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Na łamach „Kombatanta” rozpo-
czynamy dyskusję o sposobach
utrwalenia wśród młodych prawdy
o polskich kombatantach, losach
żołnierzy Rzeczypospolitej i osób,
które ucierpiały za trwanie w opo-
rze przeciwko okupantom oraz po-
wojennemu zniewoleniu. 

Jak utrwalić tradycję niepodle-
głościową, wyrobić wśród młode-
go pokolenia szacunek dla czynów
dziadów i ojców, przerzucić po-
mosty międzypokoleniowe? 

Właściwie jest to powrót do wąt-
ków podejmowanych przed kilku
laty w stowarzyszeniach, a także
przez Urząd do Spraw Kombatan-
tów i Osób Represjonowanych, ale

nigdy nie doprowadzonych do koń-
ca, nie zwieńczonych jednym doku-
mentem, nie realizowanych konse-
kwentnie.

Prosimy naszych Czytelników
o podawanie informacji o inicja-
tywach już sprawdzonych w śro-
dowiskach kombatanckich
i o planach czy propozycjach na
przyszłość. Wymieńmy swoje do-
świadczenia w zakresie kontaktów
z młodzieżą, współpracy ze szkoła-
mi. Na początek, tytułem przykła-
du, przekazujemy dane o Wnukach
Sybiraków. 

Pierwsze Koło Wnuków Sybira-
ków zawiązano 10 czerwca 1996
roku, a pomysłodawczynią była

Danuta Kominiak, prezes Koła
Praga-Południe Związku Sybira-
ków. Wkrótce odbyły się interesu-
jące spotkania (m.in. z Ireną Gło-
wacką, inicjatorką reaktywowania
Związku Sybiraków) i wycieczki,
podjęto zbiórkę książek dla dzieci
mieszkających na Litwie, zaproszo-
no zespół dziecięco-młodzieżowy
„Znad Mereczanki”. 

Działacze Związku Sybiraków
postrzegają „Wnuków” jako „Kapi-
tuły Pamięci” złożone z młodych
osób, które już niedługo przejmą
sztandary, otoczą opieką mogiły,
uratują od zapomnienia ideały
i tradycje polskich Sybiraków. 

W legitymacjach Wnuków Sybi-
raków wpisano obowiązki: 

1. Znam losy mego dziadka/mojej
babci.

2. Moje wiadomości o losach Pola-
ków wywiezionych do ZSRR
w latach 1940-1956 przekażę
rówieśnikom. Prawdę o losach
Sybiraków powinien znać każdy
Polak. 

3. Będę otaczał szacunkiem moją
babcię/mego dziadka, pomagał
im w miarę sił – aby wynagro-
dzić im trudne lata wygnania
i zsyłki.

Adam DOBROŃSKI

Jak przekazać kombatanckie prawdy młodym? 
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Jury trzeciej edycji konkursu historyczno-pla-
stycznego Powstanie Warszawskie w świadomo-
ści potomnych miało w tym roku wyjątkowo
trudne zadanie. Jak powiedział Krzysztof Zyg-
munt Jagodziński, artysta plastyk i przewodni-
czący jury, wszystkie nadesłane prace były na
bardzo wysokim poziomie, a ponadto uczestnicy
doskonale uchwycili klimat tamtych chwil.

W tym roku po raz pierwszy konkurs był skierowa-

ny nie tylko do młodzieży ze szkół warszawskich –

mogli w nim uczestniczyć także uczniowie szkół pod-

stawowych, gimnazjów i liceów z całego Mazowsza.

Zgłosiło się więc ponad 350 uczestników. Patronem

przedsięwzięcia był Związek Powstańców Warszaw-

skich, a organizatorami: Fundacja „Wystawa Warsza-

wa Walczy 1939–1945”, Muzeum Niepodległości

w Warszawie, Młodzieżowy Dom Kultury „Bielany”

i Gmina Warszawa-Bielany.

Uroczystość wręczenia nagród, która odbywała

w Muzeum Niepodległości, rozpoczął dyrektor Mu-

zeum dr Andrzej Stawarz. Po wygłoszeniu krótkie-

go wprowadzenia, przedstawił zgromadzonym

uczniów ze Szkoły Muzycznej im. E. Młynarskiego

i zaprosił do wysłuchania krótkiego koncertu przygo-

towanego specjalnie na tę okazję. Następnie do ucze-

stników spotkania zwrócili się Wojciech Militz pre-

zes Środowiska Żołnierzy Pułku Armii Krajowej „Ba-

szta” i innych Mokotowskich Oddziałów Powstań-

czych i prezes Fundacji „Wystawa Warszawa Walczy

1939–1945” oraz Zbigniew Ścibor-Rylski prezes

Związku Powstańców Warszawskich.

Grand Prix konkursu zdobył Mariusz Głowacki

z Zespołu Szkół Elek-

troniczno-Mechanicz-

nych w Warszawie.

Praca powstała pod

kierunkiem nauczy-

cielki Celiny Rudas.

I nagroda przypa-

dła Przemysławowi
Kozłowskiemu ze

Szkoły Podstawowej

w Krześlinie (nauczy-

ciel: Rafał Roguski).
II nagrodę jury

przyznało Katarzy-
nie Aniołek ze Szko-

ły Podstawowej w

Krześlinie (nauczy-

ciel: Rafał Roguski).
III nagrodę uzyskał Cezary Lisowski z Liceum

Ogólnokształcącego im. W. Orkana w Bieżuniu (nau-

czyciel: Lucyna Grabowska).

Wyróżnienia otrzymali: Dominik Bursa z Gimna-

zjum nr 1 w Józefowie, Przemysław Choromański
z Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 w Ostrołęce, Piotr
Klimczewski z Publicznego Gimnazjum w Miszewie

Murowanym z siedzibą w Stanowie, Alicja Kogowska
z Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Bieżuniu,

Dorota Podlipniak z Gimnazjum nr 1 w Łosicach.

Poza regulaminem konkursu wyróżnienia hono-

rowe otrzymali: Piotr Karoń z Zespołu Szkół Elek-

troniczno-Mechanicznych w Warszawie, Martyna Mi-
szkiewicz ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Warszawie.

W wydanym na zakończenie konkursu kolorowym

katalogu znalazło się pięćdziesiąt najlepszych spo-

śród nadesłanych przez młodych artystów prac.

„Musimy, wspólną pracą szkół i nauczycieli, orga-

nizacji kombatanckich, historyków i muzealników za-

dbać o trwałe podstawy edukacji historycznej – napi-

sał we wstępie do katalogu wystawy dr Andrzej Sta-

warz – Pamięć o Powstaniu, jego przyczynach i skut-

kach musi trwać, zarówno w hołdzie poległym boha-

terom jak i poległym oraz pomordowanym mie-

szkańcom, ale także z uwagi na dalekosiężne skutki

moralne. (...) To między innymi pamięć o bojowni-

kach wolności, powstańcach warszawskich 1944 r.

skutecznie pomogła nam przetrwać trudne lata życia

narodowego bez suwerennego państwa.”
F.D.

Rozstrzygnięcie uczniowskiego konkursu plastycznego

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

Laureaci wśród kombatantów. 

W centrum zdobywca Grand Prix Mariusz Głowacki
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7 czerwca br., w Gimnazjum
nr 10 przy ul. Limanowskiego
9 na warszawskim Mokotowie
panowała bardzo podniosła
atmosfera. Tego dnia odbywa-
ła się bowiem szczególna uro-
czystość – nadanie szkole
imienia oraz przekazanie
sztandaru. Patronem gimna-
zjum został generał Włady-
sław Eugeniusz Sikorski, mąż
stanu i Naczelny Wódz Pol-
skich Sił Zbrojnych na Zacho-
dzie w czasach II wojny świa-
towej.

Wśród zaproszonych gości

znalazło się wielu kombatantów.

Oprócz nich w sali gimnastycz-

nej szkoły zebrali się wszyscy

uczniowie, grono pedagogiczne

oraz dyrektorzy zaprzyjaźnio-

nych szkół i pozostali goście.

Urząd ds. Kombatantów i Osób

Represjonowanych reprezento-

wał w imieniu jego kierownika

Jan Krystek dyrektor Depara-

mentu Sowarzyszeń i Spraw So-

cjalnych.

Spotkanie rozpoczęła Wiesła-
wa Kuśmirek dyrektor Gimna-

zjum. Serdecznie powitała zgro-

madzonych i podziękowała za

przybycie na tę tak ważną w ży-

ciu szkoły uroczystość. Następ-

nie Elżbieta Sołtys z Urzędu

Gminy Warszawa-Centrum prze-

kazała dyrektorowi akt nadania

szkole imienia, a Jerzy Skokow-
ski odczytał list Prezydenta Ale-

ksandra Kwaśniewskiego skiero-

wany do uczniów i nauczycieli.

Potem do zebranych przemówił

Stanisław Ziółkowski wicepre-

zes Środowiska 1 Dywizji Grena-

dierów. Wiceprezes Ziółkowski

wspominał gen. Sikorskiego,

swoje z nim spotkania, czasy

walki o odzyskanie niepodległo-

ści oraz tragiczną śmierć Gene-

rała w katastrofie lotniczej w lip-

cu 1943 roku. Natomiast następ-

ny mówca Mieczysław Szyłkie-
wicz w imieniu Ogólnokrajowe-

go Stowarzyszenia Kombatan-

tów Polskich Sił Zbrojnych na

Zachodzie przekazał w darze dla

Gimnazjum portret Generała

przywieziony z Londynu.

Później dyrektor Gimnazjum

przyjęła nowo ufundowany

sztandar z rąk płk. Włodzimie-
rza Cieszkowskiego, prezesa

Środowiska byłych Żołnierzy

2 Dywizji Strzelców Pieszych,

której dowódcą był gen. bryg.

Bronisław Prugar-Ketling i prze-

kazała go uczniom. Sztandar po-

wstał dzięki ofiarności rodziców

i kombatantów z Krajowego

Związku Żołnierzy Polskich Sił

Zbrojnych na Zachodzie. Po ślu-

bowaniu uczniowie zaprezento-

wali program artystyczny przy-

gotowany pod kierunkiem byłe-

go nauczyciela muzyki Krzyszo-
fa Kacpury.

Po zakończeniu oficjalnej czę-

ści uroczystości goście przeszli

do izby pamięci poświęconej

gen. Sikorskiemu i żołnierzom

PSZ na Zachodzie. Autorem wy-

stroju izby, która powstała 1981

roku wraz z nadaniem imienia

szkole podstawowej mieszczącej
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się w tym samym budynku, jest

nauczycielka wychowania pla-

stycznego Anna Boniecka,

a gromadzeniem dokumentów,

odznaczeń i innych eksponatów

oraz kontaktami z kombatanta-

mi zajmowała się nauczycielka

historii Halina Górecka.

Ogromne zasługi w tworzeniu

tego miejsca pamięci ma rów-

nież pan Ignaczak, kombatant

związany z Instytutem Polskim

i Muzeum Władysława Sikorskie-

go w Londynie. Dzięki niemu

szkoła otrzymała z Londynu wie-

le pamiątek po Generale.

Wybierając na patrona szkoły

generała Władysława Sikorskiego

młodzież i nauczyciele Gimna-

zjum nr 10 podjęli zobowiąza-

nie, by w swoim życiu kierować

się ideałami, z którymi utożsa-

miana jest postać tego wielkiego

patrioty. Dobrze wyrażają to sło-

wa hymnu szkoły: Generale (...)
Ucz nas trudu, ucz odwagi i mi-
łości, I tej ziemi naucz służyć
tak jak ty.

Tekst i fot. Faustyna Dąbkowska

7 maja br. odbyła się w Miejskim Domu Kultury

w Zgorzelcu wspaniała uroczystość – wręcze-

nie nagród laureatom konkursu historycznego.

Konkurs ten, zorganizowany przez Zarząd Obwo-

du Zgorzeleckiego Światowego Związku Żołnierzy

Armii Krajowej, przeznaczony był dla młodzieży

szkół ponadpodstawowych regionu zgorzelecko-

bogatyńskiego. Obejmował 50-lecie dziejów Pol-
ski 1939-1989. Patronat nad nim objął Andrzej
Tyc przewodniczący Rady Powiatu Starostwa Zgo-

rzeleckiego. 

Organizatorom konkursu przyświecał cel cią-

głego przypominania i przybliżania młodzieży

prawd tamtego czasu. Zakres tematyczny wyzna-

czały cztery wystawy zorganizowane przez Dolno-

śląską Bibliotekę Pedagogiczną z Wrocławia, Mu-

zeum „Orła Białego” ze Skarżyska Kamiennej oraz

wrocławski Oddział Instytutu Pamięci Narodowej.

Opracowane obszerne konspekty z tych wystaw

z cyklu Polska Nieujarzmiona pt. Mrok pięćdzie-
sięciolecia 1939-1948 stanowiły materiał szkole-

niowy, a następnie podstawę do przygotowania

pytań i tematów konkursowych.

Na zaproszenie do udziału w konkursie odpo-

wiedziały wszystkie szkoły ponadpodstawowe re-

gionu, a do egzaminu kwalifikacyjnego przystąpiło

46 uczniów. Po trzech miesiącach samodzielnych

przygotowań, w czasie egzaminu konkursowego

młodzież wykazała się bardzo dobrym opanowa-

niem materiału. Aż trzech uczniów uzyskało po 117

punktów przy maksymalnej liczbie 131 punktów.

Uroczystość wręczenia nagród rozpoczął wspa-

niały koncert instrumentalny w wykonaniu

uczniów i wykładowców Państwowej Szkoły Mu-

zycznej ze Zgorzelca. Po okolicznościowych prze-

mówieniach odczytano protokół komisji i przy-

znano nagrody rzeczowe, które wręczyli fundato-

rzy. Pierwsze miejsca zajęli: w grupie młodzieży ze

szkół gimnazjalnych – Ewa Pawelska z Gimna-

zjum nr 1 w Zgorzelcu, w grupie młodzieży ze

szkół średnich i zawodowych – Michał Kilijański
z Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Bogatyni.

W każdej z grup przyznano również nagrody za II

i III miejsce w konkursie oraz wyróżnienia: trzy

w pierwszej i cztery w drugiej grupie.

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali dyplo-

my uczestnictwa w szkoleniu, a siedemnastu lau-

reatów dyplomy uznania i cenne nagrody rzeczo-

we. Fundatorami nagród były m.in. lokalne wła-

dze samorządowe oraz Zarząd Obwodu Świato-

wego Związku Żołnierzy Armii Krajowej. Ponadto

przewodniczący Rady Powiatu oraz kombatanci

ufundowali dla wszystkich uczestników konkursu

wycieczkę autokarową do Wrocławia. W progra-

mie zwiedzania znalazły się: Panorama Racławic-

ka, Muzeum Narodowe oraz dwie kwatery na

Cmentarzu Osobowickim – kwatera żołnierzy Ar-

mii Krajowej i Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość”

zamordowanych po wojnie we Wrocławiu.

Zygmunt PRZYBYSZ

!�����	����������

Ppor. Bogusław Gondek wręcza nagrodę i dyplom 

laureatce konkursu
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Adam Dobroński – Proszę na
początek o krótką autopre-
zentację.
– Jestem dziennikarzem praso-

wym i radiowym, pasjonuje

mnie historia i służę jej wytrwa-

le. Nieskromnie dodam, że

mam na swym koncie kilka ksią-

żek.  Jestem współzałożycielem

Związku Polaków na Litwie oraz

prezesem Zarządu Miejskiego

Związku.

– Wśród twoich książek pa-
miętam cykl poświęcony
cmentarzom wileńskim oraz
drugi – prezentujący wiel-
kich ludzi, którzy odcisnęli
swe ślady w dziejach miasta
nad Wilią. 
– Powracam właśnie do jednej

z nich, by w poszerzonej znacznie formule poka-

zać związki Marszałka Józefa Piłsudskiego z Wil-

nem i Wileńszczyzną. A jeśli można, to pochwalę

się, że niedawno przekazałem do przyszłych zbio-

rów w Sulejówku haftowane portrety Marszałka

i generała Aleksandra Prystora. Musimy pamiętać

o tych, którzy rozsławili imię naszego miasta. 

– Jestem wciąż pod wrażeniem faktów i opi-
nii, które znalazłem w twojej książce: Zostali
tu z nami na dobre i złe. W Polsce wiele
mówi się o tych rodakach, którzy uchodząc
przed stalinowskimi represjami musieli opu-
ścić swe domy rodzinne na Kresach. W PRL
starali się przypominać nam o Wilnie, Lwo-
wie, Grodnie, tylu innych miejscach. Cierpie-
li, marzyli, utrwalali pamięć o ziemiach
wschodnich II Rzeczypospolitej. 
– Byliśmy i jesteśmy im za to bardzo wdzięczni.

Ze zrozumiałych jednak względów mało kto

w Polsce wiedział o losie tych, co pozostali na

swoim, mimo barbarzyńskich wręcz zachowań

„wyzwolicieli”. Książkę swą poświęciłem przede

wszystkim inteligencji wileńskiej, która przecho-

wała w okresie sowieckim język i kulturę polską,

wiarę, umiłowanie wielkiego Wilna. To także moi

nauczyciele, przede wszystkim panie, które bez

fanfar i bez pomocy z zewnątrz wychowały nasze

pokolenie. Bez ich trudu i po-

święcenia nie byłoby dzisiejszych

sukcesów. 

– Przetrwali w Wilnie również
polscy kombatanci, w tym żoł-
nierze Armii Krajowej. 
– Oczywiście, że tak, choć nie

mieli tu swego ZBOWiD–u, nikt

nie chciał ich uznać za sojuszni-

ków. Na ogół żyli w ubóstwie,

nie mogli opowiedzieć publicz-

nie o swych czynach, spotykać

się gromadnie przy grobach po-

ległych czy na nabożeństwach

rocznicowych. Wiem o nich wie-

le, gdyż  redagowałem „Gazetę

Kombatancką”, a obecnie prowa-

dzę „Magazyn Kombatancki”

w Radiu Znad Wilii. To właśnie

kombatantom poświęciłem

przed dziesięciu laty książkę Rachunki nie za-
mknięte i oni głównie są bohaterami mojej naj-

nowszej publikacji Od Grunwaldu do Litpolbatu,

czyli litewsko–polskiego batalionu.

Obecnie są na Litwie trzy organizacje komba-

tanckie. Jako pierwszy powstał w lutym 1990 ro-

ku Klub Polskich Weteranów Wojny z prezesem

Stanisławem Kaczkanem. Pierwotnie nosił nazwę

Klubu Żołnierzy AK Ziemi Wileńskiej, ale na taki

szyld nie zgodzili się Litwini. Bardzo aktywne jest

Dobroczynne Stowarzyszenie Polskich Kombatan-

tów z prezesem Stefanem Matusewiczem. W rejo-

nie wileńskim działa jeszcze Klub „Wrzesień 39”

z prezesem Janem Wieromiejem. 

– Przełom w sprawach kombatanckich na Li-
twie nastąpił w 1995 roku. 
– Nie tracono również wcześniejszych dni i mie-

sięcy, zaczęto porządkować groby, przyjmować

gości, nawiązano nowe kontakty, ukazały się pu-

blikacje. W lipcu 1991 roku w Krawczunach, przy

pomniku poległych tu żołnierzy 2 Zgrupowania

AK, odbyło się poświęcenie sztandaru Klubu. Na-

tomiast w 1995 roku władze litewskie wreszcie

oficjalnie zarejestrowały organizację weteranów

wojny, a polskim kombatantom – obywatelom Re-

publiki Litewskiej wręczono oficjalnie pierwsze

odznaczenia za udział w walkach partyzanckich

Rozmowa z redaktorem Jerzym Surwiłło
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i zaczęto wypłacać specjalne świadczenia. Te

ostatnie to przecież zasługa przede wszystkim

Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowa-

nych.

– Rzeczywiście prowadziliśmy tę sprawę, de-
cyzję zaś podjął ówczesny premier RP Józef
Oleksy. Pamiętam łzy w oczach polskich kom-
batantów i słowa wdzięczności, że jednak Oj-
czyzna o nich nie zapomniała. O tym można
również przeczytać w książce Od Grunwaldu
do Litpolbatu.
– Takim symbolicznym wydarzeniem w 1995 roku

było międzynarodowe sympozjum poświęcone

Józefowi Piłsudskiemu i przyjazd do Wilna córki

Marszałka, Jadwigi Piłsudskiej-Jaraczewskiej.

– Pora kończyć naszą rozmowę, a przecież
zbliża się kolejna rocznica operacji „Ostra
Brama”, walk Armii Krajowej o wyzwolenie
Wilna. 
– Pamiętamy o niej w szczególny sposób. A przy

tym cieszymy się, że jednak powoli i na Litwie

umacnia się prawda o Armii Krajowej, są wyra-

źniejsze gesty pojednania, w tym z byłymi żołnie-

rzami Plechaviciusa. Wiele jednak jeszcze przed

nami, czego dowodem i dwie prawdy o Dubin-

kach oraz Glinciszkach. W roku ubiegłym w Do-

mu Kultury Polskiej odsłonięto tablicę ku czci

gen. Aleksandra Krzyżanowskiego „Wilka”, ppłk.

Macieja Kalenkiewicza „Kotwicza” i żołnierzy „Wa-

chlarza”. Powstają nowe koła Stowarzyszenia Pol-

skich Kombatantów, odbywają się uroczystości

wręczania awansów oficerskich weteranom walk

o niepodległość Polski. Na pewno w dniach rocz-

nicy operacji „Ostra Brama” zapłoną znicze na

grobach poległych akowców na Rossie, w Kolonii

i Kalwarii Wileńskiej, pod wspomnianymi Kraw-

czunami, na innych cmentarzach, w Ponarach. 

– Prosimy o przekazanie pozdrowień od mini-
stra Jana Turskiego, całego Urzędu do Spraw
Kombatantów i Osób Represjonowanych, tak-
że od naszych czytelników z krajowych i emi-
gracyjnych środowisk kombatanckich. I cze-
kamy na kolejne publikacje. 
– Dziękuję za pozdrowienia, ale korzystając z oka-

zji chciałbym i prosić o pomoc. Szukamy sponso-

ra, który pomoże nam w odnowieniu pomników

na grobach gen. Olgierda Pożerskiego i gen. An-

drzeja Tupalskiego. Oba znajdują się na Cmenta-

rzu Bernardyńskim. Pozbawiono je krzyży, ale nie

chodzi o wielkie sumy, bo prace te wykonujemy –

o ile tylko można – społecznie. 

Rozmawiał: Adam DOBROŃSKI

dokończenie z IV  strony okładki

ludzi. Uroczystościom przewodniczył członek za-

rządu Środowiska WDP Leon Karłowicz, który

też przybliżył zgromadzonym tragiczne wydarze-

nia sprzed lat. Przybyłych serdecznie powitał

w imieniu władzy i miejscowej ludności przewo-

dniczący rejonowej administracji państwowej

Ukrainy Mykoła Kruglij. Okolicznościowe prze-

mówienie wygłosił też wiceprzewodniczący Rady

Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa Stanisław
Mikke, który powiedział m.in., że powierzając to

miejsce opiece mieszkańców tych ziem, wierzy-

my, że będzie ono otoczone należnym szacun-

kiem, bo nasi pobratymcy, tak jak i my, doświad-

czyli, że w tej części świata drogi wolności i na-

szej, i waszej biegną wzdłuż krzyży. A obowiąz-

kiem naszym, naszych dzieci i wnuków jest za-

chować pamięć o tych, którzy o wolność walczy-

li, za nią oddali życie i którym ją zawdzięczamy.

Mszę św. celebrował i poświęcenia Krzyża do-

konał ks. Franciszek Ostrowski (rodem z Woły-

nia) w asyście ks. Zbigniewa Staszkiewicza
(również wołynianina) oraz proboszcza parafii

w Kowlu o. Zygmunta Majchera. Podczas uro-

czystości śpiewały na przemian chór z dekanatu

rówieńskiego i grupa „Poleskie Sokoły” z Żyto-

mierza. Na zakończenie śpiewnie pomodlił się za

dusze poległych chór miejscowej prawosławnej

cerkwi ze swoim duszpasterzem. 

Uroczystość przebiegała w atmosferze praw-

dziwej przyjaźni. Po zakończeniu części oficjal-

nej jeszcze długo trwały rozmowy, dzielono się

wrażeniami, wymieniano adresy i robiono liczne

zdjęcia. Tę atmosferę podkreśliła także postawa

miejscowej ludności, spontanicznie przybyłej na

kilkudziesięciu chłopskich furmankach. Woźnice

zapraszali, by korzystać z ich usług i dowozili go-

ści do stojących kilka kilometrów dalej autobu-

sów. I na pewno niejeden z uczestników wspól-

nej uroczystości, myśląc o wydarzeniach tego

dnia, gdzieś w głębi swego serca dokonał wła-

snego odkrycia: że tak naprawdę, to nas więcej

łączy niż dzieli...
Tekst i fot. Anatol Franciszek SULIK
Opiekun miejsc pamięci narodowej

Kowel
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Przez Oflag IIC Woldenberg
przeszło 7 tys. polskich jeń-
ców. Żołnierze Września
w niemieckiej niewoli spę-
dzili pięć długich i ciężkich
lat. Surowe warunki i barba-
rzyństwo okupantów spra-
wiły, że stracili tam nie tylko
najlepsze lata życia, ale też
wielu przyjaciół.

Na ostatni zjazd Woldenber-
czyków, który miał miejsce
w kwietniu br., przybyło tylko
pięciu oficerów. Z tysięcy wete-
ranów pozostała już co najwyżej
setka.

Mieszkańcy Dobiegniewa
wspólnie z byłymi jeńcami sku-
pionymi w Krajowej Komisji Wol-
denberczyków dokładają wszel-
kich starań, aby utrwalić pamięć
o uwięzionych w obozie żołnie-
rzach i ich losach. Teren obozu
uznany został za Miejsce Pamięci
Narodowej. W jednym z baraków
utworzono muzeum. Miejscowe
dzieci uczą się w szkole podsta-

wowej imienia Żołnierzy Wrze-
śnia-Woldenberczyków.

Weterani powołali Fundusz
Woldenberski wspierający sty-
pendiami najzdolniejszych absol-
wentów tej szkoły.

Za rok, dwa – najdalej za pa-
rę lat – zabraknie Woldenber-
czyków, którzy mogliby podtrzy-
mać działalność Krajowej Komi-
sji, sprawować opiekę nad mu-
zeum, kontynuować zbiórkę na
fundusz stypendialny. – mówi
Witold Domański, Woldenber-

czyk – W gronie przyjaciół
zastanawialiśmy się, czy
znajdą się chętni, aby pod-
trzymać nasze dzieło. Nie za-
wiedliśmy się.

Byli jeńcy oflagu i mie-
szkańcy miasta założyli Sto-
warzyszenie Woldenberczy-
ków Dobiegniew. Przejmie
ono obowiązki Krajowej Ko-
misji Wolenberczyków oraz
opiekę nad Funduszem Wol-
denberskim.

Zapraszamy wszystkich
do przystąpienia do naszego sto-
warzyszenia – zachęca Witold
Domański – Deklaracje człon-
kowskie prosimy przesyłać na
adres: ul. Dembowskiego 2, 
66-520 Dobiegniew.

Czynne jest już konto banko-
we Stowarzyszenia:

PKO BP S.A., O/Strzelce Krajeń-
skie nr 37-10201967-120310524

Oprac. G.W.
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W niedzielę, 16 czerwca 2002 roku na Poryto-
wym Wzgórzu  odbyły się patriotyczno-religij-

ne uroczystości upamiętniające 58. rocznicę walk,
jakie w tym miejscu stoczyli  partyzanci  z siłami
okupanta. Gospodarzem tych uroczystości był sta-
rosta Janowa Lubelskiego Ryszard Karwatowski.

Mszę św. celebrował miejscowy proboszcz. Jego
homilii wysłuchała licznie zgromadzona okoliczna
ludność oraz przybyli na uroczystość przedstawi-
ciele województw ościennych. Radę Krajową Armii

Ludowej reprezentował jej przewodniczący płk Ta-
deusz Szymański wraz z dziesięcioosobową dele-
gacją. W swoim przemówieniu płk Szymański opi-
sał przebieg bitwy i przedstawił jej skutki bojowe.
Następnie głos zabrał zastępca kierownika Urzędu
ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan
Kołtun.

Bitwa na Porytowym Wzgórzu – powiedział
m.in. wiceminister Kołtun – ukazuje bohaterstwo
partyzantów, którzy podjęli walkę z wielekroć ich
przeważającymi siłami niemieckimi. Zaś dzisiej-
sza uroczystość, na którą tak licznie przybyli mie-
szkańcy Lubelszczyzny,  po raz kolejny potwier-
dza, jak wielkie znaczenie ma dla wychowywa-
nia następnych pokoleń nawiązywanie do szczyt-
nych tradycji walk o wolność i niepodległość Pol-
ski. Dla młodych Polaków uroczystość dzisiejsza
jest po prostu poglądową lekcją historii.

W walkach w Lasach Janowskich i Puszczy Sol-
skiej brali udział żołnierze Armii Ludowej, Batalio-
nów Chłopskich i Armii Krajowej oraz partyzanci
radzieccy.

Po apelu poległych płytę pomnika na Poryto-
wym Wzgórzu pokryły liczne wieńce i wiązanki
kwiatów od władz rządowych i samorządowych,
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W 1939 roku polscy żołnie-
rze – oficerowie i zwykli

szeregowcy – wyszli z bronią
w ręku, by walczyć w obronie
atakowanej ze wszystkich stron
Ojczyzny. Mimo zaciętej walki
i ofiarności, los broniących był
przesądzony. Niemcy zabrali do
niewoli 17 tys. oficerów. 6 tys.
z nich zostało uwięzionych
w Oflagu II C w Woldenbergu.

Dla żołnierza nie ma nic gor-
szego, niż bierne oczekiwanie na
rozwój wydarzeń. Trwała walka,
a my odgrodzeni byliśmy od ze-
wnętrznego świata zasiekami
z drutów kolczastych i uzbrojo-
nymi po zęby wartownikami.
Gdy upadł Paryż, zdaliśmy sobie
sprawę, iż sytuacja w jakiej się
znaleźliśmy, potrwa latami.

Tęsknym okiem spoglądali-
śmy na otaczające nas pagórki
i lasy. Oflag w Wolenbergu  znaj-
dował się ok. 2 km od miasta,
więc poza wachmanami ludzi się
nie widziało. Tęsknota za wolno-
ścią, za rodzinami, a przede
wszystkim żołnierski obowiązek
wykorzystania każdej możliwo-
ści do ucieczki zajmowały nasze
umysły.

Pierwsza udana próba wydo-
stania się na wolność miała miej-
sce latem 1940 roku. W czasie
budowy obozu, gdy otaczające
oflag ogrodzenie z drutu kolcza-
stego nie zostało jeszcze ukoń-
czone, dwóch oficerów wykorzy-
stało tę sprzyjającą sytuację. Nie-
miecki strażnik w wysokiej bud-
ce wartowniczej dojrzał jednak
zbiegów. Zaczął strzelać. Nasi,
umiejętnie wykorzystując nie-
równości terenu, zdołali ukryć
się przed kulami. Jeszcze tylko
kilkadziesiąt metrów szaleńczego
biegu i zniknęli w lesie.

Kolejne próby ucieczek podej-
mowane były wielokrotnie. Usi-
łowaliśmy drążyć tunele pod ota-
czającymi obóz drutami. Podkop
trzeba było rozpoczynać z baraku
– co nastręczało dwie zasadnicze
trudności. Po pierwsze – baraki
były znacznie oddalone od ogro-
dzenia, po wtóre zaś – grunt był
piaszczysty i sypki. Tunele prę-
dzej czy później zawalały się,
więc usiłowania te spaliły na pa-
newce.

Warto przypomnieć jeszcze
jedną ucieczkę – tyleż brawuro-
wą, co niezwykłą. Jeden z pol-
skich oficerów, biegle władający
językiem niemieckim, wyprowa-

dził z obozu czterech kolegów.
Przygotowania do akcji trwały
długo. Trzeba było przerobić
polski płaszcz wojskowy i prze-
farbować go na kolor feldgrau,
zrobić atrapę karabinu i hełmu.
Gdy kostium i rekwizyty były już
gotowe, nie zostało nic innego
jak przetestować niemiecką orga-
nizację. We wczesnych godzinach
porannych, przebrany za war-
townika jeniec, wyprowadził
czterech więźniów „do szpitala”.
Wszyscy dotarli do Polski i mogli
wziąć udział w walce z najeźdźcą
z prawdziwą bronią w ręku.

Witold DOMAŃSKI

�	�'��&�	��	��������

Jeden z serii drzeworytów ilustrujących życie obozowe wykonanych przez jeńców
w Woldenbergu 

S p a c e r
Za obozem „dwa ce” pola, łąki, wolność – 
A my tu na spacer tuż przy drutach wolno
Czasem ktoś przystanie, pomilczy, popatrzy:
Jak pan myśli panie? za rok? za dwa? za trzy?

organizacji kombatanckich, przedsiębiorców

i szkół. Uroczystość zakończyła się defiladą kompa-

nii reprezentacyjnej garnizonu lubelskiego oraz

przemarszem pocztów sztandarowych  szkół i sto-

warzyszeń kombatanckich. 

W przededniu uroczystości delegacja żołnierzy

AL złożyła biało-czerwone kwiaty i zapaliła znicze

na mogiłach partyzanckich w Puszczy Solskiej. 

Stanisław ŚWIERCZEWSKI

Środowisko Żołnierzy Armii Ludowej



�� ��������� �		�
��


�������	� ������
����
	� #���
	�
������� ���
	����� ��.�������(� -�
� 5������-����-	���	����	���
����

������ �����
���	$� 4��� ��A����
���
���� ���� �����(� -��� 0��	���
����
��� �������� �����#�
���
3��
��+��������	(�����	�� ������
��#�EFI:����#��	��
����������	���
%45�G%�
��K����������$�5��
���!�
�
���#� ����	� ���� ����� ��-�������
������#���5�����(���	������������
�����������������	����������������
���	��(� � �����
�����#� ��� ����	�
�#��� 
�����
���� � '�������� ;�	���
���$� ' ���-��	�� ���#� �������
)����� %��������� 
������ � 
�����
�
��	� �� 0�������� ��� �����	
�����8�	�������$

5������ �������� ��
	�	�� �
 �O������� ���������
 0��	�#����
��������D�����(����������������#�

�
������������ ���	������ ������
���$� ����������� ���� ����
��
����������������*/%�� ��������(
� ���-��������������
 ����������.����
����(�����
	���#-����
	����
����
�*/%$

J�����(�� ���#�8�	��������)��
����%����������
����#
����� #���
�
	���������� � 0�������$� 5��
��
�������������
�
 ���	�����������
�.��������������������	���
�����
�#������� ���������	�� 
���
�
G%���K$� /����
	�
��	� �#� ���
�
���	���
�� ��� �
��������� 
�����
�����#� ��������� G ���K(� ����
�����G ����K(�����	�I��
������ ����
���#� ��
���
��� ��#-��� ��� ������
������$� 3������� %��������

��-	�� ��-������	���
�����������
#������������	�� ��������� �����
��	��� ���
��� BB� ����	� ���������$

' #���
	���������� � 0�������(
�����
� ����������� ���������(
��
������������ ���
� � ����
��!�
�����
���� #
���� ���-��*�������
45� � %���� �����
"� ����������	

 ���-����$

5��#���
	��	������
���
�������

����	��
 ���
��������8�	�������
��
�
��#������
��������(�
�����
���
������� ����	����� ���������� ������
������ 3�)� GM����K� ���(� �
��
&9$���������#�G%�
��K�
�������G4����
N������K$�

7���� #���
	�����(� � �
�
�������
��
	���)����� %������������ ����
������ ���� 
 �������� 
������������
����� ����������� ����	� � ������
��$
' ����#� ��
������ #��
��	� ���� ���
�
������ ���������#����������������

�����
 ����������� ��
	�	���������
������	���
��� ��������(� � ���-�
�	���	�
 ���$

��#����
�������	�#�� ��������
)�����%������������
���� %���$
5������������������
��� ���������
�#-� ��
������(� ������� EFI&� ���#$
;	�� ����
��� �����#�
������� ��
�����
��� ���
�
	������ G;�	������
��K$�

' �������������	�#�� %����
���
��
�	� ���� �$��$� ����
��	� � �#�

�#�� �������� � �#
�#�� ������
�	�(�����������
 ��
������
��	�
������������ 8���
�#� )��	���
	
'��������� '�����	��� =��
�
�
���
 � 
 ��
������
��	�� ����
���������������� �����
	����� �#��
�#��������G3#��#��K$�E:������)����
%��������� �������� ���� ��� �#���#

������
����	����
�
����������
*��
���� N����
	!������� 
 ������
������ �.�������� � ����������� ���
����	��$

Uroczystości kombatanckie

�������	�� �	���	�������&�	�������

4���� @AAB������� !������	
"��	��� 	��
������ 7���
�		�������	����!��	 ���������	
��������	������	
!����	
������'���!������
���+,1�>+��
�?��7���
���	
������	�	���'%���!����
�	������'����������-%�����)
���	���$�" ���������������� &���
��
"������	�>+���?*�9���!	
�	
�8���	
��	��@ACD������!��
��>+���?�� ��)
���
$��7���
�		��	
�	
��	
������'���>,	���
����
	��?���������	
�������	������������$����������
�	
�
:�!	
������������
$
�	
��� ���	$�" �
"��	'�	����"	*

3�������=�������*/%��� ��O����������������$�%������+�;�ø���;������(���������
)�����%��������������$�5���� O�����

�������������������������



��������� �		�
��
 ��

�����-�����
	���#�����������
��
������
	�	���������������������	��
������ �#������� # ������ ��������
=������� ; � ����������� �����#
�%���$�7�������������(�����
�������
����� � �.������	�� �������#�
#(
������ ������ �	���� ED� ���#�(� ����
����������	������
������������	����
�������
���������	���
�(�-������

������� �����#��������������
��	$
;	�������������������#
������� 
��
�
�
	�� ��� )����� %�����������
� �����
	�������������������	���
	(
����
	�������� ������
 ���������
����
	��� ���
��� BB� ����	� �������
���$

;�ø���;4*/;*3

J��������$�� 0��������� ��������$�3�������)�����%��������������������	���
�
�������������������	��
���
��G%���K$�/����
	�
���#�1������������$�*��
���5��

� ���$�0��
����
���	

���������������"
����	
��	��!���"��	
�
��!����	������������&��	 ���������"��"
��	'��!����
���	��	
���	����		������1���)
�&��	 7���
�&��!�������<<���"���-�	����
"*�1����������
"��	�����!����	
����
�
������ 7���
�		��"ø��������������$�����
!���� *�+�
�����3�����+��������	
���� ����	����� 5��E���
������������������������������-�	����� 	��
����������!��)
�����!������� +���*�+��@AAF��*��"ø�������������!&�!����"
�� �
����" �>����������?�!�������" ������������ �!��	'��	�)
�	��� 7���
�		���"
����������&��1����&�*

W ramach serii Biblioteka Zeszy-

tów Historycznych WiN-u ukaza-

ły się dwa obszerne tomy wspo-

mnień mecenasa Władysława
Siły-Nowickiego. Myślę, że czy-

telnikom „Kombatanta” nie trze-

ba prezentować dokładniej oso-

by autora, znanego przede wszy-

stkim z roli obrońcy w procesach

politycznych okresu stanu wo-

jennego. Z pewnością wówczas

jak i obecnie mniej wiedziano

o wojennej przeszłości tego żoł-

nierza ZWZ-AK, a po zakończe-

niu wojny – inspektora okręgu

lubelskiego Stowarzyszenia „Wol-

ność i Niezawisłość”. 

Zdrada sprawiła, że w połowie

września 1947 roku Mecenas zo-

stał aresztowany wraz z legendar-

nym Hieronimem Dekutow-
skim „Zaporą” i sześcioma pod-

komendnymi. Rozprawa przed

Wojskowym Sądem Rejonowym

w Warszawie zakończyła się orze-

czeniem wyroków śmierci dla

wszystkich oskarżonych. 28 lute-

go 1949 r. Bolesław Bierut za-

stosował prawo łaski tylko w od-

niesieniu do mec. Siły-Nowickie-

go. Był to przede wszystkim efekt

starań Aldony Kojałłowiczo-
wej, siostry Feliksa Dzierżyń-
skiego, w Ambasadzie ZSRR.

Okazać się miało, że ułaskawiony

spędzi w więzieniach łącznie

dziewięć lat oraz dwa i pół mie-

siąca.

We wspomnieniach autor od-

tworzył sceny z celi śmierci, a tekst

uzupełniają fotokopie listów wię-

źnia z tamtego okresu.

Kierat celi śmierci... Przez cały
dzień snuł się krążący w koło
orszak kilkudziesięciu mężczyzn:
młodzi i starzy, Polacy i Niemcy,
wysokie osobistości z konspiracji
i prości chłopi, robotnicy i inteli-
genci, polityczni i kryminaliści.
Tłumaczono sobie sny podtrzy-
mując nadzieję na uratowanie
życia, dyskutowano o przyszłym

ustroju Polski, grano w karty,
a ściślej mówiąc w specjalnie
oznakowane zapałki. W myślach
powracano do najbliższych, przy-
pominano fakty z wolności. Mece-
nas Siła-Nowicki po wieczornym
apelu i zgaszeniu świateł przystę-
pował do opowiadania Trylogii
Henryka Sienkiewicza, skutkiem
czego zyskał przezwisko „Zagło-
ba”. Gdy skończył Potop wielu
współtowarzyszy miało łzy
w oczach, a płk Broński wygłosił
pochwałę: Jak tak dalej pójdzie,
to Pana Wołodyjowskiego lepiej
pan opowie, niż go Sienkiewicz
napisał. 

To tylko mały fragment z ob-

szernych, niezwykle wartościo-

wych wspomnień doprowadzo-

nych do września 1993 roku. Ca-

łość ukazała się m.in. dzięki dofi-

nansowaniu przez Urząd do

Spraw Kombatantów i Osób

Represjonowanych. 

A.D.

Biblioteczka kombatanta
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23 maja br. Urząd ds. Kom-

batanów i Osób Represjo-

nowanych odwiedziła delegacja

leśników-kombatantów. Dr inż.

Jerzy Baczuk, wiceprezes Komi-

sji Leśników Kombatantów przy

Ministerstwie Środowiska i Dy-

rekcji Generalnej Lasów Pań-

stwowych i prezes Koła ŚZŻAK

przy ministerstwie, mgr inż. Zbi-
gniew Adamowicz, wiceprezes

tego Koła i mgr inż. Zbigniew
Zieliński – prezes honorowy

organizacji leśników-kombatan-

tów przybyli, by wręczyć kierow-

nikowi Urzędu Janowi Turskie-
mu kolejny tom książki Chłopcy
z Lasu – wspomnień leśników

uczestników II wojny światowej,

i przedstawić organizację leśni-

ków-kombatantów. Po spotkaniu

z kierownikiem Urzędu komba-

tanci-leśnicy odwiedzili także je-

go zastępcę, wiceministra Jana
Kołtuna oraz Dyrektora Depar-

tamentu Wojskowego płk. Jerze-
go Kozłowskiego.

Komisja do Spraw Leśników

Kombatantów przy Dyrekcji Ge-

neralnej Lasów Państwowych

(tak brzmi pełna nazwa organiza-

cji) zajmuje się m.in. koordyna-

cją działalności kół różnych śro-

dowisk kombatanckich, do

których należą byli leśnicy. Jest

ich w Komisji około tysiąca. Po-

nadto w oparciu o zasoby archi-

walne ośrodków badawczych le-

śnictw w Gołuchowie k. Kalisza

i Bedoniu k. Łodzi oraz Muzeum

Partyzantów-Leśników w Spale

prowadzi działalność naukowo-

badawczą, wydawniczą i publicy-

styczną. Komisja wydała już 6 to-

mów książki Chłopcy z Lasu. Jej

członkowie opublikowali wiele

artykułów o udziale leśników

w walkach na wszystkich fron-

tach II wojny światowej w mie-

sięcznikach „Echa Leśne”, „Syl-

wan”, „Las Polski”, „Trybuna Le-

śnika” i innych. Według najnow-

szych badań podczas wojny wal-

czyło około 11 tysięcy leśników,

4 tysiące z

nich poległo

lub zostało

zamordowa-

nych. Według

tak zwanej li-

sty katyńskiej

w Katyniu za-

mordowano

800 leśników,

którzy byli

o f i c e r a m i

Wojska Pol-

skiego i do-

stali się do

niewoli so-

wieckiej we

w r z e ś n i u

1939 roku. Dr

hab. inż. Ma-
ciej Borczyń-
ski oszaco-

wał, że 78%

leśników dzia-

łało w Armii Krajowej i Narodo-

wych Siłach Zbrojnych, 8% w Lu-

dowym Wojsku Polskim, 7%

w Polskich Siłach Zbrojnych na

Zachodzie, 5% w Batalionach

Chłopskich oraz 2% w Armii Lu-

dowej.

Komisja ds. Leśników Komba-

tantów wspólnie z kołami tere-

nowymi organizuje co dwa lata

zjazdy leśników-kombatantów.

Ostatni odbył się w 2000 roku

w Zamku i Ośrodku Badawczym

Leśnictwa w Gołuchowie. Ucze-

stniczyło w nim ok. 300 delega-

tów. 

Organizacja zrzeszająca leśni-

ków-kombatantów inicjuje rów-

nież i realizuje budowę pomni-

ków i tablic pamiątkowych

w miejscach największych akcji

bojowych leśników. Wielu leśni-

ków było bowiem dowódcami

znaczących oddziałów partyzanc-

kich i zostało odznaczonych za

swoją bohaterską walkę na róż-

nych frontach Krzyżami Virtuti

Militari, Krzyżami Walecznych

oraz innymi odznaczeniami,

m.in. armii alianckich.

Kombatanci-leśnicy organizu-

ją także wyjazdy na wycieczki,

w tym zagraniczne, i spotkania

z kombatantami z innych państw.

W swojej działalności Komisja

korzysta z pomocy finansowej,

lokalowej i obsługi administracji

Lasów Państwowych. Wielu za-

służonych leśników otrzymało

nawet od Dyrektora Generalne-

go Lasów Państwowych galowe

uniformy leśne.

Prezesem Komisji Leśników

Kombatantów przy Ministerstwie

Środowiska i Dyrekcji General-

nej Lasów Państwowych jest od

kilku lat zasłużony leśnik i woj-

skowy (żołnierz AK i 1 Armii WP)

płk mgr inż. Jan Kozyra.

Na podstawie materiałów

Zbigniewa Zielińskiego oprac. F.D.
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Spotkania byłych żołnierzy Świętokrzyskich Zgru-
powań Partyzanckich AK na Wykusie mają długą, bo
już czterdziestopięcioletnią tradycję i pod tym wzglę-
dem nie mogą równać się z nimi żadne inne uroczy-
stości kombatanckie w kraju.

Centralną częścią tegorocznego spotkania była
msza św. koncelebrowana przez biskupa radomskie-
go Zygmunta Zimowskiego oraz opata wąchockie-
go klasztoru. 

Uwagę zwracała licznie zgromadzona młodzież.
To szczególnie cieszy Zdzisława Rachtana „Halne-
go” – przewodniczącego Środowisk Świętokrzyskich
Zgrupowań Partyzanckich „Ponury–Nurt” i organiza-
tora uroczystości. Za punkt honoru postawił bowiem
sobie przekazanie kolejnemu pokoleniu wartości,
jakie niosła ze sobą służba pod sztandarami AK.

Od sześciu lat
w spotkaniach na
Wykusie uczestni-
czą słuchacze Wy-
działu Administra-
cji Systemami Bez-
pieczeństwa Wy-
ższej Szkoły Han-
dlowej w Kielcach.
Studenci przyjeż-
dżają tu wraz z wy-
kładowcami, aby
ślubować poświę-
cenie w służbie Oj-
czyźnie.

W tym roku na
Wykusie po raz
pierwszy wręczo-
na została odzna-
ka zasługi im. majora Jana Piwnika „Ponurego”. Przy-
znawana jest ona wyróżniającym się policjantom.
Laur ten ustanowiony został staraniem Środowiska
Świętokrzyskich Zgrupowań Partyzanckich „Ponury-
Nurt” w porozumieniu z Komendą Wojewódzką Poli-
cji Państwowej w Kielcach.

Kontynuacją spotkania na Wykusie były niedzielne
uroczystości w Wąchocku, wśród których wymienić
należy mszę św. w cysterskim kościele i uroczyste zło-
żenie kwiatów pod pomnikiem „Ponurego”. Uczest-
nicy spotkania, żegnając się zapewniali, że w przy-
szłym roku stawią się tu ponownie. To każe żywić
nadzieję, że wykusowa tradycja przetrwa pielę-
gnowana w przyszłych pokoleniach.

Tekst i fot. Jacek SASIN
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W dniach 15 i 16 czerwca br. odbyło się tradycyjne spotkanie żołnierzy Armii Krajowej środowiska
„Ponury-Nurt” w Wąchocku oraz na pobliskim Wykusie, gdzie w latach 1943–1944 znajdowało się
obozowisko żołnierzy majora Jana Piwnika „Ponurego” – cichociemnego, jednego z najbardziej
znanych dowódców oddziałów partyzanckich Polskiego Państwa Podziemnego.

Kapliczka na Wykusie poświęcona żołnierzom „Ponurego”

Pomnik „Ponurego” w Wąchocku
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Do redakcji przyszedł list od pana Ryszarda Lepa-
rowskiego, prezesa Zarządu Społecznego Komitetu
Ochrony Miejsc Pamięci Narodowej w Zgorzelcu. Po
dokonaniu dwóch skrótów – zrezygnowaliśmy z opi-
su sytuacji cmentarza po 1989 roku i obecnej sytuacji
kombatantów – publikujemy ten list poniżej.

W Zgorzelcu istnieje od lat cmentarz wojenny 2 Ar-
mii Wojska Polskiego. Pochowani na nim żołnierze
polscy oddali życie w czasie forsowania Nysy Łużyc-
kiej i na polach wojennych Łużyc. Jest to jeden z naj-
większych cmentarzy wojennych w Europie i jeden
z dwóch największych cmentarzy wojennych w Polsce
(drugi to cmentarz 1 Armii Wojska Polskiego w Sie-
kierkach) (...).

W 1999 roku, w wyniku wspólnych działań związ-
ków wojskowo-kombatanckich powołano w Zgorzelcu
Społeczny Komitet Ochrony Miejsc Pamięci Narodowej,
który działa na prawach stowarzyszenia. W statucie
jasno i wyraźnie określono, że jedynym jego celem jest
renowacja miejsc pamięci narodowej. Odrzucono
wszelkie polityczne aspekty działania, a nawet posu-
nięto się dalej, bo do organu założycielskiego nie za-
proszono osób znanych z upolityczniania działań,
w których biorą udział. Zarząd Komitetu postawił so-
bie za cel rozpowszechnienie idei renowacji cmenta-
rza, jako miejsca historii, pamięci i chwały oręża pol-
skiego. Z informacji, które otrzymaliśmy z terenu całe-
go kraju wynikało, iż nasza inicjatywa znajdzie rzesze
zwolenników.

Listy do redakcji

!���	��������	����	�������	0	/��	�	�&������1

Fundacja Filmowa Armii Krajo-
wej powstała w 1993 roku z ini-
cjatywy Światowego Związku
Żołnierzy Armii Krajowej oraz
Wytwórni Filmów Dokumental-
nych i Fabularnych w Warsza-
wie, z założeniem dokumento-
wania działań podejmowanych
przez AK w celu odzyskania
przez Polskę niepodległości po
II wojnie światowej. Autorzy tej
inicjatywy mieli bowiem świa-
domość, iż przekaz filmowy, ja-
ko najłatwiejszy w percepcji, po-
zwala najefektywniej dotrzeć do
młodego pokolenia – przekazać
mu wiedzę o najnowszej historii
Polski i kształtować patriotycz-
ne postawy.

Pierwszy film dokumentalny pt.
Powstanie Warszawskie został zrea-
lizowany w 1994 roku i pokazany
w Teatrze Wielkim podczas obcho-
dów 50. rocznicy wybuchu Powsta-
nia. Tego samego dnia wyemitował
go I program TVP. Ponieważ Funda-
cja nie prowadzi działalności nasta-
wionej na zysk, a jedynie korzysta
z dotacji, darowizn i wkładów
współproducentów filmów, posta-
nowiono fundusze pozostałe z reali-
zacji tego filmu zainwestować w na-
stępne projekty. W ten sposób w la-
tach 1994–2001 powstało 8 dal-
szych filmów. Kolejny zostanie
prawdopodobnie ukończony w tym
roku, jeżeli Ministerstwo Kultury

wywiąże się ze zobowiązań podję-
tych wcześniej przez Komitet Kine-
matografii  (zlikwidowany na po-
czątku br.). Dotychczas na nasz apel
o wsparcie finansowe odpowiedział
pozytywnie Urząd ds. Kombatantów
i Osób Represjonowanych.

Trudno tu wymienić wszystkie
trudności, z jakimi borykała się
Fundacja, starając się dotrzeć do
najwiarygodniejszych materiałów
źródłowych i relacji nielicznych już
żyjących świadków ówczesnych wy-
darzeń. Najistotniejszy jest brak
środków finansowych na przykład
na wyjazdy, które umożliwiłyby do-
tarcie do archiwów zagranicznych
i akowców mieszkających poza gra-
nicami kraju.

Kończąc obecnie dziesiąty doku-
ment, poświęcony działaniom
struktur cywilnych Polskiego Pań-
stwa Podziemnego, chcielibyśmy –
zdając sobie sprawę, że będzie to
najpewniej nasze ostatnie zadanie –
podjąć niezwykle trudną, ale chyba
potrzebną inicjatywę realizacji filmu
fabularnego, który na podstawie
wybranych przeżyć młodzieży zaan-
gażowanej w konspirację, pokazał-
by całą złożoność losów tego poko-
lenia. Mottem tego filmu byłby zna-
ny każdemu Polakowi tytuł, wyda-
nej jeszcze w czasie okupacji, książ-
ki Aleksandra Kamińskiego Kamie-
nie na szaniec. Film byłby oczywi-
ście wzbogacony informacjami

o dalszych losach bohaterów książki
oraz ich rówieśników.

Jest oczywiste, że Fundacja, na-
wet z zadeklarowanym poparciem
WFDiF – dysponującej zapleczem
technicznym oraz z obietnicą udzia-
łu w przedsięwzięciu wybitnego
scenarzysty (żołnierza AK) – nie
podoła takiemu wyzwaniu bez pa-
tronatu najwyższych czynników
państwowych i zabezpieczenia
znacznych środków finansowych.

Realizacji tego filmu nie powin-
no się odkładać. Są to bowiem
ostatnie lata, kiedy można skorzy-
stać z konsultacji świadków tamtych
wydarzeń, a także ostatnia chwila na
rozpoczęcie projektu, jeżeli film
miałby powstać przed uroczysto-
ściami obchodów 60. rocznicy wy-
buchu Powstania Warszawskiego.
Byłby to hołd dla tych wszystkich,
który walczyli o Polskę i nie docze-
kali odzyskania niepodległości.

Dwa lata na realizację filmu fabu-
larnego (do lipca 2004 r.) to bardzo
mało. Dlatego apelujemy do najwyż-
szych czynników państwowych, pu-
blicznej telewizji, banków, które zre-
sztą niejednokrotnie już wspomaga-
ły polskie filmy, o wsparcie finanso-
we. Wszystkie media prosimy o stwo-
rzenie przychylnego klimatu, który
powinien sprzyjać atmosferze spo-
łecznej aprobaty dla tej inicjatywy.

Tadeusz FILIPKOWSKI
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Wiele osób skłonnych jest są-
dzić, że działalność stowarzy-
szeń kombatanckich to przede
wszystkim obchody rocznic wy-
darzeń historycznych. Tymcza-
sem ich aktywność jest znacznie
szersza. Na przykład weterani z
Piaseczna sami organizują sobie
wypoczynek.

O Miejsko-Gminnym Kole
Związku Kombatantów RP i Byłych
Więźniów Politycznych pisaliśmy
już w poprzednim numerze „Kom-
batanta”.

Współpraca z władzami samo-
rządowymi gmin Jeziorna i Pia-
seczno oraz stałe kontakty z jed-
nostką wojskową w Kołobrzegu
zaowocowały kolejnym wyjazdem
członków Koła do uzdrowiska nad
Bałtyk. Tym razem podwarszawscy
weterani spędzili dziesięć wspa-
niałych majowych dni w Jarosław-
cu niedaleko Ustki. 41 osób biorą-
cych udział w wyprawie wypoczę-
ło i wzmocniło kondycję nad pol-
skim morzem.

Od kilku lat nie jeździmy już
na krótkie wycieczki – mówi Ta-
deusz Pawłowski prezes Koła –
Uznaliśmy, że bardziej potrzebne
są nam wyjazdy do sanatoriów,
gdzie możemy skorzystać z zabie-
gów leczniczych i podreperować
zdrowie.

Przy okazji pobytu w Kołobrze-
gu członkowie Koła spotkali się
z przedstawicielami lokalnej Rady

Współpracy Organizacji Komba-
tanckich oraz Związku Byłych Żoł-
nierzy Zawodowych i Oficerów
Wojska Polskiego. Zaprezentowa-
ne zostały osiągnięcia oraz bieżąca
działalność stowarzyszeń. Szcze-
gólne wrażenie na gościach zrobi-
ła harmonijna współpraca koło-
brzeskich zrzeszeń kombatanc-
kich. Łączy je świadomość, że ra-
zem mogą osiągnąć więcej i lepiej
służyć swoim członkom.

Spotkaliśmy się z ludźmi
o wielkim patriotyzmie, umieją-
cych współpracować w duchu ko-
leżeństwa i zgody – podsumował
swoje wrażenia ze spotkania pre-
zes Pawłowski.

Kombatanci z Piaseczna i Koło-
brzegu wspólnie złożyli wiązanki

kwiatów na kwaterach poległych
w 1945 r. żołnierzy 1 Armii Wojska
Polskiego oraz przed pomnikiem
Armii Krajowej.

Jedną z atrakcji przygotowa-
nych przez gospodarzy był udział
w nocnych ćwiczeniach na poligo-
nie obrony przeciwlotniczej. Nie-
słychanie emocjonujące i mające
szczególny urok dla byłych żołnie-
rzy okazały się salwy rakiet OPL.
Dzięki pomocy dowódcy jednostki
zorganizowana również została
wycieczka autokarowa do zamków
w Sławnie i Darłowie. Na zakoń-
czenie pobytu nad morzem odbyło
się wzruszające spotkanie z kadrą
i żołnierzami służby zasadniczej.

G.W.
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Zwróciliśmy się również do wojewody dolnoślą-
skiego, któremu zarzuciliśmy brak należytej dbałości
o obiekty cmentarnictwa wojennego i wskazaliśmy
źródła finansowania – jednym z nich jest np. Rada
Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa. Zwróciliśmy też
uwagę na inicjatywy innych krajów podejmowane na
terenie Polski. Chodzi tutaj na przykład o porządko-
wanie cmentarzy Opolszczyzny przez młodzież z kra-
jów zachodnich  przy osobistym udziale wojewody
opolskiego.

W wyniku podjętych działań ROPWiM przyznała na
renowację cmentarza 2 AWP 150 tys. zł, które zostały
już zagospodarowane. Liczyliśmy ponadto na inicjaty-
wy zarządów głównych związków i stowarzyszeń
o profilu wojskowo-kombatanckim. Oczekiwaliśmy, iż
zarządy zwrócą się do swoich członków o zadeklaro-
wanie chociażby po 1 zł, co dałoby ogromne sumy

w skali kraju. Przeglądając wydawnictwa związkowe
byliśmy przekonani, że każdy członek związków wspo-
może nasze działania, bo przecież cmentarz 2 AWP jest
symbolem wojska, symbolem munduru i chwały na-
szego oręża. Tak się jednak nie stało (...).

Zarząd Komitetu zwraca się zatem do wszystkich
z apelem o udzielenie pomocy w realizacji naszego
dzieła.

Wszelką okazaną nam pomoc finansową prosimy
kierować na adres:

Społeczny Komitet Ochrony Miejsc Pamięci Narodowej

59-900 Zgorzelec, ul. Armii Krajowej 103

tel. 0600419278, fax (0 – nr oper. – 75) 7755010

nr konta: 

Bank Zachodni S.A. o/Zgorzelec

38 1090 1968 0000 0005 2203 5811
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Informujemy...
Nowe stowarzyszenia

Do rejestru stowarzyszeń wpisano:

97 Towarzystwo Porozumienia Polsko-Białoruskiego, 00-033 Warszawa, ul. Wojciecha Górskiego 7,

prezes – Marian Walczak

98 Fundacja „Fundusz Pomocy Sybirakom”, 00-060 Warszawa, ul. Królewska 27, prezes Zbigniew
Kumoś
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P
rzypomnijmy w skrócie dramatycz-

ne wydarzenia sprzed lat. 27 maja

1944 roku, o świcie, na brzeg Prype-

ci w rejonie jeziora Strybuż, wyszły od-

działy 27 WDP AK dowodzone przez kpt.

Kazimierza Rzaniaka „Gardę” oraz od-

dział partyzantki radzieckiej. Razem ok.

750 żołnierzy. Wzdłuż Prypeci, w jej gór-

nym biegu, przebiegała wówczas linia

frontu między wojskami niemieckimi i ra-

dzieckimi. Wysłany wspólny patrol nie

zdążył, z wielu przyczyn, powiadomić ra-

dzieckiego dowódcy o planowanym prze-

kroczeniu rzeki. Dowódcy grupy otoczo-

nej ze wszystkich stron przez przeważają-

ce siły niemieckie, choć świadomi wiel-

kiego ryzyka, postanowili jednak rozpo-

cząć przeprawę.

Niemcy, którzy w obawie przed nadciągającą

dużą grupą nierozpoznanego wojska opuścili

swoje umocnienia, niespodziewanie otworzyli

ogień z broni maszynowej, moździerzy i dział ar-

tyleryjskich. Polscy i radzieccy żołnierze z nie-

ludzkim wysiłkiem pokonywali w biegu zasieki

z drutu kolczastego i bagnistą, płaską łąkę, po-

przecinaną licznymi kanałami melioracyjnymi.

Z radzieckiej strony uderzyły serie cekaemów, za-

gęszczając ogień niemiecki. Rozpętało się praw-

dziwe piekło.

Skutki przeprawy były tragiczne. Gdy zdzie-

siątkowane oddziały zebrały się na radzieckim

brzegu, nie doliczono się ponad 200 polskich

i 70 radzieckich partyzantów. 

Wszystkich akowców rozbrojono. Rannych

odtransportowano do szpitali, a pozostali zasilili

jednostki 1 Armii Polskiej, stacjonującej w tym

czasie na Wołyniu. Polski dowódca – kpt. Rzaniak

– w tajemniczych i do końca niewyjaśnionych

okolicznościach zaginął bez wieści, już na stro-

nie radzieckiej.

Przez wiele następnych lat Prypeć strzegła

swej tajemnicy. Żołnierskie kości głęboko wchło-

nęły bagna, porosłe szuwarami i trzci-

nami. Jedynie w pamięci uczestników

przeprawy i starszych okolicznych mie-

szkańców zachowały się jej szczegóły.

Dopiero po upływie z górą półwie-

cza, kilka lat temu kombatanci ze Śro-

dowiska Żołnierzy 27 WDP AK, po na-

wiązaniu kontaktu z lokalnymi władza-

mi i uzyskaniu dofinansowania z Rady

Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa,

doprowadzili do postawienia znaku

pamięci. 

27 maja br., wokół pomnika mające-

go formę wysokiego kopca zwieńczo-

nego czarnym krzyżem, na ogromnej

łące zebrała się niezliczona gromada
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27 maja br., dokładnie w 58. rocznicę tragicznego forsowania Prypeci i linii frontu przez
oddziały 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej, w miejscu przeprawy, z udziałem
licznie przybyłych kombatantów i miejscowej ludności odbyły się uroczystości, podczas
których poświęcono pomnik poległych żołnierzy.
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dokończenie na str. 11


