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18 kwietnia br. w Warszawie
odbyły się uroczystości z oka-
zji 83. rocznicy powstania
Związku Inwalidów Wojen-
nych RP. Po mszy świętej w Ka-
tedrze Polowej Wojska Pol-
skiego, którą odprawił biskup
polowy gen. dywizji Sławoj
Leszek Głódź, weterani zgro-
madzili się przed Grobem Nie-
znanego Żołnierza. Tam dele-
gacje Zarządu Głównego i od-
działów warszawskich ZIW
złożyły wieńce i wiązanki
kwiatów. Pierwszy wieniec
złożyli: Zbigniew Adam-
czewski, Marian Kazubski
prezes ZIW i Stefan Dańce-
wicz (na zdjęciu od lewej).

Ponadto w ramach uroczystości żołnierze i kombatanci – inwalidzi wojenni WP z Okręgu Lubelskiego –
Oddział Bełżyce przekazali do Katedry Polowej parę ozdobnych ornatów.

F.D.

� ��������� �		�
��


�����������	
�	�

����������	�
��	����
������������
��������������
����������
���������� ! �	�	�	�	 "

�������
����#��
������������
�������#�����#� �
� ������	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	 $

%&	�� ��
 ��'�
�� 
�(��	�)��� 
������������(� �	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	 &*

%+	�� ��
 �����#��
��,����

�-����� �	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	 &.

/�#�#�
�����	�0#������12����
�' 
� �	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	 &%

�(
�34�����5���3 �	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	 &6

7���4�� ��

0�#������ �������� ,4����(

��
����������
���������� !��5

�8���������� �
� ��&9$:� ���

����� ��� ��	
���


����������	
�	��	�	����������
������
�
����
��
�����
�		�
��

�
�������
�������������
�������
���� ����
�����!��
"���#
�
"� �!#��
$��������%
&�#��'�(

��
����!����
��!�
))
��!�
*
�
*�
��!��#
�
����
+
��������
*��,
��
�
-�����
�����!���
&.�� /�
�
*���
��
�� +�0
����
���0
�
�			
��
��
*�	0
����
*�,+
����
�
�		*
��
��
*	�0
����
***,
�
��
*10
����
*2��
�
*+		(
����'���
��30
��
���!3��%�4

5
 *�*�
 -������'������
 ����6 �
 ����������#
 ������
 ���������
 �����!��
 "���#
 �
 "� �!#��
 $��������%0
 �������
�� �%
7�����!���8�

&���(
1�
�����!����
��� ���
/��'�
��
$����
���9�!��!��
�
���9
-�����%������#�:�

5
��
�����!��
�#����%�
�������
�
��������
��;���#
��9�����������
������������
&���(
5
�
-������'������
��:����
�
<#���
�
�����
�����������

"�����
-��#
�����!���4
���������

	
�������������
�		�
��
��
)�0
����
)	

Uroczystości kombatanckie
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fot. F. Dąbkowska



Adam Dobroński: – Panie Prezesie,
niedługo minie 85 lat istnienia Wa-
szego Związku... 

Marian Kazubski: – Jesteśmy naj-
starszą organizacją kombatancką
w Polsce i pierwszą organizacją spo-
łeczną, która wznowiła swą działal-
ność w 1944 r. W historycznym uję-
ciu zaliczamy się do pięciu najdłużej
istniejących związków weteranów
wojen na świecie. Nasze korzenie się-
gają lat 1917–1918, a zjazd założy-
cielski miał miejsce w Warszawie
w kwietniu 1919 roku. Piękny doro-
bek, wspaniałe biogramy działaczy, rzesze członków,
zasłużeni prezesi. Ostatnim przed wybuchem wojny
był ociemniały w 1920 roku mjr Erwin Wagner.
W 1942 roku Niemcy rozstrzelali Mariana Kantora,
który kierując utajnionym Związkiem jednocześnie
prowadził akcję pomocy jeńcom w oflagach. Wymie-
nię i nazwiska prezesów po 1944 roku: Zdzisław
Kiełczewski, Leon Łustacz (oskarżony o titoizm,
późniejszy profesor Uniwersytetu Warszawskiego),
redaktor Witold Płoński, generałowie Stefan
Orliński, Aleksander Kokoszyn, Franciszek Księ-
żarczyk i dobrze zapamiętany Jan Krotke-Kocha-
nowski. Dodam jeszcze, że ZIW RP stał się w 1925 r.
członkiem założycielem Międzynarodowej Organiza-
cji Inwalidów Wojennych CIAMAC. 
– Proszę jeszcze i o krótką autoprezentację aktual-
nego prezesa. 

– Jestem stypendystą Związku Inwalidów Wojen-
nych, więc kiedy w 1970 r. zrobiłem doktorat, to po-
wiedziałem do żony, że teraz mogę zrewanżować się
pracą na rzecz środowiska. Stopniowo przesuwałem
się ku górze, w 1981 r. zostałem wiceprezesem Zarzą-
du Głównego. Kiedy odszedł od nas w 1996 roku na
wieczną wartę Jan Krotke-Kochanowski, to powierzo-
no mi prowadzenie Związku. Jako żołnierz wywodzę
się z konspiracji SZP-ZWZ-AK, brałem udział w Po-
wstaniu Warszawskim. Potem był szpital, ucieczka,
dramatyczne zdarzenia. Trzeba było nadrabiać straco-
ny czas, podjąć naukę skoro usłyszałem od swego do-
wódcy, że jestem zwolniony z przysięgi. 
– Dlaczego zdaniem Pana pokolenie Kolumbów tak
znakomicie spełniło swój patriotyczny obowiązek? 

– Wychowywały nas rodziny, babcia opowiadała
o dawnej historii, a mój ojciec i trzech jego braci
wzięło udział w Powstaniu Wielkopolskim. Wychowy-
wała nas także starannie szkoła, wspomagał te działa-

nia Kościół, mieliśmy na ogół w swo-
ich życiorysach Przeszkolenie Woj-
skowe i harcerstwo. Jeszcze przed
wrześniem 1939 roku rwaliśmy się
do czynu. I nieważne, że poznaniacy
nie lubili na ogół piłsudczyków, bo
Polska była ponad wszystkim i wszy-
stkimi.
– Wróćmy zatem do Związku Inwa-
lidów Wojennych, do obecnej trud-
nej rzeczywistości. 

– Zacznę może od statystyki. We-
dług danych za ubiegły rok –- ZIW RP
reprezentuje około 130-tysięczną

społeczność objętą ustawą o zaopatrzeniu inwalidów
wojennych i wojskowych oraz członków ich rodzin.
Ponad 24 tys. to inwalidzi wojenni, ponad 56 tys. ma
za sobą obozy i więzienia hitlerowskie, sowieckie,
okresu PRL (osoby represjonowane) do tego trzeba
dodać ponad 12 tys. inwalidów wojskowych (ze służ-
by zasadniczej) oraz ok. 36 tys. wdów po poległych
żołnierzach i zmarłych inwalidach wojennych. Z ogól-
nej liczby ok. 130 tys. osób – na koniec 2001 roku
Związek zrzeszał ponad 46 tys. członków. Niestety,
czas nie stoi w miejscu, rocznie umiera od 6 do 10
procent członków, ale dochodzą i nowe osoby, zwła-
szcza Sybiracy. Jeszcze żyje garstka żołnierzy – inwali-
dów z wojen do 1921 r., najwięcej zaś jest uczestni-
ków II wojny światowej. Nieważne dla nas, z jakiego
kierunku przyszli, gdzie przelewali krew, jakiego są
wyznania i jakie mają dziś zapatrywania polityczne.
Jesteśmy od początku Związkiem stroniącym od poli-
tyki, czułym natomiast na dobro państwa. Wśród za-
łożycieli Związku byli żołnierze z różnych armii, orga-
nizacji wojennych i paramilitarnych. 

Mieliśmy w swej historii przerwę wynikłą z okupa-
cji niemieckiej i drugą od końca 1950 do 1956 r.,
broniliśmy się i w innych okresach przed zakusami
przywódców partyjnych, reagowaliśmy na zagrożenia
ze strony rządzących. Od 1990 roku toczymy walkę
o utrzymanie uprawnień inwalidów wojennych
i wojskowych. Chcielibyśmy, by rząd Leszka Millera
wyraźnie zdeklarował swe zamiary względem inwali-
dów wojennych i wojskowych, pozwolił nam godnie
przeżyć te ostatnie lata. Trudno zrozumieć, dlaczego
właśnie w naszym środowisku szuka się od dłuższe-
go już czasu oszczędności. Jak duże mogą one być?
Czy swym udziałem w walkach zbrojnych i cierpie-
niem nie zasłużyliśmy na spokój? 
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Rozmowa z dr. inż. Marianem Kazubskim, prezesem Związku Inwalidów Wojennych RP
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1 marca 2002 roku na podstawie decyzji kierownika Urzędu ds. Kombatantów i Osób
Represjonowanych został powołany Zespół do spraw Publikacji i Wydawnictw. W jego skład weszli:

dr Andrzej Chmielarz
dr Janusz Gmitruk
prof. dr hab. Tadeusz Panecki
prof. dr hab. Kazimierz Przybysz
prof. dr hab. Tadeusz Rawski
dr hab. Władysław Stępniak.
Na pierwszym posiedzeniu Zespołu, które odbyło się 18 marca, przewodniczącym został wybrany

prof. Kazimierz Przybysz.
(red.)
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– Gorzkie to słowa. Jak można zdefiniować dokła-
dniej Wasze postulaty? 

– Chcemy, by nasi członkowie, którzy wypracowali
emeryturę, mogli pobierać sto procent należnego im
świadczenia emerytalnego i sto procent renty inwa-
lidzkiej. Trzeba skasować bardzo skomplikowany i dla
części inwalidów wojennych głęboko niesprawiedli-
wy podział na 9–10 grup podstaw wymiaru renty. Jest
bowiem tak, że ci z najdłuższym stażem są pokrzyw-
dzeni o 450 złotych wskutek niepełnej rewaloryzacji.
Do tego dochodzą nasilające się wady systemu opieki
zdrowotnej, manipulacje z lekami, środkami opatrun-
kowymi, naprawą protez, nie mówiąc już o zakupie
nowych. Praktycznie straciliśmy szansę korzystania
z sanatorium na dogodnych warunkach, a inwalidzi
wojskowi, którzy zostali kalekami w czasie służby
czynnej, nie mają już wsparcia ze strony Ministerstwa
Obrony Narodowej. 

Piszemy, protestujemy, ślemy zapytania i nic, choć
często słyszymy zewsząd, że mamy rację. Były już
i konkretne obietnice, zwłaszcza z okazji rocznic, uro-
czystych spotkań. Mógłym długo wyliczać nazwiska
ministrów, posłów i senatorów, wysokich urzędników,
do których docieraliśmy. Zebraliśmy 8,5 tysiąca podpi-
sów pod ostatnim protestem. Najnowsza zmiana
przepisów na gorsze, to zabranie naszym inwalidom
prawa do bezpłatnych przejazdów ekspresami i pocią-
gami InterCity lub EuroCity oraz pospiesznymi auto-
busami. Boleśnie też odczuliśmy odebrane prawa do
ulgi przy przejazdach pierwszą klasą PKP. Proszę wie-
rzyć, że taka sytuacja powoduje frustracje, a i Zarządo-
wi obrywa się od członków, że jest za mało bojowy
i skuteczny. Proszę także wierzyć, że rozumiemy sytu-
ację gospodarczą w kraju i dlatego pogodziliśmy się
z innymi jeszcze ograniczeniami naszych uprawnień.
– Są Panie Prezesie pierwsze jaskółki pozytywnych
zmian. Przed polskimi kombatantami i osobami
represjonowanymi majowe spotkanie z premierem
Leszkiem Millerem. O tym wszystkim napiszemy za
miesiąc. W kwietniu zaś możemy – dziękujemy za
zaproszenie – asystować w Waszych uroczy-
stościach.

– Odbywają się one w całym kraju. W Warszawie 18
kwietnia spotykamy się na Mszy św. w Katedrze Polo-
wej WP, składamy też wieńce przed Grobem Niezna-
nego Żołnierza. Oczekujemy na spotkanie z Prezyden-
tem RP, a wiem, że wręczone zostaną odznaczenia
państwowe.  

– Z okazji kolejnych rocznic Związku w wielu miej-
scowościach odsłonięto liczne tablice pamiątkowe
w hołdzie inwalidom wojennym. Także 19 kwietnia
bieżącego  roku, a zatem w 83 rocznicę powstania
ZIW RP,  pojawiły się kolejne tablice. Pozostaje wie-
rzyć, że data powstania naszej zasłużonej organizacji
będzie przełomem w walce o odwrócenie niekorzyst-
nych tendencji ograniczania naszych nabytych praw.

Rozmawiał Adam DOBROŃSKI
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(dokończenie ze strony 3)

Inne środowiska kombatantów i osób represjo-
nowanych obecną sytuację oceniają podobnie
jak prezes Kazubski. Wyrażają zaniepokojenie
pogarszającym się położeniem materialnym
i coraz mniejszą pomocą socjalną kierowaną
do osób najgorzej sytuowanych. Znaczny nie-
pokój budzi zmiana cen leków. 

Szczególnie powszechne są postulaty przy-
wrócenia większej ulgi na przejazdy kolejowe
i autobusowe (chodzi o zmianę wprowadzonej
w styczniu nowelizacji ustaw dotyczących ulg
komunikacyjnych – „Kombatant” pisał o tym
w numerze 2 z bieżącego roku). 

Do rządu, do Ministerstwa Pracy i Opieki
Społecznej i do Urzędu ds. Kombatantów i Osób
Represjonowanych wpłynęły listy, protesty i ape-
le. Wiele z nich zawiera nie tylko katalog spraw,
które trzeba obecnie rozpatrzyć, by przywrócić
otrzymane w poprzednich latach przez komba-
tantów ulgi i przywileje, lecz wyraża jednocze-
śnie zrozumienie trudnej obecnie sytuacji pań-
stwa. Niektóre zwracają też uwagę na fakt, że
oszczędności poczynione na środowisku osób
starszych, utrzymujących się z rent i emerytur,
nie mogą być dla państwa znaczące.

Zawarte w listach postulaty są dokładnie
rozpatrywane przez adresatów – przede wszyst-
kim przez nasz Urząd. Zapewne nie wszystkie
będą mogły być wprowadzone. Niektóre jed-
nak, jak zmiana niekorzystnej ulgi komunika-
cyjnej – jest jedną z najważniejszych spraw
w obecnej pracy Urzędu. 

Poniżej przedstawiamy wykaz związków
i stowarzyszeń kombatanckich, które przysłały
listy: 

Ogólnokrajowe Stowarzyszenie Kombatan-
tów Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie;

Ogólnopolski Związek Żołnierzy Batalionów
Chłopskich;

Stowarzyszenie Polskich Kombatantów
w Kraju;

Stowarzyszenie Żołnierzy Batalionów Chłop-
skich;

Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej
– Obwód Wrocław;

Związek Byłych Żołnierzy Zawodowych
i Oficerów Rezerwy Wojska Polskiego;

Związek Inwalidów Wojennych;
Związek Kombatantów Polskich w Kraju;
Związek Kombatantów RP i Byłych Więź-

niów Politycznych;
Miejska Rada Kombatantów i Osób Represjo-

nowanych w Słupsku;
Urząd Miejski i kilka stowarzyszeń komba-

tanckich ze Zgorzelca.
Bożena MATERSKA
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Opublikowanie w lutowym i marcowym numerze „Kombatanta” (w dwóch częściach) kalendarza za-
wierającego wykaz uroczystości kombatanckich  w 2002 roku, wywołało żywą reakcję Czytelników.
Do redakcji dotychczas wpłynęło siedem  listów  zawierających  sprostowania, komentarze i różne-
go rodzaju uwagi. Nie drukujemy tych listów w całości, bo bywa, że sprawa poruszona przez jedne-
go Czytelnika jest powtórzona przez innego i dla odbiorcy taka lektura (zawierająca powtórzenia)
byłaby po prostu nużąca. Przedstawiamy natomiast listę  naszych korespondentów. Są nimi:

ppłk Stanisław Karolkiewicz, prezes Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej;
mjr Marian Barcikowski, prezes Koła Terenowego ŚZŻAK w Świnoujściu;
ppłk Eugeniusz Praczuk, przewodniczący Powiatowej Rady Prezesów Kół Związku Kombatan-

tów RP i Byłych Więźniów Politycznych w Oławie;
ppor. Józef Adamczyk, sekretarz Zarządu Gminnego Związku Kombatantów RP i Byłych Wię-

źniów Politycznych w Garbowie;
Feliks Chmielewski prezes i Bronisław Dyczko sekretarz Zarządu Koła Miejskiego ZKRPiBWP

w Świdnicy;
Aleksander Berezowski, żołnierz II Dywizji Strzelców Pieszych gen. Bronisława Prugar-Ketlinga;
Krzysztof Sabatowski z Mełna, pow. Grudziądz.
Kombatanci ze Światowego Związku Żołnierzy AK proszą o sprostowanie dwóch błędów. 
Pierwszy to – pisze o tym prezes Karolkiewicz –  błędne sformułowanie zapisane pod datą 27

września. W „wykazie” bowiem użyto określenia  „Dzień Żołnierza Armii Krajowej”, podczas gdy po-
prawna nazwa brzmi: „Dzień Polskiego Państwa Podziemnego”. Taką nazwę oficjalnie przyjęła
uchwała  Sejmu RP.  Druga sprawa dotyczy daty 14 lutego. Oprócz prezesa Stanisława Karolkiewicza
zwrócił na nią uwagę również Marian Barcikowski, który napisał wprost: „Jako żołnierz Armii Kra-
jowej zwracam uwagę, że data 14 lutego dotyczy tylko i wyłącznie zmiany nazwy z ZWZ na Armię
Krajową. Natomiast powstanie Podziemnego Państwa Polskiego i jego zbrojnego ramienia SZP-ZWZ-
AK datuje się od dnia 27 września 1939 roku”. 

O zgoła innych  rocznicach piszą  kombatanci ze Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Po-
litycznych. Eugeniusz Praczuk domaga  się umieszczenia w „wykazie” uroczystości,  związanych
z działaniami zbrojnymi „żołnierzy 1 i 2 Armii Wojska Polskiego”. Szczególnie chodzi o datę „14 ma-
ja – rocznicę formowania (powtórnego) PSZ na Wschodzie”.  Feliks Chmielewski natomiast pisze
między innymi: „jeżeli obchodzimy 60.tą rocznicę powstania 3 Dywizji Strzelecko-Karpackiej 2–6
maja, to dlaczego nie obchodzimy rocznicy powstania 3 Dywizji Romualda Traugutta, która została
sformowana w grudniu 1943 roku. Dywizja ta posiada pomnik na Czerniakowie w Warszawie, obok
Pomnika Sapera. W dniach 16-23 IX 1944 r. zginęło 1276 osób, a być może i więcej”.

Wszystkim korespondentom bardzo dziękujemy. Z listów widać, że sprawa upamiętniania rocznic
historycznych leży na sercu wielu kombatantom. Charakterystyczny w tym względzie jest na przykład
list z Garbowa. Kombatanci proszą w nim  o zorganizowanie większych i godniejszych uroczystości
w dniu 8 maja („bo projektowana uroczystość tylko przy Grobie Nieznanego Żołnierza jest stanow-
czo za małym gestem ze strony naszego rządu”). Chcieliby też, aby w tym dniu ulice polskich miast
i miasteczek były udekorowane flagami biało-czerwonymi. Ten ostatni apel kierujemy przede wszyst-
kim do władz lokalnych.

B.M.

Listy do redakcji
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Informujemy...
Rada Kombatantów i Osób Represjonowanych w komplecie

Kierownik Urzędu Jan Turski powołał do Rady Kombatantów i Osób Represjonowanych Sekretarza
Generalnego Rady Federacji Światowej SPK Mieczysława Jarkowskiego. Jest to ostatni, piętnasty, członek
Rady.
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Legenda ostatniej bitwy wojny
obronnej jest na ziemi kockiej cią-
gle żywa i nierozerwalnie związa-
na z historią tego regionu. Jest
przedmiotem dumy i widocznego
niemal na każdym kroku kultu ge-
nerała Franciszka Kleeberga. Tu-
taj, na miejscowym cmentarzu
wojennym, spoczęły prochy ge-
nerała, tu wzniesiono jego monu-
mentalny pomnik, tu odbywają
się uroczystości w rocznicę bitwy,
tu organizowane są młodzieżowe
biegi szlakiem walk SGO „Pole-
sie” i konkursy wiedzy o bitwie,
która stała się symbolem żołnier-
skiej powinności walki do ostat-
niego naboju. 

Wyrazem tego kultu była zor-
ganizowana przez Radę Miejską
w Kocku, miejscową Szkołę Pod-
stawową im. gen. Kleeberga
i Dom Kultury im. Księżnej A. Ja-
błonowskiej przy współudziale
Środowiska Żołnierzy SGO „Po-
lesie” wzruszająca uroczystość
upamiętniająca 61. rocznicę
śmierci generała Kleeberga. 

5 kwietnia 2002 roku w miej-
scowym kościele p.w. Wniebo-
wzięcia Najświętszej Marii Panny,
kapelan Marynarki Wojennej ks.
kmd. Marian Wydra odprawił
uroczystą mszę świętą i wygłosił
okolicznościową homilię. W cza-
sie mszy śpiewał znakomity chór
dziecięcy i młodzieżowy miejsco-
wego Domu Kultury, prowadzony
przez panią Barbarę Obroślak.

Uczestnicy uroczystości, w asy-
ście kompanii honorowej i orkie-
stry wojskowej, złożyli następnie
kwiaty na cmentarzu wojennym,
gdzie wśród żołnierzy poległych

w bitwie spoczywają prochy ge-
nerała.

Głównym punktem uroczysto-
ści było odsłonięcie tablicy pa-
miątkowej w szkole im. gen.
Franciszka Kleeberga i patrio-
tyczna akademia, w czasie której
rozstrzygnięty został konkurs na
prace plastyczne związane z te-
matyką bitwy pod Kockiem i roz-
dane nagrody, a młodzież szkol-
na zaprezentowała piękny pro-
gram artystyczny.

W uroczystości wzięła udział
grupa byłych żołnierzy SGO „Po-
lesie”, członkowie rodziny gene-
rała, delegacje młodzieży ze
szkół noszących jego imię,
przedstawiciele władz państwo-
wych i samorządowych, młodzi
żołnierze Wojska Polskiego.

Zwracając się do młodzieży
szkolnej, przewodniczący Środo-
wiska Kleeberczyków kpt. Wła-
dysław Matkowski powiedział
między innymi: Niewielu żołnie-
rzy gen. Kleeberga doczekało
przywrócenia Państwu Polskie-
mu pełni praw suwerennych.
Nam, nielicznym, Bóg pozwolił
żyć u schyłku naszych dni
w państwie, które w latach na-
szej młodości zwykliśmy nazy-
wać Najjaśniejszą Rzeczpospoli-
tą i któremu służyć nauczyliśmy
się w domu, w szkole, w kościele
i w harcerskiej drużynie. Kiedy
dziś, w rocznicę śmierci Genera-
ła, patrzę w oczy zebranej na tej
sali młodzieży, zadaję sobie py-
tanie, czy ten skarb własnego,
niezależnego państwa, obronio-
ny nadludzkim wysiłkiem i nie-
wyobrażalnymi ofiarami, jest

należycie szanowany i chronio-
ny. Zwracam się do Was, drodzy
młodzi przyjaciele: Polsce trze-
ba służyć także w latach pokoju
i służba ta jest nie mniej ważna
i zaszczytna od walki zbrojnej
na bitewnych polach. Od naj-
młodszych lat budujecie swoją
własną przyszłość wspólnego
domu Polaków. Polska potrze-
buje ludzi mądrych i uczciwych.
Tylko tacy mogą zbudować
wspólny dom, w którym warto
żyć, w którym można być szczę-
śliwym. Ludziom mojego poko-
lenia tę prawdę przekazywali
weterani Powstania Styczniowe-
go, legioniści Józefa Piłsudskie-
go, błękitni żołnierze gen. Halle-
ra, obrońcy Ojczyzny przed na-
wałą bolszewicką w 1920 roku,
powstańcy śląscy i wielkopolscy.
Wam tę prawdę pragną po sobie
pozostawić żołnierze generała
Franciszka Kleeberga.

W imieniu Rządu serdeczne
słowa do młodzieży skierował
również Jan Kołtun, zastępca
Kierownika Urzędu do Spraw
Kombatantów i Osób Represjo-
nowanych. Wiceminister Kołtun
podziękował jednocześnie wszy-
stkim organizatorom za zorgani-
zowanie tej wzruszającej uroczy-
stości.

Postać generała, jego charak-
ter, talent dowódczy i sława wo-
jenna najpełniej wyłaniają się
z treści cytowanego obok rozka-
zu wydanego na wiadomość
o śmierci Kleeberga przez naczel-
nego wodza, generała Władysła-
wa Sikorskiego.

Władysław MATKOWSKI

Uroczystości kombatanckie
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5 kwietnia 1941 roku, w szpitalu w Dreźnie, zmarł jeniec oflagu Koenigstein, generał Wojska
Polskiego, dowódca Samodzielnej Grupy Operacyjnej „Polesie” Franciszek Kleeberg. Miał 53
lata. Dwa lata wcześniej, w dniach od 1 do 5 października 1939 roku, generał Franciszek
Kleeberg stoczył na polach Kocka, Serokomli i Woli Gułowskiej ostatnią bitwę Kampanii
Wrześniowej z przeważającymi siłami Wehrmachtu. 
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Komunikaty

Muzeum Niepodległości w Warszawie zaprasza
Muzeum Niepodległości zaprasza wszystkich zainteresowanych do swojej siedziby w Pałacu Radziwiłłów
przy Al. Solidarności 62 w Warszawie. W najbliższym czasie będą tam prezentowane – między innymi –
następujące wystawy:
Powstanie Warszawskie w świadomości potomnych, czynna od 15 do 20 maja 2002 r.,
Wojny o niepodległość 1914–1921 w pamięci Polaków, czynna do 25 maja 2002 r.,
Kolekcja gen. Stefana Tarnawskiego, czynna od 14 czerwca do 28 lipca 2002 r.
(ekspozycje można oglądać: wtorki–piątki 10.00–17.00, soboty i niedziele 10.00–16.00. Ceny biletów:
normalny 5 zł, ulgowy 2 zł, niedziele – wstęp wolny).

IPN poszukuje świadków
Instytut Pamięci Narodowej – Oddziałowa Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

w Gdańsku prowadzi śledztwa w sprawie zabójstwa dokonanego przez żołnierzy niemieckich w lipcu
1941 r. we wsi Połuknia (gmina Rudziszki powiat Troki) 26 osób spośród ludności cywilnej, obywateli
polskich, tj. o przestępstwo z art. 1 ust. 1 dekretu z dnia 31.08.1944 r. o wymiarze kary dla faszystowsko-
hitlerowskich zbrodniarzy winnych zabójstw i znęcania się nad ludnością cywilną i jeńcami oraz dla zdra-
jców Narodu Polskiego, oraz w sprawie rozstrzelania w dniach 19 i 20 maja 1942 r. w powiecie Święciany
w województwie wileńskim przez funkcjonariuszy policji niemieckiej i litewskiej około 400 Polaków -
mieszkańców Święcian oraz gmin: Łyntupy, Kiemieliszki, Komaje, Hoduciszki, tj. o przestępstwo z art. 1
ust. 1 dekretu z dnia 31.08.1944 r. o wymiarze kary dla faszystowsko-hitlerowskich zbrodniarzy winnych
zabójstw i znęcania się nad ludnością cywilną i jeńcami oraz dla zdrajców Narodu Polskiego.

Osoby mogące udzielić informacji o tych zdarzeniach uprzejmie prosimy o kontakt telefoniczny lub
listowny z Oddziałową Komisją Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Gdańsku z siedzibą
w Gdyni przy ul. Witomińskiej 19, 81-311 Gdynia, tel. (0 – nr oper. – 58) 660 67 32 lub 660 67 43.
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Weryfikacja uprawnień kombatanckich

Uchwała Naczelnego Sądu Administracyjnego

Sygn. akt OPS 11/01
Uchwała

Dnia 3 grudnia 2001 r.

Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie – 
w składzie następującym:
Przewodniczący: prezes NSA – Roman Hauser 
Sędziowie NSA: Kazimierz Brzeziński 

Jerzy Chromicki (sprawozdawca)
Jan Kacprzak
Hanna Rybińska-Borkowy
Włodzimierz Ryms (współsprawozdawca)
Czesław Zieliński

Protokolant Marta Kulikowska
przy udziale Ryszarda Walczaka prokutatora Prokuratury Krajowej
po rozpoznaniu w dniu 3 grudnia 2001 r. na posiedzeniu jawnym wątpliwości prawnej przekazanej
przez skład orzekający Naczelnego Sądu Administracyjnego postanowieniem z dnia 5 września
2001 r. sygn. akt V SA 37/01 do wyjaśnienia w trybie art. 49 ust. 2 ustawy z dnia 11 maja 1995 r. o Na-
czelnym Sądzie Administracyjnym (Dz. U. Nr 74, poz. 368 ze zm.):

„czy przewidziany w art. 22 ust. 3 ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz nie-
których osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (tj. Dz. U. z 1997 r.
Nr 142, poz. 950 z późn. zm.) termin zastrzeżony do składania nowych wniosków o przywrócenie
uprawnień kombatanckich dotyczy także sytuacji, gdy weryfikowany kombatant mający przyznane
uprawnienia kombatanckie jako „uczestnik walk o ustanowienie i utrwalanie władzy ludowej” zgła-
sza w postaci zarzutu w postępowaniu weryfikacyjnym wprowadzonym po 31 grudnia 1998 r., iż za-
chodzą okoliczności uzasadniające w myśl ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz
niektórych osobach będących ofiarami represji – istnienie po jego stronie tytułu uprawnień komba-
tanckich”.

podjął następującą uchwałę:

Przewidziany w art. 22 ust. 3 ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych oso-
bach będących ofiarami represji  wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 1997 r., Nr 142, poz.
950 ze zm.) termin zastrzeżony do składania wniosków o przyznanie uprawnień kombatanckich nie
dotyczy sytuacji, gdy weryfikowany kombatant, który uzyskał uprawnienia kombatanckie, jako
„uczestnik walk o ustanowienie i utrwalenie władzy ludowej”, zgłasza w postępowaniu weryfikacyj-
nym, prowadzonym także po dniu 31 grudnia 1998 r., iż zachodzą okoliczności uzasadniające po je-
go stronie tytuł do uprawnień kombatanckich określony w tej ustawie.
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28 marca br. na uroczystej akade-
mii kombatanci – żołnierze Gwar-
dii i Armii Ludowej obchodzili
sześćdziesięciolecie wyruszenia
w pole pierwszego oddziału party-
zanckiego im. Stefana Czarniec-
kiego dowodzonego przez Fran-
ciszka Zubrzyckiego. Na akade-
mię – oprócz licznych kombatan-
tów z prezesem Związku Komba-
tantów RP i Byłych Więźniów Poli-
tycznych gen. Wacławem Szklar-
skim na czele – przybyli m.in. wi-
cemarszałek Senatu Ryszard Ja-
rzembowski oraz kierownik
Urzędu ds. Kombatantów i Osób
Represjonowanych Jan Turski.
Do gwardzistów napłynęły też
okolicznościowe posłania od:
marszałka Sejmu Marka Borow-
skiego, marszałka Senatu Longi-
na Pastusiaka, premiera Leszka
Millera, szefa Biura Bezpieczeń-
stwa Narodowego Marka Siwca
oraz wiceministra obrony narodo-
wej Piotra Urbankowskiego.
Szczególne słowa uznania skiero-
wał do kombatantów premier Mil-
ler. Z prawdziwą przyjemnością –
napisał m.in. – mam zaszczyt
przekazać Państwu serdeczne po-
zdrowienia z okazji uroczystości
upamiętniającej powstanie
Gwardii Ludowej. 

Po odczytaniu nadesłanych li-
stów głos zabrał przewodniczący
Rady Krajowej Żołnierzy Armii Lu-
dowej płk Tadeusz Szymański,
a następnie do zebranych prze-
mówili wicemarszałek Ryszard Ja-
rzembowski i minister Jan Turski.
Kierownik Urzędu ds. Kombatan-
tów i Osób Represjonowanych
podziękował za zaproszenie na
uroczystości i przypomniał oko-
liczności powstania Gwardii Lu-
dowej, jej najważniejsze działania
zbrojne. Odnosząc się natomiast

do polemik historycznych
powiedział: Każda wojna
wyzwala w ludziach to,
co najpiękniejsze: hero-
izm i oddanie sprawie Oj-
czyzny, ale potrafi też de-
moralizować ludzi czy-
niąc ich nieczułymi na
cierpienie innego człowie-
ka. Wiemy o tym, iż zjawi-
sko demoralizacji nie
ominęło żadnej z polskich
formacji konspiracyj-
nych, a w szeregach GL
i AL było z całą surowo-
ścią zwalczane. Niegodne
czyny nielicznych nie mo-
gą zatem rzutować na
ocenę całych organizacji
i okrywać infamią tych,
którzy z honorem i po-
święceniem służyli Polsce. 

Mogę Państwa zapew-
nić, że Urząd do Spraw
Kombatantów i Osób Re-
presjonowanych promo-
wał będzie i wspierał fi-
nansowo publikacje wol-
ne od politycznych uprze-
dzeń i emocji – poświęcone pol-
skiemu czynowi zbrojnemu
w czasie II wojny światowej. Kon-
sekwentnie będziemy bronić
prawdy, że krew przelana
w obronie Ojczyzny ma jedną ce-
nę. Nie chcemy, aby polityczne
wahadło wychylając się w prawą
lub lewą stronę dokonywało ko-
lejnych podziałów w i tak rozbi-
tym środowisku kombatanckim.
Przejmując kierownictwo Urzę-
du założyliśmy, że będziemy dą-
żyć do odpolityczniania tej insty-
tucji i uczynienia ją służebną
wobec wszystkich ugrupowań
kombatanckich.

Następnie głos zabrał prezes
ZKRPiBWP Wacław Szklarski.

W końcowej części swojego wy-
stąpienia, wyrażając uczucia wszy-
stkich zebranych powiedział: Dro-
dzy Koledzy! Pozwólcie, że złożę
Wam, a za Waszym pośrednic-
twem wszystkim kombatantom
z Waszego środowiska, gorące
podziękowanie za aktywność
w Związku, gorące życzenia
zdrowia i wytrwałości w społecz-
nej działalności kombatanckiej
oraz serdeczne pozdrowienia
z okazji Waszego Jubileuszu.

Szczególnie gorąco pozdra-
wiam obecnych tu, na sali, i za
Waszym pośrednictwem wszyst-
kich żyjących jeszcze weteranów
Gwardii Ludowej.

F.D.

Uroczystości kombatanckie
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Podczas akademii grupa kombatantów 
została odznaczona Medalem za Zasługi dla Związku

Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych.
Między innymi odznaczenie otrzymała
Janina Rudzka (na zdjęciu w środku)
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Miałam przydział powstańczy
do składnicy meldunkowej

„K-1” przy Komendzie Okręgu
Warszawskiego AK. Nasza kwate-
ra była w „Domu pod Orłami” na
ul. Jasnej. Zadaniem naszej pla-
cówki było utrzymanie łączności
między poszczególnymi dzielni-
cami. Stąd wzięły się nazwy „S”,
„N”, „P” itp. Przebieg walk szybko
zweryfikował teoretyczne założe-
nia.

Kiedy łączność naziemna ze
Starówką praktycznie przestawa-
ła istnieć, byłam jedną z tych,
które zgłosiły się do łączności
kanałowej. Przenosiłyśmy na Sta-
rówkę broń, amunicję i materia-
ły opatrunkowe, które umie-
szczałyśmy na piersiach i ple-
cach, by ładunek nie zamókł,
a ręce pozostały wolne.

Pierwszych kursów kanało-
wych nie pamiętam. Były „zwy-
czajne”, jednak ostatni wrył mi
się w pamięć. Było to tuż przed
kapitulacją Starówki. Tym razem
nasz patrol specjalny (tak go na-
zywano) był w pełnym stanie. By-
ło nas co najmniej siedmioro. Uli-
ca Warecka była przy włazie zasy-
pana gruzami. Musiałyśmy się
czołgać. Od strony Nowego Świa-
tu był dość silny ostrzał. Na doda-
tek z włazu wychodziła dość duża
grupa ludzi ze zgrupowania
„Róg”. Trzeba było czekać. Ktoś
zawołał: „Alina! Alina!” Cóż mnie
może obchodzić jakaś Alina?

– Dudek, do cholery!
Dziwny zbieg okoliczności.

Coś w podświadomości drgnęło.
Mój Boże, przecież to mnie kie-
dyś w szkole tak nazywano. Matu-
ra była zaledwie przed dwoma
miesiącami, ale to było tak daw-
no, w zupełnie innym świecie.
Nieco przytomniej popatrzyłam

przed siebie. Naprzeciw mnie
pełznął w wąskiej marynarce
i hełmie z opaską jakiś żołnierz
dziwnie podobny do Baśki Raj-
chert.

–  Ty wariatko, nie w tę stronę!
Starówka się ewakuuje! – oznaj-
miła „odkrywczo”.

– Nie szkodzi! – odpowiedzia-
łam flegmatycznie i usiłowałam
pełznąć w kierunku włazu.

Tuż obok, po stronie parzystej,
stała kawiarenka. Straszny huk,
kurz, gruz, ogromny ból w ple-
cach i... kawiarenki nie ma.
Ochrona włazu wrzeszczy, by
szybciej schować się we włazie.
Leżę jak rozgnieciona żaba i nie
mogę się ruszyć. Blokuję zresztą
drogę tym, które pełzną za mną.

Usłyszałam, tym razem do
mnie skierowane, niecenzuralne
słowa.

– Jestem ranna – wrzasnęłam
ze złością.

„Karina” podpełzła do mnie.
– Lewa łopatka – jęknęłam.
„Karina” obmacała obolałe

plecy.
– Dostałaś, ale to tylko cegły.

Masz szczęście!
Musiałam się jakoś zgarnąć,

choć każdy oddech i poruszenie
sprawiało ostry ból. Wrzaski przy
włazie zmusiły mnie do pośpie-
chu. Czy to był Zbyszek Certo-
wicz? Zlazłam jakoś w głąb kana-
łu. Wiedziałam, że w drodze po-
wrotnej będę prowadziła grupę.
Iść za czyimiś plecami, to bardzo
proste. Ale jak będzie w drodze
powrotnej?

Idąc pod Nowym Światem
i Krakowskim Przedmieściem, li-
czyłam odgałęzienia boczne nazy-
wając je nazwami przecznic,
które mijałam. W każdej chwili

musiałam wiedzieć, gdzie się
znajduję.

Na plac Krasińskich dotarły-
śmy bez większych przeszkód.
Tam właz był pod gęstym ostrza-
łem. Ale jakoś się udało. Oddały-
śmy swoje ładunki na ul. Długiej
w szpitalu, a raczej w miejscu,
które po tym szpitalu pozostało.
Tu rozdzieliłyśmy się.

Mieszkałam na Starym Mie-
ście. W rynku pozostała moja
matka i siostra. Byłam tak blisko.
Rozkaz brzmiał jednak: „wracać
natychmiast z rannymi ze zgru-
powania »Sosny«”. O dyskusji nie
było mowy.

– Ilu? – zapytałam rzeczowo.
– Dwudziestu pięciu – brzmia-

ła odpowiedź.
Ranni już zresztą na mnie cze-

kali.
Żaden z nich nie stał jednak

swobodnie na własnych nogach.
Jedni podtrzymywali drugich.
Czas naglił. Ruszyliśmy.

Właz oblegały gromady cywi-
lów. Stał przy nim brutalny woj-
skowy w stopniu majora. Skrupu-
latnie obejrzał moją przepustkę.
Wpuścił mnie i moich rannych,
lecz nikogo więcej.

– Kolejno... odlicz – wrzasnę-
łam, gdy zeszli. Było dwudziestu
pięciu. Wyjaśniłam, że będziemy
szli „pod Niemcami”. Obowiązuje
więc absolutna cisza i zakaz pale-
nia świateł. Rozpoczęło się mo-
zolne posuwanie w błotnistej ma-
zi. Szli wolno, coraz wolniej. Do-
myślałam się, że pewnie przed
godziną leżeli jeszcze w szpitalu.
Niektórzy z nich nie próbowali
nawet chodzić. O kanałach i spo-
sobie poruszania się w nich też
nie mieli pojęcia. Świadomość
kapitulacji Starówki była bodź-
cem, który ich na chwilę postawił

Wspomnienie
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na nogi. Nie był jednak w stanie
dać siły do przejścia drogi i to w
tak skrajnych warunkach.

Zaczęły się jęki, wrzaski, wre-
szcie klątwy. Wolniutko posuwają-
ca się kolumna wreszcie stanęła.

Byłam zrozpaczona, ale
przede wszystkim wściekła. Na-
wymyślałam im od cywilbandy
i rozhisteryzowanych bab.

– Przecież my już zdychamy –
odpowiedział jeden z najprzyto-
mniejszych.

– Jaka różnica czy się zdycha
na górze, czy na dole? Nam już
wszystko jedno.

Byłam tego świadoma. Z ich
punktu widzenia miał rację. Ze-
brałam wszystkie fizyczne i psy-
chiczne siły. Jak im dowieść, że
choć ich jest dwudziestu pięciu,
często oficerów, a ja jedna, drob-
na smarkula i to szeregowy, to tu
(w kanale) nie oni, ale ja dowo-
dzę? Oczywiście, zatrzymywali się
tuż pod studzienką, bo tam było
wyżej i mieli choć odrobinę świe-
żego powietrza. Odciągałam ich
od tych studzienek, przeciągałam
za klapy i włosy, by w wąskim ka-
nale nawymyślać im ich własnym
słownictwem.

– Oszaleliście? Toż nad otwartą
studzienką często stoją Niemcy!

Czasem próbowali usłuchać
i tłumili jęki. Nigdy jednak nie
trwało to długo. Za chwilę rozpo-
czynało się od nowa. Byli tak wy-
czerpani, że nie myśleli.

Tak, ale ja odpowiadałam za
drożność tego przejścia. Tą samą
drogą miało przejść jeszcze dzie-
siątki takich grup. Jak im to wy-
tłumaczyć?

Ciągnęłam, pchałam i wbija-
łam w półprzytomne głowy, że
żywych czy umarłych przeciągnę
do wyjścia na ul. Wareckiej. Nikt
nie może tu pozostać – żywy czy
martwy. Widzieli zresztą wiele
zwłok poupychanych w wąskie
boczne kanały.

Dopiero tu stwierdziłam, że ci,
którzy w obliczu kapitulacji Sta-
rówki sami siebie uznali za lekko

rannych, byli często ranni w gło-
wę, nogi lub brzuch. To była dro-
ga przez mękę. A ja (do niedawna
grzeczna panienka) musiałam się
przeobrazić w twardego, brutalne-
go żołdaka. Kiedy nie ma innego
wyjścia, cel musi uświęcać środki.
Upór i zapamiętanie zrobiły swo-
je. Uwierzyli mi. Wiedzieli, że do-
trzymam słowa. Oni byli zmordo-
wani do ostateczności. Mnie przy-
padła rola bezdyskusyjnego auto-
rytetu. Nie mieli zresztą wyboru.
Zgodzili się wreszcie na śmierć ci-
chą i bez jęku. Przestali się bunto-
wać. Dowlokłam ich do Wareckiej.
Było nadal dwudziestu pięciu.

Wyszłam pierwsza. Zaczęliśmy
wyciągać bezwładnie zwisające
ciała. Na szczęście ktoś mnie za-
stąpił. Chwała mu za to!

Była już noc. Zwaliłam się tuż
przy włazie na stertę gruzów. Pa-
trzyłam tępym wzrokiem w dziw-
nie puste i obojętne, a jakże pięk-
nie rozgwieżdżone niebo. Ktoś li-
czył kolejno wyciąganych ran-
nych. Dwudziestu pięciu. Auto-
matycznie wstałam. Ktoś podał
mi miejsce zakwaterowania mo-
ich rannych. Było to kino „Palla-
dium”.

Po chwilce odpoczynku do-
wiedzieli się, że na swoją kwaterę
też muszą dojść sami. Cel
podróży wydłużał się w dalszym
ciągu. Tymczasem na Wareckiej
stały jeszcze domy. Czasem
w oknach błyszczały szyby. Ktoś
wyprowadzał pieski na spacer. Po
księżycowym niemal krajobrazie
Starówki widok nieprzyzwoicie
wprost zamożnego Śródmieścia
był szokujący. Wiedziały to do-
brze kanalarki, ale nie ci, którzy
nagle znaleźli się w innym świe-
cie. Gorycz była tym większa!

Tymczasem chorzy, choć już na
powietrzu i mający grunt pod no-
gami, nie mogli się utrzymać na
nogach. Zmęczenie narastało.
Sceny z kanałów zaczęły się po-
wtarzać w miejscach, w których
powinna nastąpić maksymalna
mobilizacja. Szczyt buntu przy-

padł na placu Napoleona, gdzie
na dużej otwartej przestrzeni
strzelano do nas jak do kaczek.
Głośne wyzwiska, jęki i klątwy
musiały zwrócić uwagę Niemców.
Jednakże noc była moim sprzy-
mierzeńcem. Mimo wszystko
miałam wiele szczęścia. Udało się
i tym razem.

Do „Palladium” dociągnęłam
dwudziestu pięciu. Zameldowa-
łam grupę. Otrzymałam dużą salę
zasłaną matami. Nareszcie ulga!
Już koniec wędrówki. Mogą się
położyć. Moi podopieczni są
chwilowo bezpieczni. Przez mo-
ment jestem z siebie zadowolona
i z uśmiechem żegnam „moich”
rannych. W tym momencie trzeci
wybuch goryczy, złości i zawie-
dzionych nadziei. Więc tu nikt na
nich nie czeka? Pozostają nadal
sami? I, o zgrozo, ja odchodzę?!
Jak tak można?

Wydawało mi się, że cały ładu-
nek zaufania, jaki włożyli we
mnie, teraz z ogromną siłą obró-
cił się przeciwko mnie. To było
coś strasznego dla nich i dla
mnie. Próbowałam tłumaczyć jak
małym dzieciom. Nie zrozumieli.
Nie chcieli zrozumieć. Gorycz za-
lewała serca i umysły. Nie było
rozsądnego wyjścia. Uciekłam.
Uciekłam, zatykając uszy. Biegnąc
przez ulicę, nadal słyszałam ich
krzyki. Wszyscy zachowaliśmy się
jak dzieci. Najpierw oni. Dopóki
byli, mnie przypadła funkcja
opiekuna, ale gdy ich nagle opu-
ściłam, poczułam się jak malutkie
dziecko, które ogląda potworno-
ści, a nie jest w stanie nic na to
poradzić. Zebrałam się w garść.
Dochodziłam do „K-1”. Obciągnę-
łam „mundur”. Przeżycia dnia
kłębiły się po głowie. Jakże su-
cho, obco i urzędowo brzmiały
moje słowa:

– Melduję posłusznie... Zada-
nie wykonano.

Ile treści i ludzkiej tragedii kry-
ją w sobie takie regulaminowe
wojskowe formułki?

Alina MAZURKIEWICZ
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Wiktoria BIELAKOWA z d.
OSMOLANKA urodziła się 24
lutego 1896 r. w Dzierzkowi-
cach koło Janowa Lubelskiego
jako córka Tomasza i Józefy
z Grudzińskich.

Naukę rozpoczynała w rosyj-
skojęzycznej szkole powszech-
nej w Dzierzkowicach, a w 1911
r. ukończyła prywatne, polskie
progimnazjum w Urzędowie
(zwane Szkołą Jagiellońską).
Szkoła ta powołana została
przez miejscowe społeczeństwo
w 1906 r., po strajkach szkol-
nych.

Dalsze wykształcenie w za-
kresie 6-klasowego gimnazjum
dopełniała w domu pod kierun-
kiem Aleksandry Decyusz, za-
służonej nauczycielki Szkoły Ja-
giellońskiej.

Od 1912 r. uczestniczyła w taj-
nej działalności oświatowej.
Przez dwa lata prowadziła kom-
plety nauki czytania i pisania dla
dzieci oraz kursy wieczorowe dla
młodzieży w Podolu k. Bełżyc,
a następnie, od września 1914 r.,
w Sobieszczanach. W obu tych
wsiach, w niedziele i święta, urzą-
dzała pogadanki dla dorosłych,
podczas których czytała i rozda-
wała „bibułę” niepodległościową
dostarczaną przez Jakuba Do-
leckiego, działacza PPS. Dolecki
po powrocie z kilkuletniego ze-
słania ukrywał się w domu jej oj-
ca i kontynuował działalność nie-
podległościową.

Prowadzona przez nią szkoła
polska w Sobieszczanach zosta-
ła ujawniona w 1916 r. Tego ro-
ku, podczas wakacji, dla dopeł-
nienia wykształcenia ukończyła

6-tygodniowy kurs uzupełniają-
cy dla nauczycieli ludowych.
Niestety w listopadzie 1917 r.
z powodu działalności niepod-
ległościowej została wydalona
z pracy w szkole w Sobieszcza-
nach.

Wiktoria Bielakowa brała po-
nadto udział w organizowaniu
Stowarzyszeń Spożywczych
w Niedrzwicy i w Sobieszcza-
nach. W Sobieszczanach założy-
ła  Koło Gospodyń Wiejskich.
W marcu 1915 r. zorganizowała
tam Ligę Kobiet Pogotowia Wo-
jennego. Weszło do niej dzie-
więtnaście światlejszych człon-
kiń Koła Gospodyń Wiejskich.
Część z nich została następnie
członkiniami Oddziału Żeńskie-
go Polskiej Organizacji Wojsko-
wej. Utworzyła też amatorskie
kółko teatralne, które wystawi-
ło szereg przedstawień, a zebra-
ne pieniądze przeznaczono na
potrzeby Oddziału Żeńskiego
POW. We wrześniu, za pośre-
dnictwem Maryli Gruchal-
skiej, Wiktoria Bielakowa wstą-

piła do POW. Przysięgę peo-
wiacką składała na ręce Bruno-
na Altmajera „Okonia”, ko-
mendanta podobwodu. Przyję-
ła pseudonim „Bogda”. Została
organizatorką i komendantką
Oddziału Żeńskiego POW w So-
bieszczanach gminy Niedrzwica
III Podobwodu VIII Okręgu Lu-
belskiego POW. Od grudnia te-
go roku była także prezeską Ko-
ła Młodzieży Wiejskiej zrzesza-
jącego młodzież z Sobieszczan,
Franciszkowa i częściowo Nie-
drzwicy Kościelnej. Organiza-
cjom tym przewodniczyła do li-
stopada 1918 r.

18 lutego 1918 r. za zorgani-
zowanie pochodu protestacyj-
nego przeciw zaborowi Chełm-
szczyzny została aresztowana
przez Austriaków i osadzona na
Zamku Lubelskim. Razem z nią
siedziały na Zamku także Zofia
Malczewska – kurierka POW,
Maryla Gruchalska oraz Ma-
ria Rogowska. Podczas pobytu
w więzieniu utrzymywała kon-
takty ze swoimi organizacjami
za pośrednictwem Marii Stani-
szewskiej, która odwiedzała ją
(jako „ciotka”) z ramienia Ko-
mitetu Pomocy Więźniom Poli-
tycznym oraz Franciszka Żur-
ka „Płomyka”, który jako „brat”
odwiedzał ją z ramienia POW
i SL „Wyzwolenie”. Na Zamku
Lubelskim przebywała do
18 maja 1918 r. Po uwolnieniu
wznowiła działalność na tere-
nie Sobieszczan i okolicy. Jed-
nak, śledzona przez żandarme-
rię austriacką, powierzyła dal-
szą pracę niepodległościową
swojej siostrze Feliksie oraz Ja-
ninie Romanowskiej i udała
się do Świerszczowa w Chełm-
skiem. Tam, pod pozorem do-
zorowania nowo wybudowane-
go przez jej ojca gospodarstwa,
prowadziła agitację niepodle-
głościową wśród miejscowej

Virtuti Militari
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młodzieży. W efekcie tej działal-
ności, już po rozbrojeniu
Austriaków, ośmiu ochotników
wstąpiło do Wojska Polskiego.
Dzięki niej został także zdobyty
i – po rozbrojeniu żołnierzy wy-
słany do Lublina, wóz załado-
wany bronią i mundurami.
Opiekowała się też chorymi żoł-
nierzami w szpitalu.

11 listopada 1918 r. przyjęła
pracę sekretarki w SL „Wyzwole-
nie” w Lublinie. Pracowała tam
do maja 1926 r. i jako urzę-
dniczka w Stronnictwie uczest-
niczyła w przygotowaniach do
wyborów do Sejmu Ustawo-
dawczego na wsi lubelskiej.

W 1921 r. wyszła za mąż za
Józefa Bielaka, urzędnika ak-
cyzowego w Lublinie. W 1922 r.
urodziła im się córka (po
II wojnie światowej zamieszka-
ła w Kanadzie). Niestety w paź-
dzierniku 1922 r. jej mąż zmarł.

Od 1 października 1934 r.
pracowała w charakterze kance-
listki w Wydziale Spraw Spo-
łecznych Zarządu Miejskiego m.
Lublina. Mieszkała przy ul. Na-
rutowicza 13 m. 39.

Należała do Związku Peowia-
ków. Była odznaczona Srebr-
nym Krzyżem Zasługi oraz
(w maju 1938 r.) Medalem Nie-
podległości.

Jesienią 1939 r. wstąpiła
w Lublinie do Służby Zwycię-
stwu Polsce. W SZP-ZWZ używa-
ła pseudonimów „Piła” i „Wik-
ta”. Do lipca 1941 r. była kurier-
ką do specjalnych zleceń w Ko-
mendzie Okręgu Lublin. Kiero-
wała także komórką więzienną
Komendy Okręgu. W lipcu
1940 r., po aresztowaniu i roz-
strzelaniu Celiny Iwanow-
skiej, organizatorki łączności
konspiracyjnej Okręgu Lublin
ZWZ, została jej następczynią.

Była także jedyną łączniczką
Komendanta Okręgu z Komen-
dą Główną ZWZ w Warszawie.

28 sierpnia 1941 r. została
aresztowana przez gestapo pod-
czas pracy w Biurze Opieki Spo-
łecznej. Torturowana w siedzi-
bie gestapo „Pod Zegarem”, 9
września 1941 r. w obawie, że
nie wytrzyma dalszych „przesłu-
chań” i zacznie „sypać” popełni-
ła samobójstwo (powiesiła się
w celi). Pochowano ją na Cmen-
tarzu przy ul. Lipowej.

Rozkazem Komendanta
Głównego ZWZ Nr 25/BP z dnia
11 listopada 1941 r. została po-
śmiertnie odznaczona Krzyżem
Srebrnym Orderu Wojennego
Virtuti Militari. W 1964 r. odzna-
czenie to zostało zweryfikowane
na Uchodźstwie z nr. k. 12815.

Wiesław MISZTAL
Mirosław SULEJ

Do redakcji „Kombatanta” przyszedł list od Pana
Ryszarda Kity z Zabrza. Otóż nasz Czytelnik zwró-
cił uwagę na działalność organizacji kombatanc-
kich i władz samorządowych miasta i powiatu To-
maszów Mazowiecki. Chodzi mianowicie o nie-
zwykle staranne dbanie o cmentarz wojenny oraz
pielęgnowanie pamięci walk niepodległościo-

wych II wojny światowej, a szczególnie udziału 45
pp Strzelców Kresowych 13 DP w walkach w obro-
nie Tomaszowa Mazowieckiego w 1939 roku.

Duża część tego cmentarza – pisze Ryszard Ki-
ta – poświęcona jest poległym żołnierzom 45 pp
i ich dowódcy płk. Chojnowskiemu, który jest
obecnie patronem Zespołu Szkół Zawodowych w
Tomaszowie Mazowieckim. Osobna kwatera
poświęcona jest memu bratu ppłk. Aleksandrowi
Kicie, który w składzie tego pułku, jako dowód-
ca kompanii ckm walczył w dniach 6–7 wrześ-
nia 1939 r. w obronie Tomaszowa. W 1952 roku
został aresztowany i niewinnie stracony wyro-
kiem ówczesnych sądów stalinowskich. Ponadto
co roku, 6 września, obchodzone są bardzo uro-
czyście kolejne rocznice walk o miasto. Biorą
w nich udział kombatanci ze wszystkich związków
i stowarzyszeń, żołnierze Wojska Polskiego, dusz-
pasterstwo, władze samorządowe oraz młodzież
i mieszkańcy miasta. To piękna lekcja międzypo-
koleniowego szacunku – kończy swój list Ryszard
Kita.

(red.)

Fragment cmentarza w Tomaszowie Mazowieckim. 
Na pierwszym planie grób–symbol wystawiony przez
mieszkańców Tomaszowa ppłk. Aleksandrowi Kicie 

Listy do redakcji
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Informujemy...
Nowe stowarzyszenia

Do rejestru stowarzyszeń wpisano:

23 Ogólnopolska Federacja Stowarzyszeń Sybirackich, 70-441 Szczecin, ul. Bogusława 14, prezes –
Stefania Myślicka

28 Związek Żołnierzy Armii Krajowej „Mazowsze” Płock, 09-400 Płock, ul. Obrońców Westerplatte
7/1, lok. 37, prezes – Tadeusz Paczkowski

96 Związek Dzieci Wojny, 74-300 Myślibórz, ul. Przemysłowa 6, prezes – Antoni Kamiński
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Z lamusa

„Dyplomacja”
We wspomnieniach Jerzego Nieciengiewicza (To co w pamięci zostało, Warszawa 2001) znalazła się
uwaga, że w czasach stalinowskich nie można było pisać o pobycie na Syberii. „Dlatego też w życio-
rysach, których wiele pisałem – zanotował we wspomnieniach Jerzy Nieciengiewicz – streszczałem
ten okres używając zdania: W 1940 r. znalazłem się na terenie Związku Radzieckiego, a w 1944 r.
wstąpiłem do Ludowego Wojska Polskiego. Pamiętam rozmowę z oficerem, który przeżywał wów-
czas podobny dylemat. Tak mi rzecz całą tłumaczył: Jak napisałbym w życiorysie, że zostałem
wywieziony na Syberię, to decyzja mogła brzmieć – precz z wojska, wszak towarzysze radzieccy
wiedzieli, kto jest wrogiem ludu. Jak bym napisał, że wyjechałem na Syberię, to ktoś gotów
pomyśleć, żem wariat lub masochista. Co zatem robić? Ano wymyśliłem nową formę gramatyczną
i napisałem w swej ankiecie w rubryce dotyczącej okresu II wojny światowej: „Zostałem
wyjechany na Syberię”. Nikt o bliższe wyjaśnienia tego stanu nie zapytał.
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