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JERZY JAN KOZ¸OWSKI

Ur. 31 maja 1946 w Inowroc∏awiu. Oficer rezerwy, magister peda-
gogiki – absolwent Liceum Pedagogicznego w Inowroc∏awiu i Wy˝szej
Szko∏y Pedagogicznej w Bydgoszczy. Studia wojskowe odby∏ w Oficer-
skiej Szkole Wojsk Zmechanizowanych we Wroc∏awiu. W 1969 zosta∏
mianowany na stopieƒ podporucznika Wojska Polskiego. Nast´pnie
s∏u˝y∏ w jednostkach specjalnych (czerwonych beretów) w Bydgoszczy
i Dziwnowie oraz (1980-1986) w Sztabie Pomorskiego Okr´gu Woj-
skowego.

W 1987 przechodzi do s∏u˝by w Ministerstwie Obrony Narodowej.
Zajmuje si´ m.in. problemami spo∏ecznymi, wychowawczymi i parlamentarnymi. W 1994 obejmuje w MON sta-
nowisko dyrektora Biura Organizacyjno-Administracyjnego Wiceministrów Obrony Narodowej ds. Spo∏ecznych
i Parlamentarnych, potem Szefa Sekretariatu Podsekretarza Stanu ds. Spo∏ecznych i Szefa Sekretariatu Sekreta-
rza Stanu – I Zast´pcy Ministra Obrony Narodowej. W styczniu 2002 zostaje dyrektorem Departamentu Wojsko-
wego w Urz´dzie ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych.

Od 1987 podpu∏kownik, a od 1992 pu∏kownik Wojska Polskiego. 1988-1991 studiowa∏ na Wydziale Stosunków
Mi´dzynarodowych w Akademii Nauk Spo∏ecznych w Moskwie, a w 1997 by∏ s∏uchaczem studiów podyplomo-
wych w amerykaƒskim Centrum Studiów Strategicznych i Ekonomiki Obrony im. G. Marshalla w Garmisch
Partenkirchen (Niemcy).

Bezpartyjny. ˚onaty, ma córk´ i syna. Lubi teatr i muzyk´ (gra m.in. na pianinie i skrzypcach). Interesujà go
te˝ sporty powietrzne, w tym szczególnie spadochroniarstwo – podczas s∏u˝by w wojsku odda∏ 124 skoki.

UroczystoÊç wr´czenia nominacji nowo powo∏anemu zast´pcy kierownika Urz´du odby∏a si´ 10 czerwca. 
Wiceministra Jerzego Koz∏owskiego nie trzeba szerzej przedstawiaç. Od wielu lat zajmowa∏ si´ w MON sprawami
kontaktów wojska ze spo∏eczeƒstwem, a w ciàgu ostatniego pó∏tora roku – jako szef departamentu, który, mi´dzy
innymi, zajmuje si´ organizacjà uroczystoÊci kombatanckich i rozpatrywaniem wniosków o przyznanie wy˝szych
stopni wojskowych – da∏ si´ szerzej poznaç z jak najlepszej strony równie˝ Êrodowiskom kombatanckim.

10 czerwca, odbierajàc akt nominacji, p∏k Jerzy
Koz∏owski, po 36 latach nieprzerwanej s∏u˝by,
rozsta∏ si´ z mundurem. W zwiàzku z powo∏aniem
na nowe stanowisko zosta∏ zwolniony z zawodo-
wej s∏u˝by wojskowej.

od 9 czerwca 2003 roku
zast´pca kierownika Urz´du ds. Kombatantów

i Osób Represjonowanych,
dotychczasowy dyrektor Departamentu 

Wojskowego Urz´du.

W numerze m.in.:
Nasze trudne bytowanie.
Wywiad ze Stefanem Matusewiczem  . . . . . . . . . 4
1 Dywizja Pancerna. Wspomnienia weterana  . . . 7
Tadeusz Andersz – oficer wysokich lotów  . . . . . 10
Zamek Królewski goÊci∏ zwyci´zców
szkolnego konkursu historycznego  . . . . . . . . . . 12
Rozporzàdzenie KRRiTV  . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Posiedzenie Zespo∏u Doradczego ds. Opieki
Zdrowotnej i Socjalnej nad Kombatantami  . . . . 16
Na ok∏adce:
7 czerwca zakoƒczy∏ si´ VIII Ogólnopolski Konkurs
Historyczny „Losy ˝o∏nierza i dzieje or´˝a polskiego”.
Zadania ostatniego etapu wcale nie by∏y ∏atwe.
Fot. B. Materska

Minister Jan Turski wr´cza akt nominacyjny swojemu zast´pcy.

fot. B. Materska

fot. B. Materska
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Obchody Roku Gene-
ra∏a Sikorskiego trwajà ju˝
od kilku miesi´cy, jednak
ich apogeum przypada
obecnie. 7 czerwca odby∏y
si´ uroczystoÊci ods∏oni´-
cia pomnika Genera∏a
w Kotowej Woli (sprawoz-
danie z nich drukujemy na
str. 22 i 24), a 17 czerwca
w Warszawie, w gmachu
Centralnej Biblioteki Woj-
skowej,  konferencja na-
ukowa poÊwi´cona szero-
kiej prezentacji sylwetki
W∏adys∏awa Sikorskiego
zgromadzi∏a grono wybit-
nych historyków – znaw-
ców dziejów najnowszych. 

W najbli˝szych dniach:
w Krakowie (28 czerwca),
Warszawie i Londynie (3  i 4 lipca) b´dà mia∏y miejsce uroczystoÊci centralne. B´dà one upami´tniaç nie tylko po-
staç Genera∏a, ale tak˝e wysi∏ek zbrojny polskich  ˝o∏nierzy, którzy przez wszystkie lata II wojny Êwiatowej, na
wszystkich frontach, walczyli o niepodleg∏oÊç Rzeczypospolitej.

O Tobie, w kurzu bibliotek nie drzemià poematy…
Kalendarzy czerwienià nie zdobià Twoje daty…
W tysiàcach szkó∏ wierszyków pe∏nych euforii
O Tobie nie cytujà panie od historii…
I dnia 4-ego lipca w rocznic´ wieÊci Hioba
O Twojej Êmierci kraju nie spowija ˝a∏oba…

A przecie˝ w mrocznej nocy II wojny zawiei
Ty by∏eÊ dla Polaków tà iskierkà nadziei,
Której Êwiat∏o – wbrew nag∏ej Francji uleg∏oÊci
Wobec Niemców – nie da∏o zgasnàç Polskiej paƒstwowoÊci
M∏odziutkiej, ledwo dwudziestoletniej…

To… Tobie Premierze, Naczelny Wodzu Armii –
Jej m∏odzi ˝o∏nierze, rozproszeni po Êwiecie,
W obozach, za drutami zawdzi´czajà, ˝e znowu
Ojczyzny obroƒcami staç si´ mogli
I biç si´ za Polsk´… legalnie w mundurach…

Dzi´ki Tobie lotnicy Polacy
Mogli w chmurach, w s∏ynnej Bitwie o Angli´,

W niebo wnieÊç nadziej´:
˚e Polska nie zgin´∏a. ˚e walczy. ˚e istnieje…

Ty… potrafi∏eÊ scaliç dla sprawy Narodowej
Podziemny Ruch Oporu w jednej Armii Krajowej.
I powsta∏a jedyna – z Twojej inspiracji –
Najwi´ksza armia Êwiata, walczàca w konspiracji…

Ty tak˝e, Generale, swoim niezwyk∏ym czynem,
Podpisujàc uk∏ady z Majskim i Stalinem,
Wyzwoli∏eÊ tysiàce sybirskich niewolników:
Zes∏aƒców z rodzinami, wi´êniów i ∏agierników…

Wdzi´czni Bogu i Tobie za ten cud ocalenia
Z piek∏a: g∏odu, ob∏udy, Êmierci i poni˝enia –
My, Sybiracy modlitwà i pochyleniem Sztandaru
Czcimy Twà pami´ç w Rocznic´ Tragedii Gibraltaru…

Marian Jonkajtys

Utwór pochodzi z tomu Mariana Jonkajtysa
W Sybiru bia∏ej d˝ungli, Warszawa 2003.

Na sali konferencyjnej Centralnej Biblioteki Wojskowej zasiedli liczni kombatanci.

W rocznic´ Êmierci
gen. Sikorskiego w Gibraltarze

fot. K. K´pka
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– Jest Pan
doÊç cz´stym
goÊciem w Pol-
sce, osobà bar-
dzo cenionà
i lubianà, ale
z pewnoÊcià
wielu naszych
C z y t e l n i k ó w
nie mia∏o jesz-
cze okazji po-
znaç lidera pol-
skich komba-

tantów na Wileƒszczyênie. Zacznijmy zatem od paƒ-
skiej biografii.

– Urodzi∏em si´ w 1926 roku w powiecie oszmiaƒ-
skim; naszym ziomkiem by∏ mi´dzy innymi genera∏
Lucjan ˚eligowski. Hartowa∏o mnie harcerstwo, a na-
uki przerwa∏a wojna. Trzeba by∏o chodziç na tajne
komplety, uczyç si´ konspiracji. RozpowszechnialiÊmy
ksià˝ki podczas okupacji radzieckiej, ja wozi∏em po
wsiach ksià˝ki z biblioteki wuja, profesora Iwaszkiewi-
cza. Za Niemca staliÊmy si´ na tyle doroÊli, ˝e na po-
czàtku pomagaliÊmy ZWZ-AK, zbieraliÊmy broƒ, pe∏-
niliÊmy s∏u˝b´ ∏àczników, a˝ zaliczono nas do party-
zantów. Ja trafi∏em do VIII Brygady „Tura”, posma-
kowa∏em akcji jako „Zmrok”, potem „Kuku∏ka”. Pod-
czas wyzwalania Wilna by∏em w mieÊcie, akcja „Ostra
Brama” zakoƒczy∏a si´ po∏owicznie sukcesem, bo Ro-
sjanie najpierw nam pomogli, a potem nie pozwolili
nawet odbyç defilady. Te˝ znalaz∏em si´ wÊród pod-
st´pnie aresztowanych. W Miednikach nasz dowódca
porucznik „Lipa” powiedzia∏: „Ch∏opcy, kto mieszka
blisko, niech zwiewa, to dobrze nie pachnie, a b´dzie-
cie jeszcze potrzebni Polsce. Trzymajcie ∏àcznoÊç ze
sobà, tylko nie nara˝ajcie si´ za bardzo”. Tak i w dwu-
nastu uciekliÊmy.

– Nie myÊla∏ Pan o przyjeêdzie do Polski?

– Jeszcze wtedy nie, nie bardzo wiedzieliÊmy co
mamy robiç. Ukrywa∏em si´ jak wielu innych. Chcie-
liÊmy zg∏osiç si´ do ludowego wojska, by zatrzeç Êla-
dy. Stawi∏em si´ nawet w marcu 1945 roku do punktu
werbunkowego na Zygmuntowskiej, ale podszed∏ cy-
wil i przekona∏, ˝e to z∏y pomys∏. Radzi∏, byÊmy prze-
czekali jeszcze kilka miesi´cy, wojna zbli˝a∏a si´ do

koƒca. To czekaliÊmy, nowa w∏adza jednak nas tropi-
∏a. Wpad∏em, dziesi´ç dni trwa∏o Êledztwo, bicie ∏opa-
tà po g∏owie, kopanie i wcià˝ te same krzyki: „Mów
bandyto, gdzie masz broƒ, z kim si´ kontaktujesz”.
Po∏amali mi ˝ebra, przetràcili kr´gos∏up. Pewnie bym
˝ywy stamtàd nie wyszed∏, gdyby nie ojciec. Dotar∏ do
kochanki dowódcy kapitana sowieckiego, da∏ okup,
nawet nie wiem ile, bo nigdy nie chcia∏ tego powie-
dzieç. Inna sprawa, ˝e wieczorem mnie wypuÊcili,
a rano przyjechali do domu, ˝eby znów zabraç. Mnie
nie by∏o, wzi´li ojca Piusa, tak go um´czyli, ˝e po˝y∏
tylko pó∏ roku. Co robiç? Rodzina, koledzy pociesza-
li si´, ˝e ten bolszewizm nie potrwa d∏ugo. Czekali-
Êmy, nie wyjechaliÊmy do Polski. Potem ˝eÊmy ˝a∏o-
wali tej decyzji, dziÊ mam inny poglàd. ByliÊmy po-
trzebni nadal w Wilnie.

– Trzeba by∏o wtopiç si´ w nowe uk∏ady. Grozi∏a 
wywózka.

– Udawa∏o si´ jakoÊ. Wyrobi∏em sobie nowe doku-
menty, odm∏odzi∏em si´ o trzy lata, chcia∏em si´ nadal
uczyç. Z tym fa∏szerstwem to te˝ ciekawie by∏o, bo kie-
dy stanà∏em na komisj´ poborowà do Armii Czerwo-
nej, to si´ przyzna∏em. Straszyli, ˝e posadzà do wi´zie-
nia, skoƒczy∏o si´ jednak na 150 rublach kary. T∏uma-
czy∏em im, ˝e ojciec umar∏ za szybko, brat zginà∏ bez
Êladu w 1944 roku, ja chcia∏em ˝yç. Skoƒczy∏em z k∏o-
potami Politechnik´ w Wilnie, zatrudni∏em si´ jako kie-
rowca ci´˝arówek, bo dobrze p∏acili. Jeêdzi∏em po ca-
∏ym Zwiàzku, za granic´ tylko nie puszczali, nie nale˝a-
∏em do partii. Dzi´ki temu urzàdzi∏em z pomocà ˝ony
dom w Wilnie, wychowaliÊmy dwie córki, obie majà
wy˝sze wykszta∏cenie.

– Jak zacz´∏o si´ kombatanctwo polskie na Wileƒsz-
czyênie?

– W 1987 roku zacz´liÊmy si´ grupowaç. Jeszcze êle
na nas wtedy patrzyli, ale ju˝ posadziç nie mogli. Szu-
kaliÊmy by∏ych ˝o∏nierzy, przekonywaliÊmy ich, ˝e ju˝
mo˝na si´ przyznaç do udzia∏u w walkach. Przy tej oka-
zji pytaliÊmy i o groby, cmentarze. Wa˝ne sta∏o si´
wsparcie ze strony ambasady polskiej, konsulatu. Jak
zabrak∏o tajnych s∏u˝b sowieckich, to ˝ycie zacz´li nam
utrudniaç niektórzy Litwini. Przyje˝d˝ali i do mnie, ry-
sowali na drzwiach krzy˝e, ˝e niby czeka mnie wyrok
Êmierci. W lutym 1990 roku oficjalnie powsta∏ Klub

Nasze trudne bytowanie

Z prezesem Dobroczynnego Stowarzyszenia Polskich Kombatantów na Litwie
Stefanem Matusewiczem rozmawia Adam Dobroƒski

fot. J. Adamska
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˚o∏nierzy AK Ziemi Wileƒskiej, nawet dosta∏ po roku
sztandar podczas uroczystoÊci w Krawczunach, dzia∏a∏
jednak poza prawem. W tamtych latach niszczono jesz-
cze polskie krzy˝e i tablice, o Armii Krajowej mówiono
tylko êle. Nasze Dobroczynne Stowarzyszenie Polskich
Kombatantów na Litwie istnieje od lutego 1993 roku,
wpis sàdowy uda∏o si´ za∏atwiç w maju 1995 roku. Ma-
my te˝ sztandar poÊwi´cony w lipcu 1997 roku w ko-
Êciele Ducha Âwi´tego, przybywa∏o kó∏ terenowych, za-
troszczyliÊmy si´ o wdowy. Wtedy ju˝ przyje˝d˝ali licz-
nie goÊcie z Polski i my odwiedzaliÊmy Macierz. Mo˝na
by∏o powo∏ywaç si´ na zapisy traktatu polsko-litewskie-
go, co nie zawsze pomaga∏o. Bardzo dzi´kujemy za sta-
∏e dodatki do naszych skromnych rent.

– Ten okres pami´tam i ja dobrze, po obu stronach
by∏y ∏zy wzruszenia. Porzàdkowano na Wileƒszczyênie
cmentarze polskie, odbywa∏y si´ uroczystoÊci, ukazy-
wa∏y ksià˝ki.

– Tak jest i dzisiaj, choç nas ubywa, stajemy si´ starsi,
bardziej schorowani. Zbieramy si´ jednak, stajemy przy
grobach kolegów. Przykro mówiç, ale chyba g∏ówny teraz
problem, to pieniàdze. W najgorszej sytuacji sà najstarsi,
ci w wrzeÊnia 1939 roku, a w najlepszej z ludowego woj-
ska, bo tylko im wyp∏aca si´ z miesi´cznie 480 litów. Do-

datek z Polski to oko∏o stu litów miesi´cznie. Moja eme-
rytura wynosi 280 litów na miesiàc, zimà z ogrzewaniem
p∏acimy czynszu prawie 500 litów. Ratuje nas pomoc jed-
nej z córek, bo druga nie mo˝e znaleêç pracy. Takie jest
to bytowanie. Nie wiem, co dalej, m´czy mnie i choroba.
Chcia∏em odejÊç, na to koledzy: „Nie rób tego Stefan,
bez ciebie nic nie b´dzie, pomo˝emy ci”.

– Czy zanosi si´ na kombatanckie porozumienie
polsko-litewskie?

– Odby∏o si´ takie w 2001 roku, planowano i dalsze,
teraz cicho. Nie ma otwartych wypadów ze strony litew-
skiej, nie ma i zgody na normalne traktowanie zw∏asz-
cza ˝o∏nierzy Armii Krajowej. Wcià˝ s∏ucham, ˝e to by-
∏o wojsko okupacyjne przeciwne wolnej Litwie. Nie by-
∏o mszy pojednania w Glinciszkach i Dubinkach, nie
mówi si´ pe∏nej prawdy o Ponarach. Jak zachowa si´
m∏ode pokolenie? Trzeba mieç nadziej´ i tylko si∏ uby-
wa. Jak te lata szybko przelecia∏y.

– Dzi´kuj´ panie Stefanie za kolejne spotkanie, za
rozmow´. Prosz´ o przekazanie serdecznych pozdro-
wieƒ wszystkim polskim kombatantom na Litwie. Na-
szych zaÊ Czytelników prosimy o udzia∏ w akcjach ma-
jàcych na celu wspieranie Kolegów z Wileƒszczyzny.

Kadecka tablica na Jasnej Górze

Z okazji 85-lecia powstania w Krakowie-¸obzowie
Korpusu Kadetów nr 1 (19 paêdziernika 1918 r.) na Ja-
snej Górze poÊwi´cono na O∏tarzu Matki Boskiej Cz´-
stochowskiej specjalnà tablic´ upami´tniajàcà s∏u˝b´
Ojczyênie kadetów Rzeczypospolitej Polskiej. Ich s∏u˝-
ba ma tradycj´ trwajàcà blisko dwa wieki - od za∏o˝enia
Szko∏y Rycerskiej w 1765 r.

21 maja br. w dniu Âwi´-
ta Kadeta, które jest obcho-
dzone od 1930 r. kapelan
Zwiàzku Kadetów II RP o.
dr Eustachy Rakoczy ZP
dokona∏ uroczystego po-
Êwi´cenia tablicy. W uroczy-
stoÊci wzi´li udzia∏ kadeci II
RP z kraju i zagranicy,
uczniowie Szko∏y nr 12
w K´dzierzynie-Koêlu im.
Zygmunta Kuczyƒskiego
(kadeta, który poleg∏ w II
Powstaniu Âlàskim) oraz za-
proszeni goÊcie.

Przeor Klasztoru Paulinów przeznaczy∏ tablic´ do
Kaplicy Pami´ci Narodu. 

Tablic´ ufundowali kadeci II RP, a przyjazd m∏o-
dzie˝y umo˝liwi∏o wsparcie finansowe Urz´du ds.
Kombatantów i Osób Represjonowanych.

Z. M.

Przed bramà klasztoru na Jasnej Górze stojà kadeci II RP z historycznym sztandarem po-
wstaƒców styczniowych, który w 1923 r. otrzyma∏ Korpus Kadetów nr 1 we Lwowie. Od roku
1990 jest to sztandar Zwiàzku Kadetów II RP

fot. Z. Miko∏ajczak
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Zespó∏ Szkó∏ Budowlanych
im. gen. Stanis∏awa Maczka w Biel-
sku-Bia∏ej od 26 kwietnia 2003 roku
ma sztandar poÊwi´cony swemu pa-
tronowi. Równo rok temu szko∏a
otrzyma∏a imi´ gen. St. Maczka
i znalaz∏a si´ w elitarnej grupie szkó∏
i placówek oÊwiatowych, którym pa-
tronuje legendarny „Baca”.

UroczystoÊci zwiàzane z wr´cze-
niem szkole sztandaru rozpocz´∏y si´
od mszy Êwi´tej w koÊciele pw. Serca
Pana Jezusa w Bielsku-Bia∏ej, konce-
lebrowanej przez ksi´dza infu∏ata
Emila Mroczka oraz kapelana Biel-
skiego Batalionu Desantowo-Sztur-
mowego. W czasie mszy Êwi´tej
ksiàdz infu∏at poÊwi´ci∏ sztandar, któ-
ry symbolizuje szczególnà wi´ê z po-
koleniami naszych przodków, z gen.
St. Maczkiem i jego ˝o∏nierzami. S∏o-
wa: „Bóg, Honor, Ojczyzna” zawsze
mia∏y dla nich szczególne znaczenie.

Nast´pnie na placu przed szko∏à
kpt. Eustachy Jaroszenko, prezes Sto-
∏ecznego Ârodowiska I Polskiej Dywi-
zji Pancernej wr´czy∏ sztandar dyr.
El˝biecie Skrzypek, która powiedzia-
∏a: Dla ca∏ej spo∏ecznoÊci szkolnej jest to
wielkie wyró˝nienie i jednoczeÊnie zobo-
wiàzanie, aby w szkole, której patronuje
gen. St. Maczek dbaç o wartoÊci podsta-
wowe dla ka˝dego cz∏owieka, te, które
wypracowa∏a ludzkoÊç w ciàgu minio-
nych pokoleƒ. Jest to wielkie dziedzic-
two, z którym Êmia∏o idziemy w przy-
sz∏oÊç. Dyr. El˝bieta Skrzypek przeka-
za∏a sztandar m∏odzie˝y, po czym z∏o-
˝ono wieƒce i kwiaty przed tablicà
upami´tniajàcà patrona szko∏y.

Dyr. El˝bieta Skrzypek bardzo
serdecznie powita∏a zaproszonych
goÊci. Na uroczystoÊci obecni byli
m.in. pos∏owie i senatorowie z Pod-
beskidzia, przedstawiciele Kurato-
rium OÊwiaty i Wychowania, samo-
rzàdów lokalnych, Wojska Polskiego.
Przybyli równie˝ goÊcie wyjàtkowi,
szczególnie ciep∏o witani – rotmistrz
Witold Deimel, prezes Âwiatowego
Zwiàzku Kó∏ 1 Dywizji Pancernej im.
gen. Maczka w Londynie, ˝o∏nierze
i przedstawiciele Êrodowiskowych
kó∏ 1 Dywizji Pancernej. Obecni byli
tak˝e przedstawiciele szkó∏ i placó-
wek oÊwiatowych noszàcych imi´
gen. St. Maczka oraz goÊcie z Anglii
i Holandii.

W czasie uroczystoÊci dziesi´ciu
pracowników szko∏y zosta∏o odzna-
czonych Medalami za Zas∏ugi dla
ObronnoÊci Kraju przyznanymi
przez Ministra Obrony Narodowej.
Medale wr´cza∏ zast´pca dyrektora
Departamentu Wojskowego w Urz´-
dzie ds. Kombatantów i Osób Repre-
sjonowanych p∏k Jan Ozga.

Dyr. El˝bieta Skrzypek w swoim
przemówieniu powiedzia∏a, ˝e za-
równo patron, jak i sztandar, który
otrzyma∏a szko∏a to wielkie wyró˝-
nienie i zobowiàzanie: M∏odemu po-
koleniu nale˝y daç korzenie i skrzyd∏a.
Korzenie to wielkie dziedzictwo, z któ-
rym idziemy w przysz∏oÊç, to nasi
przodkowie, to nasz Patron, to system
wartoÊci tworzony w ciàgu wieków, to
tradycja. Skrzyd∏a to idea∏y, te, które
przekaza∏ nam gen. St. Maczek i prze-
kazujà jego ˝o∏nierze, to równie˝ war-

toÊci i wiara ojców naszych. Ten, kto
otrzyma∏ korzenie i skrzyd∏a wie, skàd
wyszed∏, ale potrafi te˝ wróciç. Skrzy-
d∏a pozwolà na prawdziwà wolnoÊç,
a korzenie przypomnà, skàd si´ pocho-
dzi i dokàd zmierza.

G∏os zabrali tak˝e zaproszeni go-
Êcie, rodzice uczniów oraz przedstawi-
ciele Rady M∏odzie˝owej. Na zakoƒ-
czenie program artystyczny zaprezen-
towali uczniowie szko∏y, a zespó∏ gó-
ralski „Dzieci Holajnicy” przedstawi∏
taƒce naszej ma∏ej ojczyzny.

UroczystoÊç by∏a wyjàtkowa, tak
jak wyjàtkowy jest Patron szko∏y.
Uczestnicy przypomnieli sobie gen.
St. Maczka, który swoich ˝o∏nierzy
prowadzi∏ szlakiem chwa∏y, a ca∏e ˝y-
cie pielgrzymowa∏ do swojej ojczy-
zny, która o nim tak d∏ugo nie pami´-
ta∏a. Wielkim prze˝yciem dla wszyst-
kich by∏o tak˝e spotkanie z ˝o∏nie-
rzami, przyjació∏mi gen. St. Maczka,
uczestnikami wydarzeƒ sprzed 60 lat,
ludêmi godnymi naszego najwy˝sze-
go szacunku, dla których honor by∏,
jest i b´dzie sprawà najwy˝szej wagi.
To oni – razem ze swoim dowódcà –
udowodnili, ˝e takie s∏owa jak pa-
triotyzm, wiara, uczciwoÊç, szacunek,
odwaga i wolnoÊç nie sà tylko pusto
brzmiàcymi poj´ciami.

W czasach wspó∏czesnych cz´sto
zadajemy sobie pytania, czy potrzeb-
ne sà nam autorytety, jak uczyç m∏o-
dzie˝ patriotyzmu. Odpowiedê dajà
nam w∏aÊnie takie uroczystoÊci.

Gra˝yna ÂLIWA

Sztandar dla Zespo∏u Szkó∏ Budowlanych 
im. gen. Stanis∏awa Maczka w Bielsku-Bia∏ej

58. rocznica zakoƒczenia II wojny Êwiatowej

„Dzi´kujemy Wyzwolicielom Niderlandów”

Te s∏owa sà zapisane na odznaczeniu przyznanym przez Królestwo Niderlandów polskim kombatantom, ˝o∏nierzom
1 Dywizji Pancernej, którzy pod dowództwem gen. Stanis∏awa Maczka przeszli szlak bojowy od Caen do Wilhelmsha-
ven, wyzwalajàc pó∏nocnà Francj´, Belgi´ i Holandi´. UroczystoÊç uhonorowania Maczkowców tymi odznaczeniami od-
by∏a si´ 17 maja br. w Zespole Szkó∏ Budowlanych w Bielsku Bia∏ej. Uczestniczyli w niej – obok licznie zebranych kom-
batantów z Ko∏a „Katowice” Zwiàzku Kó∏ 1 Dywizji Pancernej i m∏odzie˝y szkolnej - przedstawiciele Królestwa Nider-
landów: ambasador Jan Edward Craanen i attaché obrony p∏k Marinus Kamphuis. Marian KOPIEC
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Jesienià 1943 r.do grupy ˝o∏nie-
rzy, która wykonywa∏a ju˝ swoje çwi-
czenia – strzelanie do tarcz, pod-
szed∏ dowódca plutonu, aby omówiç
wyniki. W czasie pochwa∏ i nagan
powiedzia∏: Adamski, za uzyskanie
dobrych wyników pojedziesz do Edyn-
burga na wyst´py operetki. Jak szybko
mija czas, tak te˝ szybko mija∏o
szkolenie. OtrzymaliÊmy nowy
sprz´t bojowy, przyjecha∏ do nas
s∏ynny genera∏ brytyjski, póêniejszy
marsza∏ek polny – Bernard Law
Montgomery, znany ze zwyci´stw
w Afryce, làdowania na Sycylii, we
W∏oszech, a teraz opracowujàcy pla-
ny „OVERLORD”, czyli làdowania
w Normandii. Montgomery by∏ tak
drobiazgowy, ˝e sposób, w jaki przy-
gotowa∏ swojà taktyk´, cz´sto iryto-
wa∏ prze∏o˝onych. Jego ostro˝noÊç
jednak nie by∏a dyktowana przez
strach, lecz przez mi∏oÊç do swoich
towarzyszy broni. (...) ˚o∏nierze na-
zywali go zdrobniale „Monty”.

13 marca 1944 r. przyjecha∏ do
nas s∏ynny pogromca niemieckiego
gen. Rommla „lisa” spod Alamein
w Afryce, gen. Monty. Kiedy bryga-
da sta∏a w czworoboku na murawie
pola golfowego w okolicach Katryk
przyda∏a si´ nauka musztry i defilad
çwiczonych przez cztery dni. (...) Sa-
lutujàc, stanà∏ na Êrodku czworobo-
ku, przywita∏ nas: „czo∏em polish sol-
diers” (...). W przemówieniu oznaj-
mi∏, ˝e wejdziemy pod jego dowódz-
two, b´dziemy walczyç w Brytyjskiej
21. Grupie Armii (...). B´dziemy nale-
˝eç do 2-giego korpusu kanadyjskiego
gen. Simonsa, no i wreszcie 1 Dyw.
Gen. Stanis∏awa Maczka. Cieszy si´,
˝e b´dzie mia∏ w swoim sk∏adzie ta-
kich ofiarnych ˝o∏nierzy, którzy ró˝ny-

mi drogami przybyli. Sà tu równie˝ ta-
cy, którzy szli w Afryce przeciw mnie,
a teraz pójdà ze mnà, to sà bardzo do-
brzy ˝o∏nierze. Zapowiedzia∏, ˝e b´-

dziemy làdowaç, ˝e Niemcy równie˝
o tym wiedzà, ale nie wiedzà gdzie, bo
majà 3000 mil wybrze˝a, a – doda∏
˝artobliwie – za to ja wiem.(...)

1 Dywizja Pancerna. Wspomnienia weterana

58. rocznica zakoƒczenia II wojny Êwiatowej

Korzystam z tej okazji, aby z∏o˝yç ho∏d rozmaitym formacjom sojuszniczym, 
które s∏u˝y∏y pod moim dowództwem... Polacy i inne narodowoÊci wchodzi∏y w sk∏ad 21. Grupy Armii. 

Wszyscy spe∏niali swoje zadania, zas∏u˝yli na wyró˝nienie i zyskali nasz podziw.
Montgomery of Alamein, marsza∏ek polny

÷

Pomnik 1 Polskiej Dywizji Pancernej (Warszawa, Plac Inwalidów)
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6 czerwca 1944 r. rozpocz´∏a si´
wielka walka morska i powietrzna
pod kryptonimem „OVERLORD”.
Wojska amerykaƒskie i brytyjskie
mia∏y na celu uchwycenie przyczó∏-
ka w Normandii i rozwini´cie na-
tarç w g∏àb Francji. By∏o to rozpo-
cz´cie drugiego frontu ustalonego
przez „Wielkà Trójk´”.

1 Dyw. Panc. dowodzona przez
gen. Maczka zosta∏a zaokr´towana
w Tilbury. Wieczorem 29 lipca
1944 r. przerzucono nas na brzeg
francuski wraz z pojazdami, sprz´-
tem, bronià ci´˝kà oraz ekwipun-
kiem (...). Po odebraniu pojazdów
i broni ci´˝kiej na nabrze˝u Nor-
mandii, co nastàpi∏o bardzo spraw-
nie, przeprowadzono jeszcze raz
konserwacj´ sprz´tu i broni. (...)

Pozosta∏ jeszcze jeden dzieƒ
7 sierpnia na przygotowanie i u∏o˝e-
nie pobranych map i planów, zbroje-
nie granatów oraz po po∏udniu spo-
wiedê. Poranek 8 sierpnia rozpoczà∏
si´ mszà Êw. i komunià. Po Êniadaniu
pad∏ rozkaz „na wozy”. Nast´pujà
przegrupowania ró˝nych jednostek.
Kuchnie polowe dowo˝à obiady.
Wozy zaopatrzeniowe przeje˝d˝ajà
obok ustawionych kolumn z benzy-
nà i amunicjà. Dla nas pad∏ kolejny
rozkaz „dragoni naprzód”. (...) Wy-
przedzi∏y nas czo∏gi, którym torowa-
nie nie sprawia∏o trudnoÊci, lecz oto
pojawi∏y si´ obkopane czo∏gi nie-
przyjaciela. W krótkim czasie kilka
naszych czo∏gów typu „Sherman”
pali∏o si´. RównoczeÊnie nasze „car-
riersy” zosta∏y ostrzelane ogniem ar-
tylerii. Rozsàdek kaza∏ wyjÊç i scho-
waç si´ za wozem. Z lewej strony
siedzia∏ ju˝ starszy dragon Marian
Baran (starszy wiekiem doÊwiadczo-
ny uczestnik kampanii wrzeÊnio-
wej). Obok mnie usiad∏ kapral pod-
chorà˝y Rysiek Malinowski z Kato-
wic. Nagle eksplodowa∏ pocisk arty-
leryjski, RyÊkowi poszarpa∏o brzuch,
szybko wi´c usuwa∏em resztki bluzy

mundurowej, krew i ka∏ rozla∏y si´,
trudno by∏o zdjàç r´kaw, bo r´ka
trzyma∏a si´ tylko na strz´pach skó-
ry. Wyciàgnà∏em Êwie˝o wypranà
koszul´, ˝eby zakryç mu brzuch oraz
za∏o˝yç tampon na r´k´. Rysiek j´-
czy: Co ze mnà? Oszuka∏em go, cho-
cia˝ by∏em kilka godzin po komunii
Êw. Pociesza∏em go, ˝e pójdzie do
szpitala, bo ma brzuch zadraÊni´ty
oraz r´k´ z∏amanà. Marianem zaj´li
si´ inni koledzy, mia∏ g∏ow´ skale-
czonà. Nadjecha∏a sanitarka, która
ich zabra∏a. Prosi∏em sanitariusza,
by zrobi∏, co mo˝e, dostarczy∏ RyÊka
na stó∏ operacyjny. Kiedy nazajutrz
mnie dostrzeg∏ powiedzia∏, ˝e Ry-
siek ˝y∏ jeszcze dziesi´ç minut, zaÊ
Marian do wieczora.

9 sierpnia walki trwa∏y nadal. Od
pó∏nocnego zachodu Êcian´ kot∏a
budowa∏a 21. Grupa Armii Brytyj-
skiej w tym 1 Brygada Pancerna. Od
po∏udniowego zachodu to samo za-
danie wykona∏a Armia Amerykaƒ-
ska, majàc wspólny cel: okrà˝yç do-
borowe wojska niemieckie i za-
mknàç „korek” Falaise.

W dniu 18 sierpnia gen. Mont-
gomery wydaje rozkaz gen. Macz-
kowi, ˝eby 1 Dywizja Pancerna po-
dj´∏a si´ zadania „korka, co t´ bu-
telk´ zamknie”.

19 sierpnia w godzinach popo∏u-
dniowych z∏àczyliÊmy si´ z piechotà
amerykaƒskà (...). 20 sierpnia ty∏y
nasze zosta∏y odci´te, cz´Êç wojsk
wroga uciek∏a, dogoniliÊmy ich do-
piero w Holandii. Dowódca
LXXXIV Korpusu gen. Otto El-
feldt wraz z wy˝szymi oficerami
i wojskiem podda∏ si´. (...) Polacy
otrzymali amunicj´, ˝ywnoÊç i ben-
zyn´, by∏y równie˝ zrzuty z samolo-
tów. Najtrudniej by∏o z odwo˝e-
niem rannych do szpitala. WÊród
poleg∏ych by∏ nasz kierowca Adam
Kolankiewicz (przyszed∏ ze wscho-
du). W czasie pogrzebu artyleria

nas przep´dzi∏a, musia∏em wróciç
na stanowisko. Po drodze mija∏em
sztab pu∏ku oraz wielkà grup´ jeƒ-
ców, wÊród których by∏ GórnoÊlà-
zak, mia∏ zranionà nog´ i wo∏a∏: Je-
zusku Âwi´ty, myÊlo∏ech ˝e byda
u swoich.

20 sierpnia by∏o ju˝ prawie spo-
kojnie. Wojsko niemieckie z ró˝-
nych stron przychodzi∏o i podnosi∏o
r´ce. Pod krzakami le˝a∏o trzech
poleg∏ych niemieckich ˝o∏nierzy,
przyprowadzi∏em kilku jeƒców, ˝e-
by ich pochowali. (...)

W prasie zachodniej i armiach
zachodnich polscy pancerniacy zdo-
byli s∏aw´ w s∏ynnej bitwie pod Fala-
ise w walce z oddzia∏ami hitlerow-
skiej 5-tej armii SS – Obergruppen-
fuhrera Seppa Dietricha. (...)

Przyjecha∏ do nas gen. Montgo-
mery z gratulacjami za m´stwo oraz
opowiedzia∏, jakà taktyk´ zastosowa∏. 

By∏ to skrót trzynastu dni walki,
pozosta∏o jeszcze dwieÊcie siedem-
dziesiàt dni, aby zakoƒczyç 1800 km
drogi do zwyci´stwa, przyczyniç si´
do wspó∏oswobodzenia Francji, Bel-
gii, Holandii, zas∏u˝yç sobie na hono-
rowe obywatelstwo miasta Bredy (...).

5 maja 1945 r. w ma∏ej zatoczce
Morza Pó∏nocnego w okolicach
Wilhelmshaven 10 Pu∏k Dragonów
odprawia mod∏y dzi´kczynne za
zwyci´stwo (...). Grupa Polek i Pola-
ków wywiezionych na przymusowe
roboty, dziÊ wolnych, uczestniczy
z Wojskiem Polskim w nabo˝eƒ-
stwie. Genera∏ Stanis∏aw Maczek
przejà∏ dowództwo 1-go Korpusu
w Szkocji, zaÊ genera∏ Klemens
Rudnicki, który dowodzi∏ w zast´p-
stwie w natarciu 5 Kres. Dywizji na
Monte Cassino, zosta∏ dowódcà
1 Dywizji Pancernej.

Karol WIERZGO¡ ADAMSKI

dokoƒczenie ze str. 7



6 czerwca 2003 r. w Zespole Szkó∏ Ogólnokszta∏cà-
cych nr 22 w Warszawie w trzecià rocznic´ nadania
szkole imienia gen. St. Maczka i wr´czenia sztandaru
odby∏a si´ uroczystoÊç ods∏oni´cia tablicy pamiàtkowej.

Z inicjatywy Sto∏ecznego Ârodowiska 1 Polskiej Dywizji
Pancernej, Dyrekcji Szko∏y, przy wsparciu instytucji paƒ-
stwowych, samorzàdowych, spo∏ecznych, a tak˝e spo∏ecz-
noÊci szko∏y, ufundowano i ods∏oni´to tablic´ pamiàtkowà
Patrona Szko∏y Genera∏a Stanis∏awa Maczka „Bacy”, wiel-
kiego Polaka i patrioty, legendarnego dowódcy 1 Polskiej
Dywizji Pancernej, cz∏owieka niezwyk∏ych zalet ducha, ser-
ca i umys∏u – czytamy na tablicy.

W uroczystoÊci wzi´∏o udzia∏ 280 goÊci i 800
uczniów. By∏a Orkiestra Reprezentacyjna, Kompania
Honorowa Dowództwa Wojsk Làdowych oraz poczty
sztandarowe 1 Polskiej Dywizji Pancernej i Zespo∏u
Szkó∏.

UroczystoÊç zaszczycili swà obecnoÊcià: minister Jan
Turski, kierownik Urz´du do Spraw Kombatantów
i Osób Represjonowanych, p∏k Jerzy Koz∏owski, dyrek-

tor Departamentu Wojskowego Urz´du, przedstawiciele
Urz´du Dzielnicowego Bielany wraz z burmistrzem,
przedstawiciele Ministerstwa Obrony Narodowej, Kura-
torium OÊwiaty i Wychowania, attaché wojskowi, repre-
zentacje szkó∏ im. gen. St. Maczka i zaprzyjaênionych
szkó∏ bielaƒskich, przedstawiciele wielu Êrodowisk kom-
batanckich i kombatanci z 1 Polskiej Dywizji Pancernej.

Przy dêwi´kach marsza Pancerni ch∏opcy wmaszero-
wa∏a orkiestra, Kompania Honorowa i poczty sztanda-
rowe. Przed tablicà umieszczonà na frontowej Êcianie
gmachu szko∏y ˝o∏nierze zaciàgn´li wart´. Orkiestra
odegra∏a hymn paƒstwowy, a chór szkolny odÊpiewa∏
hymn szko∏y My od Maczka. 

Nast´pnie dyr. Ewa Maniszewska przywita∏a wszyst-
kich uczestników uroczystoÊci i wyg∏osi∏a okoliczno-
Êciowe przemówienie, po czym zosta∏ odczytany akt
ufundowania tablicy.

Tablic´ uroczyÊcie ods∏onili minister Jan Turski, p∏k
Jerzy Koz∏owski, kpt. Eustachy Jaroszenko, prezes Sto-
∏ecznego Ârodowiska 1 Polskiej Dywizji Pancernej, pp∏k
Stefan Ba∏uk, prezes Klubu Kawalerów Orderu Wojen-
nego Virtuti Militari. Tablic´ poÊwi´ci∏ kapelan wojsko-
wy ks. pra∏at p∏k Leszek Ko∏oniecki, a nast´pnie z∏o˝o-
no przed nià kwiaty.

P∏k Jerzy Koz∏owski uhonorowa∏ zas∏u˝onych 
pracowników szko∏y medalami „Za zas∏ugi dla obron-
noÊci kraju”. W imieniu odznaczonych podzi´kowa∏ 
dyr. Jerzy Pychyƒski.

Po zakoƒczeniu cz´Êci oficjalnej odby∏ si´ wyst´p
Reprezentacyjnego Zespo∏u Artystycznego Wojska
Polskiego. Gospodarze zaprosili zebranych do zwiedza-
nia szko∏y, prezentowanych w niej sta∏ych i okoliczno-
Êciowych ekspozycji, a póêniej na pocz´stunek.

Janusz GO¸UCHOWSKI
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Ods∏oni´cie tablicy pamiàtkowej w szkole 
im. gen. St. Maczka w Warszawie

fot. R. Bie˝anek

fot. R. Bie˝anek

fot. R. Bie˝anek

Wieniec sk∏adajà przedstawiciele naszego Urz´du

Podczas uroczystoÊci obok kombatanckiego pocztu
sztandarowego, stanà∏ poczet uczniowski.
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Dorastanie

Historia cz´sto
komplikowa∏a losy ro-
daków. Matka Tade-
usza Andersza – Fran-
ciszka z domu Koƒ-
czak – urodzi∏a si´
w rodzinie polskiej we
Francji. Ojciec Piotr
te˝ znalaz∏ si´ na za-
chodzie Europy, a jed-
nà z przyczyn tego
stanu by∏a ch´ç unik-
ni´cia s∏u˝by w armii
niemieckiej.

Po wybuchu wojny
nastàpi∏y kolejne wymuszone migracje i dwóch synów
paƒstwa Anderszów przysz∏o na Êwiat w neutralnej
Holandii, a jednym z nich by∏ w∏aÊnie Tadeusz
urodzony 27 wrzeÊnia 1918 roku. Kilka miesi´cy póê-
niej nasta∏a wolna Polska, Anderszowie jednak w dro-
dze do kraju zatrzymali si´ w Niemczech. W ten spo-
sób synowie opanowali trzeci j´zyk, bo za sprawà ma-
my w∏adali ju˝ francuskim, a dzi´ki niaƒce
holenderskim.

Wreszcie w szóstym roku ˝ycia Tadeusz znalaz∏ si´
w polskim Poznaniu, tu edukacj´ rozpoczà∏ od szko∏y
prywatnej, potem zda∏ egzamin do presti˝owego Gim-
nazjum Bergera, gdzie najbardziej pasjonowa∏ si´
sportem i zasili∏ harcerskà czarnà „trzynastk´”. Silnie
ciàgn´∏o ch∏opaka tak˝e do szybowców, trafi∏ wi´c
na kurs do Ustianowej. Ale o ostatecznym wyborze
kierunku studiów zadecydowa∏ przypadek. Zanosi-
∏o si´ na wyjazd na Politechnik´ do Lwowa, kolega
powiedzia∏ jednak o przed∏u˝onym egzaminie do
Szko∏y Podchorà˝ych Lotnictwa w D´blinie.

Wi´c jednak Szko∏a Orlàt! Specjalistyczne bada-
nia lekarskie w Warszawie przebieg∏y pomyÊlnie, po-
dobnie jak i próba szybowcowa, a na koniec egzami-
ny konkursowe. Szko∏a okaza∏a si´ godna posiada-
nej s∏awy, doborowa kadra nauczy∏a m∏odych pilo-
tów regu∏ walk powietrznych i wielu sztuczek, które
bardzo si´ przydawa∏y póêniej. Niestety, wybuch
wojny sprawi∏, ˝e przyspieszono XIII promocj´,
a o awansach m∏odzi oficerowie, w tym i T. Andersz,
dowiedzieli si´ tu˝ przed przekroczeniem granicy
po∏udniowej RP.

Przygody na làdzie

Tadeusz Andersz znalaz∏ si´ w grupie 20 wybraƒ-
ców, którzy otrzymali rozkaz udania si´ do Konstan-
cji, by tam przejàç francuskie samoloty „Morany”.
Koncepcja pewnie by∏a poprawna, nawiàzywa∏a do
wizji przedmoÊcia rumuƒskiego, niestety zatory na
drogach uniemo˝liwi∏y sprawnà jej realizacj´. M∏odzi
piloci dotarli wi´c nad granic´ dopiero 17 wrzeÊnia, tu
zdj´to im epolety, wr´czono wizy rumuƒskie. Zaczy-
na∏ si´ jednak wielki exodus pokonanych, Rumuni
pod naciskiem Niemiec zmienili regu∏y i zaostrzyli
kontrole. M∏odych pilotów potraktowano wi´c, jak
i innych internowanych Polaków. Andersz uciek∏ jed-
nak z obozu dla internowanych w Slatinie. W pociàgu
dopuÊci∏ si´ ma∏ej manipulacji: tak z∏o˝y∏ posiadany
dokument, ˝e na wierzchu znalaz∏a si´ piecz´ç ru-
muƒska, a tekst pozostawa∏ w ukryciu. Uda∏o si´, kon-
trolujàcy uznali, ˝e to misja specjalna i pozwolili na
kontynuowanie podró˝y. Tylko siedzàcy w przedziale
pasa˝er oÊwiadczy∏ niespodziewanie: Tak bezczelnego
jak pan jeszcze w ˝yciu nie widzia∏em.

Kolejny manewr umo˝liwi∏ m∏odemu pilotowi na-
bycie biletów do Grecji i zakup ubrania. Za ∏atwo jed-
nak wszystko sz∏o, przeczucie podpowiada∏o, ˝e trze-
ba si´ mieç na bacznoÊci. Na wszelki wypadek T. An-
dersz pozby∏ si´ lotniczego kordzika i tak przygotowa-
ny stanà∏ przed kolejnà kontrolà. Udawa∏ studenta
Politechniki Lwowskiej, dosta∏ wi´c pytanie o nazwi-
ska profesorów. Na szcz´Êcie wiele wiedzia∏ o tej wy-
branej jeszcze w szkole uczelni, korzysta∏ z kursu ko-
respondencyjnego organizowanego przez PL.

Uda∏o si´ wi´c i tym razem, a potem zapachnia∏o
wolnoÊcià w Atenach. Tam Andersz pozna∏ polskiego
pu∏kownika, z którym po dziesi´ciu dniach dosta∏ si´
na statek „Pu∏aski”. Nawet choroba morska omin´∏a
dzielnego podporucznika i jako jeden z pierwszych
wylàdowa∏ w Marsylii. Pilotów odsy∏ano przez Lyon
do pó∏nocnej Bretanii. Oficerowie dostawali tam wy-
soki ˝o∏d, szkolono ich oraz ∏udzono szybkim wej-
Êciem do walk z Niemcami. Kiedy wybuch∏a wreszcie
wojna trzeba by∏o samemu organizowaç ewakuacj´.
Fantazji i determinacji starczy∏o, by dotrzeç w ponad
stuosobowej i uzbrojonej grupie do portu w Bordeaux
i tam zapewniç sobie miejsce na statku holenderskim
opuszczajàcych podbità Francj´. W lipcu 1941 r. Tade-
usz Andersz podjà∏ s∏u˝b´ w RAF-ie. ¸àcznie w okre-
sie wojennym wykona∏ 167 lotów operacyjnych, pod-

Tadeusz Andersz

– oficer wysokich lotów
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czas których dosz∏o do 120 spotkaƒ z samolotami nie-
mieckimi. Mo˝e tym jeszcze si´ szczyciç, ˝e ze wszyst-
kich lotów wróci∏ „bez kulki”; jego samolot nie zosta∏
ani razu trafiony.

Przygody w powietrzu

Niektóre z tych wypraw pilot pami´ta znakomicie.
W 1940 r. dowódca dywizjonu wzià∏ go jako jeszcze 
nowicjusza na bocznego. Sam wkrótce zosta∏ trafiony,
pokaza∏y si´ smugi dymu. Jak wróciç spod Pary˝a na
macierzyste lotnisko? Co gorsze, wkrótce skoƒczy∏y
si´ chmurki, a pokaza∏y cztery Messerschmitty, które
na szcz´Êcie troch´ przeszkadza∏y sobie wzajemnie.
Polski pilot zaczà∏ wykonywaç ró˝ne sztuczki dla zmy-
lenia wrogów: zwisy na ogon, opadanie liÊciem, co su-
gerowa∏o trafienie, a na koniec p∏aski korkociàg. Le-
dwie z niego wyszed∏ tu˝ nad ziemià, z przodu poka-
za∏y si´ druty wysokiego napi´cia. Uda∏o si´ przele-
cieç pod nimi, natomiast czyhajàcy z prawej strony
niemiecki pilot nieco si´ zagapi∏ i uderzy∏ w s∏up.

Inny przypadek z prze∏omu 1942 i 1943 r. Polecieli
wówczas jako ubezpieczenie wyprawy bombowej. Na
Dunkierkà w ogniu artylerii przeciwlotniczej samoloty
si´ rozpierzch∏y, ka˝dy ratowa∏ si´, jak potrafi∏. T. An-
dersz zszed∏ poni˝ej linii dachów. W pewnym momen-
cie wydawa∏o si´, ˝e zaczepi o sznury od bielizny i przy-
pomnia∏ sobie na moment dowcipy z Anglii: w ponie-
dzia∏ki co niektórzy piloci wybierali si´ na takowe polo-
wanie na suszàce si´ nad ulicami majteczki damskie.
Teraz chodzi∏o g∏ównie o unikni´cie ostrza∏u z karabi-
nów maszynowych ustawionych na domach. Uda∏o si´,
pilot wróci∏ jako jedyny z ca∏ej dwunastki na w∏asne lot-
nisko. Mechanik po obejrzeniu maszyny przyniós∏ mu
kawa∏ek „zdobycznego” przewodu telefonicznego.

Uznanie zyska∏ Andersz jako dowódca 315 dywi-
zjonu w czasie lotów nad Norwegi´, gdzie nale˝a∏o na
niskich wysokoÊciach ubezpieczaç samoloty angielskie
bombardujàce statki z zaopatrzeniem. Te ostatnie
w dzieƒ ukrywa∏y si´ w fiordach; w morze wychodzi∏y
o zmroku i szuka∏y schronienia przed Êwitem. Trzeba
wi´c by∏o dolatywaç na miejsce akcji lotem koszàcym,
tu˝ nad wodà i w ciemnoÊciach. Nie bardzo udawa∏o
si´ to pilotom angielskim, sprawni okazali si´ Polacy.

Jeszcze barwniej wyglàda opis akcji lotniczej, która
mia∏a doprowadziç do likwidacji trzech oÊrodków Ge-
stapo na terenie Danii. W dwóch pierwszych lotach
nie uzyskano zaskoczenia i w efekcie piloci RAF-u za-
notowali wysokie straty. T. Andersz zabra∏ si´ z drugà
wyprawà jako obserwator i doszed∏ do wniosku, ˝e
niebezpieczeƒstwu mo˝na zaradziç poprzez wcze-
Êniejsze zniszczenie Messerschmittów startujàcych
z lotniska Aalborg. Dla samowolnego przeprowadze-

nia tego manewru trzeba by∏a u˝yç fortelu. Dowódca
polski zameldowa∏ do OÊrodka Operacyjnego, ˝e ma
lekko uszkodzone cztery maszyny i te do∏àczà wraz
z nim nieco póêniej do szyku. Zg∏oszona czwórka
w rzeczywistoÊci wystartowa∏a pó∏ godziny wczeÊniej
od innych i niespodziewanie dla Niemców wzi´∏a kurs
na Aalborg. Zniszczono wi´kszoÊç nieprzyjacielskich
maszyn podczas ich ko∏owania do startu i bombowce
mog∏y spokojnie wykonaç zadanie.

O wielu innych zdarzeniach, cz´sto dramatycz-
nych, a zawsze szcz´Êliwie koƒczàcych si´ opowiada∏
mi Tadeusz Andersz, a jego informacje znajdujà po-
twierdzenie w relacjach innych pilotów i w dokumen-
tach. Powinna powstaç jeszcze jedna ksià˝ka potwier-
dzajàca wysokà klas´ polskich pilotów okresu II woj-
ny Êwiatowej.

Sukcesy nie tylko za sterami

Wojn´ zakoƒczy∏ Tadeusz Andersz w stopniu majo-
ra, ukoƒczy∏ Wy˝szà Szko∏´ Lotniczà, dowodzi∏ krótko
306 dywizjonem myÊliwskim. Mia∏ propozycje przej-
Êcia ju˝ w 1946 r. do lotnictwa angielskiego w tym sa-
mym stopniu, ale na przeszkodzie stan´∏o zdanie na-
rzeczonej, a od marca roku nast´pnego ˝ony – Heleny
Wandy Rutkowskiej. Powrót do s∏u˝by nastàpi∏ wi´c
dopiero w 1956 r., ju˝ nie do lotnictwa wojskowego,
ale transportowego. Po zaledwie roku Andersz uzyska∏
najwy˝szà kategori´ pilota i przejà∏ w Singapurze sa-
molot VIP. „Zaliczy∏” wówczas wi´kszoÊç znanych lot-
nisk od Japonii po Nowà Zelandi´, by∏ jedynym Pola-
kiem pe∏niàcych takà funkcj´. A po 28 latach „latajàcy
Holender” (tak mówiono niekiedy o moim rozmówcy)
przeszed∏ do s∏u˝by ziemnej, w systemach kontroli.
Min´∏y kolejne lata i we wrzeÊniu 1973 r. T. Andersz
definitywnie zakoƒczy∏ s∏u˝b´ w RAF-ie.

Bardzo d∏uga jest lista obowiàzków spo∏ecznych
i politycznych p∏k. Andersza: wiceprezes Stowarzysze-
nia Lotników Polskich, lotniczy adiutant trzech Prezy-
dentów RP na Uchodêstwie, cz∏onek Rady Narodo-
wej od 1981 r., podsekretarz stanu w Ministerstwie In-
formacji RP, cz∏onek wielu rad, funduszów, zarzàdów,
komitetów organizacyjnych i wykonawczych polskich
oraz angielskich, inicjator wydawnictw, uroczystoÊci
upami´tniajàcych dokonania lotników Rzeczypospo-
litej. Równie d∏ugo mo˝na wyliczaç ordery polskie (od
Virtuti Militari poczynajàc) i zagraniczne, listy gratu-
lacyjne, serdeczne wspomnienia kolegów.

To postaç równie˝ dobrze ju˝ znana i doceniana
obecnie w kraju, oficer wysokich lotów.

Adam DOBROƒSKI



Losy ˝o∏nierza i dzieje or´˝a polskiego w latach 1904-1922

Od oÊmiu lat
dla finali-

stów ogólnopol-
skiego szkolne-
go konkursu hi-

storycznego „Losy ˝o∏nierza i dzieje or´˝a polskiego”
poczàtek czerwca to okres wyt´˝onej pracy, emocji
egzaminacyjnych, a w koƒcu radoÊci ze zwyci´stwa.

Ta radoÊç jest szczególnie cenna. W konkursie uczest-
niczà bowiem dziesiàtki tysi´cy uczniów (w ostatnich
latach 60-70 tysi´cy), a do fina∏u dochodzi ich tylko
czterdziestu kilku. Zwa˝ywszy na podzia∏ wed∏ug
stopnia szko∏y – Êrednie, gimnazjalne, podstawowe –
zdobycie miejsca w finale jest jeszcze trudniejsze. Âci-

s∏y fina∏ obejmuje tylko dziewi´ciu uczniów ze szkó∏
Êrednich i tyle samo z gimnazjów i szkó∏ podstawo-
wych. Pozostali sà wyró˝niani w poszczególnych dys-
cyplinach. W tym roku by∏y to: malarstwo batalistycz-
ne; geografia militarna; mundur, broƒ, oporzàdzenie;
pieÊni; Warszawa w latach 1904-1922; znaki i symbo-
le wojskowe; ordery i odznaczenia; fotografie; doku-
menty êród∏owe.

Konkurs zajmuje miejsce szczególne
nie tylko ze wzgl´du na jego szero-

ki zasi´g i wyrobionà ju˝ w szko∏ach
mark´ (zwyci´zcy licealiÊci majà za-
pewniony wst´p na niektóre wy˝sze
uczelnie). Jego wyjàtkowoÊç polega
równie˝ na tym, ˝e – jak ˝aden inny –
∏àczy w sobie wiedz´ historycznà z wy-
chowaniem patriotycznym, ˝e m∏odzie˝
dzi´ki bli˝szemu poznawaniu ludzi,
którzy w przesz∏oÊci walczyli o niepod-
leg∏oÊç i wolnoÊç Rzeczypospolitej,
i którzy w tej walce nie wahali si´ oddaç
w∏asnego ˝ycia, poznaje w∏asne korze-
nie i uczy si´ patriotyzmu oraz kultywo-
wania tradycji narodowych.

Prezentujàc list´ laureatów nie mo˝na zapomnieç
o nauczycielach. Ich rola jest nieoceniona. To oni

potrafià pobudziç zainteresowanie m∏odzie˝y, poka-
zujà drogi poszukiwania prawdy o minionych zdarze-
niach, uczà umiej´tnoÊci odczytywania êróde∏ histo-
rycznych. To im nale˝à si´ przede wszystkim gratula-

Zamek Królew
szkolnego ko

W tegorocznej, VIII ju˝ edycji Konkursu uczestniczy∏o oko∏o 70 tys. uczniów

Najserdeczniejsze podzi´kowania otrzyma∏ 
prezes Marek Gajewski od m∏odzie˝y

Minister Jan Turski, kierownik Urz´du ds. Kombatantów 
i Osób Represjonowanych tradycyjnie wr´cza∏ nagrody zwyci´zcom 
ze szkó∏ podstawowych



cje. Sk∏adamy je wszystkim nauczycielom uczestni-
czàcym w konkursie, ale szczególnie gratulujemy tym,
których wychowankowie zwyci´˝yli. 

SpoÊród wyk∏adowców szkó∏ Êrednich sà to: Grze-
gorz Urbanek z Krakowa, Ryszard Bo˝ek z Elblà-

ga i Anna Skubisz z Wroc∏awia; z gimnazjów: Nina
KwaÊnik z Warszawy, Rafa∏ Kutryba z Bielska Bia∏ej
oraz Damian Komada i Miros∏aw SzczeÊniak ze Z∏o-
toryi. Gratulujemy te˝ nauczycielom szkó∏ podstawo-
wych: Miros∏awie Dom˝alskiej z Brzozia, a przede
wszystkim Julii Myç z Bia∏egostoku, która do Êcis∏ego
fina∏u doprowadzi∏a dwóch swoich uczniów.

W klasyfikacji generalnej szkó∏ Êrednich
– Tomasz Ko∏odziej z I Liceum Ogólnokszta∏-

càcego w Krakowie – I miejsce,
– Wojciech Jarosz z I Liceum Ogólnokszta∏cà-

cego w Elblàgu – II miejsce,
– Jacek J´drysiak z XII Liceum Ogólnokszta∏-

càcego we Wroc∏awiu – III miejsce.

W klasyfikacji generalnej szkó∏ gimnazjalnych
– Miko∏aj Getka z Gimnazjum nr 7 w Warsza-

wie – I miejsce,
– ¸ukasz Dziamski z Gimnazjum nr 9 w Biel-

sku Bia∏ej – II miejsce,
– Olga Szczeniak z Gimnazjum nr 2 w Z∏otoryi

– III miejsce.

W klasyfikacji generalnej szkó∏ podstawowych
– Damian ˚uraƒski ze Szko∏y w Brzoziu

– I miejsce
– Piotr Wojnowski ze Szko∏y nr 33 w Bia∏ymstoku 

– II miejsce,
– Jerzy Kurowicki równie˝ ze szko∏y nr 33 w Bia∏ym-

stoku – III miejsce.

Zupe∏nie wyjàtkowe i nie do przecenienia miejsce
w dziejach Konkursu zajmujà kombatanci, a szcze-

gólnie jeden z nich – prezes Porozumienia Organizacji
Kombatanckich Miasta P∏ocka Marek Gajewski. Potra-
fi∏ on zebraç wokó∏ siebie przedstawicieli zainteresowa-
nych resortów i doprowadzi∏ do zorganizowania przed
oÊmiu laty pierwszej edycji Konkursu. Obecnie Konkurs
liczy ju˝ par´ setek tysi´cy uczestników (corocznie bierze
w nim udzia∏ kilkadziesiàt tysi´cy uczniów), uczestniczy-
∏o w nim te˝ kilkadziesiàt szkó∏ wszystkich szczebli.

Tegoroczny temat Konkursu obejmowa∏ lata 1904-
-1922, a wi´c lata walki o niepodleg∏oÊç i granice Rzeczy-
pospolitej. W przysz∏ym roku (roku szkolnym 2003/2004)
b´dà to „Losy ˝o∏nierza i dzieje or´˝a polskiego w latach
1922-1945. Od traktatu ryskiego do uk∏adu poczdamskie-
go”. Uczniowie uczestniczàcy w przysz∏orocznej edycji b´-
dà musieli si´ wykazaç – mi´dzy innymi – wiedzà na temat
genera∏a W∏adys∏awa Sikorskiego.

Bo˝ena MATERSKA

13

wski goÊci∏ zwyci´zców
onkursu historycznego

Laureaci otrzymali wiele nagród

7 czerwca br. laureaci zasiedli na honorowych miejscach w Sali Balowej
Zamku Królewskiego w Warszawie

Laureatami konkursu zostali:
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Konstanty Cichoƒski
Konstanty Cichoƒczyk urodzi∏ si´ 15 kwietnia 1903 r. w Filipowie na

Suwalszczyênie. Wkrótce rodzina przenios∏a si´ do miejscowoÊci Kropiw-
no na pó∏noc od Dàbrowy Bia∏ostockiej. Tutaj Konstanty koƒczy szko∏´
w zakresie podstawowym, a po Êmierci rodziców prowadzi niewielkie go-
spodarstwo rolne. We wrzeÊniu 1939 r., z chwilà wybuchu II wojny Êwiato-
wej, zostaje zmobilizowany do wojska. W czasie wojny bierze udzia∏ w wal-
kach z Niemcami w okolicach Lwowa, zostaje te˝ internowany przez Ar-
mi´ Czerwonà. Po kilku tygodniach powraca do domu. Na poczàtku 1944
r. w∏adze niemieckie kierujà Konstantego Cichoƒczyka na roboty przymu-
sowe, powraca z nich do swoich bliskich dopiero po wyzwoleniu.

Konstanty Cichoƒczyk przebywa obecnie na emeryturze rolniczej
otrzymywanej w zamian za przekazane gospodarstwo rolne. Mieszka ra-
zem z córkà Mariannà w Kropiwnie, na Suwalszczyênie. Jest cz∏onkiem
Ko∏a Zwiàzku Kombatantów RP i BWP, nie jest i nigdy nie by∏ cz∏onkiem
˝adnej organizacji politycznej. Ma stopieƒ wojskowy podporucznika,
otrzyma∏ te˝ medal za udzia∏ w wojnie obronnej 1939 roku. W dniu uro-
dzin otrzyma∏ kwiaty i medal od przedstawicieli Urz´du Wojewódzkiego.

Katarzyna Sobota
Katarzyna Sobota urodzi∏a si´ 17 kwietnia 1903 r. w rodzinie ch∏op-

skiej. Od dziecka jest osobà niedos∏yszàcà. Sama nauczy∏a si´ czytania
i pisania, jako nastoletnia dziewczyna rozpocz´∏a nauk´ szycia. W 1930 r.
wysz∏a za mà˝ i wyprowadzi∏a si´ na w∏asne gospodarstwo do Byczowa.
Mieszka∏a z m´˝em i czterema synami w domu, który znajdowa∏ si´ blisko
lasów tzw. „do∏ków”, by∏y to du˝e wg∏´bienia w ziemi, w których chowa-
no ˝ywnoÊç , a cz´sto ukrywano te˝ ludzi. W czasie II wojny Êwiatowej Ka-
tarzyna Sobota pomaga∏a partyzantom walczàcym w okolicznych lasach.
Nara˝a∏a w∏asne ˝ycie i rodziny, przenoszàc po˝ywienie dla partyzanckich
oddzia∏ów. Jako jedyna krawcowa w okolicy, cerowa∏a i szy∏a ˝o∏nierskie
mundury. W 1945 roku Katarzyna Sobota zosta∏a odznaczona Medalem
Zwyci´stwa i WolnoÊci 9.V.1945 r. 

Na czeÊç Jubilatki w siedzibie urz´du gminy zorganizowano specjalne
uroczystoÊci. Od wójta gminy Katarzyma Sobota otrzyma∏a ˝yczenia wraz
z bukietem stu ró˝. Z gratulacjami przyjecha∏ tak˝e starosta nowotarski.
W uroczystoÊci uczestniczyli liczni krewni i dzieci z miejscowej szko∏y,
które dla Jubilatki odegra∏y specjalnie przygotowane przedstawienie.

oprac. J. A.

OtrzymaliÊmy równie˝ informacje o osobach, które ukoƒczy∏y 90 lat:
Por. Konstanty Roma-

nowski „Wilniuk” z Grod-
kowa oraz mjr Leon Matu-
szewski „NiuÊ” z Warszawy,
(Êrodowisko ˝o∏nierzy AK
„BASZTA”). Mjr Matuszew-
ski ukoƒczy∏ ju˝ 95 lat.

Szanownym Jubilatom 
redakcja „Kombatanta” 

sk∏ada serdeczne ˝yczenia!

NASI WSPANIALI
STULATKOWIE

8 lutego w Warszawie odby∏o si´ ze-
branie sprawozdawczo-wyborcze Ârodo-
wiska 9 Dywizji Podlaskiej. Prezesem Za-
rzàdu zosta∏ ponownie Polikarp Paduch,
wiceprezesami Czes∏aw Kulenty i Stani-
s∏aw Markiewicz, sekretarzem W∏adys∏aw
¸awecki, natomiast na stanowiskom
skarbnika wybrano Tadeusza Miodu-
szewskiego.
14 lutego w Opolu Zespó∏ ds. Wspó∏-
pracy ˚o∏nierzy Armii Krajowej i Batalio-
nów Ch∏opskich zorganizowa∏ uroczy-
stoÊç z okazji 61. rocznicy powo∏ania Ar-
mii Krajowej. Po mszy Êw. zosta∏ odczyta-
ny rozkaz Naczelnego Wodza gen. Sikor-
skiego, a przedstawiciele w∏adz, organi-
zacji i spo∏eczeƒstwa z∏o˝yli kwiaty pod
pomnikiem Armii Krajowej. Uczestnicy
uroczystoÊci zostali zaproszeni na aka-
demi´ przygotowanà przez m∏odzie˝ ze
SP im. Armii Krajowej z okazji „Dnia Pa-
trona Szko∏y”.
16 i 18 lutego w Opolu obcho-
dzono 80. rocznic´ powstania Pierwszej
Dzielnicy Zwiàzku Polaków w Niem-
czech. W Opolskiej Katedrze zosta∏a od-
prawiona uroczysta msza Êw., a nast´p-
nie w ratuszu odby∏a si´ uroczysta sesja
Rady Miasta Opola, na której uhonoro-
wano cz∏onków Zwiàzku. Tytu∏ „Zas∏u˝o-
ny Obywatel Opola” otrzymali: Agnieszka
Bia∏kowska, Anna Gadziƒska, Maria
Kwoczek, Bronis∏aw Liguda-Kozak, Ger-
truda Nolepa, Helena Poliwoda, Maria
Wolska i Jan Marszo∏ek. Natomiast tytu∏
„Honorowy Obywatel Miasta Opola”
otrzymali: Irena Hundt, Wanda ¸angow-
ska, Teresa Pato∏a, W∏adys∏aw Gomo∏a,
Piotr Kapica, Franciszek Miku∏à i Julian
Planetorz. Uroczysta sesja by∏a te˝ oka-
zjà do wr´czenia odznak „ Za Zas∏ugi dla
Zwiàzku Kombatantów RP i BWP”. Otrzy-
mali je: Anna Gadziƒska, Irena Hundt,
Anna Kwoczek, Bronis∏aw Liguda-Kozak,
Helena Poliwoda i Franciszek Miku∏a.
Prezes Zarzàdu Okr´gu ZKRPiBWP
w Opolu p∏k Stefan Szelka wr´czy∏ rów-
nie˝ dyplomy uznania za zas∏ugi dla
Zwiàzku.



KOMBATANT 2003 nr 6 15

W kwietniowym numerze „Kombatanta” opublikowaliÊmy Komunikat Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji,
w którym zosta∏a zamieszczona informacja o przyj´ciu przez Rad´ projektu rozporzàdzenia w sprawie op∏at abo-
namentowych. Wcià˝ jednak otrzymujemy pytania od naszych Czytelników w tej sprawie. Zamieszczamy wi´c
rozporzàdzenie regulujàce kwesti´ uprawnieƒ do zwolnienia z op∏at abonamentowych osób, które spe∏niajà okre-
Êlone warunki (Dz.U. z 2003 r. nr 73 poz. 668), oraz powtarzamy publikowane ju˝ wyjaÊnienie.

ROZPORZÑDZENIE KRAJOWEJ RADY RADIOFONII I TELEWIZJI
z dnia 15 kwietnia 2003 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie op∏at abonamentowych za u˝ywanie odbiorników radiofonicznych
i telewizyjnych

Na podstawie art. 48 ust. 3 z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2001 r. Nr 101, poz. 1114
oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253 i Nr 56, poz. 517) zarzàdza si´ co nast´puje:

§ 1. W rozporzàdzeniu Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 27 czerwca 1996 r. w sprawie op∏at abona-
mentowych za u˝ywanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych (Dz. U. Nr 82, poz. 383, z 1997 r. Nr 17,
poz. 95 i Nr 108, poz. 701, z 1998 r. Nr 6, poz. 23 i Nr 116, poz. 755, z 1999 r. Nr 75, poz. 852, z 2000 r. Nr 54, poz.
653, z 2001 r. Nr 90, poz. 1015, z 2002 r. Nr 140, poz. 1175 oraz z 2003 r. Nr 7, poz. 92) w § 4 dodaje si´ ust. 5–7
w brzmieniu:

„5. Zwalnia si´ od op∏at za u˝ywanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych kombatantów i inne osoby
uprawnione na podstawie ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach b´dàcych
ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2002 r. Nr 42, poz. 371 i Nr 181, poz. 1515), oraz
wdowy i wdowców – emerytów i rencistów po kombatantach i innych osobach uprawnionych na podstawie tej
ustawy, którzy w dniu 31 grudnia 2002 r. byli uprawnieni do uzyskania zwolnienia z op∏at abonamentowych na
podstawie tytu∏ów okreÊlonych w ust. 1-3 z dniem 1 stycznia 2003 r.

6. Op∏aty abonamentowe za u˝ywanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych uiszczane za okres od dnia
1 stycznia 2003 r. przez osoby, o których mowa w ust. 5 sà zwracane, na wniosek tych osób, przez urz´dy poczto-
we, w∏aÊciwe dla miejsca sta∏ego pobytu osoby uprawnionej.

7. Imienne wykazy osób, o których mowa w ust. 6 oraz sumy kwot zwróconych jednostki Poczty Polskiej przed-
stawiajà Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji raz na miesiàc.”

§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem og∏oszenia.

Przewodniczàca
Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji : D. Waniek

Zgodnie z powy˝szym Rozporzàdzeniem osoby, które w dniu 31 grudnia 2002 roku utraci∏y uprawnienia do
zwolnienia z op∏at abonamentu radiowo-telewizyjnego w zwiàzku ze zmianà ustawy kombatanckiej, a równocze-
Ênie spe∏nia∏y jeden z poni˝szych warunków: 

- mia∏y ju˝ ukoƒczone 75 lat ˝ycia, 
- posiada∏y uprawnienia inwalidy wojennego lub wojskowego, 
- zaliczone zosta∏y do I grupy inwalidów lub mia∏y znaczny stopieƒ niepe∏nosprawnoÊci, 
- by∏y ca∏kowicie niezdolne do pracy i do samodzielnej egzystencji,
- otrzymywa∏y sta∏y zasi∏ek lub rent´ socjalnà z pomocy spo∏ecznej, 
- osoby nies∏yszàce lub niewidome 
korzystajà ze zwolnienia z op∏at abonamentowych od 1 stycznia 2003 roku zachowujàc ciàg∏oÊç zwolnienia. 

Ci, którzy wnieÊli ju˝ op∏aty za pierwsze miesiàce 2003 roku, otrzymajà ich zwrot po z∏o˝eniu wniosku w tej
sprawie.

Pozosta∏e osoby, które utraci∏y uprawnienia do zwolnienia z op∏at abonamentowych, winny wnosiç te op∏aty
w urz´dach pocztowych. 

Krzysztof Skolimowski
Dyrektor Departamentu 
Stowarzyszeƒ i Spraw Socjalnych



KOMBATANT 2003 nr 616

18 lutego w Cz´stochowie od-
by∏o si´ zebranie sprawozdawczo-
-wyborcze Regionalnej Rady Komba-
tanckiej i Osób Represjonowanych. 
Na zebraniu zosta∏y wybrane nowe w∏a-
dze Rady. Przewodniczàcym Rady 
zosta∏ jednog∏oÊnie podpu∏kownik 
Maciej Lechowicz. 
4 marca w Rembertowie u zbiegu
ulic Gaw´dziarzy i Haubicy odby∏ si´
apel z okazji 59. rocznicy obrony radio-
stacji AK. UroczystoÊç zorganizowa∏ Za-
rzàd Ko∏a ÂZ˚AK Okr´g Warszawa –
Powiat nr 3 D´by wspólnie z dzielnicà
Rembertów.
6 marca w Kozienicach starosta 
Roman Wysocki wr´czy∏ dwunastu kom-
batantom ze Stowarzyszenia Polskich
Kombatantów w Kraju Oddzia∏ w Kozieni-
cach Patenty Weterana Walk o WolnoÊç
i Niepodleg∏oÊç. Stopieƒ podporucznika
nadano Henrykowi Janeczkowi, cz∏onko-
wi kozienickiego oddzia∏u SPK.
23 marca w Czarncy odby∏a si´
uroczystoÊç poÊwi´cona 59. rocznicy
Êmierci dwunastu partyzantów Armii Kra-
jowej oraz ich dowódcy por. Zenona Siu-
dy „Volta”, którzy zgin´li 19 marca 1944
roku. Obchody zosta∏y zorganizowane
przez Spo∏ecznà Powiatowà Rad´ i Za-
rzàd Ko∏a Miejsko-Gminnego ZKRPiBWP
we W∏oszczowie.
29 marca w Chicago cz∏onkowie
Ko∏a Karpatczyków spotkali si´ na zebra-
niu wyborczym, podczas którego wybra-
li nowe w∏adze Zarzàdu Ko∏a.
11 kwietnia w Koninie odby∏o si´
zebranie sprawozdawczo-wyborcze
Zwiàzku Inwalidów Wojennnych RP Od-
dzia∏u Konin. Prezydium Zarzàdu Od-
dzia∏u stanowià ponownie wybrani: pre-
zes – Wac∏aw Pikus, wiceprezes – por.
Jan Sznajder i sekretarz – pp∏k Gabriel
Twarkowski. Drugim wiceprezesem zo-
sta∏ mjr Jan Ka∏owy. W czasie zebrania
zas∏u˝eni cz∏onkowie Zwiàzku otrzymali
honorowe odznaczenia oraz kolejne
awanse wojskowe.

Posiedzenie Zesp
ds. Opieki Zdrowotnej i So

4 czerwca br. pod przewodnic-
twem Emilii Bugajskiej odby∏o si´
kolejne posiedzenie Zespo∏u ds.
Opieki Zdrowotnej i Socjalnej nad
Kombatantami. Dotyczy∏o ono
przede wszystkim informacji o wyni-
kach ankiety nt. ˝yciowych warunków
materialnych i stanu opieki zdrowot-
nej przeprowadzonej w Êrodowisku
kombatantów województwa mazo-
wieckiego oraz prezentacji wyników
pracy Zespo∏u Interwencyjnego ds.
Pomocy Doraênej dla Kombatantów.

Skuteczna opieka socjalna, godna
ochrona zdrowia oraz profilaktyka
sà dla kombatantów - osób, którym
s∏absza kondycja fizyczna utrudnia
funkcjonowanie w ˝yciu codziennym
– najwa˝niejsze – mówili cz∏onkowie
Zespo∏u. Du˝e znaczenie majà rów-
nie˝ zwyk∏e kwestie wià˝àce si´ z wa-
runkami, w jakich ˝yjà kombatanci.
O informacj´ dotyczàcà dzia∏aƒ
Urz´du w tych sprawach zwróci∏a si´
do Krzysztofa P. Skolimowskiego,
dyrektora Departamentu Stowarzy-
szeƒ i Spraw Socjalnych przewodni-
czàca Zespo∏u Emilia Bugajska. Dy-
rektor K. Skolimowski poinformo-
wa∏ o kontynuacji prac badawczych
Departamentu nad stanem opieki
zdrowotnej i warunków ˝yciowych
kombatantów. Zaakcentowa∏ po-
trzeb´ posiadania gruntownej wie-
dzy w tych kwestiach, koniecznej do
przeprowadzania wnikliwych analiz
przy podejmowaniu decyzji istotnych
dla Êrodowiska kombatanckiego.
Przytoczy∏ palet´ spraw, jakimi zaj-
mujà si´ powo∏ane w Departamencie
wydzia∏y i zespo∏y. Przedstawi∏ rów-
nie˝ zarys programu wspierania Êro-
dowisk kombatanckich w du˝ych
aglomeracjach miejskich.

Warunki ˝yciowe, stan opieki
zdrowotnej oraz podstawowe proble-
my kombatantów zamieszkujàcych
województwo mazowieckie przedsta-
wi∏ na podstawie przeprowadzonych
badaƒ socjologicznych Andrzej Mos-

sakowski, naczelnik Wydzia∏u Spraw
Socjalnych i Zdrowotnych. WyjaÊni∏
istot´ zagadnieƒ pojawiajàcych si´
w trakcie prowadzenia badaƒ pilota-
˝owych. Celem badania by∏o dokona-
nie wnikliwej oceny stanu socjalnego
i kondycji zdrowotnej mazowieckich
kombatantów. W trakcie badania
przeszkoleni ankieterzy spotkali si´
z dobranymi losowo kombatantami
oraz wdowami i wdowcami po kom-
batantach. Uzyskano informacje
o wysokoÊci pobieranych Êwiadczeƒ,
stanie sprawowanej nad kombatanta-
mi opieki przez przedstawicieli sa-
morzàdu terytorialnego i opiekunów
spo∏ecznych, indywidualnej ocenie
w∏asnego losu. Pilota˝ przeprowa-
dzono w okr´gach Zwiàzku Komba-
tantów RP i By∏ych Wi´êniów Poli-
tycznych, le˝àcych na terenie woje-
wództwa mazowieckiego (Ostro∏´ki,
P∏ocka, Radomia, Siedlec i Warsza-
wy). Zrealizowano 2130 wywiadów,
w tym 1469 z kombatantami i 661
z wdowami. Otrzymane wyniki po-
zwalajà na dokonanie oceny sytuacji
socjalnej i zdrowotnej kombatantów
zamieszka∏ych na Mazowszu. Z in-
formacji uzyskanych w badaniu wyni-
ka, ˝e ponoszone przez kombatan-
tów wydatki, przyk∏adowo na leki,
majà tendencj´ rosnàcà. Pomocy fi-
nansowej na zakup leków udziela,
w istotnych przypadkach, kierownik
Urz´du ds. Kombatantów i Osób
Represjonowanych. Istotna jest mo˝-
liwoÊç refundowania zakupów orto-
pedycznych, jak równie˝ pomoc fi-
nansowa na pokrycie kosztów opieki
piel´gnacyjnej ze Êrodków Narodo-
wego Funduszu Zdrowia i Paƒstwo-
wego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepe∏nosprawnych.

Zwrócono uwag´ na zjawisko wy-
kluczenia spo∏ecznego, które uwi-
doczni∏o si´ w badaniach. Kombatan-
ci zbyt cz´sto czujà si´ niepotrzebni,
wskazujà na oboj´tnoÊç otoczenia.
W roku 2003 Departament planuje
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12 kwietnia w Warszawie w Pa∏a-
cu Przebandowskich/Radziwi∏∏ów odby∏o
si´ spotkanie z cyklu Byç Polakiem, które-
go tematem by∏ Udzia∏ leÊników w II woj-
nie Êwiatowej. Organizatorem by∏o Mu-
zeum Niepodleg∏oÊci w Warszawie.
16 kwietnia w Bia∏ymstoku w Mu-
zeum Wojska z okazji 84. rocznicy
powstania Zwiàzku Inwalidów Wo-
jennych zosta∏a otwarta wystawa Dla
Ciebie Polsko i Dla Twojej Chwa∏y. Wspó∏-
organizatorem wystawy jest Zarzàd
Okr´gu Zwiàzku Inwalidów Wojennych
w Bia∏ymstoku. 
16 kwietnia w Warszawie z okazji
84. rocznicy powstania Zwiàzku Inwali-
dów Wojennych w Katedrze Polowej Or-
dynariatu Wojska Polskiego zosta∏a od-
prawiona msza Êw. w intencji poleg∏ych,
zmar∏ych i ˝yjàcych inwalidów wojen-
nych i ich rodzin oraz osób represjono-
wanych. Nast´pnie w asyÊcie pocztów
sztandarowych i ˝o∏nierzy Wojska Pol-
skiego z∏o˝ono kwiaty na p∏ycie Grobu
Nieznanego ˚o∏nierza. Organizatorem
uroczystoÊci by∏ Zarzàd Okr´gowy
w Warszawie Zwiàzku Inwalidów Wojen-
nych RP. 

22 kwietnia w Warszawie zosta∏y
z∏o˝one wieƒce pod pomnikiem Monte
Cassino z okazji 58. rocznicy zdobycia
Bolonii i zakoƒczenia walk 2 Polskiego
Korpusu w II wojnie Êwiatowej. Obchody
zosta∏y zorganizowane przez Ârodowi-
sko ˚o∏nierzy 2 Polskiego Korpusu Krajo-
wego Zwiàzku By∏ych ˚o∏nierzy Polskich
Si∏ Zbrojnych na Zachodzie.
23 kwietnia we Wroc∏awiu
w Sanktuarium Golgoty Wschodu odby∏o
si´ inauguracyjne posiedzenie w II ka-

po∏u Doradczego
ocjalnej nad Kombatantami

obj´cie badaniami kombatantów
z województw: zachodniopomorskie-
go, Êlàskiego i podkarpackiego.

Nast´pnie dyrektor poinformo-
wa∏ o podziale Êrodków PFK prze-
znaczonych na pomoc indywidualnà.
Wskaza∏ na paradoksalne zjawisko,
jakie wywo∏a∏o skoncentrowanie
Êrodków z PFK w r´ku kierownika
Urz´du. Wiele gmin ogranicza swojà
pomoc dla kombatantów i odsy∏a za-
interesowanych do Urz´du, który ma
do dyspozycji kilkakrotnie mniejszà
kwot´ pieni´dzy, ni˝ wczeÊniej dys-
ponowa∏y gminy. W miar´ poprawy
ogólnej sytuacji bud˝etowej kraju b´-
dzie mo˝liwe ponowne przekazywa-
nie funduszy PFK do oÊrodków po-
mocy spo∏ecznej. Zmniejszenie iloÊci
Êrodków Funduszu w stosunku do lat
ubieg∏ych spowodowa∏o ich komasa-
cj´ w Urz´dzie, zaprzestanie przeka-
zywania ich do oÊrodków pomocy
spo∏ecznej w kraju, koniecznoÊç ry-
gorystycznego ich wydatkowania
przez Urzàd. Wymagania meryto-
ryczne w stosunku do osób prowa-
dzàcych obs∏ug´ zwi´kszy∏y si´. Na
indywidualnà pomoc mogà liczyç wy-
∏àcznie ci kombatanci i inne osoby
uprawnione, których sytuacja jest
rzeczywiÊcie bardzo trudna.

Przedstawiciel Âwiatowego Zwiàz-
ku ˚o∏nierzy Armii Krajowej Janusz
Orsik zwróci∏ uwag´ na oboj´tnoÊç
Powiatowych Centrów Pomocy Ro-
dzinie wobec doraênych problemów
kombatantów, którzy sà odsy∏ani do
Urz´du ds. Kombatantów i Osób Re-
presjonowanych, a przecie˝ sà to dla
PCPR zadania obligatoryjne, a nie fa-
kultatywne, jak w przypadku zwraca-
nia si´ o pomoc finansowà do Kie-
rownika Urz´du. Zarzàdy zwiàzków
kombatanckich i ich komisje socjalne
organizujà we w∏asnym zakresie po-
moc dla kolegów, nie dysponujà jed-
nak wystarczajàcymi Êrodkami. Ich
mo˝liwoÊci sà bardzo ograniczone
i Êwiadczone przez nich formy pomo-

cy stanowià jedynie wyraz poczucia
solidarnoÊci zwiàzkowej.

Nast´pnie uczestnicy posiedzenia
zostali zapoznani z zakresem pracy
Wydzia∏u Spraw Socjalnych i Zdro-
wotnych. Wa˝nym elementem pracy
Wydzia∏u jest rozpatrywanie wnio-
sków o pomoc indywidualnà, prowa-
dzenie bie˝àcej wspó∏pracy z oÊrod-
kami pomocy spo∏ecznej w kraju oraz
PCPR, Oddzia∏ami Wojewódzkimi
NFZ, a tak˝e wspó∏praca z placówka-
mi podstawowej opieki zdrowotnej.
W Wydziale utworzony jest Zespó∏
Interwencyjny ds. Pomocy Doraênej
dla Kombatantów. Kierujàca pracà
zespo∏u Dorota Grundmann zwróci∏a
uwag´, i˝ w∏aÊciwie ka˝da z indywidu-
alnych spraw nosi znamiona inter-
wencji. Od momentu utworzenia ze-
spo∏u (luty 2002 r.) interweniowano
w 116 sprawach, zakres dzia∏aƒ by∏
bardzo szeroki. Umo˝liwiono otrzy-
manie miejsca w DPS pi´ciu komba-
tantom, skierowano do opieki szpital-
nej dziesi´ciu kombatantów, dwóm
kombatantom zabezpieczono opiek´
rehabilitacyjnà, ponadto interwenio-
wano w bulwersujàcej sprawie próby
ubezw∏asnowolnienia kombatantki,
skierowano bezdomnego kombatanta
do DPS. Dyrektor K. Skolimowski
uzna∏ za potrzebne przekazanie in-
formacji o przeprowadzonych inter-
wencjach do zwiàzków i stowarzyszeƒ
kombatanckich, aby uczuliç Êrodowi-
ska na pojawiajàce si´ zagro˝enia
(np. wymuszania oÊwiadczeƒ).

Przedstawiciele Zespo∏u Konsul-
tacyjno-Doradczego z uznaniem mó-
wili o zorganizowaniu w ubieg∏ym ro-
ku turnusu sanatoryjnego w Kon-
stancinie dla kombatantów z Litwy,
a w 2003 r. z Bia∏orusi.

Koƒczàc obrady Emilia Bugajska
wyrazi∏a uznanie Zespo∏u Konsulta-
cyjno – Doradczego dla dzia∏aƒ po-
dejmowanych przez Departament
Stowarzyszeƒ i Spraw Socjalnych.

Jolanta I. ADAMSKA
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23 maja br. w auli Domu Pielgrzyma na
˚oliborzu w Warszawie odby∏a si´ oko-
licznoÊciowa uroczystoÊç zorganizowana
w rocznic´ zamordowania przez UB rot-
mistrza Witolda Pileckiego. Uczestniczyli
w niej – oprócz najbli˝szej rodziny rotmi-
strza – przedstawiciele MON, Urz´du ds.
Kombatantów i Osób Represjonowanych,
w∏adz Dzielnicy ˚oliborz, kombatanci,
harcerze, m∏odzie˝ gimnazjalna. S∏owo
o rotmistrzu Pileckim wyg∏osi∏ prof. Wie-
s∏aw Wysocki. Nast´pnie zebrani wys∏u-
chali koncertu chóru AK „Nowogrodzkie
Or∏y”, którym dyryguje por. Wac∏aw
Fiszer.

Druga cz´Êç uroczystoÊci odby∏a si´ przed domem
w Alei Wojska Polskiego, gdzie rotmistrz zosta∏ zatrzy-
many. Jak wiadomo, aby znaleêç si´ w obozie w OÊwi´-
cimiu, z rozmys∏em da∏ si´ aresztowaç. W Auschwitz
stworzy∏ obozowà organizacj´, której celem by∏a obro-
na wi´êniów przed wyniszczeniem oraz przekazywanie
na zewnàtrz informacji o sytuacji w OÊwi´cimiu. Przed
tablicà upami´tniajàcà zas∏ugi rotmistrza Pileckiego

zgromadzeni uczcili jego pami´ç, z∏o˝yli te˝ wieƒce
i kwiaty.

Dwa dni póêniej, 25 maja, w Katedrze Polowej WP
zosta∏a odprawiona msza Êw. w intencji rotmistrza
Pileckiego.

Krzysztof GRABIEC

Od 19 marca do 27 kwietnia we Wroc∏awiu w Mu-
zeum Miejskich Militariów – Arsena∏ trwa∏a wystawa
„Genera∏ August Emil Fieldorf „Nil” w 50-tà roczni-
c´ Êmierci”. 

Ekspozycja zosta∏a przygotowana starannie i rze-
telnie dla upami´tnienia 50-tej rocznicy Êmierci Ge-
nera∏a – dowódcy „KEDYWU” (Kierownictwa Dy-
wersji) Komendy G∏ównej Armii Krajowej i twórcy
organizacji „NIE” (Niepodleg∏oÊç) najwy˝szego ran-
gà ˝o∏nierza AK, który pad∏ ofiarà zbrodni sàdowej
okresu stalinowskiego.

10 paêdziernika 1950 r. zosta∏ aresztowany przez UB,
16 kwietnia 1952 r. wyrokiem Sàdu Wojewódzkiego dla
m.st. Warszawy skazany na kar´ Êmierci. Wyrok przez
powieszenie wykonano 24 lutego 1953 r. 

Na wystawie pokazano pamiàtki rodzinne, fotogra-
fie i dokumenty zwiàzane z postacià genera∏a. Cz´Êç
eksponatów (zarzàdzenia, pisma Naczelnej Prokura-
tury Wojskowej i Sàdu Najwy˝szego, protoko∏y, eg-
zemplarze prasy podziemnej) u˝yczy∏o Muzeum Hi-
storyczne m. Krakowa oraz Muzeum Armii Krajowej
w Krakowie.

Komisarzem wystawy by∏a Monika Jaroszewska,
a autorami Informatora – Maria Fieldorf i Leszek
Zachuta.

Ekspozycji towarzyszy∏ pokaz filmów dokumental-
nych autorstwa Aliny Czerniakowskiej „On wierzy∏
w Polsk´” i „W sprawie Genera∏a Fieldorfa”.

Wystaw´ zwiedzi∏o wielu kombatantów, historyków,
polityków, studentów, m∏odzie˝ szkolna i harcerska,
patriotów – pragnàcych poznaç biografi´ nieskazitelne-
go, szlachetnego cz∏owieka i bohaterskiego ˝o∏nierza,
które ca∏e ˝ycie poÊwi´ci∏ s∏u˝bie dla Polski.

Jan PALUCHNIAK 

55 lat temu zginà∏ rotmistrz Witold Pilecki

Wystawa poÊwi´cona gen. Fieldorfowi

Aleja Wojska Polskiego 40 w Warszawie. W tym domu w 1940 r.
zosta∏ aresztowany rotmistrz Witold Pilecki.

Muzeum Arsena∏; uroczystoÊci otwarcia wystawy.
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W dniu 8 maja br. dla uczczenia
58. rocznicy zakoƒczenia II wojny
Êwiatowej na placu apelowym 10
Opolskiej Brygady Logistycznej im.
p∏k. Piotra Wysockiego spotkali si´
kombatanci ze wszystkich zwiàz-
ków, by wspólnie z pe∏niàcymi s∏u˝-
b´ ˝o∏nierzami Brygady uczciç rocz-
nic´ zwyci´stwa nad faszyzmem.

Kombatanci otrzymali zapro-
szenie od Wojewody Opolskiego,
Marsza∏ka Województwa, Dowód-
cy Garnizonu i Dowódcy Brygady.
P∏k Jan Zadworny podzi´kowa∏
weteranom, w imieniu Brygady, za
m´stwo i wysi∏ek w walce o wol-
noÊç i niepodleg∏oÊç Ojczyzny, na-
tomiast Wojewoda i Marsza∏ek
w swoich wystàpieniach wskazali
na trud w∏o˝ony w obron´ kraju,
przelanà krew, hart ducha i patrio-
tyzm w walce. Przebieg uroczysto-
Êci odby∏ si´ zgodnie z ceremonia-
∏em wojskowym. Czterech komba-
tantów udekorowano odznaczenia-
mi paƒstwowymi, trzydziestu
oÊmiu kombatantom wr´czono pa-
tent „Weterana Walk o WolnoÊç
i Niepodleg∏oÊç Ojczyzny”. Szef
Sztabu p∏k Antoni Tkacz wr´czy∏

20 nominacji na pierwsze i kolejne
stopnie oficerskie. Marsza∏ek Wo-
jewództwa w uznaniu zas∏ug za
dzia∏alnoÊç na rzecz rozwoju
Opolszczyzny udekorowa∏ trzyna-
stu kombatantów odznakà „Za Za-
s∏ugi dla Województwa Opolskie-
go”. Nie zabrak∏o te˝ innych wy-
ró˝nieƒ i dyplomów. Otrzymali je
przedstawiciele samorzàdów i in-
stytucji, które okazujà ˝yczliwoÊç
wobec weteranów.

W imieniu uhonorowanych wy-
stàpi∏ kpt. w st. spocz. Jan Wali-
chiewicz, ˝o∏nierz wrzeÊnia i 1 Ar-
mii Wojska Polskiego. Wspomina∏
o walce ˝o∏nierza polskiego w tra-
gicznym wrzeÊniu 1939 r., a tak˝e
o walkach 1 Armii Wojska Pol-
skiego na ca∏ym szlaku bojowym.
Zaapelowa∏ te˝ do wszystkich
kombatantów województwa opol-
skiego, aby wspólnie z rodzinami
wzi´li udzia∏ w g∏osowaniu w dniu
7 i 8 czerwca br. w imi´ obywatel-
skiej odpowiedzialnoÊci za przy-
sz∏e losy kraju i przysz∏ych poko-
leƒ Polaków.

Wspólne Êwi´towanie razem
z ˝o∏nierzami s∏u˝by zasadniczej

i kadry dowód-
czej, mia∏o szcze-
gólne znaczenie
i wymow´ zarów-
no dla kombatan-
tów, którzy wnie-
Êli swój wk∏ad
w dzie∏o o randze
historycznej, jak
te˝ dla ca∏ej Bry-
gady. Uroczysto-
Êci poprzedzi∏a
msza Êwi´ta, którà
celebrowa∏ kape-
lan Henryk Kacz-
marek.
Stefan SZELKA

Opolskie uroczystoÊci zakoƒczenia
II wojny Êwiatowej

WIEÂCI ZE ÂRODOWISK
KOMBATANCKICH

dencji DolnoÊlàskiej Rady Wojewódzkiej
Zwiàzku Sybiraków obejmujàcej Oddzia-
∏y w Górze Âlàskiej, Jeleniej Górze, Le-
gnicy, Wa∏brzychu i Wroc∏awiu. W posie-
dzeniu uczestniczy∏ przewodniczàcy Ra-
dy Kombatanckiej Jerzy Woêniak. Posie-
dzenie poprzedzi∏a uroczysta msza Êw.
celebrowana przez o. Stanis∏awa Golca –
kustosza i za∏o˝yciela Sanktuarium.
24 kwietnia w Kozienicach odby-
∏o si´ tradycyjne spotkanie wielkanocne
kombatantów ze Stowarzyszenia Pol-
skich Kombatantów w Kraju z w∏adzami
Miasta i Gminy, Starostwa Powiatowego,
Komendy WKU, duchowieƒstwem i inny-
mi goÊçmi. W spotkaniu uczestniczy∏y
poczty sztandarowe, a zespó∏ m∏odzie˝o-
wy Domu Kultury w Kozienicach wystàpi∏
z programem artystycznym. Organizato-
rem uroczystoÊci by∏ przewodniczàcy
oddzia∏u SPK Jan Pawlik.
26 kwietnia w Warszawie w Mu-
zeum Wojska Polskiego odby∏a si´ uro-
czystoÊç, na której przekazano do zbio-
rów muzeum popiersie pu∏kownika Le-
opolda Lisa-Kuli autorstwa Edwarda Wit-
tinga. Ofiarodawcà rzeêby jest Andrzej
Ginter „Kalina” – ˝o∏nierz pu∏ku AK „Basz-
ta”, uczestnik Powstania Warszawskiego.
27 kwietnia we Wroc∏awiu w Ko-
Êciele Garnizonowym pw. Êw. El˝biety
uroczyÊcie obchodzono 84. rocznic´ po-
wstania Zwiàzku Inwalidów Wojennych
w Polsce. Po mszy Êw. koncelebrowanej
przez ks. pp∏k dr Jerzego Rasiaka, ca∏y
orszak uda∏ si´ pod chór, gdzie jest Tabli-
ca Pamiàtkowa ZIW RP, by pomodliç si´
i z∏o˝yç wiàzank´ bia∏o-czerwonych kwia-
tów w otoczeniu pocztów sztandarowych.
8 maja w Brzegu z okazji 58. roczni-
cy zakoƒczenia II wojny Êwiatowej odby-
∏y si´ uroczystoÊci, w których wzi´li
udzia∏ przedstawiciele organizacji kom-
batanckich, w∏adz miejskich i powiato-
wych, a tak˝e poczty sztandarowe kom-
batantów, wojska, harcerzy i Kresowia-
ków oraz Sybiraków. Po mszy Êw. z∏o˝o-
no wiàzanki kwiatów przed pomnikiem
mjr. Henryka Sucharskiego.

Kombatanci zostali uhonorowani odznaczeniami paƒstwowymi
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APEL

ProÊb´ naszà kierujemy do wszystkich kom-
batantów – szczególnie ˚o∏nierzy WrzeÊnia 1939
z Armii „¸ódê”.

PrzeciwnoÊci losu nie pozwoli∏y dotychczas uhonorowaç
˚o∏nierzy Armii „¸ódê” poprzez ustawienie materialnego
znaku pami´ci Ich bohaterskiej i pe∏nej poÊwi´cenia walki
w obronie naszej Ojczyzny. Stowarzyszenie nasze podj´∏o si´
zadania wybudowania pomnika, który przedstawia za∏àczo-
na komputerowa ilustracja.

Autorkà projektu pomnika jest studentka ∏ódzkiej Aka-
demii Sztuk Pi´knych Agnieszka Gawlak. Pomnik b´dzie
usytuowany w ¸odzi w parku przy ulicy Pó∏nocnej i b´dzie
dzie∏em rzeêbiarza Tomasza Kowalczyka. Posiadamy ju˝ nie-
zb´dnà dokumentacj´ technicznà. WykonaliÊmy betonowy
fundament. 

Rada Miasta ¸odzi dotychczas wspomog∏a nas kwotà 80
tys. Wsparcia finansowego udzielajà nam równie˝ osoby fi-
zyczne, najcz´Êciej kombatanci i w niewielkim zakresie fir-
my. Cieszymy si´ poparciem Ordynariusza Archidiecezji
¸ódzkiej ks. abp. W∏adys∏awa Zió∏ka. 

ZgromadziliÊmy ju˝ oko∏o 70 % potrzebnej kwoty. Na-
szym zamys∏em jest, aby nie by∏ to pomnik ufundowany
przez jakàÊ osob´ lub niewielkà ich grup´ – chcielibyÊmy,
aby pomnik by∏ darem od Polaków.

Mamy nadziej´ ods∏oniç pomnik we wrzeÊniu tego roku.
Wszystkim, którzy nam w tym dopomogà, przesy∏amy ser-

deczne podzi´kowanie.
Wszelkie wp∏aty prosz´ kierowaç na rachunek bankowy

Wojewódzkiego Stowarzyszenia Budowy Pomnika Chwa∏y
˚o∏nierzy Armii „¸ódê” PKO BP O/¸ódê nr rachunku
10203352-158062-270-1.

W∏adys∏aw TOMASZEWICZ
Skarbnik Wojewódzkiego Stowarzyszenia

Budowy Pomnika Chwa∏y ˚o∏nierzy
Armii „¸ódê” w ¸odzi 

Osiem lat temu warszawscy
kombatanci podj´li inicjatyw´ od-
grywania z wie˝y Zamku Królew-
skiego hejna∏u dla Warszawy. Jak
wiadomo, 17 wrzeÊnia 1939 r. Za-
mek sp∏onà∏. Wskazówki zegara za-
trzyma∏y si´ na godzinie 11.15. 

˚o∏nierze Zgrupowania AK
„Chrobry II” – cz∏onkowie Zwiàzku
Powstaƒców Warszawskich posta-
nowili zapisaç w tradycji Warszawy
wydarzenia z lat wojny. Chcieli, by

warszawianie pami´tali o tych, któ-
rzy przed laty bronili stolicy. Wydat-
nej pomocy udzieli∏o im Towarzy-
stwo Przyjació∏ Zamku Królewskie-
go. Towarzystwo wspiera i propagu-
je Zamek w pe∏nieniu roli pierwsze-
go salonu Warszawy, miejsca spo-
tkaƒ elit intelektualnych, artystycz-
nych, finansowych. Pomaga te˝ gro-
madziç Êrodki na organizowane
przez Zamek obchody rocznic i in-
ne imprezy wià˝àce si´ z funkcjono-

Hejna∏ warszawski
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waniem tego symbolicznego prze-
cie˝ dla wszystkich miejsca.

Oddzia∏y Zgrupowania „Chrobry
II” podczas Powstania Warszawskie-
go walczy∏y w ÂródmieÊciu, broniàc
obszaru wyznaczonego ulicami: Ale-
je Jerozolimskie, Towarowa, Ch∏od-
na, Plac Grzybowski. Liczy∏y oko∏o
3,5 tys. ˝o∏nierzy, z czego 600 zgin´-
∏o, a oko∏o 1,5 tys. zosta∏o rannych.
Najci´˝sze walki toczy∏y si´ mi´dzy
innymi o Dworzec i Dom Kolejowy,
magazyny Hartwiga i fabryk´ Jar-
nuszkiewicza przy ul. Grzybowskiej.
Ogromne znaczenie mia∏o opanowa-
nie i utrzymanie – wespó∏ z ˝o∏nie-

rzami batalionu im. Sowiƒskiego –
Browaru Haberbuscha i Schiele oraz
m∏yna na Prostej. Dzi´ki temu po-
prawi∏o si´ wy˝ywienie powstaƒców.

Melodia hejna∏u oparta jest na
motywach „Warszawianki” Karola
Kurpiƒskiego, a trzykrotna fraza
muzyczna symbolizuje trzy wartoÊci
patriotyczne: Bóg – Honor – Ojczy-
zna. Kompozycja hejna∏u profesora
Zbigniewa Bagiƒskiego zosta∏a wy-
brana w drodze konkursu zorgani-
zowanego w Akademii Muzycznej
im. Fryderyka Chopina pod patro-
natem rektora uczelni profesora
Andrzeja Chorosiƒskiego.

3 maja br. min´∏a ósma rocznica
odegrania hejna∏u w niepodleg∏ej
Polsce. Hejna∏ pozyska∏ te˝ opieku-
nów w osobach Prezydenta Warsza-
wy i cz∏onków Rady Warszawy. Pra-
gnieniem ˝o∏nierzy Powstania War-
szawskiego – inicjatorów wpisania
hejna∏u z wie˝y zamkowej w trady-
cj´ miasta – jest, by hejna∏ ten by∏
grany codziennie (a nie, jak do-
tychczas, tylko w niedziele i dni
Êwiàteczne).

Wies∏aw NEWECKI
Henryk ¸AGODZKI

Od 2 do 5 maja br. ponad 3 tys. weteranów Królew-
skiej Marynarki Wojennej, Lotnictwa i Marynarki Han-
dlowej uczestniczy∏o w Liverpoolu w uroczystych ob-
chodach 60. rocznicy Bitwy o Atlantyk. UroczystoÊci
uÊwietni∏ udzia∏ okr´tów wojennych brytyjskich i nie-
których paƒstw sprzymierzonych. W katedrze anglikaƒ-
skiej zosta∏o odprawione uroczyste nabo˝eƒstwo, po
którym nastàpi∏o ods∏oni´cie pamiàtkowej tablicy.

Mo˝na zadaç pytanie dlaczego w Liverpoolu? Otó˝,
jak wynika z ksià˝ki zatytu∏owanej „The Battle of the
Atlantic”, autorstwa Andrew Williamsa, walka przeciw
niemieckim ∏odziom podwodnym zachodniego mor-
skiego sektora by∏a kierowana w∏aÊnie z portu Liverpo-
ol. Dowodzi∏ nià admira∏ Max Horton.

W maju 1943 r. w wyniku trzytygodniowych inten-
sywnych walk zatopiono 34 niemieckie ∏odzie podwod-
ne. Admira∏ Karl Dönitz, g∏ównodowodzàcy niemiec-
kiej Marynarki Wojennej, wycofa∏ wówczas wszystkie
∏odzie podwodne z pó∏nocnego Atlantyku do sektora
na po∏udnie od Wysp Azorskich.

W tym miejscu warto przypomnieç, ˝e jeszcze w lutym
1943 tona˝ zatopionych statków wynosi∏ 403 062 ton,
a w marcu wzrós∏ do 693 000 ton! Z raportu wynika, ˝e

4 maja 1943 r. 53 ∏odzie podwodne „U-boat” grasowa-
∏y w CieÊninie Duƒskiej pomi´dzy Islandià a Grenlan-
dià.

W∏aÊciwie Bitwa o Atlantyk trwa∏a przez ca∏y okres
wojny, lecz maj 1943 by∏ niewàtpliwie prze∏omowy.
Konwoje by∏y coraz mniej nara˝one na niebezpieczeƒ-
stwo dzi´ki u˝yciu niszczycieli i Liberatorów, jak rów-
nie˝ ma∏ych eskortowych lotniskowców, z których star-
towa∏y „Fairey Swordfish” z odpowiednim radarem do
wykrywania ∏odzi podwodnych. Wprowadzono równie˝
bombowce uzbrojone w torpedy.

Nie bez przesady mo˝na stwierdziç, ˝e Bitwa
o Atlantyk by∏a drugà cz´Êcià tak˝e bitwy o Wielkà Bry-
tani´. Odniesione zwyci´stwo zosta∏o okupione wielki-
mi stratami. Statystyki wykazujà, ˝e zgin´∏o oko∏o
30 tys. marynarzy Marynarki Handlowej, 8 tys. alianc-
kich oficerów i marynarzy, w tym wielu polskich, oraz
6 tys. lotników RAF-u.

Organizatorzy uroczystoÊci w Liverpoolu zapowie-
dzieli, ˝e by∏ to ju˝ ostatni zlot rocznicowy uczestników
Bitwy o Atlantyk.

Artur RYNKIEWICZ 

60. rocznica Bitwy o Atlantyk

Z ostatniej chwili

OkreÊlenie terminu sk∏adania wniosków o Êwiadczenie pieni´˝ne dla deportowanych do pracy przymusowej
jest niezgodne z Konstytucjà. 17 czerwca 2003 roku Trybuna∏ Konstytucyjny orzek∏, ˝e art. 4 ust. 5 ustawy
z 31 maja 1996 o Êwiadczeniu pieni´˝nym przys∏ugujàcym osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz
osadzonym w obozach pracy przez III Rzesz´ i Zwiàzek Socjalistycznych Republik Radzieckich jest niezgodny
z art. 2 i art. 32 ust. 1 Konstytucji.
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POMNIK GENERA¸A W KOTOWEJ WOLI

Bóg patrzy na moje serce, 
widzi i zna moje intencje
oraz zamiary, które sà 
czyste i rzetelne.
Jedynym moim celem jest
sprawiedliwa i wolna Polska.
Ku tej Polsce was prowadz´.

Genera∏ W∏adys∏aw Sikorski
Ksi´ga obozowa w Tockoje, Rosja, 12 grudnia 1941

Te s∏owa W∏adys∏awa Sikorskie-
go widniejà na pomniku genera∏a
w Kotowej Woli. Ods∏oni´to go 9
czerwca br. z okazji obchodów 122.
rocznicy urodzin Sikorskiego i 60.
rocznicy jego Êmierci. Obok jest
tak˝e p∏yta upami´tniajàca bohater-
stwo i Êmierç siedmiu ˝o∏nierzy tego
regionu. Spo∏eczeƒstwo Kotowej
Woli w ten sposób odda∏o ho∏d sy-
nom tej ziemi, poleg∏ym i pomordo-
wanym w II wojnie Êwiatowej. 

Lokalizacja pomnika jest rów-
nie˝ nieprzypadkowa. Dzieciƒstwo
genera∏a Sikorskiego jest zwiàzane
z ziemià sandomierskà, a w Kotowej
Woli przebywa∏ równo 120 lat temu,
gdy jego ojciec by∏ nauczycielem
w tutejszej szkole. Miejsce wybrano
równie starannie; pomnik stoi
w centrum miejscowoÊci, obok ko-
Êcio∏a parafialnego pw. Êw. Józefa
Robotnika, w parku, który tak˝e no-
si imi´ genera∏a. Tutaj 60 lat temu
Niemcy przeprowadzili pacyfikacj´
mieszkaƒców w odwecie za udziele-
nie pomocy dwóm partyzantom. 

W uroczystoÊci wzi´li udzia∏
kombatanci ze Âwiatowego Zwiàz-
ku ˚o∏nierzy Armii Krajowej, p∏k
Jan Ozga, zast´pca dyrektora De-
partamentu Wojskowego Urz´du
do Spraw Kombatantów i Osób Re-
presjonowanych, przedstawiciel Ra-
dy Ochrony Pami´ci Walk i M´-
czeƒstwa, biskup sandomierski
Edward Frankowski, przedstawicie-

le w∏adz lokalnych, mieszkaƒcy gmi-
ny Zaleszany, kompania reprezen-
tacyjna garnizonu sandomierskiego
oraz orkiestra Wy˝szej Szko∏y Ofi-
cerskiej Si∏ Powietrznych w D´bli-
nie.

O godzinie 10 na placu obok ko-
Êcio∏a zebra∏y si´ liczne poczty
sztandarowe: kombatanckie, harcer-
skie i szkolne, które wraz z zapro-
szonymi goÊçmi przemaszerowa∏y
do miejsca celebry. Wart´ przy po-
mniku zaciàgn´li ˝o∏nierze i harce-
rze z 26 DH z RadomyÊla n. Sanem.
Uroczystà msz´ Êw. koncelebrowa∏
biskup Edward Frankowski. W Ko-
towej Woli genera∏ Sikorski sp´dzi∏
swe pierwsze lata ˝ycia. W Hy˝nem
i w Tuszowie Narodowym upami´t-
niono ju˝ genera∏a. Wreszcie w Koto-
wej Woli mamy pomnik W∏adys∏awa
Sikorskiego – dzi´kowa∏ biskup orga-
nizatorom i Spo∏ecznemu Komite-
towi Budowy Pomnika. PodkreÊli∏,
˝e lokalizacja jest godna narodo-
wego bohatera – Premiera i Naczel-
nego Wodza z lat wojny.

Uroczystemu podniesieniu flagi
paƒstwowej towarzyszy∏ hymn ode-
grany przez orkiestr´ wojskowà. 

Przewodniczàcy Spo∏ecznego
Komitetu Budowy Pomnika, od
1996 roku zabiegajàcego o wysta-
wienie pomnika, Edward Paterek
podzi´kowa∏ licznie zgromadzo-
nym za przybycie i za uczestnictwo
w tak donios∏ym dla mieszkaƒców

wydarzeniu. W 60. rocznic´ tra-
gicznej Êmierci Sikorskiego w Gi-
braltarze spo∏eczeƒstwo Kotowej
Woli chce uczciç jego pami´ç.
Edward Paterek za swe zas∏ugi zo-
sta∏ odznaczony Medalem Opieku-
na Miejsc Pami´ci Narodowej
i Medalem za Zas∏ugi dla Obron-
noÊci Kraju.

Jakub Hryniewicki wr´czy∏ mu
Pamiàtkowy Krzy˝ 3 Dywizji Strzel-
ców Karpackich, podkreÊli∏ swe za-
anga˝owanie w budow´ pomnika
i opowiedzia∏, jak dowiedzia∏ si´
o tej inicjatywie i w∏àczy∏ si´ w jej
realizacj´. 

Po przemówieniach okoliczno-
Êciowych nastàpi∏o ods∏oni´cie i po-
Êwi´cenie pomnika W∏adys∏awa Si-
korskiego. Odczytano te˝ krótki
apel poleg∏ych, po czym kompania
reprezentacyjna odda∏a salw´ hono-
rowà. Na zakoƒczenie uczestnicy
uroczystoÊci z∏o˝yli wieƒce pod po-
mnikiem, a orkiestra wojskowa ode-
gra∏a Rot´.

Katarzyna K¢PKA
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podpisane pe∏nym imieniem i nazwiskiem autora oraz zawieraç jego prywatny adres, ewentualnie telefon.
Artyku∏ów nie zamówionych redakcja nie zwraca. Rubryka „Poszukujemy” jest bezp∏atna. Nak∏ad 4500 egz. Cena 2,00 z∏

APTEKA PRZYJAZNA DLA KOMBATANTA (3)
Informujemy, ˝e ju˝ siódma apteka zareagowa∏a na nasz apel i zaoferowa∏a dla kombatantów oraz pozosta-

∏ych po nich wdów/wdowców dodatkowe zni˝ki na leki ze 100% odp∏atnoÊcià wykupywane na recept´ lub bez re-
cepty. Oto jej oferta:
• APTEKA WARSZAWA 
ul. Mokotowska 12 (róg Mokotowskiej i Pl. Zbawiciela) 
przyznaje dodatkowo 5% rabatu na leki ze 100% odp∏atnoÊcià na recept´ lub bez recepty.
Apteka uczestniczy w programach: „Apteka Dobra dla Ciebie” i „Dbam o Zdrowie” 
– co miesiàc wydaje informator o lekach dost´pnych w promocyjnych cenach.
Oferuje równie˝ badania bezp∏atne (g´stoÊci koÊci i poziomu tkanki t∏uszczowej) 
oraz daje prezenty i kupony rabatowe.
Apteka prowadzi refundowane pieluchomajtki, 
a tak˝e sprowadza z zagranicy leki nie zarejestrowane w kraju 
w ramach indywidualnego importu docelowego.
Mo˝liwy bezp∏atny dowóz leków do Domów Pomocy Spo∏ecznej dla Kombatantów.
Godziny otwarcia:
Pn-Pt 7.30 – 21.30
Sob. Niedz. i Êwi´ta 8.00 – 18.00
Tel./fax 622-36-36 Dorota GRUNDMANN

Departament Stowarzyszeƒ i Spraw Socjalnych

Informujemy
Zarzàd G∏ówny Stowarzyszenia Polskich Kombatantów i Ofiar Represji Politycznych uprzejmie informuje,
˝e zosta∏ powo∏any nowy sk∏ad Zarzàdu oraz Komisji Rewizyjnej. Prezydium Zarzàdu reprezentujà: Jadwiga
Czerwiƒska (przewodniczàca), Lucyna Skraba (sekretarz) oraz Tamara J´druszek (skarbnik).
Prosimy o kierowanie korespondencji na adres:
Stowarzyszenie Polskich Kombatantów i Ofiar Represji Politycznych, ul. J. Malczewskiego 2/2, 71-616 Szczecin.

Nowe Stowarzyszenia
Do rejestru stowarzyszeƒ w Urz´dzie ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych wpisano:
Ârodowiskowy Klub ˚o∏nierzy Frontowych 6 Pomorskiej Dywizji Piechoty, ul. Wroc∏awska 21, 30-901 
Kraków, prezes – Józef Siwak
Stowarzyszenie Oficerów Marynarki Wojennej Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Zawiszy Czarnego 1, lok. 320,
81-912 Gdynia, prezes – Walerian Rogalski
Fundacja Zagórowian „Pro Memoria”, ul. Wojska Polskiego 13, 62-410 Zagórów, prezes – Zdzis∏aw Rybicki

Zmiana adresu
Zarzàd Klubu Kombatantów 4 Pomorskiej Dywizji Piechoty im. Jana Kiliƒskiego podaje nowy adres Klubu:
ul. 11 listopada 17/19 blok 2, 03-435 Warszawa, tel. (0 22) 687-22-82. Klub jest czynny w ka˝dà Êrod´ 
od godziny 10.00 do 13.00.
Stowarzyszenie do spraw Odszkodowaƒ by∏ym Wi´êniom Politycznym Hitlerowskich Obozów Koncentracyj-
nych informuje o zmianie adresu Zarzàdu Stowarzyszenia. Listy do Stowarzyszenia prosimy kierowaç na nowy
adres: ul. Gruszczyƒskiego 12 m. 4, 44-100 Gliwice. Mo˝liwy jest tak˝e kontakt telefoniczny: (0 32) 231-01-34.



1. Jakub Hryniewicki wr´cza Edwardowi Paterkowi 
Pamiàtkowy Krzy˝ 3 Dywizji Strzelców Karpackich

2. Tablica upami´tniajàca poleg∏ych i pomordowa-
nych ˝o∏nierzy z Kotowej Woli w czasie II wojny
Êwiatowej

3. Pomnik Genera∏a Sikorskiego stoi w centrum Koto-
wej Woli

4. W uroczystoÊci wzi´∏y udzia∏ liczne poczty komba-
tanckie, harcerskie, szkolne

POMNIK 
GENERA¸A 

W KOTOWEJ
WOLI

O uroczystym ods∏oni´ciu pomnika W∏adys∏awa Sikorskiego
wi´cej na stronie 22.
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9 czerwca 2003 r. zosta∏ ods∏oni´ty pomnik
W∏adys∏awa Sikorskiego w Kotowej Woli. Miesz-
kaƒcy postanowili upami´tniç jego pobyt. Sp´-
dzi∏ on tam kilka lat swego dzieciƒstwa.




