast´pnie pe∏ni∏ s∏u˝b´ kon-
spiracyjnà pod pseudonimem „Szcza-
pa” i nazwiskiem konspiracyjnym Jan
Korzyb w Obwodzie Pu∏tuskim Zwiàz-
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ku Walki Zbrojnej Armii Krajowej. Od
listopada 1943 r. do grudnia 1944 r. by∏
zast´pcà dowódcy OÊrodka T∏uszcz
w Obwodzie „Rajski Ptak” Radzymin.
Bra∏ udzia∏ w wielu akcjach bojowych,
m.in. w wysadzeniu niemieckiego po-
ciàgu pod Urlami 2 czerwca i odbiciu
wi´êniów w T∏uszczu 3 czerwca 1944 r.
16 grudnia 1944 r. w Pniewniku aresz-
towa∏o go NKWD, a 7 stycznia 1945 r.
przekaza∏o do UB. Po ci´˝kim Êledz-
twie skazany zosta∏ na dziesi´ç lat wi´-
zienia. Wyrok ten odbywa∏ w wi´zieniu
we Wronkach, skàd wyszed∏ 17 czerw-
ca 1947 r. na mocy amnestii. Przez wie-
le lat, a˝ do emerytury, pracowa∏ w ad-
ministracji lasów paƒstwowych, ostat-
nio jako g∏ówny ksi´gowy w NadleÊnic-
twie Pu∏tuskim. Od 1969 r. prowadzi∏
dzia∏alnoÊç niepodleg∏oÊciowà w Sto-
warzyszeniu Kombatantów Duszpa-
sterstwa Weteranów Kawalerii
i Artylerii Konnej, która sku-
pia∏a si´ przy koÊciele akade-
mickim pw. Êw. Anny. Nast´p-
nie od 1984 r. – w koÊciele pw.
Andrzeja Aposto∏a przy 
ul. Ch∏odnej pod przewodnic-
twem ks. pra∏ata Tadeusza
Uszyƒskiego. Uczestniczy∏
tak˝e w organizacji zjazdów
oficerów i ˝o∏nierzy 25. Pu∏ku
U∏anów Wielkopolskich odby-
wajàcych si´ w Krasnobrodzie
od lat szeÊçdziesiàtych do po-
czàtku dziewi´çdziesiàtych. Przyczyni∏
si´ wraz z p∏k Janem B∏asiƒskim i inny-
mi oficerami 25. Pu∏ku U∏anów do
nadania imienia tego pu∏ku Szkole
Podstawowej w Krasnobrodzie. Za za-
s∏ugi w walce o niepodleg∏oÊç Polski
w szeregach Armii Krajowej w okresie
Akcji „Burza” latem 1944 r. zosta∏ od-
znaczony Krzy˝em Srebrnym Orderu
Wojennego Virtuti Militari oraz mia-
nowany na stopieƒ rotmistrza. 

GGeenn..  bbrryyggaaddyy  MMaarriiaann  NNiitteecckkii..
W 1935 r. powo∏any do s∏u˝by wojsko-
wej w 19. Pu∏ku U∏anów Wo∏yƒskich
im. gen. Edmunda Ró˝yckiego
w Ostrogu nad Horyniem. Ukoƒczy∏
Szko∏´ Podoficerskà Wo∏yƒskiej Bryga-
dy Kawalerii i zosta∏ przyj´ty do Szko∏y
Podchorà˝ych w Centrum Wyszkolenia
Kawalerii w Grudziàdzu. 15 paêdzierni-
ka 1938 r. zosta∏ dowódcà 2. plutonu
w III szwadronie 1. Pu∏ku Szwole˝erów

Józefa Pi∏sudskiego w Warszawie.
W kampanii wrzeÊniowej 1939 r. broni∏
pogranicza w rejonie Chorzeli oraz bra∏
udzia∏ w dzia∏aniach opóêniajàcych
w kierunku Przasnysza, Serocka i Mo-
dlina. 12 wrzeÊnia rozbi∏ si∏ami swojego
plutonu kolumn´ piechoty niemieckiej
pod Marysinem k. Warszawy. Do∏àczy∏
nast´pnie do oddzia∏ów Wo∏yƒskiej
Brygady Kawalerii. Po kapitulacji 28
wrzeÊnia dosta∏ si´ do niewoli niemiec-
kiej, z której zdo∏a∏ zbiec. Wstàpi∏ do
Zwiàzku Walki Zbrojnej. Zosta∏ ko-
mendantem okr´gu Radomsko.
W marcu 1940 r. zagro˝ony aresztowa-
niem przeniós∏ si´ do W∏oszczowej,
gdzie zosta∏ komendantem Podobwodu
III „Orze∏”. Wiosnà 1943 r. zorganizo-
wa∏ samodzielny oddzia∏ kawalerii,
przemianowany póêniej na zwiad kon-
ny 7. Dywizji Piechoty AK. Od sierpnia

1944 r. bra∏ udzia∏ w Akcji „Burza”,
gdzie jego oddzia∏ stanowi∏ ochron´
sztabu 7. DP AK. W styczniu 1944 r., po
wejÊciu wojsk sowieckich, otrzyma∏ roz-
kaz ukrycia ˝o∏nierzy i broni oddzia∏u.
W rejonie W∏oszczowej aresztowa∏a go
Armia Ludowa. Po uwolnieniu powró-
ci∏ do Radomska, tutaj zaÊ aresztowa∏
go UB. Zdo∏a∏ uciec z aresztu, ukrywa∏
si´. Wyjecha∏ w rejony Olsztyna. Jesz-
cze kilkakrotnie go aresztowano. Gen.
Marian Nitecki zmar∏ we wrzeÊniu br. 

GGeenneerraa∏∏oowwiiee  ––  kkoommbbaattaannccii  

PP∏∏kk  AAnnttoonnii  PPiiwwoowwaarrcczzyykk..  Oficer
Wojska Polskiego. W kampanii wrze-
Êniowej dowódca plutonu 32. Pu∏ku
Piechoty 8. Dywizji Piechoty Armii
„Modlin”. Komendant Obwodów
Koƒskiego i Sandomierskiego Batalio-
nów Ch∏opskich i Armii Krajowej,
a nast´pnie dowódca I batalionu 3.

Pu∏ku Piechoty Armii Krajowej
w Okr´gu „Jod∏a”. Od listopada 1948
r. do wrzeÊnia 1954 r. wi´ziony za dzia-
∏alnoÊç zwiàzanà z walkà o niepodle-
g∏oÊç Polski. 

KKmmddrr JJeerrzzyy  TTuummaanniisszzwwiillii..  Oficer
Marynarki Wojennej na okr´tach
ORP „Burza”, ORP „Krakowiak”,
ORP „Piorun”, a nast´pnie oficer ar-
tylerii floty. Walczy∏ o niepodleg∏oÊç
Polski z najeêdêcà niemieckim od
wrzeÊnia 1939 r. do maja 1945 r. 3 ma-
ja 1945 r. zosta∏ mianowany na stopieƒ
kapitana marynarki, a 9 kwietnia 1947
r. na stopieƒ komandora podporucz-
nika. Jest najwy˝szym rangà ˝yjàcym
oficerem Marynarki Wojennej – wete-
ranem II wojny Êwiatowej na morzu.

PP∏∏kk  WW∏∏aaddyyss∏∏aaww  WWyy∏∏uuppeekk..  Uczestnik
kampanii wrzeÊniowej w 1939 r. jako
˝o∏nierz pocztu dowódcy 3. Dywizji

Piechoty Legionów w sk∏a-
dzie Grupy Operacyjnej
gen. Stanis∏awa Skwarczyƒ-
skiego w po∏udniowym
zgrupowaniu Armii „Pru-
sy”. W czasie walk pod I∏˝à
dosta∏ si´ do niewoli nie-
mieckiej, z której zbieg∏
w czasie transportu do obo-
zu. W konspiracji od grud-
nia 1939 r. Poczàtkowo pe∏-
ni∏ funkcj´ adiutanta za-
st´pcy komendanta Obwo-
du „ZamoÊç” PSP–SZ-

P–ZWZ p∏k. Zdzis∏awa Maçkowskie-
go. Od wrzeÊnia 1941 r. by∏ zast´pcà
komendanta Obwodu Zamojskiego
Batalionów Ch∏opskich, a od lipca
1942 r. komendantem tego obwodu
i oficerem sztabu IV Okr´gu Batalio-
nów Ch∏opskich Lublin. W maju 1943
r., po zdekonspirowaniu, przeniesio-
no go na Podlasie. Tam do lipca 1944
r. by∏ komendantem Obwodu Bata-
lionów Ch∏opskich Radzyƒ Podlaski.
W latach 1946–1981 by∏ wielokrotnie
represjonowany przez re˝im komuni-
styczny za niepodleg∏oÊciowà dzia∏al-
noÊç politycznà. Jest jednym z kilku
najwy˝szych rangà ˝yjàcych dowód-
ców si∏ zbrojnych Polskiego Paƒstwa
Podziemnego w okresie II wojny
Êwiatowej.

NNaa  ppooddssttaawwiiee::  wwwwww..pprreezzyyddeenntt..ppll
oopprraacc..  MMWW
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W uroczystoÊci wzi´li udzia∏ ˝o∏nierze–
–kombatanci 27. Wo∏yƒskiej Dywizji Pie-
choty Armii Krajowej, przedstawiciele
Âwiatowego Zwiàzku ˚o∏nierzy Armii
Krajowej i innych organizacji kombatanc-
kich oraz Sejmu Rzeczypospolitej Pol-
skiej, Senatu RP, Kancelarii Prezydenta,
Kancelarii Premiera, Urz´du do Spraw
Kombatantów i Osób Represjonowa-
nych, z jego kierownikiem Januszem
Krupskim na czele,
i w∏adz samorzàdowych. 

Podczas uroczystoÊci se-
kretarz stanu w kancelarii
prezydenta RP prof. Ry-
szard Legutko odczyta∏ list
prezydenta Lecha Kaczyƒ-
skiego. Prezydent podkre-
Êli∏, ˝e: „Tragedia Wo∏ynia
by∏a prze∏omowym mo-
mentem zag∏ady polskich
Kresów – unicestwienia
w wyniku II wojny Êwiato-
wej tej cz´Êci naszej naro-
dowej historii i tradycji. Po
dziÊ dzieƒ stanowi ona jed-
nak bezcenny element
polskiej to˝samoÊci i duchowego dziedzic-
twa, w polskich sercach trwa bowiem nadal
pami´ç. Dzi´ki tym, którzy ocaleli, i ich po-
tomkom, dzi´ki wysi∏kom organizacji Kre-
sowian pomimo up∏ywu czasu oraz prze-

milczania tego rozdzia∏u naszych dziejów
Polacy wcià˝ pami´tajà o rozmiarach tra-
gedii, której szeÊçdziesiàt pi´ç lat temu do-
Êwiadczy∏ polski Wo∏yƒ. Tragedii, którà
trudno zrozumieç, z którà nie mo˝na si´
pogodziç, o której nie mo˝na zapomnieç”.
Przemawiali prezes Âwiatowego Zwiàzku
˚o∏nierzy Armii Krajowej Czes∏aw Cywiƒ-
ski i prezes Okr´gu Wo∏yƒskiego ÂZ˚AK
prof. Edmund Bakuniak. 

UroczystoÊç zakoƒczono modlitwà
ekumenicznà, Apelem Pami´ci i trzy-
krotnà salwà honorowà oraz z∏o˝eniem
wieƒców pod pomnikiem ku czci ofiar
polskiego Wo∏ynia. 

Masowa akcja przeciwko ludnoÊci pol-
skiej na Wo∏yniu przeprowadzona przez
Ukraiƒskà Powstaƒczà Armí  (OUN–U-
PA) rozpocz´∏a si´ 11 lipca 1943 r. Pod-

czas rzezi dokonanej
przez ukraiƒskich nacjo-
nalistów zgin´∏o wed∏ug
ró˝nych szacunków od
trzydziestu do szeÊçdzie-
si´ciu tysi´cy Polaków. 

MMWW

OOddzznnaacczzeenniiaa
Prezydent Rzeczypo-

spolitej Polskiej Lech
Kaczyƒski nada∏ odzna-
czenia za wybitne zas∏ugi
w dzia∏alnoÊci na rzecz
upami´tniania tragedii
polskiego Wo∏ynia
1943–1944: 

KKrrzzyy˝̋  KKoommaannddoorrsskkii  OOrrddeerruu  OOddrroo--
ddzzeenniiaa  PPoollsskkii

poÊmiertnie W∏odzimierzowi S∏a-
woszowi D´bskiemu; 

KKrrzzyy˝̋  OOffiicceerrsskkii  OOrrddeerruu  OOddrrooddzzeenniiaa
PPoollsskkii  

Stanis∏awowi Marianowi Ma∏eckiemu;
KKrrzzyy˝̋  KKaawwaalleerrsskkii  OOrrddeerruu  OOddrrooddzzee--

nniiaa  PPoollsskkii  
Krzesimirowi Marcinowi D´bskiemu,

Witoldowi Ko∏odyƒskiemu, Janowi We-
reszczyƒskiemu.

Odznaczone zosta∏y równie˝ osoby,
które nie mog∏y przybyç na uroczystoÊç: 

Filip Stanis∏aw O˝arowski, ks. Zbi-
gniew Jan Staszkiewicz, Józefa Iwaƒ-
czuk, ks. Witold Józef Kowalów, Fran-
ciszka Prus, Irena Leonia Sandecka. 

NNaa  ppooddssttaawwiiee  wwwwww..pprreezzyyddeenntt..ppll  
oopprraacc..  MMWW
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Pami´tamy

Ofiarom Wo∏ynia
Na Skwerze Wo∏yƒskim w Warszawie 11 lipca br. odby∏ si´ apel
ku czci ofiar tragedii polskiego Wo∏ynia w latach 1943–1944. 

Skwer Wo∏yƒski w Warszawie

Przybyli na uroczystoÊç goÊcie

Modlitwa ekumeniczna w intencji zamordowanych
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UroczystoÊci rozpocz´to w Rzeszowie
Mszà Êw. w koÊciele garnizonowym. Na-
st´pnie przed pomnikiem gen. W∏adys∏a-
wa Sikorskiego w Parku JednoÊci Polonii
z Macierzà z∏o˝ono wieƒce i wiàzanki

kwiatów. W Tuszowie Narodowym po od-
prawionej przed rodzinnym domem Ge-
nera∏a Mszy Êw. wmurowano kamieƒ w´-
gielny pod budow´ centrum pami´ci gen.
W∏adys∏awa Sikorskiego i ˝o∏nierzy II
wojny Êwiatowej. Kamieƒ i ziemi´ specjal-
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Katastrofa nad Gibraltarem

NiewyjaÊniona Êmierç
Centralne obchody szeÊçdziesiàtej piàtej rocznicy tragicznej
Êmierci gen. W∏adys∏awa Sikorskiego odby∏y si´ 4 lipca br.
w Rzeszowie i Tuszowie Narodowym k. Mielca, miejscu urodze-
nia Naczelnego Wodza Wojska Polskiego. Kierownik Urz´du do
Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Janusz Krupski
wr´czy∏ podczas nich Medale „Pro Memoria”. 

nie na t´ uroczystoÊç przywieziono z Gi-
braltaru. Po Apelu Pami´ci zakoƒczonym
salwà honorowà z∏o˝ono kwiaty pod po-
piersiem gen. Sikorskiego. Wys∏uchano
tak˝e koncertu orkiestry reprezentacyjnej
21. Brygady Strzelców Podhalaƒskich. 

Obchody rocznicy sta∏y si  ́okazjà do od-
znaczenia przez ministra Janusza Krupskie-
go Medalami „Pro Memoria” osób i
instytucji zas∏u˝onych w kultywowaniu pa-
mi´ci o Generale. Otrzymali je: Gminna
Biblioteka Publiczna oraz Towarzystwo
Spo∏eczno–Kulturalne im. gen. W∏adys∏a-
wa Sikorskiego w Tuszowie Narodowym,
a tak˝e osoby: Renata Paterek, Andrzej Ka-
∏u˝a, Jerzy Rzepka. Wr´czono równie˝
Srebrne Medale Opiekuna Miejsc Pami´ci. 

Centralne obchody objà∏ patronatem
honorowym prezydent Rzeczypospolitej
Polskiej Lech Kaczyƒski. Wzi´li w nich
udzia∏ ˝o∏nierze gen. Sikorskiego z ca∏ej
Polski, zwiàzki, stowarzyszenia i organiza-
cje kombatanckie, doradca prezydenta
RP minister Anna Gr´ziak, Kapitu∏a Or-
deru Virtuti Militari, pos∏owie: Krystyna
Skowroƒska i Krzysztof Popio∏ek, senator
RP W∏adys∏aw Ortyl, kierownik
UdSKiOR Janusz Krupski, naczelnik wy-

Msza Êw. w koÊciele garnizonowym w Rzeszowie 

Po Apelu Pami´ci delegacje z∏o˝y∏y kwiaty
pod popiersiem gen. Sikorskiego
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Wmurowanie kamienia w´gielnego pod budo-
w´ centrum pami´ci gen. W∏adys∏awa Sikor-
skiego i ˝o∏nierzy II wojny Êwiatowej

Pod pomnikiem gen. W∏adys∏awa Sikorskiego w Rzeszowie

UroczystoÊci w Tuszowie Narodowym przed
rodzinnym domem Genera∏a

Przemarsz uczestników uroczystoÊci pod po-
mnik gen. W∏adys∏awa Sikorskiego w Parku
JednoÊci Polonii z Macierzà w Rzeszowie
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dzia∏u krajowego Rady Ochrony Pami´ci
Walk i M´czeƒstwa Adam Siwek, woje-
woda podkarpacki Miros∏aw Karapyta. 

Gen. W∏adys∏aw Sikorski zginà∏ 4 lipca
1943 r. w tzw. katastrofie giblartarskiej.
Do dziÊ nie wyjaÊniono prawdziwych
okolicznoÊci jego Êmierci. Historycy nie
majà pewnoÊci, czy Naczelny Wódz zgi-
nà∏ w katastrofie lotniczej, czy pad∏ ofia-
rà zamachu. Obecnie trwajà starania
o ekshumacj´ szczàtków Genera∏a. 

MMWW



W okolicznoÊciowych przemówieniach
podkreÊlano zaanga˝owanie leÊników
w walk´ o niepodleg∏oÊç Polski oraz ofia-
r´, jakà w niej z∏o˝yli. Kierownik Urz´du
do Spraw Kombatantów i Osób Repre-
sjonowanych Janusz Krupski przypo-
mnia∏, ̋ e: „W∏adze II RP w∏aÊnie w leÊni-
kach upatrywa∏y grup´, która w razie
wojny b´dzie mog∏a walczyç na ty∏ach
wroga, a potem, w razie okupacji, prowa-
dziç zadania wywiadowcze i dywersyjne.
Te nadzieje leÊnicy spe∏nili ponad miar´.
Âwiadczy o tym ogromna liczba ˝o∏nie-
rzy–leÊników, Êwiadczà te˝ wielkie straty
wÊród nich – po∏owa z nich zosta∏a zabi-
ta lub zamordowana”. 

Po uroczystych przemówieniach trzem
osobom wr´czono Z∏ote Medale „Za za-
s∏ugi dla obronnoÊci kraju”, a minister
Janusz Krupski udekorowa∏ Medalem
„Pro Memoria” osoby zas∏u˝one w kulty-
wowaniu i piel´gnowaniu pami´ci. Medal
otrzymali: Zbigniew Bielak, Jan B∏asz-

czyk, Ryszard Borowy, Henryk Cieszkow-
ski, Kazimierz Cywiƒski, Eugeniusz Goli-
wàs, Kazimierz Jakubowski, Ryszard Ka-
puÊciƒski, Kazimierz Kie∏ek, Ewa Kwie-
cieƒ, Miros∏aw LeÊniewski, Wawrzyniec
Milewski, Jan P´kalski, Edmund P∏oƒski,
Witold Sikorski, Zygmunt Sosenkiewicz,
W∏adys∏aw Starczewski, Boles∏aw Âla-
rzyƒski, Tadeusz Trzaskowski, Ludwik
Walczak, Konstanty Wójcik, Andrzej Za-
lewski. Medalem „Pro Memoria” uhono-
rowano równie˝ I Batalion Kawalerii Po-
wietrznej – Dywizjonu im. Szwole˝erów
Marsza∏ka Józefa Pi∏sudskiego w Leênicy
Wielkiej oraz NadleÊnictwo Józefów. 

Honorowym Kordelasem LeÊnika Pol-
skiego za szczególne dzia∏ania na rzecz
Lasów Paƒstwowych wyró˝niono Jana
Konarzewskiego. Pi´ciu leÊników kom-
batantów mianowano na wy˝sze stopnie
wojskowe. Dokumenty mianowania wr´-
cza∏ dyrektor generalny Ministerstwa
Obrony Narodowej Jacek Olbrycht. 

Szczególne wyró˝nienie otrzyma∏ g∏ówny
pomys∏odawca Ogólnopolskiego Zjazdu
LeÊników Kombatantów, wieloletni propa-
gator wiedzy o czynie zbrojnym leÊników,
Zbigniew Zieliƒski, w latach 1991–1992
kierownik UdSKiOR. Dyrektor generalny
Lasów Paƒstwowych Marian Pigan wr´czy∏
mu pamiàtkowà szabl´ z dedykacjà. 

Po uroczystoÊci w Auli Kryszta∏owej
SGGW przed jej gmachem posadzono

sadzonk´ d´bu pomnikowego „Adam”
wyhodowanà z nasion pob∏ogos∏awio-
nych przez Ojca Âwi´tego Benedykta
XVI. Uczestnicy kongresu mieli rów-
nie˝ mo˝liwoÊç zwiedzania Zamku Kró-
lewskiego w Warszawie. 

Ogólnopolski Kongres LeÊników Kom-
batantów zakoƒczono uroczystym obiadem. 

Na uroczystoÊci przyby∏o blisko dwustu
pi´çdziesi´ciu leÊników kombatantów
z ca∏ego kraju. Oprócz nich tak˝e – pod-
sekretarz stanu w ministerstwie Êrodowi-

ska Janusz Zaleski, dyrektor generalny
Lasów Paƒstwowych Marian Pigan, dy-
rektor generalny ministerstwa obrony na-
rodowej Jacek Olbrycht, rektor SGGW
Tomasz Borecki i rektor elekt Alojzy Szy-
maƒski oraz wielu zaproszonych goÊci.
UdSKiOR reprezentowa∏ minister Ja-
nusz Krupski. 

W uroczystoÊci uczestniczy∏y poczty
sztandarowe: 6. Brygady Kawalerii Po-
wietrznej, Âwiatowego Zwiàzku ˚o∏nierzy
Armii Krajowej, Zarzàdu Ko∏a LeÊników
Kombatantów przy Ministerstwie Ârodowi-
ska oraz Dyrekcji Generalnej Lasów Paƒ-
stwowych. Stosownà opraw  ́Kongresu za-
pewnili hejnaliÊci Lasów Paƒstwowych.

MMWW
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Ogólnopolski Kongres 
LeÊników Kombatantów
Na terenie Szko∏y G∏ównej Gospodarstwa Wiejskiego w War-
szawie 2 lipca br. odby∏ si´ Ogólnopolski Kongres LeÊników
Kombatantów. 
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Dyrektor generalny Lasów Paƒstwowych Marian
Pigan wr´czy∏ Zbigniewowi Zieliƒskiemu pa-
miàtkowà szabl´ z dedykacjà

Minister Janusz Krupski udekorowa∏ Meda-
lami „Pro Memoria” osoby zas∏u˝one w kulty-
wowaniu i piel´gnowaniu pami´ci o roli leÊni-
ków w walce o niepodleg∏oÊç Polski

Na uroczystoÊci przyby∏o blisko dwustu pi´çdziesi´ciu leÊników kombatantów z ca∏ego kraju

Ogólnopolski Kongres LeÊników Kombatan-
tów odby∏ si´ w Auli Kryszta∏owej SGGW
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2299  mmaarrccaa  ww ¸̧ooddzzii  odby∏y si´ uroczy-
stoÊci upami´tniajàce 69. rocznic´ po-
wo∏ania Armii „¸ódê” przez generalne-
go inspektora Si∏ Zbrojnych marsza∏ka
Edwarda Rydza „Âmig∏ego”. Uroczy-
stoÊci poprzedzi∏a Msza Êw. celebrowa-
na w ∏ódzkiej archikatedrze przez abp.
metropolit´ ∏ódzkiego W∏adys∏awa
Zió∏ka. Przy Grobie Nieznanego ˚o∏-
nierza przedstawiciele organizacji kom-
batanckich, w∏adz wojewódzkich i miej-
skich, s∏u˝b mundurowych, harcerzy
oraz ∏ódzkich szkó∏ z∏o˝yli kwiaty. Na
zakoƒczenie zebrani zaintonowali pieÊƒ
harcerskà „P∏onie ognisko w lesie”. Ini-
cjatorem obchodów by∏ Feliks Milan,
przewodniczàcy Stowarzyszenia Upa-
mi´tnienia Armii „¸ódê”. 

2200  kkwwiieettnniiaa  ww SS´́ddzziisszzoowwiiee uroczyÊcie
ods∏oni´to pomnik upami´tniajàcy do-
wódców i ponad osiemdziesi´ciu ˝o∏nie-
rzy Oddzia∏u Partyzanckiego Armii Kra-
jowej „Spaleni”. UroczystoÊç rozpocz´to
Mszà Êw. w koÊciele Êw. Aposto∏ów Pio-
tra i Paw∏a. Po Mszy na pobliskim placu
˝o∏nierze oddzia∏u „Spaleni”: Zbigniew
Grabowski, Eustachiusz Ma∏kiewicz,
W∏odzimierz Ko∏kowski i Boles∏aw Kor-
ban dokonali ods∏oni´cia pomnika. Mo-
nument poÊwi´ci∏ ks. Kazimierz Wierko-
wicz, proboszcz parafii pw. Êw. Aposto-
∏ów Piotra i Paw∏a w S´dziszowie. Kie-
rownik Urz´du do Spraw Kombatantów
i Osób Represjonowanych Janusz Krup-
ski uhonorowa∏ Medalem „Pro Memo-
ria”: Henryka Abramowskiego, Henryka
D∏u˝ewskiego, Zbigniewa Grabowskie-
go, W∏odzimierza Ko∏kowskiego, Barba-
r´ Kulawik i Eustachiusza Ma∏kiewicza.

W uroczystoÊciach wzi´li udzia∏ m.in.
˝o∏nierze oddzia∏u „Spaleni” i rodziny
˝o∏nierzy OP AK, reprezentacje Êrodo-
wisk kombatanckich, przedstawiciele
w∏adz paƒstwowych i samorzàdowych.
Przybyli m.in. minister Janusz Krupski,
wicewojewoda Êwi´tokrzyski Piotr ˚o∏à-
dek, cz∏onek zarzàdu województwa Êwi´-
tokrzyskiego Marek Gos, starosta j´-
drzejowski Edmund Kaczmarek, bur-
mistrz S´dziszowa Wac∏aw Szarek. 

2222  kkwwiieettnniiaa  ww PPaabbiiaannii--
ccaacchh  w Zespole Szkó∏ nr
1 im. Jana Kiliƒskiego od-
by∏a si´ uroczystoÊç po-
Êwi´cona zbrodni katyƒ-
skiej i losom Polaków de-
portowanych na Sybir
„Ich serca bijà w naszej
pami´ci”. Wydarzeniu pa-
tronowa∏a dyrektor szko∏y
Janina Âmiechowicz. 

W programie uroczy-
stoÊci by∏y: prezentacja 

mul t imedia lna
o p r a c o w a n a
przez Ann´ Ma-
tyÊkiewicz–Kozie∏
oraz wyst´p s∏ow-
n o – m u z y c z n y
p r z y g o t o w a n y
przez prezes Sto-
warzyszenia Mi-
∏oÊników Kalwa-
rii Sybiraków –
Zofi´ Znamie-
rowskà. 

1177––2200  kkwwiieett--
nniiaa  ww PPoozznnaanniiuu
to Âwi´to 15.
Pu∏ku U∏anów
Poznaƒsk ich  
– Dni U∏ana
2008. G∏ówne
uroczystoÊci po-
przedzi∏y XVIII
Ogólnopolskie
Zawody Kawa-
leryjskie Milita-
ri. Pod pomnik
15. Pu∏ku U∏a-
nów Poznaƒ-

skich na uroczysty capstrzyk i apel pole-
g∏ych przybyli w sobotni wieczór 19 kwiet-
nia cz∏onkowie Towarzystwa by∏ych ˚o∏-
nierzy i Przyjació∏ 15. Pu∏ku U∏anów Po-
znaƒskich, kierownik Urz´du do Spraw
Kombatantów i Osób Represjonowanych
Janusz Krupski, przedstawiciele w∏adz
miasta i województwa wielkopolskiego,
liczni mieszkaƒcy, cz∏onkowie grup rekon-
strukcji historycznej oraz ˝o∏nierze. Na-
st´pny dzieƒ rozpocz´to Mszà Êw. w ko-
Êciele oo. Franciszkanów na Wzgórzu

Przemys∏a pod przewodnictwem metro-
polity poznaƒskiego ks. arcybiskupa
Stanis∏awa Gàdeckiego. Po okoliczno-
Êciowych przemówieniach uczestnicy
uroczystoÊci przeszli wraz z Kompanià
Honorowà Wojska Polskiego na Stary
Rynek do Wielkopolskiego Muzeum
Wojskowego, gdzie oddali ho∏d sztanda-
rowi pu∏ku. Na poznaƒskiej Cytadeli
w czasie pikniku widzowie mogli obej-
rzeç m.in. trzy inscenizacje bitewne,
w których wzi´∏o udzia∏ siedem grup re-
konstrukcyjnych z ca∏ej Polski. 
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Kalendarium kombatanckie
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2255  kkwwiieettnniiaa  ww ˚̊aaggaanniiuu obchodzono
Êwi´to 34. Brygady Kawalerii Pancernej
im. Hetmana Wielkiego Koronnego Ja-
na Zamoyskiego. Obchody rozpocz´∏a
uroczysta Msza Êw. w koÊciele garnizo-
nowym w ˚aganiu odprawiona przez
dziekana Âlàskiego Okr´gu Wojskowego
ks. p∏k Stanis∏awa Szymaƒskiego w in-
tencji ˝o∏nierzy. W czasie uroczystoÊci
kierownik Urz´du do Spraw Kombatan-
tów i Osób Represjonowanych Janusz
Krupski uhonorowa∏ Medalami „Pro
Memoria” dowódc´ 11. Lubuskiej Dywi-
zji Kawalerii Pancernej gen. dyw. Paw∏a
Laml´, dowódc´ brygady gen. bryg. An-
drzeja Sobieraja, mjr. Wies∏awa Ch∏op-
ka oraz sztandar brygady. W obchodach
uczestniczyli przedstawiciele Êrodowisk
kombatanckich, w∏adz samorzàdowych
˚agania – burmistrz S∏awomir Kowal,
starosta powiatu ˝agaƒskiego Jerzy Bie-
lawski, przewodniczàcy Rady Miasta
Zdzis∏aw Mirski. 

33  mmaajjaa  ww BBuukkuu  kk..  PPoozznnaanniiaa  dokonano
ods∏oni´cia i poÊwi´cenia dwóch tablic
z nazwiskami dwustu dwudziestu sze-
Êciu powstaƒców z 1. i 2. Kompanii Bu-
kowskiej, którzy uczestniczyli w Powsta-
niu Wielkopolskim 1918/1919 r. Tablice
poÊwi´ci∏ bp. Grzegorz Balcerek. Przed-
stawiciel marsza∏ka województwa wiel-
kopolskiego Adam Duda odznaczy∏ ini-
cjatora tego przedsi´wzi´cia i wykonaw-
c´ tablic prezesa Ko∏a Zwiàzku Komba-
tantów Rzeczypospolitej Polskiej i By-
∏ych Wi´êniów Politycznych por. Jana
Gielnika – Odznakà Honorowà „Za Za-
s∏ugi dla Województwa Wielkopolskie-

go”. W uroczystoÊci uczestniczyli przed-
stawiciele Êrodowisk kombatanckich
i spo∏ecznych, w∏adz wojewódzkich
i miejskich oraz mieszkaƒcy Poznania. 

88  mmaajjaa  ww MMiiƒƒsskkuu  MMaazzoowwiieecckkiimm
w Gimnazjum Miejskim nr 1 im. gen.
W∏adys∏awa Andersa odby∏a si´ uroczy-
stoÊç z okazji szeÊçdziesiàtej trzeciej
rocznicy zakoƒczenia II wojny Êwiatowej.
Na cmentarzu parafialnym przy kwate-
rach wojskowych zaproszeni goÊcie oraz
poczty sztandarowe szkó∏, organizacji
i zwiàzków odmówili modlitw´ za pole-
g∏ych i wzi´li udzia∏ w Apelu Poleg∏ych.
Zapalono znicze oraz z∏o˝ono bia∏e
i czerwone goêdziki na kwaterach ˝o∏nie-
rzy z ziemi miƒskiej poleg∏ych podczas II
wojny Êwiatowej. Druga cz´Êç obchodów
mia∏a miejsce w budynku szko∏y. Tam Ja-

kub Hryniewicki, ˝o∏nierz Plutonu ¸àcz-
noÊci przy dowództwie artylerii w 3. Dy-
wizji Strzelców Karpackich, uczestnik
walk o Ankon´, Boloni´, Loreto i Monte
Cassino, odebra∏ akt mianowania na sto-
pieƒ kapitana. Dokonano tak˝e podsu-
mowania organizowanego przez szko∏´
konkursu „Cichy bohater”. Jego uczest-
nicy – uczniowie gimnazjów prezentowa-
li sylwetki mieszkaƒców i ich prze˝ycia
z okresu II wojny Êwiatowej. UroczystoÊç
zakoƒczono Mszà Êw. za Ojczyzn´ i pole-
g∏ych w czasie II wojny w koÊciele pw. Êw.
Antoniego z Padwy. 

88  mmaajjaa  wwee  WWrroocc∏∏aawwiiuu na Cmentarzu
˚o∏nierzy Polskich odby∏a si´ uroczy-
stoÊç ku czci poleg∏ych i pomordowanych
w latach II wojny Êwiatowej. Harcerze
z DolnoÊlàskiej Choràgwi i Hufca Wro-
c∏awskiego zapalili znicze na grobach
˝o∏nierzy Wojska Polskiego, Polski Pod-
ziemnej, ofiar terroru. Pod centralnym
krzy˝em wiàzanki kwiatów z∏o˝yli m.in.
przedstawiciele Êrodowisk kombatanc-
kich i wojskowych, wojewoda dolnoÊlàski
Rafa∏ Jurkowlaniec, dolnoÊlàski kurator
oÊwiaty Beata Paw∏owicz oraz harcerze. 

1133  mmaajjaa  ww BB´́ddzziinniiee  w ramach ogólno-
polskiego programu edukacyjnego
„Âladami przesz∏oÊci – uczniowie adop-
tujà zabytki” uczniowie przej´li od we-
teranów II wojny Êwiatowej obowiàzek
sta∏ej opieki nad zabytkowymi mogi∏a-
mi powstaƒców z 1863 r. Organizatora-
mi uroczystoÊci by∏a dyrekcja i ucznio-
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wie Szko∏y Podstawowej nr 8 w B´dzi-
nie oraz cz∏onkowie miejscowego Ko∏a
Miejskiego Zwiàzku Kombatantów
Rzeczpospolitej Polski i By∏ych Wi´ê-
niów Politycznych z prezesem Henry-
kiem Smogórem na czele. W uroczysto-
Êciach uczestniczyli m.in. w∏adze mia-
sta, przedstawiciele Towarzystwa Przy-
jació∏ B´dzina, dyrektorzy szkó∏ b´dziƒ-
skich z delegacjami uczniów. Uroczy-
stoÊci rozpocz´te w Domu Parafialnym
Jana Paw∏a II zakoƒczono przy grobach
powstaƒców minutà ciszy i oddaniem
salwy honorowej. 

1166  mmaajjaa  ww LLuubblliinniiee  odby∏o si´ corocz-
ne spotkanie tamtejszego Êrodowiska
Zwiàzku M∏odocianych Wi´êniów Poli-
tycznych lat 1944–1956 „Jaworzniacy”.
Spotkanie rozpocz´∏o z∏o˝enie kwiatów
pod tablicà pamiàtkowà „Jaworzniaków”
na lubelskim zamku. Nast´pnie uczestni-
cy udali si´ do Krzesimowa, gdzie znaj-
dujà si´ mogi∏y ˝o∏nierzy poleg∏ych pod-
czas I i II wojny Êwiatowej, a tak˝e groby
setek wymordowanych w latach
1944–1946 wi´êniów obozu pracy
NKWD i Urz´du Bezpieczeƒstwa
w Krzesimowie. Z∏o˝ono kwiaty, zapalo-

no znicze. W kaplicy pw. Matki Bo˝ej
Siewnej odprawiono Msz´ Êw., w której
uczestniczyli „Jaworzniacy”, przedstawi-
ciele w∏adz gminnych, m∏odzie˝ szkolna.
W Szkole Podstawowej im. „Jaworznia-
ków” w Krzesimowie uczniowie przygo-
towali dla przyby∏ych goÊci program arty-
styczny. 

1177  mmaajjaa  wwee  WWrroocc∏∏aawwiiuu z inicjatywy
prezesa Zwiàzku By∏ych ˚o∏nierzy Za-
wodowych i Oficerów Rezerwy gen.
Zdzis∏awa Barszczewskiego delegacje or-
ganizacji kombatanckich spotka∏y si´ na
Cmentarzu ˚o∏nierzy Polskich, by oddaç
ho∏d poleg∏ym w bitwie o Monte Cassi-
no. Wieniec pod Krzy˝em z∏o˝y∏ uczest-
nik bitwy, ˝o∏nierz gen. W∏adys∏awa An-
dersa, a obecnie dzia∏acz Stowarzyszenia
Kombatantów Polskich Si∏ Zbrojnych na
Zachodzie – por. Franciszek Pogoda. 

1100  cczzeerrwwccaa  wwee  WW∏∏oosszzcczzoowwiiee  w Zespo-
le Szkó∏ Ponadgimnazjalnych nr 3 im.
Stanis∏awa Staszica odby∏o si´ spotka-
nie m∏odzie˝y z ˝o∏nierzami II wojny
Êwiatowej. Na pytania m∏odzie˝y doty-
czàce prze˝yç wojennych i dzia∏alnoÊci
oddzia∏ów partyzanckich na ziemi
w∏oszczowskiej odpowiadali kombatan-
ci dzia∏ajàcy w Spo∏ecznej Powiatowej
Radzie Kombatantów Rzeczypospolitej
Polskiej i By∏ych Wi´êniów Politycz-
nych – mjr Stanis∏aw Migacz, mjr Ry-
szard Marcinkowski, kpt. Józef Kowal-
ski, por. Jan J´drych, por. Edward Pia-
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tek, por. Leon Staroszczyk. Spotkanie
zakoƒczy∏o zwiedzanie przygotowanej
przez m∏odzie˝ wystawy poÊwi´conej 
II wojnie Êwiatowej. 

2200  cczzeerrwwccaa  ww BBiiaa∏∏yymmssttookkuu w sali kon-
ferencyjnej urz´du wojewódzkiego mia∏a
miejsce uroczystoÊç poÊwi´cona maso-
wym deportacjom Polaków na Wschód
w czerwcu 1940 r. i w 1941 r. GoÊci powi-
ta∏ i wyg∏osi∏ okolicznoÊciowe przemó-
wienie prezes Zarzàdu G∏ównego Zwiàz-
ku Sybiraków Tadeusz Chwiedê. Na spo-
tkanie przybyli m.in. przedstawiciele
kombatantów, Sybiraków, duchowieƒ-
stwa, wojska i harcerstwa. Wojewoda
podlaski Maciej ˚ywno udekorowa∏ trzy-
naÊcie osób Krzy˝em Zes∏aƒców Sybiru. 

2200  cczzeerrwwccaa  ww ˚̊yyrroowweejj  w Publicznej
Szkole Podstawowej im. Stanis∏awa
Rosponda na zakoƒczenie roku
szkolnego uroczyÊcie udekorowano
sztandar szko∏y odznaczeniem „Za
zas∏ugi dla ZKRPiBWP”. Dokona∏
tego prezes Zarzàdu G∏ównego
Zwiàzku Kombatantów Rzeczypo-
spolitej Polskiej i By∏ych Wi´êniów
Politycznych w Opolu p∏k Stefan
Szelka. Odznaczeniem tym wyró˝nio-
no równie˝ dyr. szko∏y Zofi´ Piwowar
i nauczycielk´ Jolant´ Bell´. Uroczy-
stoÊç uÊwietni∏ uczniowski wyst´p ar-
tystyczny zatytu∏owany „Âwi´ta mi∏o-
Êci kochanej Ojczyzny”. 

IIzzbbaa  RReepprreezzeennttaannttóóww  KKoonnggrreessuu  SSttaa--
nnóóww  ZZjjeeddnnoocczzoonnyycchh  3300  lliippccaa  22000088  rr..  uucczzccii--
∏∏aa  ppaammii´́çç  zzmmaarr∏∏eejj  1122  mmaajjaa  bbrr..  IIrreennyy  SSeenn--
ddlleerr,,  wwcczzeeÊÊnniieejj  uuhhoonnoorroowwaanneejj  pprrzzeezz  IInnssttyy--
ttuutt  YYaadd  VVaasshheemm  ww JJeerroozzoolliimmiiee  mmeeddaalleemm
„„SSpprraawwiieeddlliiwwyy  WWÊÊrróódd  NNaarrooddóóww  ÂÂwwiiaattaa””..  

„Oddajemy czeÊç Irenie Sendler, dziel-
nej kobiecie, która uratowa∏a tysiàce ist-
nieƒ ludzkich w okresie Holocaustu. Sk∏a-
damy ho∏d jej m´stwu i bezinteresowno-
Êci. (...) Chcemy przypomnieç Ameryce
i Êwiatu nie tylko o strasznych okrucieƒ-
stwach Holocaustu, ale równie˝ jak wiele
dobrego mo˝e zrobiç jedna osoba” – po-
wiedziano na Kapitolu. 
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W Kongresie Stanów Zjednoczonych 
oddano ho∏d Irenie Sendler
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Rezolucj´ zg∏oszonà przez deputo-
wanà Jan Schackowsky ze stanu Illinois
przyj´to jednog∏oÊnie. Podpisa∏o si´
pod nià szeÊçdziesi´ciu szeÊciu repre-
zentantów, zarówno z Partii Republi-
kaƒskiej, jak i Demokratycznej. Kandy-
dat Partii Demokratycznej na prezy-
denta Barack Obama zg∏osi∏ podobnà
rezolucj´ w Senacie Kongresu Stanów
Zjednoczonych. 

WczeÊniej w stanach Kansas i Misso-
uri 10 marca og∏oszono Dniem Ireny
Sendlerowej. 

JJBB



WW  NNiieemmiieenniiccaacchh,,  ww wwoojjeewwóóddzzttwwiiee  lluu--
bbeellsskkiimm,,  1133  mmaajjaa  22000088  rr..  kkpptt..  JJaann  KKaa--
rraauuddaa  ww ggrroonniiee  rrooddzziinnyy,,  kkoolleeggóóww  kkoommbb--
aattaannttóóww  ii pprrzzeeddssttaawwiicciieellii  mmiieejjssccoowwyycchh
ww∏∏aaddzz  oobbcchhooddzzii∏∏  sswwoojjee  sseettnnee  uurrooddzziinnyy..  

Przygod´ z mundurem rozpoczà∏
w 1925 r. W mundurze „Strzelca”
uczestniczy∏ 11 listopada 1926 r. w defi-
ladzie w Warszawie, którà przyjmowa∏
Marsza∏ek Józef Pi∏sudski. 

Jan Karauda ∏àczy∏ prac´ w gospo-
darstwie z dzia∏alnoÊcià spo∏ecznà.
Dzia∏a∏ m.in. w Kole M∏odzie˝y Wiej-

skiej „Wici”, pe∏ni∏ funkcj´ naczelnika
Stra˝y Po˝arnej w Niemienicach. 

W latach 1929–1930 odby∏ s∏u˝b´ woj-
skowà w 2. Pu∏ku Artylerii Ci´˝kiej
w Che∏mie, otrzymujàc awans na plutono-
wego. Powo∏any do macierzystego pu∏ku
uczestniczy∏ do koƒca wrzeÊnia 1939 r.
w walkach z Niemcami na Lubelszczyênie.
Podczas okupacji niemieckiej wstàpi∏ do
Batalionów Ch∏opskich, przyjmujàc pseu-
donim „Waligóra”. Po podporzàdkowaniu
si´ oddzia∏u dowództwu Armii Krajowej
uczestniczy∏ w akcjach sabota˝owych

i zbrojnych. Od stycznia 1944 r. w powiecie
krasnostawskim bra∏ udzia∏ w „Akcji Bu-
rza”. Po zakoƒczeniu II wojny Êwiatowej
dzia∏a∏ aktywnie m.in. w radzie gminnej,
„Samopomocy Ch∏opskiej”, komitecie
szkolnym. W roku 1990 wstàpi∏ do Ko∏a
Stowarzyszenia Polskich Kombatantów
w Kraju w Krasnymstawie. Pomimo wielu
trudnych i dramatycznych prze˝yç zacho-
wa∏ pogod´ ducha i jasny umys∏. 

BBooggddaann  WWaallaass  
pprrzzeewwooddnniicczzààccyy  OOddddzziiaa∏∏uu  ww KKrraassnnyymmssttaawwiiee

SSttoowwaarrzzyysszzeenniiaa  PPoollsskkiicchh  KKoommbbaattaannttóóww  ww KKrraajjuu  

SSeettnnee  uurrooddzziinnyy  oobbcchhooddzzii∏∏  nniieeddaawwnnoo
pprrooff..  SStteeffaann  WWeessoo∏∏oowwsskkii,,  lleekkaarrzz,,  jjeeddeenn
zz  ttwwóórrccóóww  ppoollsskkiieejj  uurroollooggiiii..  

Urodzi∏ si´ 16 sierpnia 1908 r. w Ka-
mienicy k. P∏oƒska. Za dat´ powtórnych
narodzin uwa˝a jednak 5 sierpnia 1944
r. – wtedy, jako jeden z nielicznych, oca-
la∏ podczas rzezi Woli, gdy hitlerowcy
rozstrzelali personel i pacjentów Szpita-
la Wolskiego przy ul. P∏ockiej 26, w któ-
rym wówczas pracowa∏. 

26 sierpnia br. podczas uroczystego
spotkania w domu Profesora przy ul. Pi´k-
nej otrzyma∏ on pamiàtkowà szabl´ z ràk
kierownika Urz´du do Spraw Kombatan-
tów i Osób Represjonowanych Janusza
Krupskiego. Spotkanie sta∏o si´ okazjà do
wspomnieƒ, nie tylko tych smutnych, do-

tyczàcych lat okupacji. Jubilat opowiada∏
te˝ o latach wczeÊniejszych – studiach na
Wydziale Lekarskim Uniwersytetu War-
szawskiego i dzia∏alnoÊci w studenckim
Kole Medyków Stowarzyszenia Samopo-
mocowego. Tam kierowa∏ Sekcjà Towa-
rzyskà i Artystycznà, organizujàc m.in.
tzw. „Szopk´ Medycznà”. Z tego czasu
Profesor pami´ta do dziÊ wiele satyrycz-
nych wierszy i piosenek. Niektóre z nich
goÊcie mogli us∏yszeç w wykonaniu Pana
Profesora – cz∏owieka o niezwyk∏ym po-
czuciu humoru i dystansu do spraw co-
dziennych. 

Prof. Weso∏owski dyplom lekarza uzy-
ska∏ w 1938 r. Po wybuchu II wojny Êwia-
towej bra∏ udzia∏ w kampanii wrzeÊnio-
wej 1939 r. w stopniu podporucznika–

lekarza. By∏ m.in. chirurgiem w szpita-
lach w Toruniu, ˚ychlinie, Dobrzelinie
i Sochaczewie. Od 1943 r. pracowa∏ jako
asystent na oddziale chirurgii Szpitala
Wolskiego w Warszawie, pod kierun-
kiem dr. Leona Manteuffla. Podczas Po-
wstania Warszawskiego, 5 sierpnia 1944 r.,
hitlerowcy rozstrzelali znajdujàcych si´
w placówce lekarzy, a pozosta∏y personel
medyczny i pacjentów na rogu ulic Gór-
czewskiej i Zag∏oby, w miejscu masowej
egzekucji ludnoÊci Woli, gdzie rozstrze-
lano ∏àcznie oko∏o dwunastu tysi´cy
osób. Uratowa∏o si´ jedynie trzech leka-
rzy: Leon Manteuffel, Stefan Weso∏ow-
ski i Zbigniew Woêniewski. 

Do koƒca Powstania Warszawskiego
Profesor pracowa∏ w Szpitalu Zakaê-
nym przy ul. Wolskiej 37. Po upadku
Powstania ewakuowa∏ si´ do Piotrkowa
Trybunalskiego, gdzie by∏ asystentem
na Oddziale Chirurgicznym Szpitala
Miejskiego Êw. Trójcy. Od 1 czerwca
1945 r. ponownie podjà∏ prac´ w Szpita-
lu Wolskim w Warszawie. 

Po zakoƒczeniu II wojny Êwiatowej by∏
znanym lekarzem – urologiem, m.in.
twórcà kliniki urologicznej powsta∏ej na
poczàtku lat siedemdziesiàtych. Jego pa-
cjentami by∏o wiele znanych postaci. Ju˝
na emeryturze pracowa∏ w Libii, niosàc
pomoc tamtejszym mieszkaƒcom. 

Równie˝ w Ciechanowie, 11 wrzeÊnia
br., odby∏y si´ uroczystoÊci jubileuszo-
we Profesora. Tam w∏aÊnie mieÊci si´,
za∏o˝ony przez niego po powrocie z Li-
bii i nazwany póêniej jego imieniem,
oddzia∏ urologiczny Wojewódzkiego
Szpitala Zespolonego. Teraz, na stule-
cie urodzin, prof. Weso∏owski otrzyma∏
tytu∏ honorowego obywatela miasta. 

MMaarriiuusszz  KKuubbiikk
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WW SSttrrzzaa∏∏kkoowwiiee,,  ww ppoowwiieecciiee  ss∏∏uuppeecc--
kkiimm,,  55 cczzeerrwwccaa  22000088  rr..  ooddbbyy∏∏yy  ssii´́  uurroo--
cczzyyssttooÊÊccii  jjuubbiilleeuusszzoowwee  sseettnneejj  rroocczznniiccyy
uurrooddzziinn  JJaannaa  WWiiaattrroowwsskkiieeggoo..  

UroczystoÊci rozpocz´to Mszà Êw.
w intencji Jubilata, podczas której od-

czytano list gratulacyjny od ks. abp.
Henryka Muszyƒskiego. Nast´pnie od-
by∏o si´ spotkanie rodzinne, na które
zostali zaproszeni przedstawiciele w∏adz
samorzàdowych i kombatanckich. Jubi-
lat otrzyma∏ listy gratulacyjne, okolicz-

noÊciowe dyplo-
my i odznacze-
nia oraz wiele
upominków. 

Jan Wiatrow-
ski urodzi∏ si´
4 czerwca 1908 r.
W okresie mi´-
dzywojennym
odby∏ zasadni-
czà s∏u˝b´ woj-
skowà. 28 sierp-
nia 1939 r. zo-

sta∏ zmobilizowany do 68. Pu∏ku Pie-
choty we WrzeÊni. W czasie wojny jako
˝o∏nierz Armii Poznaƒ bra∏ udzia∏
w walkach z Niemcami nad Bzurà. Pod
Sochaczewem dosta∏ si´ do niewoli nie-
mieckiej. Okres wojny prze˝y∏ jako ro-
botnik przymusowy w Niemczech,
a póêniej przebywa∏ w stalagu pod Du-
esseldorfem. W maju 1945 r. stalag wy-
zwoli∏y wojska angielskie. Jan Wiatrow-
ski powróci∏ do Polski w marcu 1946 r.
Zajà∏ si´ rolnictwem. 

JJaannuuaarryy  SSzzuummii∏∏oowwsskkii
KKoo∏∏oo  ww SSttrrzzaa∏∏kkoowwiiee  ZZwwiiààzzkkuu  KKoommbbaa--

ttaannttóóww  RRzzeecczzyyppoossppoolliitteejj  PPoollsskkiieejj  ii BByy--
∏∏yycchh  WWii´́êênniióóww  PPoolliittyycczznnyycchh

PPppoorr..  WW∏∏aaddyyss∏∏aawwaa  AAnnttoonniinnaa  KKooppeeçç
zz dd..  KKuubbiiaakk  3300  ppaaêêddzziieerrnniikkaa  22000088  rr..
uukkooƒƒcczzyy  ssttoo  sszzeeÊÊçç  llaatt..  

Urodzi∏a si´ 30 paêdziernika 1902 r.
w Kazimierzu k. ¸odzi. Jako sanitariusz-

ka Legionów Polskich w Wilnie od stycz-
nia do paêdziernika 1920 r. bra∏a udzia∏
w wojnie polsko–bolszewickiej. W okre-
sie mi´dzywojennym pracowa∏a jako pie-
l´gniarka. W czasie okupacji, b´dàc
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Zdrowia i pogody ducha 
˝yczy Jubilatom 

Redakcja Biuletynu 
„Kombatant”.

WW ZZiieelloonneejj  GGóórrzzee  ww lliippccuu  bbrr..  ooddbbyy∏∏yy
ssii´́  uurroocczzyyssttooÊÊccii  zz ookkaazzjjii  uukkooƒƒcczzeenniiaa  ssttuu
llaatt  ˝̋yycciiaa  pprrzzeezz  pppp∏∏kk..  BBoolleess∏∏aawwaa  KKoossttkkiiee--
wwiicczzaa  zzoorrggaanniizzoowwaannee  pprrzzeezz  ttaammtteejjsszzyy  oodd--
ddzziiaa∏∏  ZZwwiiààzzkkuu  ̊̊ oo∏∏nniieerrzzyy  AArrmmiiii  KKrraajjoowweejj..  

Jubilatowi z∏o˝yli gratulacje m.in.
przedstawiciele w∏adz miasta i wojewódz-
twa, Êrodowiska kombatanckiego. Setne
urodziny sta∏y si´ równie˝ okazjà do ude-
korowania pp∏k. Boles∏awa Kostkiewicza
Medalem „Pro Memoria”, który otrzyma∏
z ràk dowódcy 11. Lubuskiej Dywizji Ka-
walerii Pancernej gen. dyw. Paw∏a Lamli. 

Pp∏k Boles∏aw Kostkiewicz urodzi∏ si´
w JaÊle 25 lipca 1908 r. W latach

1931–1932 ukoƒczy∏ Szko∏´
Oficerskà w Grudziàdzu
w stopniu podporucznika.
Bra∏ udzia∏ w kampanii wrze-
Êniowej jako oficer 14. Pu∏ku
U∏anów Jaz∏owieckich.
Uczestnik bitwy nad Bzurà.
Internowany, wi´ziony
w niemieckim obozie jeniec-
kim Woldenberg do 1945 r. 

ppoorr..  WW∏∏aaddyyss∏∏aaww  SSttaarrcczzeewwsskkii
pprreezzeess  OOddddzziiaa∏∏uu  ww ZZiieelloonneejj

GGóórrzzee  ZZwwiiààzzkkuu  ˚̊oo∏∏nniieerrzzyy
AArrmmiiii  KKrraajjoowweejj  Fo
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w Armii Krajowej, by∏a zatrudniona
w radomskim szpitalu. Od roku 1945, 
a˝ do przejÊcia na emerytur´, pracowa∏a
w s∏u˝bie zdrowia w ¸odzi. 

Jest cz∏onkiem zwyczajnym Oddzia∏u
w ¸odzi Stowarzyszenia Polskich Kom-
batantów w Kraju. 

KKaazziimmiieerrzz  DDrr´́bbkkoowwsskkii
pprrzzeewwooddnniicczzààccyy  OOddddzziiaa∏∏uu  ww  ¸̧óóddzzii  

SSttoowwaarrzzyysszzeenniiaa  PPoollsskkiicchh  KKoommbbaattaannttóóww
ww KKrraajjuu  

oopprraacc..  MMWW



We Wroc∏awiu 30 czerwca i 15 lipca br.
(aneks) podpisano odnoÊne porozumienie
pomi´dzy DolnoÊlàskà Radà Kombatan-
tów i Osób Represjonowanych jako orga-
nem opiniodawczym i doradczym wojewo-
dy dolnoÊlàskiego a pi´cioma szpitalami.
W sk∏ad sieci szpitali przyjaznych komba-
tantom wchodzà: 4. Wojskowy Szpital Kli-
niczny z Poliklinikà we Wroc∏awiu, Woje-
wódzki Szpital Specjalistyczny we Wroc∏a-
wiu, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
w Legnicy, Szpital Wojewódzki w Jeleniej
Górze, Specjalistyczny Szpital im. dr. Al-

freda Soko∏owskiego w Wa∏brzychu. Poro-
zumienie ma charakter otwarty. 

Podstawà przyj´cia poza kolejnoÊcià jest
okazanie: 
• zaÊwiadczenia (legitymacji) o przyzna-

niu uprawnieƒ kombatanckich wydane-
go przez Urzàd do Spraw Kombatantów
i Osób Represjonowanych; 

• legitymacji inwalidy wojennego i wojsko-
wego wydanej przez Zak∏ad Ubezpieczeƒ
Spo∏ecznych o symbolu ZUS Rw–51; 

• legitymacji osoby represjonowanej wy-
danej przez ZUS o symbolu Rw–52; 

• w przypadku wdów i wdowców po oso-
bach uprawnionych – stosownego za-
Êwiadczenia wydanego przez UdSKiOR. 
Patronat nad porozumieniem obj´li:

wojewoda dolnoÊlàski Rafa∏ Jurkowlaniec
i marsza∏ek województwa dolnoÊlàskiego
Marek ¸apiƒski. Przy podpisywaniu poro-
zumienia byli obecni przedstawiciele Dol-
noÊlàskiego Oddzia∏u Wojewódzkiego Na-
rodowego Funduszu Zdrowia. W ubie-
g∏ym roku podobne rozwiàzanie wprowa-
dzono na Górnym Âlàsku. 

W województwie dolnoÊlàskim mieszka
oko∏o szeÊciu tysi´cy kombatantów i sied-
miu tysi´cy wdów i wdowców po komba-
tantach oraz szeÊciu tysi´cy osób represjo-
nowanych. To oko∏o dziewi´tnastu tysi´cy
osób o Êredniej wieku wynoszàcej osiem-
dziesiàt cztery lata. 

MMMM

Od 1 wrzeÊnia uczestnicy Powstania
Warszawskiego oraz innych walk
o Warszaw´ (po stronie koalicji antyhi-
tlerowskiej) w latach 1939–1945 sà
zwolnieni z op∏at za parkowanie. Karty
uprawniajàce do bezp∏atnego parkowa-
nia kombatanci mogà wykorzystywaç
nie tylko jako kierowcy, ale tak˝e jako
pasa˝erowie. 

W∏adze Warszawy, chcàc umo˝liwiç
bezp∏atne parkowanie wszystkim bo-
haterom walk o stolic´, zdecydowa∏y,
˝e karty nie b´dà przypisane do kon-
kretnego pojazdu. Dzi´ki temu kom-
batanci nie b´dàcy w∏aÊcicielami sa-
mochodów bàdê te˝ nie mogàcy pro-
wadziç i w zwiàzku tym korzystajàcy
z uprzejmoÊci podwo˝àcych ich kie-
rowców, tak˝e mogà skorzystaç z tego
przywileju.

Uprawniajàce do tego przez okres nie
przekraczajàcy trzech lat „Karty Po-
wstaƒca” i „Karty Honorowe” sà wyda-
wane bezp∏atnie w Biurach Obs∏ugi
Klienta Zarzàdu Dróg Miejskich. 

„Karty Powstaƒca” przyznawane sà
osobom, które bra∏y udzia∏ w Powstaniu
Warszawskim i przedstawià dowód oso-
bisty lub inny dokument potwierdzajàcy
to˝samoÊç oraz legitymacj´ zwiàzku
zrzeszajàcego uczestników Powstania
Warszawskiego lub zaÊwiadczenie wy-
dane przez Urzàd do Spraw Kombatan-
tów i Osób Represjonowanych. „Karty
Honorowe” wydawane sà uczestnikom
wszystkich innych walk zbrojnych
w obronie Warszawy w latach
1939–1944. By jà otrzymaç, nale˝y
przedstawiç dowód osobisty lub inny
dokument potwierdzajàcy to˝samoÊç,
odpowiednie zaÊwiadczenie wydane
przez UdSKiOR lub legitymacj´ odzna-
czenia wojskowego „Medal za Warsza-
w´ 1939–1945”. 

W czasie parkowania w strefie p∏at-
nego parkowania niestrze˝onego, karta
powinna byç wy∏o˝ona wewnàtrz pojaz-
du przy przedniej szybie, w sposób
umo˝liwiajàcy jej odczytanie z ze-
wnàtrz. 

Biura Obs∏ugi Klienta Zarzàdu Dróg
Miejskich 
• Zarzàd Dróg Miejskich, ul. Chmielna 120,

pok. 1, poniedzia∏ek – piàtek, godz.
7.30–17.00, tel. (0 22) 620 10 21 wewn. 204; 

• Urzàd Dzielnicy ÂródmieÊcie, ul. No-
wogrodzka 43, sala ogólna Wydzia∏u
Obs∏ugi Mieszkaƒców, czynne w godz.:
poniedzia∏ek 8.00–18.00, wtorek–pi-
àtek 8.00–16.00, tel. (0 22) 699 83 80;

• Urzàd Dzielnicy Ochota, ul. Grójecka
17a, pok. 404 (pi´tro IV), poniedzia∏ek
– piàtek, godz. 9.00–17.00, tel. (0 22)
823 93 19; 

oopprraacc..  MMWW

KKoommbbaattaanncckkiiee  uullggii  ww  mmuuzzeeaacchh
KKoommbbaattaannccii  mmooggàà  kkoorrzzyyssttaaçç  zz uullgg  ww oopp∏∏aacciiee  zzaa

wwsstt´́pp  ddoo  mmuuzzeeóóww  ppaaƒƒssttwwoowwyycchh..  PPoonnaaddttoo  ddaarrmmoo--
wwyy  wwsstt´́pp  pprrzzyyss∏∏uugguujjee  mm..iinn..  oossoobboomm  ooddzznnaacczzoonnyymm
OOrrddeerreemm  OOrr∏∏aa  BBiiaa∏∏eeggoo  lluubb  OOrrddeerreemm  WWoojjeennnnyymm
VViirrttuuttii  MMiilliittaarrii..  

Przywileje te wprowadzono od 11 wrzeÊnia
br. na podstawie rozporzàdzenia Rady Mini-
strów. 

Korzystanie z wymienionych uprawnieƒ b´-
dzie mo˝liwe po okazaniu pracownikowi mu-
zeum zaÊwiadczenia lub legitymacji potwierdza-
jàcej uprawnienia kombatanckie lub legitymacji
poÊwiadczajàcej przyznanie orderu. 

JJMM
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Taniej i poza kolejnoÊcià

DolnoÊlàskie szpitale przyjazne kombatantom
Na Dolnym Âlàsku kombatanci, inwalidzi wojenni i wojskowi,
osoby represjonowane oraz wdowy i wdowcy po nich mogà ko-
rzystaç ze Êwiadczeƒ zdrowotnych poza kolejnoÊcià w pi´ciu
wytypowanych do tego placówkach s∏u˝by zdrowia w ramach
programu „Szpitale przyjazne kombatantom”. 

Bezp∏atne parkowanie dla uczestników walk o Warszaw´
Rada m.st. Warszawy zrealizowa∏a postulat Êrodowisk komba-
tanckich i Urz´du do Spraw Kombatantów i Osób Represjono-
wanych uchwalajàc przywilej darmowego parkowania dla kom-
batantów walk o Warszaw´ okresu II wojny Êwiatowej. 



Â P

GGeenn..  bbrryygg..  BBoolleess∏∏aaww  MM..  NNiieecczzuujjaa––
––OOssttrroowwsskkii  „„BBoollkkoo””,,  „„TTyyssiiààcc””,,  nnaasszz  ddoo--
wwóóddccaa,,  zzmmaarr∏∏  1133  lliippccaa  bbrr..  ww EEllbbllààgguu..  

Gdy my – b. ˝o∏nierze i partyzanci, 
b. cz∏onkowie wojennej formacji Inspektora-
tu Armii Krajowej „Maria”, czyli 106. Dywi-
zji Piechoty AK „Dom” i Krakowskiej Bry-
gady Kawalerii Zmotoryzowanej „Bank” –
stan ĺiÊmy w elblàskiej katedrze na warcie
honorowej przy trumnie swego dowódcy
gen. Boles∏awa M. Nieczuja–Ostrowskiego,

myÊleliÊmy o drodze ˝yciowej tego znakomi-
tego oficera i wspania∏ego cz∏owieka. 

Urodzi∏ si´ 29 wrzeÊnia 1907 r. w Hali-
czu, w 1931 r. ukoƒczy∏ szko∏´ oficerskà
w Ostrowi Mazowieckiej jako podporucz-
nik, w kampanii wrzeÊniowej 1939 r.
uczestniczy∏ w walkach obronnych od Ró-
˝ana do Bi∏goraja, dowodzàc 5. i 2. Kom-
panià 116. Pu∏ku 41. Dywizji Piechoty
Grupy Operacyjnej „Wyszków”. Za zwy-
ci´ski bój pod Malinówkà odznaczono Go
Krzy˝em Walecznych. Gdy po kilku
dniach nastàpi∏a kapitulacja dywizji, zbieg∏
z niewoli niemieckiej do Lwowa. Energicz-
nie przystàpi∏ do organizowania struktury
obronnej pod nazwà Polska Organizacja
„Lwów”, ’ którà za kilka miesi´cy w∏àczo-
no do Zwiàzku Walki Zbrojnej we Lwo-
wie. Âcigany przez Sowietów musia∏ opu-
Êciç ten teren i wiosnà 1940 r. przedosta∏
si´ w bia∏ostockie, a potem rzeszowskie. 

W po∏owie 1941 r. objà∏ obowiàzki ofice-
ra broni, a od maja 1942 r. – ju  ̋w stopniu
kapitana – zosta∏ szefem konspiracyjnej

produkcji broni Okr´gu AK Kraków. We
wrzeÊniu 1943 r. p∏k Józef Spychalski „Lu-
ty”, komendant AK Okr´gu Krakowskiego
powierzy∏ Boles∏awowi Nieczuja–
–Ostrowskiemu obowiàzki inspektora In-
spektoratu Rejonowego AK „Maria”, obej-
mujàcego pó∏nocne powiaty Okr´gu Kra-
kowskiego (Olkusz, Miechów, Piƒczów).
Od lipca 1944 r. do koƒca grudnia 1944 r. –
ju  ̋jako major – objà∏ dowództwo nad for-
mowanà przez siebie 106. Dywizjà Piechoty

AK „Dom”. 
Na swoim terenie sca-

li∏ wszystkie organizacje
niepodleg∏oÊciowe, osià-
gajàc w po∏owie 1944 r.
stan dwudziestu tysí cy
˝o∏nierzy. Dzi´ki temu
móg∏ zorganizowaç dwie
wielkie jednostki bojowe:
106. DP AK „Dom”
wraz z Samodzielnym
Batalionem Partyzanc-
kim „Suszarnia” i Kra-
kowskà Brygadà Kawale-
rii Zmotoryzowanej
„Bank”. W czasie dowo-
dzenia tymi jednostkami

na terenie Inspektoratu wÊród dwustu zna-
czàcych akcji zbrojnych i oko∏o pí ciuset
mniejszych rozmiarów do historii przesz∏a

walka o utworzenie „Kazimiersko–Prosz-
owickiej Rzeczypospolitej Partyzanckiej”
w okresie od 20 lipca do 10 sierpnia 1944 r. 

Po przejÊciu frontu w styczniu 1945 r. p∏k
Nieczuja–Ostrowski odmówi∏ podporzàd-

kowania jednostek zbrojnych Inspektoratu
AK „Maria” komunistycznemu Rzàdowi
Tymczasowemu w Lublinie, pozostajàc do
koƒca wiernym Rzàdowi RP w Londynie. 

Boles∏aw Nieczuja–Ostrowski by∏ trzykrot-
nie aresztowany przez Urzàd Bezpieczeƒ-
stwa. Za trzecim razem w 1949 r. po d∏ugim
i brutalnym Êledztwie w Krakowie – skazano
Go dwukrotnie na Êmierç na podstawie spre-
parowanych przez UB zarzutów. Po apela-
cjach zmieniono wyrok na do˝ywocie. Odsie-
dzia∏ jednak ponad siedem lat w wí zieniach
Krakowa, Sztumu i Wronek, by ostatecznie
po „odwil̋ y” wpaêdzierniku 1956 r. odzyskaç
wolnoÊç i wróciç do rodziny w Elblàgu. 

Wcià˝ pami´tamy o niezwyk∏ej odwa-
dze i bohaterskiej postawie gen. „Tysiàca”
na procesach sàdowych naszych kolegów,
dowódców oddzia∏ów – mjr. Jana Mol´dy
„Trzaski” i kpt. Mariana Topora „Opala”.
Doprowadzony z wi´zienia UB na sal´
sàdowà, jako Êwiadek oskar˝enia, post´-
powa∏ wbrew przeÊladowcom i bra∏ win´
na siebie, oÊwiadczajàc: „Wysoki Sàdzie,
oni sà niewinni – ja wydawa∏em rozkazy,
ja odpowiadam za wszystko, co dzia∏o si´
na terenie Inspektoratu AK «Maria»”. 

Pod Jego kierunkiem powo∏aliÊmy
w 1989 r. Stowarzyszenie ˚o∏nierzy, Par-
tyzantów i Sympatyków Inspektoratu
Rejonowego AK „Maria”, doprowadza-
jàc do jego scalenia w 1990 r. ze Âwiato-
wym Zwiàzkiem ˚o∏nierzy AK. Na
I Zjeêdzie ÂZ˚AK w 1990 r. wybrany do
jego Rady Naczelnej, zosta∏ przewodni-
czàcym Rady Okr´gu Krakowskiego
przez trzy kolejne kadencje. Zainicjowa∏
tak˝e utworzenie Fundacji ÂZ˚AK im.
Inspektoratu AK „Maria”. 
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Gen. bryg. Boles∏aw Micha∏ Nieczuja–Ostrowski
„Bolko”, „Tysiàc” 1907–2008

Boles∏aw Micha∏ Nieczuja–Ostrowski z ràk prezyden-
ta RP Lecha Wa∏́ sy odebra∏ 11 listopada 1991 r.
wBelwederze nominacj́  na stopieƒ genera∏a brygady

Lasy Sancygniowskie. Msza Êw. za poleg∏ych z Samodzielnego Batalio-
nu Partyzanckiego AK „Suszarnia” (106. DP AK), wrzesieƒ 1944 r. Od
lewej stojà: dowódca 106. DP AK mjr Boles∏aw Micha∏ Nieczuja–
–Ostrowski „Bolko”, „Tysiàc”, dowódca Samodzielnego Batalionu Par-
tyzanckiego AK kpt Antoni Iglewski „Ponar”, dowódca 112. Pu∏ku AK
Ziemi Miechowskiej kpt Kamil Gudowski „Mak”, w oddali adiutant
dowódcy batalionu plut. podchor. Leonard Wyjad∏owski „Ziemia”
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Gen. bryg. Boles∏aw Micha∏ Nieczuja–Ostrowski
„Bolko”, „Tysiàc”
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By∏ inicjatorem i wykonawcà wielu
przedsi´wzi´ç upami´tniajàcych ˝o∏nie-
rzy gen. W∏adys∏awa Andersa. W latach
1980–1992 wspó∏organizatorem i preze-
sem pierwszego w Polsce Êrodowiska
by∏ych ˝o∏nierzy Polskich Si∏ Zbrojnych
na Zachodzie w województwie katowic-
kim, inicjatorem wzniesienia w Zabrzu
pomnika Monte Cassino (1988–1992),
nadania jednej z centralnych ulic Za-
brza nazwy aleja
Bohaterów Mon-
te Cassino, a innej
– plutonowego
Ryszarda Skuba-
cza, ˝o∏nierza Sa-
modzielnej Bry-
gady Strzelców
Karpackich i 2.
Korpusu Polskie-
go, urodzonego
w Zabrzu, a pole-
g∏ego w tej bitwie. 

Dla uczestni-
ków wojny i dla
historyków nie do
przecenienia b´-
dà publikacje,
które inspirowa∏
i wspó∏tworzy∏ ja-
ko redaktor i autor. Wszystkie dotyczà
˝o∏nierzy gen. Andersa, a w tytule bàdê
tle majà Monte Cassino. Sà to: Âlàsk
Pami´ci Monte Cassino, Katowice
1999, Monte Cassino–Ankona–Bolo-
nia 1944–2004, Katowice 2004, Antolo-
gia wierszy i pieÊni o losach i walkach
˝o∏nierzy 2. Korpusu Wojska Polskiego
we W∏oszech 1939–2007, Katowice
2007. W publikacjach ∏àczy∏ pami´ç
i wiedz´ z pasjà przekazania ich przy-
sz∏ym pokoleniom. 

Jako cz∏owiek nauki zajmowa∏ si´ fi-
zykochemià cia∏a sta∏ego i z tego zakre-
su pozostawi∏ sto pi´çdziesiàt publikacji
naukowych; by∏ promotorem dwudzie-
stu prac doktorskich. 

Urodzi∏ si´ 8 sierpnia 1923 r. w Szczuczy-
nie Nowogródzkim. W 1941 r. wraz z mat-
kà, siostrà i bratem deportowany zosta∏ do
Krasnojarskiego Kraju. W czerwcu 1942 r.
przyj´ty do Wojska Polskiego w miejscowo-

Êci Guzar w Uz-
bekistanie, ewa-
kuowany do Per-
sji i Iraku. Bra∏
udzia∏ w ca∏ej
kampanii w∏o-
skiej 2. Korpusu.
Po maturze
w Anglii powróci∏
do Polski w 1947 r.
i podjà∏ studia na
Po l i t e c h n i c e
Wroc∏awskiej, na
której od 1950 r.
by∏ pracownikiem
n a u k o w y m .
W 1961 r. obroni∏
prac´ doktorskà,
w 1968 r. habilito-
wa∏ si ,́ a w 1983 r.

uzyska∏ tytu∏ profesora zwyczajnego. 
Odznaczano Go m.in. Krzy˝em Walecz-

nych, Krzy˝em Czynu Bojowego Polskich
Si∏ Zbrojnych na Zachodzie, brytyjskim
The War Medal 1939–1945, Krzy˝em Ko-
mandorskim Orderu Odrodzenia Polski. 

Jeszcze kilka dni przed Êmiercià pro-
si∏ nas o omówienie jego najnowszej pu-
blikacji. Zrobimy to na kolejnà rocznic´
bitwy, w której uczestniczy∏ i pami´ci
której pozosta∏ wierny. 

RReeddaakkccjjaa
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KKOOMMBBAATTAANNTT  ––  MMiieessii´́cczznniikk  UUrrzz´́dduu  ddoo  SSpprraaww  KKoommbbaattaannttóóww  ii  OOssóóbb  RReepprreessjjoonnoowwaannyycchh
RREEDDAAKKCCJJAA::  ul. Wspólna 2/4, 00–926 Warszawa
tel. (0 22) 661 87 05, faks (0 22) 661 87 45, e–mail: kombatant@udskior.gov.pl
RREEDDAAGGUUJJEE  ZZEESSPPÓÓ¸̧::  JJaannuusszz  BBaazzyydd∏∏oo,,  redaktor naczelny, tel. (0 22) 661 89 22, e–mail: janusz.bazydlo@udskior.gov.pl, 
MMaa∏∏ggoorrzzaattaa  ¸̧´́ttoowwsskkaa,,  sekretarz redakcji, e–mail:malgorzata.letowska@udskior.gov.pl, MMaacciieejj  WWyyrrwwaa,,  e–mail: maciej.wyrwa@udskior.gov.pl. 
WWssppóó∏∏pprraaccuujjàà::  FFrraanncciisszzkkaa  GGrryykkoo,,  MMaarriiuusszz  KKuubbiikk,,  JJaann  PP..  SSoobboolleewwsskkii..

PPRREENNUUMMEERRAATTAA  II  KKOOLLPPOORRTTAA˚̊::  AAnnddrrzzeejj  SSoossiiƒƒsskkii,,  tteell..  ((00  2222))  666611  8866  6677
WWYYDDAAWWCCAA::  UUrrzzààdd  ddoo  SSpprraaww  KKoommbbaattaannttóóww  ii  OOssóóbb  RReepprreessjjoonnoowwaannyycchh
ul. Wspólna 2/4, 00–926 Warszawa. Centrala – tel. (0 22) 661 81 11, punkt informacyjny – tel. (0 22) 661 81 29, (0 22) 661 87 40. Strona internetowa: http://www.udskior.gov.pl 
SSKK¸̧AADD::  RRaaffaa∏∏  KKaazzaanneecckkii,,  DDRRUUKK::  ZZaakk∏∏aaddyy  GGrraaffiicczznnee  „„TTaauurruuss””..  NNaakk∏∏aadd  44550000  eeggzz..  ((3322  ssttrroonnyy))
W 2008 r. egzemplarz „Kombatanta” kosztuje 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 za prenumerat´ nale˝y dokonywaç na konto Urz´du do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, ul. Wspólna 2/4, 00–926 Warszawa – konto w NBP, Oddzia∏ Okr´gowy Warszawa, nr: 
03 1010 1010 0050 4722 3100 0000.
Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania zmian i skrótów w nadsy∏anych materia∏ach. Materia∏y powinny byç czytelne, podpisane pe∏nym imieniem i nazwiskiem autora tekstu i zdj´cia oraz
zawieraç jego prywatny adresy i telefon kontaktowy oraz krótkà notk´ o autorze tekstu. W miar´ moêliwoÊci prosimy o dostarczanie tekstów i materia∏ów graficznych (zdj´cia o rozdziel-
czoÊci 300 dpi) w wersji elektronicznej (na CD, dyskietce i pocztà elektronicznà). Artyku∏ów niezamówionych redakcja nie zwraca. Rubryka Poszukujemy jest bezp∏atna. 
NNaa  ookk∏∏aaddccee::    Fragment scenografii towarzyszàcej Mszy Êw. na pl. Krasiƒskich w Warszawie z okazji szeÊçdziesiàtej czwartej rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Fot. Maciej Wyrwa

Witold ˚danowicz 1923–2008W 1991 r. ukaza∏a si  ́jego ksià˝ka Rzecz-
pospolita Partyzancka. Po wydaniu mono-
grafii Inspektorat AK „Maria” w walce –
Instytut Pami´ci Narodowej nada∏ Genera-
∏owi godnoÊç Kustosza Pami´ci Narodowej.
W ksià˝ce Drogi Mi∏oÊci Bo˝ej zawar∏ zaÊ
osobiste wspomnienia i refleksje. 

Szef Biura Bezpieczeƒstwa Narodowego
Lech Kaczyƒski 21 maja 1991 r. przyjà∏ wnio-
sek z podpisami kilkuset podkomendnych
i ˝o∏nierzy pu∏k. „Tysiàca”, poparty uchwa∏à
Zjazdu ÂZ˚AK, o awans dla swego by∏ego
dowódcy. Prezydent Lech Wa∏́ sa 11 listopa-
da 1991 r. wBelwederze wŕ czy∏ Mu nomina-
cj́  na stopieƒ genera∏a brygady. By∏ ju  ̋prze-
cie  ̋od 1945 r. z nadania Komendy G∏ównej
AK kawalerem Orderu Virtuti Militari i trzy-
krotnie odznaczony Krzy˝em Walecznych.
Prezydent RP Lech Kaczyƒski 3 maja 2006 r.
nada∏ Genera∏owi Krzy  ̋Komandorski Orde-
ru Odrodzenia Polski z Gwiazdà.

Kilka miesi´cy temu, w wywiadzie dla
prasy w Elblàgu na swoje stulecie, Genera∏
oÊwiadczy∏: „MyÊl ,́ ˝e Bóg chcia∏ ˝ebym
przekaza∏ Êwiadectwo tych czasów kolej-
nym pokoleniom. Staram si  ́ nadal byç
wierny Bogu i Ojczyênie, majàc w pami´ci
odwieczne has∏o Polaków: «Bóg, Honor
i Ojczyzna», które pragn  ́zaszczepiç w ser-
ca i umys∏y kolejnych pokoleƒ rodaków,
tak˝e opisujàc prze˝yte przeze mnie czasy. ”

My wszyscy, b. ˝o∏nierze Inspektoratu
AK „Maria”, weterani walk o wolnoÊç, nie
wàtpimy, ˝e dzie∏o stuletniego ˝ycia na-
szego dowódcy gen. „Bolko”, „Tysiàca”
jest wielkie, trwa∏e i niezatarte. 

pppp∏∏kk  ww sstt..  ssppoocczz..  JJóózzeeff  ˚̊eellaaÊÊkkiieewwiicczz
bb..  ˝̋oo∏∏nniieerrzz  SSaammooddzziieellnneeggoo  BBaattaalliioonnuu

PPaarrttyyzzaanncckkiieeggoo  „„SSuusszzaarrnniiaa””
ww  sskk∏∏aaddzziiee  110066..  DDyywwiizzjjii  PPiieecchhoottyy  AAKK

ii wwiicceepprreezzeess  ZZaarrzzààdduu  GG∏∏óówwnneeggoo  SS˚̊AAKK
ww KKrraakkoowwiiee,,  sskkuuppiiaajjààcceeggoo

ccaa∏∏ee  ÊÊrrooddoowwiisskkoo  bb..  ˝̋oo∏∏nniieerrzzyy  IInnssppeekkttoorraa--
ttuu  AAKK  „„MMaarriiaa””,,  cczzyyllii  110066..  DDyywwiizzjjii  PPiiee--

cchhoottyy  AAKK  „„DDoomm””  ii KKrraakkoowwsskkiieejj  BBrryyggaa--
ddyy  KKaawwaalleerriiii  ZZmmoottoorryyzzoowwaanneejj  „„BBaannkk””
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WW  SSzzcczzeecciinniiee  66 lliippccaa  bbrr..  ooddeesszz∏∏aa  nnaa
wwiieecczznnàà  wwaarrtt´́  MMaarriiaa  TTaarrcchhaallsskkaa  „„KKoo--
zzaacczzeekk””,,  nnaajjmm∏∏ooddsszzyy  ˝̋oo∏∏nniieerrzz  AArrmmiiii
KKrraajjoowweejj  nnaa  KKiieelleecccczzyyêênniiee,,  mmaattkkaa
cchhrrzzeessttnnaa  nnaajjwwii´́kksszzeeggoo  ssttaattkkuu  hhaannddlloo--
wweeggoo  PPoollsskkiieejj  ˚̊eegglluuggii  MMoorrsskkiieejj  MMSS
„„PPoollsskkaa  WWaallcczzààccaa””..  

Jako córka s∏ynnego dowódcy batalio-
nu „Las” 74. Pu∏ku AK, mimo ̋ e po woj-
nie zda∏a egzamin na dwie wy˝sze uczel-
nie, nie zosta∏a przyj´ta ze wzgl´du na
patriotyczny rodowód i akowski ̋ yciorys.
Pochodzi∏a z rodu Tarchalskich i Jezio-
raƒskich, ludzi wielce zas∏u˝onych dla
Polski – uczestników powstaƒ narodo-
wych: listopadowego, styczniowego,
wielkopolskiego i Êlàskiego. 

Jej ojciec, Mieczys∏aw Tarchalski „Mar-
cin”, ju˝ w 1920 r. jako kadet–ochotnik sta-
nà∏ w obronie Ojczyzny przed nawa∏à bol-
szewickà, walczàc od Radzymina do Wil-
na. Za m´stwo w bitwie nad Niemnem zo-
sta∏ uhonorowany Krzy˝em Walecznych.
Póêniej walczy∏ w Powstaniu Âlàskim – za
co otrzyma∏ Krzy˝ Powstaƒców Âlàskich.
W czasie II wojny Êwiatowej za wojn´
obronnà 1939 r. i pi´ç lat konspiracji zbroj-
nej w S∏u˝bie Zwyci´stwu Polski, Zwiàzku
Walki Zbrojnej, AK ponownie uhonoro-
wano Go Krzy˝em Walecznych i orderem
Virtuti Militari. By∏ nie tylko wspania∏ym
oficerem, ale równie˝ zas∏u˝onym leÊni-
kiem. DziÊ ku jego chwale stawia si´ po-
mniki, tablice pamiàtkowe, a jego imie-

niem nazywa si´ szko∏y i ulice w wielu mia-
stach po∏udniowej Kielecczyzny. 

Kiedy Mieczys∏aw Tarchalski zosta∏
dowódcà oddzia∏u partyzanckiego,
a matka przebywa∏a w wi´zieniu Gesta-
po w Cz´stochowie, Niemcy poszukiwa-
li jedenastoletniej Marysi. Oferowali
dziesi´ç tysi´cy marek nagrody za wska-
zanie miejsca jej pobytu. Ju˝ wówczas
by∏a zaprzysi´˝onym ˝o∏nierzem AK.
W latach 1942–1943 w tajemnicy prze-
rzucano jà z leÊniczówki do leÊniczówki.
Pod koniec wojny walczy∏a pod do-
wództwem swego ojca kpt. „Marcina”, 

Kiedy w 1992 r. w Kopenhadze miano
wodowaç najwi´kszy polski statek han-
dlowy MS „Polska Walczàca”, ówczesny
minister ˚eglugi i Gospodarki Morskiej
na wniosek kombatantów zatwierdzi∏ Jej
kandydatur´ na matk´ chrzestnà. Pa-
mi´tam chwil´, gdy po odegraniu hym-
nów narodowych Polski i Danii Marysia,
rozbijajàc butelk´ szampana o kad∏ub
statku, powiedzia∏a: „P∏yƒ po morzach
i oceanach, rozs∏awiaj dobre imi´ duƒ-
skiego stoczniowca, polskiego maryna-
rza i Polski Walczàcej”. Wieczorem nad
stocznià ukaza∏ si´ wielki Êwietlny napis:
„Polska Walczàca”. Póêniej – jak zwyczaj
nakazuje – odby∏a tym statkiem podró˝
dooko∏a Êwiata. By∏a dumna i szcz´Êliwa. 

Do czasu przejÊcia na emerytur´ pra-
cowa∏a w administracji Lasów Paƒstwo-
wych w Szczecinie. Przez wiele lat uczest-

niczy∏a w uroczystoÊciach kombatanc-
kich upami´tniajàcych czyn zbrojny Jej
ojca i innych ˝o∏nierzy AK, Batalionów
Ch∏opskich i Narodowych Si∏ Zbrojnych. 

Za dzia∏alnoÊç upami´tniajàcà czyn
zbrojny, na wniosek Zarzàdu Ko∏a LeÊni-
ków Kombatantów przy Ministerstwie
Ârodowiska, kierownik Urz´du do Spraw
Kombatantów i Osób Represjonowanych
Janusz Krupski uhonorowa∏ Jà 3 marca
br. Medalem „Pro Memoria”. 

Jeszcze par´ dni przed Êmiercià przy-
jecha∏a do Warszawy i uczestniczy∏a
w Ogólnopolskim Kongresie LeÊników
Kombatantów. By∏a jak zwykle szcz´Êli-
wa i uÊmiechni´ta – i taka zostanie
w naszej pami´ci. 

ZZbbiiggnniieeww  ZZiieelliiƒƒsskkii
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PPiieerrwwsszzyy  ffeessttiiwwaall  ffiillmmoowwyy  „„NNiieeppookkoorrnnii,,

NNiieezz∏∏oommnnii,,  WWyykkll´́ccii  ––  PPrrzzyywwrraaccaammyy  PPaa--
mmii´́çç””  ooddbb´́ddzziiee  ssii´́  ww lliissttooppaaddzziiee  ww CCiieecchhaa--
nnoowwiiee..  PPooÊÊwwii´́ccoonnyy  bb´́ddzziiee  hhiissttoorriiii  kkoonnssppii--
rraaccjjii  aannttyykkoommuunniissttyycczznneejj  zz llaatt  11994444––11998899,,
zzee  sszzcczzeeggóóllnnyymm  nnaacciisskkiieemm  nnaa  ppiieerrwwsszzee  llaattaa
ppoowwoojjeennnnee  ii ddzziiaa∏∏aallnnooÊÊçç  „„˚̊oo∏∏nniieerrzzyy  WWyykkll´́--
ttyycchh””  ––  bboojjoowwnniikkóóww  aannttyykkoommuunniissttyycczznneeggoo
zzbbrroojjnneeggoo  ppooddzziieemmiiaa..  HHoonnoorroowwyy  ppaattrroonnaatt
nnaadd  iimmpprreezzàà  oobbjjàà∏∏  UUrrzzààdd  ddoo  SSpprraaww  KKoomm--
bbaattaannttóóww  ii OOssóóbb  RReepprreessjjoonnoowwaannyycchh..  

Festiwal potrwa trzy dni: 6, 7, 8 listopada.
W programie przewiduje si´ m.in. konkurs
filmów poÊwi´conych antykomunistycznej
partyzantce, pokazy g∏oÊnych filmów 
– m.in. „Trzech kumpli”, „Cichociemni”,
„Doktor Halina”, panele dyskusyjne, spo-

tkania z ˝o∏nierzami antykomunistycznego
podziemia, koncerty, m.in. grupy Voo Voo. 

Organizatorzy – Studio Go∏àb, Urzàd
Miasta Ciechanów, Mazowieckie Cen-
trum Kultury i Sztuki oraz Instytut Pami´-
ci Narodowej – proszà o zg∏aszanie filmów
o tematyce okreÊlonej w tytule festiwalu. 

Powiat ciechanowski i szerzej pó∏nocne
Mazowsze to jeden z regionów Polski,
w których najd∏u˝ej trwa∏ zbrojny opór
przeciwko narzuconej obcà przemocà
w∏adzy komunistycznej. Mieczys∏aw Dzie-
mieszkiewicz „Rój”, Wac∏aw Grabowski
„Puszczyk” stanowià symbole oporu trwa-
jàcego do pierwszej po∏owy lat pi´çdzie-
siàtych XX w. W∏adza komunistyczna
z premedytacjà zaciera∏a Êlady o patrio-

tycznej partyzantce z prze∏omu lat czter-
dziestych i pi´çdziesiàtych. Ob∏awy, pacy-
fikacje, masowe aresztowania, przeÊlado-
wania i tortury, wysiedlanie w inne regio-
ny kraju skazanych za „wspó∏prac´ z ban-
dytami” rodzin sprawi∏y, ˝e nad dzia∏alno-
Êcià niepodleg∏oÊciowego podziemia na
d∏ugie lata zapad∏a g∏ucha cisza. 

W powszechnej ÊwiadomoÊci utrwali∏
si´ obraz „czerwonego” Ciechanowa
z jedynà s∏usznà tradycjà si´gajàcà Mar-
celego Nowotki i zdrajców wspó∏pracu-
jàcych z bolszewikami w 1920 r. Ciecha-
nowski festiwal ma byç jednym ze spo-
sobów na zmian´ tego wizerunku. 

MMaarreekk  SSzzyyppeerrsskkii,,  
rreeddaakkttoorr  nnaacczzeellnnyy  „„CCzzaassuu  CCiieecchhaannoowwaa””

Niepokorni, Niez∏omni, Wykl´ci



W Polsce w dalszym ciàgu brakuje wie-
dzy o dziejach Polaków ze Wschodu, któ-
rzy znaleêli si´ tam jako ofiary zsy∏ek i de-
portacji sowieckich z lat trzydziestych
i czterdziestych minionego wieku. Praca
Fanila Iszbu∏atowa ukaza∏a si´ w niewiel-
kim nak∏adzie w j´zyku rosyjskim (jedynie
tytu∏, przedmowa i wst´p sà tak˝e po pol-
sku). Trafi zapewne do wàskiego grona czy-
telników. Pozostaje mieç tylko nadziej´ na
polskie wydanie tej interesujàcej pozycji. 

Autorem publikacji jest by∏y naczelnik
Wydzia∏u Osób Represjonowanych Pro-
kuratury Obwodowej w Orenburgu. Jego
praca powsta∏a g∏ównie na podstawie kwe-
rendy przeprowadzonej m.in. w archiwach
federalnej s∏u˝by bezpieczeƒstwa. Fanil
Iszbu∏atow wykorzysta∏ równie˝ dokumen-
ty znajdujàce si´ w zbiorach rodzinnych
orenburskich Polaków. Poszczególne cz´-
Êci Drogi na Wschód poprzedzono krótki-
mi wprowadzeniami o charakterze histo-
rycznym. Opracowanie to nie ukaza∏oby
si´ bez staraƒ Wandy Seliwanowskiej, pre-
zes Stowarzyszenia Kulturalno–OÊwiatow-
ego „Czerwone Maki” w Orenburgu. 

W pierwszej cz´Êci ksià˝ki zaprezento-
wano zbiór dokumentów ods∏aniajàcych
kulisy represji stosowanych wobec Pola-

ków. Korespondencja miedzy Józefem
Stalinem a podleg∏ymi mu ministrami z lat
1937–1946 ukazuje form´ i skal´ przeÊla-
dowaƒ. Sowieckie wi´zienia, ∏agry, depor-
tacje mia∏y stanowiç instrument w walce
z niepokornym narodem. Ju˝ w latach
trzydziestych XX w. przeÊladowania do-
si´g∏y Polaków zamieszka∏ych na dawnych
Kresach Rzeczypospolitej, które na mocy
traktatu ryskiego z 1921 r. w∏àczono do
ZSRR. Kolejna fala masowych represji
i deportacji przypad∏a na lata 1940–1941.
Wtedy to w∏adze sowieckie przeprowadzi-
∏y cztery wielkie akcje deportacyjne z ziem
polskich. Obywatele polscy trafili na pó∏-
noc Rosji, Syberi´ i do Kazachstanu. 

Na nast´pnych stronach Kroniki mo˝e-
my przeÊledziç losy Polaków, którzy w wyni-
ku przeÊladowaƒ sowieckich znaleêli si´
w obwodzie orenburskim. Przedstawione
dokumenty obejmujà kserokopie ankiet
personalnych aresztowanych osób oraz – co
najbardziej tragiczne – aktów zgonów.
W pracy znalaz∏a sí  równie  ̋lista szeÊciuset
trzydziestu dwóch. osób, które na mocy
amnestii z 1941 r. wysz∏y na wolnoÊç oraz li-
sta represjonowanych polskich obywateli,
którzy uciekli, bàdê zmarli w latach
1940–1941 (szeÊçdziesiàt osiem nazwisk). 

Zaprezentowana korespondencja Po-
laków z bezdusznymi urz´dnikami so-
wieckiej machiny biurokracji ukazuje
walk´ o wolnoÊç i powrót z niewoli do
Ojczyzny. Na podstawie koresponden-
cji przedstawiono równie˝ ˝mudny pro-
ces rehabilitacji, jaki przeszli Polacy
poddani politycznym represjom. 

Ksià˝ka Droga na Wschód jest wa˝-
nym g∏osem w debacie zarówno o prze-
sz∏oÊci, jak i przysz∏oÊci Rosji. Stanowi
tak˝e Êwiadectwo czasów, które miejmy
nadziej´ odesz∏y w mrok przesz∏oÊci,
i przestrog´ na przysz∏oÊç. 

FFaanniill  IIsszzbbuu∏∏aattooww,,  DDrrooggaa  nnaa  WWsscchhóódd..
LLoossyy  ddeeppoorrttoowwaannyycchh  PPoollaakkóóww  ww OOrreenn--
bbuurrsskkiieemm  ((11993377––11995555))..  KKrroonniikkaa  ddookkuu--
mmeennttaallnnaa,,  WWyyddaawwnniiccttwwoo  „„MMIIKK””,,  22000066

MMWW

W publikacji autor opisuje przygoto-
wania Armii Krajowej do u˝ycia pojaz-
dów pancernych oraz wojenne i powo-
jenne losy „Kubusia”. Uwag´ czytelni-
ka, zw∏aszcza m∏odszego, z ca∏à pewno-
Êcià przyciàgnà zamieszczone w ksià˝ce
liczne zdj´cia pancerki, szkice i rysunki.
Ksià˝ka zach´ci tak˝e do si´gni´cia po
pozycje wymienione w bibliografii. 

Praca Jana Tarczyƒskiego, wysmakowana
graficznie, ma du˝e walory popularyzator-
skie, jest pozycjà, po którà warto sí gnàç. 

JJaann  TTaarrcczzyyƒƒsskkii,,  „„KKuubbuuÊÊ””..  PPaanncceerrkkaa  PPoo--
wwssttaaƒƒcczzeejj  WWaarrsszzaawwyy..  SSttuuddiiuumm  bbuuddoowwyy
ii ddzziiaa∏∏aaƒƒ  bboojjoowwyycchh  ppoojjaazzdduu  nnaa  ttllee  zzaarryyssuu
mmoottoorroowweeggoo  pprrzzyyggoottoowwaanniiaa  AArrmmiiii  KKrraajjoo--
wweejj  ddoo  wwaallkk  ppoowwssttaaƒƒcczzyycchh,,  WWaarrsszzaawwaa  22000088..  

JJPPSS

Pancerka „KubuÊ”
Z historià polskiej broni pancernej od poczàtku zwiàzane sà,
budowane w trakcie prowadzonych wojen, improwizowane wo-
zy pancerne. Najs∏ynniejszemu z nich, powstaƒczej pancerce
„KubuÊ” poÊwi´cona jest najnowsza praca Jana Tarczyƒskiego,
historyka i mi∏oÊnika pojazdów zabytkowych. 

W Orenburgu o polskich losach
Tragiczne losy Polaków w obwodzie orenburskim przedstawio-
no w ksià˝ce zatytu∏owanej Droga na Wschód. Losy deportowa-
nych Polaków w Orenburskiem (1937–1955). Kronika dokumen-
talna, stanowiàcej g∏ównie wybór êróde∏, którego dokona∏ Fanil
Iszbu∏atow. 


