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Przyj´cie przedstawicieli wszystkich Êrodowisk kombatanckich przez najwy˝szych dostojników paƒstwa – przez Prezydenta RP i Prezesa Rady Ministrów, oraz okazjonalne spotkanie kilkuset kombatantów na terenie Cytadeli Warszawskiej, którego gospodarzem by∏ kierownik Urz´du ds. Kombatantów
i Osób Represjonowanych – to g∏ówne akcenty tegorocznych obchodów Dnia Weterana zorganizowanych w Warszawie. Liczne imprezy odby∏y si´ równie˝ w ca∏ym kraju. Dzieƒ Weterana coraz mocniej zapisuje si´ w tradycji kombatanckiej.
Na nast´pnych stronach „Kombatanta” prezentujemy relacje z warszawskich uroczystoÊci Dnia Weterana.

APEL
Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
z dnia 29 sierpnia 2003 r.
W 64. rocznic´ wybuchu II wojny Êwiatowej w sprawie szczególnego szacunku dla
prawdy historycznej jako wartoÊci budujàcej pokój w Europie
W 64. rocznic´ wybuchu II wojny Êwiatowej Sejm Rzeczypospolitej Polskiej apeluje do Parlamentów paƒstw Starego Kontynentu i Parlamentu Europejskiego o szczególny szacunek dla prawdy historycznej i przeciwstawienie si´ próbom rozmywania odpowiedzialnoÊci za wywo∏anie II wojny Êwiatowej, pope∏nione w jej czasie zbrodnie i zniewolenie narodów.
Polska, która jako pierwsza opar∏a si´ agresji Niemiec i ponios∏a ogromne ofiary
w czasie II wojny Êwiatowej, ma szczególny tytu∏ do troski o szacunek dla prawdy historycznej. Tylko prawda mo˝e byç fundamentem pokoju i solidarnoÊci w Europie.
W imi´ pami´ci o ofiarach II wojny Êwiatowej i o bohaterstwie ˝o∏nierzy walczàcych w obronie wolnoÊci narodów i cywilizacji europejskiej Sejm Rzeczypospolitej Polskiej apeluje o respektowanie tych wartoÊci dla dobra przysz∏ych pokoleƒ.
Marsza∏ek Sejmu: M. Borowski
„Monitor Polski” nr 43 z 15 wrzeÊnia 2003 r., poz. 637
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Nieliczne ju˝ sà – niestety – szeregi bohaterów
wojny polsko-bolszewickiej. W tym roku na uroczystoÊci do Radzymina
przyjecha∏ tylko jeden
z nich – kpt. Stanis∏aw
Wycech.
Pami´ç o walkach sprzed
83 lat w obronie Warszawy na trwa∏e zapisa∏a si´
w tradycji polskiej. Przypomina o tym nie tylko
Âwi´to Wojska Polskiego
ustanowione na 15 sierpnia – w rocznic´ „cudu
nad Wis∏à”. Co roku
w Ossowie i Radzyminie
odbywajà si´ uroczystofot. Z. Wycech
Êci, skupiajàce tysiàce
osób. W tegorocznych obchodach wzià∏ udzia∏ Prezydent Aleksander KwaÊniewski. Na
zdj´ciu: Stanis∏aw Wycech (siedzi) i kpt. Zenon Jankowski (pierwszy z prawej); obok
prezydenta KwaÊniewskiego stoi prawnuczka Stanis∏awa Wycecha.
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Przemówienie
Prezydenta RP Aleksandra KwaÊniewskiego
wyg∏oszone w Pa∏acu Prezydenckim
1 wrzeÊnia 2003 roku z okazji Dnia Weterana
Szanowni Weterani – ˚o∏nierze Rzeczypospolitej,
Szanowni Paƒstwo,
Dzieƒ 1 wrzeÊnia jest wspomnieniem straszliwej tragedii. SzeÊçdziesiàt cztery lata temu, wraz z napaÊcià hitlerowskich Niemiec na Polsk´, rozpocz´∏a si´ druga wojna
Êwiatowa. W dziejach ludzkoÊci i w historii naszego narodu odcisn´∏a si´ jako krwawy koszmar. Zgin´∏o w niej 55
milionów ludzi – nie tylko w bitewnych zmaganiach.
Tamten mroczny czas to równie˝ okrucieƒstwa pope∏nione przez okupantów na bezbronnej ludnoÊci cywilnej, to
zbrodnie ludobójstwa, to piek∏o Holokaustu. Ciàgle ˝ywa
jest w nas pami´ç o doÊwiadczonej tragedii. Bolesna przesz∏oÊç wcià˝ pozostaje ostrze˝eniem dla wspó∏czesnoÊci.
W tamtej wojnie Polska sta∏a si´ pierwszà ofiarà hitlerowskiej agresji – bo te˝ by∏a pierwszym krajem, który wobec totalitarnego dyktatu powiedzia∏ „nie”. Do dzisiaj
trwajà spory historyków, czy mo˝na by∏o zahamowaç rozrastanie si´ faszystowskiej pot´gi? Czy by∏a szansa, aby
zawczasu powstrzymaç gro˝àcà Êwiatu tragedi´? G∏ówne
pot´gi europejskie wybra∏y drog´, której symbolem sta∏ si´
nies∏awny uk∏ad monachijski. Polska natomiast uzna∏a,
˝e nie mo˝na ust´powaç przed z∏em. Sà chwile ostatecznych wyzwaƒ, gdy trzeba walczyç w obronie mi´dzynarodowego ∏adu, bezpieczeƒstwa i sprawiedliwoÊci; „za wolnoÊç naszà i waszà”, w obronie ludzkiej godnoÊci. ChcieliÊmy ˝yç w pokoju, tak jak wiele narodów Europy. Jednak pokój, budowany na oportunizmie, jednostronnych
ust´pstwach, nie liczeniu si´ z faktami, zawsze okazuje si´
kruchy. Historia przyzna∏a racj´ Polsce, a nie tym, którzy
próbowali ob∏askawiç Hitlera i ucywilizowaç Stalina.
Z wielkà czcià pochylamy dziÊ g∏owy przed wszystkimi,
którzy stan´li do walki w godzinie próby. Przed wszystkimi obroƒcami naszej Ojczyzny; przed tymi, którzy nie
szcz´dzili swej krwi w dniach tragicznego wrzeÊnia 1939
roku i w póêniejszych latach, na tak wielu wojennych
frontach. Sk∏adamy ho∏d tym, którzy walczyli w kraju i na
obczyênie, na Zachodzie i Wschodzie, w mundurach regularnego wojska i w podziemnym ruchu oporu, wi´êniom hitleryzmu i stalinizmu. Tym, którzy zawsze wierzyli, ˝e „jeszcze Polska nie zgin´∏a” i którzy potrafili swojà
niez∏omnoÊcià przekuç t´ wiar´ w zwyci´stwo.
Jestem zaszczycony, ˝e mog∏em, w imieniu niepodleg∏ej
Rzeczypospolitej i wszystkich Polaków, uhonorowaç zas∏ugi
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obecnych tu dziÊ weteranów. Sà w tym gronie obroƒcy kraju
z wrzeÊnia 1939 roku, ˝o∏nierze Armii Krajowej i Batalionów
Ch∏opskich, uczestnicy Powstania Warszawskiego i walk
frontowych, „synowie pu∏ku” oraz zes∏aƒcy – za∏o˝yciele
Zwiàzku Sybiraków. Wiele postaci; wiele wspania∏ych, heroicznych dokonaƒ. Ze szczególnà atencjà chcia∏bym pok∏oniç si´ panu Stanis∏awowi Wycechowi – stuletniemu weteranowi, w którego imponujàcej biografii odbija si´ ca∏a dwudziestowieczna historia Polski, pe∏na zmagaƒ i poÊwi´ceƒ.
Wszystkim Paƒstwu – wszystkim dziÊ odznaczonym i nominowanym, ale tak˝e wszystkim polskim weteranom w kraju i za granicà – sk∏adam wyrazy najg∏´bszego szacunku. JesteÊcie pokoleniem, które odda∏o swà m∏odoÊç, aby stanàç
w s∏u˝bie polskiej wolnoÊci i niepodleg∏oÊci. Dzisiaj uczycie
m∏ode pokolenia patriotyzmu i cnót obywatelskich, pog∏´biacie w nich znajomoÊç historii i dum´ z polskiej to˝samoÊci. Dzi´kujemy Wam, Czcigodni Weterani, za wszystko, co
uczyniliÊcie i co nadal robicie dla swoich rodaków, dla Rzeczypospolitej. Zawsze b´dziemy Waszymi d∏u˝nikami!
Historia powinna byç dla nas naukà, êród∏em refleksji. Nawet z jej najstraszniejszych i najbardziej gorzkich
lekcji mo˝na wyciàgaç wnioski, które pomogà nam budowaç lepszy Êwiat. Dowodzà tego przemiany w Europie.
Idea zjednoczeniowa wykie∏kowa∏a przecie˝ na powojennych zgliszczach! Dzisiaj Êwi´ci ona swój wspania∏y tryumf, gdy zachodnia i wschodnia cz´Êç kontynentu ∏àczà
si´ ze sobà we wspólnocie Unii Europejskiej. Dowodem
na to, ˝e historia màdrze i odpowiedzialnie odczytana ma
wielkà, inspirujàcà moc – jest tak˝e pojednanie polskoniemieckie i wszystko, co uda∏o si´ osiàgnàç Polakom
i Niemcom we wspó∏pracy, przyjaznym sàsiedztwie, bliskim partnerstwie i sojuszu.
Dlatego z niepokojem myÊlimy o podj´tym w Niemczech przedsi´wzi´ciu, które mo˝e zaszkodziç procesowi
pojednania; byç krokiem wstecz we wspólnym, wra˝liwym
odczytywaniu nauk historii. Nie mo˝emy pozostaç oboj´tni wobec inicjatywy utworzenia w Berlinie „Centrum
przeciwko Wyp´dzeniom” – czyli muzeum i placówki badawczej, dokumentujàcej krzywdy doznane przez ponad
10 milionów Niemców wysiedlonych ze swych stron
rodzinnych podczas drugiej wojny Êwiatowej. Zgadzam
si´ z tymi – w Niemczech i w Polsce – którzy sà krytyczni
wobec tego przedsi´wzi´cia. Niesie ono w sobie wielkie ryzyko, moralne i polityczne.
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Dramat niemieckich wysiedleƒców jest poruszajàcy
i na pewno nie powinien byç tematem „tabu”. Ka˝de niezas∏u˝one ludzkie cierpienie zas∏uguje na wspó∏czucie.
Trzeba jednak pami´taç o ca∏ym historycznym kontekÊcie
wyp´dzeƒ, których w 1944 i 1945 roku doÊwiadczy∏a niemiecka ludnoÊç. Trzeba odró˝niaç przyczyny od skutków,
pami´taç o tym, kto rozp´ta∏ wojn´; kto by∏ agresorem,
a kto ofiarà napaÊci. Trzeba ogarnàç wszystkie zbrodnie
nazizmu, pope∏nione na narodach Europy.
My, Polacy – szczególnie dzisiaj, w rocznic´ tragicznego
wrzeÊnia 1939 roku – mamy moralne prawo, aby wo∏aç
o ukazywanie pe∏nej prawdy; bez przemilczeƒ, wybiórczych
przedstawieƒ i relatywizacji z∏a. Samo tylko to miasto, Warszawa, w którego sercu dziÊ i w tym momencie jesteÊmy,
mo˝e byç wielkim mauzoleum polskiej martyrologii. Miasto, które po wyp´dzeniu stàd ca∏ej ludnoÊci cywilnej zosta∏o na rozkaz Hitlera kompletnie zniszczone, dom po domu,
dzielnica po dzielnicy! Ponad osiem milionów polskich obywateli by∏o podczas wojny deportowanych i przesiedlonych
– przez hitlerowskà III Rzesz´ i przez re˝im stalinowski. Polska lekcja historii wyp´dzeƒ jest wstrzàsajàco wymowna.
Ale Polacy nie chcà ˝yç wy∏àcznie tragicznà przesz∏oÊcià. Patrzymy w przysz∏oÊç; chcemy pojednania, pragniemy zaufania i braterstwa w Europie, szczególnie mi´dzy
Polskà a Niemcami. Z wielkim uznaniem i wzruszeniem
przyjmujemy wszystkie gesty i s∏owa strony niemieckiej,
Êwiadczàce o odpowiedzialnoÊci, wra˝liwoÊci i rozwadze

UroczystoÊç na dziedziƒcu Pa∏acu Prezydenckiego rozpocz´∏o
odegranie hymnu narodowego

fot. B. Materska

fot. B. Materska

w sprawie utworzenia „Centrum przeciwko Wyp´dzeniom”. Jestem osobiÊcie wdzi´czny Panu Prezydentowi
Niemiec Johannesowi Rauowi, Panu Kanclerzowi Gerhardowi Schroederowi i Panu Ministrowi Spraw Zagranicznych Joschce Fischerowi za takie w∏aÊnie stanowisko
w tej kwestii. Doceniam màdroÊç i dalekowzrocznoÊç
wielu wybitnych osobistoÊci niemieckiego ˝ycia publicznego. Szczególnie inspirujàca wydaje si´ inicjatywa Pana
Pos∏a Markusa Meckela, aby „Centrum” mia∏o wymiar
nie tylko niemiecki, lecz europejski – i dokumentowa∏o
ca∏y dramat przymusowych wysiedleƒ i czystek etnicznych
w Europie XX wieku. W takie dzie∏o, wspólne dzie∏o podj´te ku zrozumieniu i przestrodze na rzecz pojednania
Polska ch´tnie si´ zaanga˝uje.
Dzisiaj, w Dniu Weterana, w rocznic´ wybuchu II wojny Êwiatowej, z ca∏à mocà apeluj´, stàd, z serca Warszawy:
Niech doÊwiadczenia wyniesione z bolesnej przesz∏oÊci
∏àczà nas, a nie dzielà. Niech historyczna pami´ç nie stawia nas w konfrontacji, ale sk∏ania do poszukiwania dróg,
na których mo˝emy doskonaliç si´ w naszym cz∏owieczeƒstwie, w poczuciu narodowej to˝samoÊci i europejskiej
wspólnoty. G∏´boko wierz´, ˝e jesteÊmy na takiej w∏aÊnie
drodze, ˝e nigdy z niej nie zawrócimy, ˝e Wasza ofiara szanowni weterani, ˝e Wasze dzie∏o, ˝e Wasza obecnoÊç i nauki, które nam przekazujecie b´dà nas sk∏ania∏y i zmusza∏y aby takà drogà – pokoju, porozumienia, pojednania
i dialogu – iÊç w XXI wieku we wspólnej Europie.

Do Pa∏acu przyby∏o kilkudziesi´ciu kombatantów. Odznaczeni
i nominowani na pierwszy stopieƒ oficerski zasiedli w pierwszym rz´dzie

dokoƒczenie ze str. 5

mentowania historii i patriotycznego wychowania m∏odych
pokoleƒ Polaków, to wielkie dzie∏o Waszego ˝ycia i kolejny
dowód pe∏nego oddania Ojczyênie i narodowi.
Kilkudziesi´ciu kombatantów otrzyma∏o odznaczenia: Krzy˝ Kawalerski, Krzy˝ Zas∏ugi, Medal za Zas∏ugi dla ObronnoÊci Kraju oraz patenty „Weterana Walk
o WolnoÊç i Niepodleg∏oÊç Ojczyzny”. Wr´czono te˝
akty nominacji na wy˝sze stopnie oficerskie.
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Uczestnicy uroczystoÊci obejrzeli wystaw´ fotograficznà poÊwi´conà obchodom 60. rocznicy Êmierci gen.
W∏adys∏awa Sikorskiego. Autorem zdj´ç dokumentujàcych przebieg uroczystoÊci jest Juliusz L Englert.
Spotkanie przy ˝o∏nierskim pocz´stunku uÊwietni∏
wyst´p Orkiestry Reprezentacyjnej Wojsk Làdowych.
Katarzyna K¢PKA
KOMBATANT 2003 nr 9
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Obchodzony po raz siódmy Dzieƒ Weterana jest okazjà do szerszego zaprezentowania opinii spo∏ecznej problemów Êrodowisk kombatanckich. Na poprzednich stronach wydrukowaliÊmy wypowiedê Prezydenta Aleksandra
KwaÊniewskiego, zwierzchnika Si∏ Zbrojnych Rzeczypospolitej, wyg∏oszonà na dziedziƒcu Pa∏acu Prezydenckiego, gdzie przyby∏a grupa kilkudziesi´ciu kombatantów. Po przemówieniu prezydent wr´czy∏ grupie zas∏u˝onych
kombatantów najwy˝sze odznaczenia paƒstwowe – Krzy˝e Oficerskie i Kawalerskie Orderu Odrodzenia Polski.
WÊród odznaczonych by∏ jeden z najstarszych ˝o∏nierzy Polski – Stanis∏aw Wycech. Nast´pnie trzynaÊcie osób
otrzyma∏o z ràk prezydenta akty mianowania na stopieƒ podporucznika.

fot. K. K´pka

W ramach obchodów Dnia Weterana kombatantów goÊci∏ równie˝ minister Jan Turski. W tym roku
zaprosi∏ ich na teren Cytadeli Warszawskiej – miejsca,
które trwale wpisa∏o si´ do historii Polski. Twierdza
jest symbolem represji carskich, ale jednoczeÊnie bohaterskiej walki Polaków o odzyskanie niepodleg∏oÊci. DziÊ znajduje si´ tam muzeum i siedziba Dowództwa Wojsk Làdowych.
Obchody Dnia Weterana rozpocz´∏y si´ w niedziel´ 31
sierpnia br. w Katedrze Polowej Wojska Polskiego pw.
NajÊwi´tszej Marii Panny Królowej Polski w Warszawie;
uroczystà msz´ Êw. koncelebrowa∏ ks. Marek Kwieciƒski.
W katedrze zebrali si´ kombatanci wraz z rodzinami –
wÊród nich by∏ m.in. weteran Bitwy Warszawskiej 1920 r.
Stanis∏aw Wycech, obecny by∏ tak˝e kierownik Urz´du ds.
Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Turski, pracownicy Urz´du, przedstawiciele w∏adz samorzàdowych
i mieszkaƒcy stolicy. W mszy Êw. uczestniczy∏y te˝ kombatanckie poczty sztandarowe. Ks. Kwieciƒski w homilii podkreÊli∏, ˝e dla m∏odego pokolenia najcenniejszym dziedzictwem sà wartoÊci, które przekazujà im kombatanci.
Do Cytadeli przyby∏o kilkuset kombatantów reprezentujàcych wszystkie Êrodowiska. GoÊcie obejrzeli wy-

Cytadela Warszawska. Od lewej: Jan Skowron, Zbigniew
Zieliƒski, Tadeusz Andersz oraz Zenon Jankowski

staw´ Wojsko Polskie w misjach pokojowych i humanitarnych ONZ oraz zapoznali si´ ze sta∏à ekspozycjà
w Muzeum Wojsk Làdowych.
Kombatanci zebrali si´ na placu przed Muzeum
i zaj´li miejsca przygotowane specjalnie dla nich.
W obecnoÊci pocztów kombatanckich i wojskowej asysty honorowej minister Jan Turski przywita∏ goÊci
i przypomnia∏, ˝e rocznic´ wybuchu II wojny Êwiatowej
po raz kolejny obchodzimy jako Dzieƒ Weterana.
– Dzieƒ Weterana to jednak g∏ównie czas, w którym
wspominajàc te historyczne fakty, wielkie dokonania narodu, myÊlami jesteÊmy z konkretnymi ludêmi, którzy je tworzyli. Zarówno z tymi, którzy zap∏acili najwy˝szà cen´, jak
i z tymi, którzy sà wÊród nas, lecz wype∏nili z honorem swój
obowiàzek wobec Ojczyzny, to znaczy – z Wami drodzy Kombatanci – mówi∏ minister Turski. Wyg∏osi∏ te˝ podzi´kowania: Pragniemy dzisiaj wyraziç najwy˝szy dla Was
szacunek i podzi´kowanie
za Wasz czyn bojowy
i dzia∏alnoÊç na rzecz niepodleg∏ej Polski. W wojennej potrzebie nie szcz´dziliÊcie potu ani krwi. Zawsze wierni, zdaliÊcie bojowy egzamin. Dzisiejsza
Polska, Trzecia Rzeczpospolita – wolna, niepodleg∏a i demokratyczna – jest
owocem Waszego poÊwi´cenia, Waszej ofiarnoÊci,
Waszych cnót i Waszego
patriotyzmu.
Dzi´kujemy
Wam
równie˝ za obecnà, imponujàcà aktywnoÊç w dzia∏alnoÊci spo∏ecznej. To,
co dzisiaj robicie dla swoCytadela Warszawska. Minister
ich kolegów kombatan- Jan Turski wr´cza Halinie Suchoctów potrzebujàcych po- kiej i Henryce Szab∏owskiej patenty
mocy oraz w celu udoku- Weterana Walk o WolnoÊç i Niedokoƒczenie na str. 4
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podleg∏oÊç Ojczyzny
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W Warszawskiej Cytadeli
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Sk∏adam Paƒstwu
wyrazy najg∏´bszego szacunku i podziwu
Rocznica agresji hitlerowskiej na Polsk´ jest dobrà
okazjà do spotkania si´ w tym gronie, by rozwa˝aç problemy Êrodowisk kombatanckich, ale przede wszystkim, by
wspominaç tych, którzy przelali krew za naszà wolnoÊç.
Jest to dobra okazja, by oddaç ho∏d wszystkim, którzy
walczyli na frontach – ˝o∏nierzom WrzeÊnia, ruchu oporu, ˝o∏nierzom II wojny Êwiatowej, ofiarom obozów koncentracyjnych, gett, ∏agrów oraz wszystkim ˝o∏nierzom
i osobom cywilnym, dla których Polska w tych dramatycznych latach by∏a dro˝sza ni˝ ˝ycie. Z tej w∏aÊnie okazji
pragn´ z∏o˝yç Paƒstwu w imieniu rzàdu polskiego wyrazy
najg∏´bszego szacunku i podziwu.
Te s∏owa Prezesa Rady Ministrów Leszka Millera,
skierowane do kombatantów zaproszonych do siedziby
szefa rzàdu, otwiera∏y cykl uroczystoÊci zorganizowanych w 64. rocznic´ wybuchu II wojny Êwiatowej.
Spotkanie z premierem nawiàzywa∏o swym charakterem do spotkania sprzed kilkunastu miesi´cy (jak pami´tamy, premier zaprosi∏ wówczas kombatantów
z okazji 57. rocznicy zakoƒczenia dzia∏aƒ II wojny Êwiatowej). I jak tamto ∏àczy∏o w sobie dwa elementy – narady roboczej poÊwi´conej naj˝ywotniejszym sprawom
˝ycia Êrodowiska kombatantów i osób represjonowanych oraz spotkania okazjonalnego, zwiàzanego ze
Êwi´tem – z Dniem Weterana. W ostatnich tygodniach
premier Leszek Miller mia∏ zresztà okazj´ bli˝ej poznaç problematyk´ Êrodowiska i rozmawiaç z wieloma
kombatantami – na poczàtku lipca bardzo aktywnie
uczestniczy∏ bowiem w uroczystoÊciach 60. rocznicy
tragicznej Êmierci Genera∏a W∏adys∏awa Sikorskiego
(„Kombatant” odnotowa∏ to bardzo obszernie w specjalnie wydanej wk∏adce do numeru 7-8/2003).

sierpnia do Sali Âwietlikowej w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (w gmachu przedwojennego
GISZu – G∏ównego Inspektoratu Si∏ Zbrojnych) przyby∏o kilkudziesi´ciu weteranów ze wszystkich Êrodowisk kombatantów i osób represjonowanych. Zebranych powita∏ kierownik Urz´du ds. Kombatantów
i Osób Represjonowanych Jan Turski. Podsumowujàc
dzia∏alnoÊç Urz´du w czasie, który minà∏ od poprzedniego spotkania z premierem, minister Turski powiedzia∏ m.in.: Nie wszystkie trudne sprawy, o których mówili wtedy kombatanci, uda∏o si´ za∏atwiç. Z zakresu spraw
socjalnych i opieki zdrowotnej – powróciliÊmy do waloryzacji dodatku kombatanckiego i rycza∏tu energetycznego;
przywróciliÊmy cz´Êciowo – ograniczone wczeÊniej – ulgi
komunikacyjne; przeznaczyliÊmy z rezerwy ogólnej dodatkowe 700 tys. z∏ na pomoc dla kombatantów (w tym dla
inwalidów wojennych) oraz uzyskaliÊmy w bud˝ecie w roku 2003 kwot´ 2 mln z∏ na pomoc socjalnà. Jest to dwukrotnie wi´cej ni˝ w roku 2002.
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fot. K. K´pka

Cytadela Warszawska. Kilkudziesi´ciu kombatantów otrzyma∏o odznaczenia paƒstwowe

fot. B. Materska

Przed nami stoi problem nowelizacji ustawy kombatanckiej.

Przy Grobie Nieznanego ˚o∏nierza wart´ zaciàgn´li ˝o∏nierze
ze wszystkich rodzajów si∏ zbrojnych

6

Nast´pnie g∏os zabrali zaproszeni kombatanci,
w kolejnoÊci:
Jerzy Woêniak – przewodniczàcy Rady Kombatantów
i Osób Represjonowanych
Marian Kazubski – prezes Zwiàzku Inwalidów Wojennych RP
gen. Wac∏aw Szklarski – prezes Zwiàzku Kombatantów RP i By∏ych Wi´êniów Politycznych
KOMBATANT 2003 nr 9
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fot. B. Materska

1 wrzeÊnia 2003, godz. 12 w po∏udnie. Grób Nieznanego ˚o∏nierza w Warszawie. Jak co roku na Placu Marsza∏ka Pi∏sudskiego stawi∏y si´ kombatanckie poczty sztandarowe.

Kazimierz Szymaƒski – wiceprezes Âwiatowego Zwiàzku ˚o∏nierzy AK, prezes Stowarzyszenia Szarych
Szeregów
W∏adys∏aw Matkowski – prezes Stowarzyszenia Polskich Kombatantów w Kraju
Mieczys∏aw Jarkowski – prezes Stowarzyszenia Polskich Kombatantów w Wielkiej Brytanii, sekretarz
generalny Rady Federacji SPK z siedzibà w Londynie
Ryszard Reiff – prezes Zwiàzku Sybiraków
Stanis∏aw Ozonek – prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia ˚o∏nierzy Batalionów Ch∏opskich
Stanis∏aw Na∏´cz-Komornicki – kanclerz Kapitu∏y
Orderu Wojennego Virtuti Militari
Ludwik Krasucki – prezes Stowarzyszenia ˚ydów Kombatantów i Poszkodowanych w II Wojnie Âwiatowej
Wojciech Militz – prezes Ârodowiska ˚o∏nierzy Pu∏ku
AK „Baszta” i Innych
Mokotowskich Oddzia∏ów Powstaƒczych
Witold Grzebski – wiceprezes
Zwiàzku ˚o∏nierzy Narodowych Si∏ Zbrojnych.
u˝a liczba wypowiedzi
kombatanckich spowodowa∏a, ˝e czas przewidziany
na spotkanie zosta∏ znacznie
przekroczony. Poza tym wy-

D
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powiedzi te by∏y bardzo zró˝nicowane, poniewa˝
wielu z wypowiadajàcych si´ prezesów mówi∏o
przede wszystkim o sprawach charakterystycznych
dla w∏asnego stowarzyszenia, a nie o problemach
ogólnych. Dlatego stosunkowo trudno jest dok∏adnie
przedstawiç ca∏à dyskusj´. Ogólnie mo˝na wyró˝niç
w niej kilka wàtków:
Pierwszym by∏y sprawy dotyczàce sytuacji socjalnobytowej oraz opieki zdrowotnej i pomocy paƒstwa dla
osób w najtrudniejszej sytuacji materialnej. Do tych
spraw z ró˝nà intensywnoÊcià nawiàzywa∏o wielu
mówców. Jako pierwszy podjà∏ je gen. Wac∏aw Szklarski. Premier poinformowa∏ zebranych o przekazaniu
przez rzàd na t´ pomoc – z ogólnej rezerwy bud˝etowej
– dodatkowej kwoty 600 tys. z∏.
Drugi wàtek to sprawy zwiàzane z dzia∏alnoÊcià stowarzyszeƒ kombatanckich, które napotykajà coraz
wi´ksze trudnoÊci, zwiàzane z k∏opotami ˝ycia codziennego i coraz wy˝szà Êrednià wieku kombatantów (chodzi g∏ównie o opiek´ nad chorymi, ale tak˝e – na przyk∏ad – o koniecznoÊç wnoszenia op∏at komunalnych
i czynszów za wynajem lokalu przez stowarzyszenie).
LiczebnoÊç stowarzyszeƒ spada, niektóre zaw´˝ajà
dzia∏alnoÊç, inne – chcia∏yby si´ po∏àczyç. Trzeba pomyÊleç o wprowadzeniu przepisów u∏atwiajàcych fuzje
i upraszczajàcych procedury likwidacyjne;
Osobnym wyró˝niajàcym si´ wàtkiem by∏y kwestie
dotyczàce integracji Polski ze strukturami Unii Europejskiej. Wszyscy rozmówcy jednoznacznie wyra˝ali
poparcie dla dzia∏aƒ rzàdu.

fot. B. Materska

Przed Grobem Nieznanego ˚o∏nierza wieniec sk∏ada Kapitu∏a Orderu Wojennego Virtuti
Militari. Od lewej: gen. Micha∏ Gutowski, gen. Stanis∏aw Na∏´cz-Komornicki (kanclerz
Kapitu∏y), Stefan Ba∏uk „Starba”.
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reszcie, na koniec, trzeba wymieniç sprawy zwiàzane z patriotycznym wychowaniem m∏odzie˝y,
z koniecznoÊcià utrwalania w pami´ci narodu prawdy
o historii Polski, z dba∏oÊcià o pomniki. Choç poruszone dopiero w drugiej cz´Êci spotkania (najszerzej mówi∏ o tym prezes Ogólnopolskiego Zwiàzku ˚o∏nierzy
Batalionów Ch∏opskich Stanis∏aw Ozonek), w hierarchii wa˝noÊci problemów Êrodowiska kombatanckiego

fot. K. K´pka

W

Cytadela Warszawska. Kombatanci zebrali si´ na placu przed Muzeum Wojsk Làdowych

zajmujà miejsce poczesne. Warto zaznaczyç, ˝e podjà∏
je równie˝ premier w swoim wystàpieniu podsumowujàcym obrady. PodkreÊlajàc ich rang´ i znaczenie dla
wszystkich Polaków, podtrzyma∏ wyra˝onà przez rzàd
gotowoÊç zorganizowania w 2005 roku, w 60. rocznic´
zakoƒczenia II wojny Êwiatowej, Âwiatowego Kongresu
Polskich Kombatantów. Zapewni∏ tak˝e, ˝e rzàd otaczaç b´dzie opiekà wszystkich kombatantów i ofiary represji, niezale˝nie od ró˝nic i podzia∏ów istniejàcych
w tej spo∏ecznoÊci. Intencjà wszystkich osób sprawujàcych w∏adz´ jest zapewnienie cz∏onkom tych Êrodowisk

poczucia stabilnoÊci prawa
i bezpieczeƒstwa socjalnego – powiedzia∏ premier.
Z du˝ym
zadowoleniem
kombatanci
przyj´li bardzo przychylne stanowisko
Prezesa Rady
Ministrów
w sprawie propozycji zmiany
podleg∏oÊci
Urz´du
ds.
Kombatantów
fot. K. K´pka
i Osób Repre- Cytadela Warszawska. Wszystkim odznasjonowanych. czonym kombatantkom wr´czono czerwone
Urzàd, zgod- ró˝e
nie z powszechnie prezentowanymi postulatami kombatantów
(na spotkaniu po raz kolejny stawia∏ ten wniosek przewodniczàcy Rady Kombatanckiej Jerzy Woêniak), sta∏by si´ bezpoÊrednio podleg∏y Prezesowi Rady Ministrów – a nie, jak dotàd (zgodnie z ustawà o dzia∏ach),
ministrowi gospodarki, pracy i polityki spo∏ecznej.
W spotkaniu uczestniczyli tak˝e minister zdrowia Leszek Sikorski, wiceminister gospodarki, pracy i polityki
spo∏ecznej Jolanta Banach, wiceminister obrony narodowej Maciej Górski, zast´pca kierownika Urz´du ds.
Kombatantów i Osób Represjonowanych Jerzy Koz∏owski oraz wiceprezes Narodowego Funduszu Zdrowia
Marek Kondracki.
Bo˝ena MATERSKA

Dodatkowe 600 tys. z∏ dla kombatantów z bud˝etu paƒstwa
remier Leszek Miller przekaza∏ 600 tys. z∏ z ogólnej rezerwy bud˝etu paƒstwa na dofinansowanie zadaƒ realizowanych przez Urzàd do Spraw Kombatantów i Osób RepresjonoP
wanych. Mówi o tym zarzàdzenie nr 74 Prezesa Rady Ministrów z 28 sierpnia 2003 r. Na pomoc socjalnà dla kombatantów przeznaczono 300 tys. z∏, dofinansowanie adaptacji budynku
przeznaczonego na Dom Kombatanta w Olsztynie – 200 tys. z∏ oraz na dofinansowanie uroczystoÊci upami´tniajàcych tradycje walk o niepodleg∏oÊç – 100 tys. z∏.
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Woldenberczycy nigdy si´ nie poddajà
Agresja niemiecka na Polsk´ w 1939 r. zapisa∏a si´
w pami´ci ˝o∏nierzy wrzeÊnia, jako czas wojennego zrywu do walki z wrogiem. OfiarnoÊç ˝o∏nierzy, mimo zaci´tej woli zwyci´stwa, nie mog∏a sprostaç sile wojsk
niemieckich. Jak napisa∏ Witold Domaƒski w swoim
wspomnieniu Z oflagu do wolnoÊci (publikowaliÊmy je
w „Kombatancie” nr 6 /2002): Los broniàcych by∏ przesàdzony. Niemcy zabrali do niewoli 17 tysi´cy oficerów. 6
tys. z nich zosta∏o uwi´zionych w Oflagu II C w Woldenbergu. Trwa∏a walka, a ˝o∏nierze zamkni´ci w obozie
mogli tylko biernie oczekiwaç na rozwój wydarzeƒ. Dla
wszystkich wi´êniów to oczekiwanie by∏o torturà
Oficerowie wyró˝niali si´ dynamizmem i kawaleryjskim rozmachem, byli bezgranicznie oddani najwy˝ej
cenionym zasadom moralnym. Byli te˝ na ogó∏ bardzo
m∏odzi i ambitni, dobrze wykszta∏ceni, ich naturalnym
dà˝eniem ukszta∏towanym na studiach wojskowych sta∏a si´ potrzeba odegrania wa˝nej roli w ˝yciu swego
kraju. Twórcze potrzeby nie mog∏y si´ zrealizowaç
w warunkach niewoli w sposób bezpoÊredni. St∏amszona godnoÊç w∏asna, ograniczone do minimum potrzeby
codziennego bytowania, inaczej ukszta∏towanych ludzi
skaza∏yby na kl´sk´. Woldenberczycy posiadali inny
or´˝ do walki z wrogiem – hart ducha, ˝elaznà wol´
i charakterystycznà dla m∏odych ludzi brawur´. Wszyscy t´sknili za wolnoÊcià, dlatego cz´ste by∏y próby
ucieczek zakoƒczone niekiedy powodzeniem.
Niezwyk∏à sprawà by∏y opinie przedstawicieli Mi´dzynarodowego Czerwonego Krzy˝a, którzy podziwiali
duchowà i fizycznà aktywnoÊç uwi´zionych w Woldenbergu ˝o∏nierzy, podobnie myÊleli pilnujàcy jeƒców

fot. J. Adamska

„Dom kata” w Warszawie na Starym MieÊcie. 4 wrzeÊnia na
spotkanie przysz∏a niewielka grupa Woldenberczyków. Od lewej
siedzà: Irena Kazubek, Halina Grela, Witold Domaƒski, Stanis∏aw Guliƒski – prezes Fundacji Woldenberczyków, Izabela
Wleklik.

Niemcy. Zamiast beznadziei i za∏amania jeƒcy prezentowali wysoki poziom dzia∏alnoÊci kulturalnej i naukowej. Czym nale˝a∏oby t∏umaczyç ten fenomen w niewoli? Z pewnoÊcià odpowiedê mo˝na znaleêç w Muzeum
Woldenberskim w Dobiegniewie, nad którym piecz´
sprawujà do chwili obecnej byli ˝o∏nierze i ich rodziny.
Zgromadzone tam eksponaty to efekty wielorakiej dzia∏alnoÊci tysi´cy oficerów, podchorà˝ych i szeregowców.
Dyplomy uniwersyteckie, Êwiadectwa maturalne, Êwiadectwa ukoƒczonych ró˝norakich kursów, rzeêby, obrazy, niezwyk∏e zapisy nutowe, fotografie, wszystko po to,
aby nie straciç czasu, jaki ma cz∏owiek w swoim ˝yciu.
Ârodowisko Woldenberczyków nale˝y obecnie do
najmniej licznych. Sami o sobie mówià: Do˝yliÊmy dwutysi´cznego trzeciego roku i nowy wiek zasta∏ ju˝ tylko malutkà grupk´ Woldenberczyków w Kole Oficerów WrzeÊnia
z Oflagu II C – Woldenberg”. W swej warszawskiej siedzibie od wielu
lat spotykajà si´ we
czwartki i nadal prowadzà aktywnà dzia∏alnoÊç.
Zawsze wspomaga∏y t´
dzia∏alnoÊç ich ˝ony oraz
wdowy po tych, którzy
odeszli na wiecznà wart´.
Woldenberczycy myÊlà o przysz∏oÊci. Zarzàd
Ko∏a w osobach swoich
przedstawicieli: Witold
Domaƒski – prezes, Jan
Kazubek – wiceprezes, fot. J. Adamska
Halina Grela – skarbnik, W siedzibie Woldenberczyków
Maria Perzyƒska-Jaku- znajduje si´ emblemat Zwiàzku
bowska – sekretarz przy- Oficerów S∏u˝by Sta∏ej Wojska
gotowuje we wspó∏pracy Polskiego. Przemawia prezes
z architektem Zbignie- Ko∏a Witold Domaƒski, obok
wem Wilmà wielkà wy- siedzà Aleksander Cwetschek
i Stanis∏aw Guliƒski.
staw´, której ekspozycja
znajdzie miejsce w przysz∏ym roku w Bibliotece Narodowej.
Woldenberczycy sà dumni ze swoich dokonaƒ, 1 czerwca br. uczniowie gimnazjum im. ˚o∏nierzy WrzeÊnia
– Woldenberczyków w Dobiegniewie bioràcy udzia∏
w realizowanym programie „Moja szko∏a w Unii Europejskiej” zdobyli III lokat´ w kraju i otrzymali z ràk minister Danuty Huebner nagrod´, którà jest tygodniowy
wyjazd do instytucji europejskich w Brukseli.
dokoƒczenie na str. 13
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Âwi´to Lotnictwa
Od 26 do 31 sierpnia br. trwa∏y
uroczyste obchody 100-lecia Êwiatowego lotnictwa i 85-lecia lotnictwa
polskiego. Z tej okazji odby∏ si´ III
Âwiatowy Zjazd Lotników Polskich.

SPOTKANIE Z LOTNIKAMI
W ramach centralnych obchodów 85-lecia lotnictwa polskiego
kierownik Urz´du ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan
Turski 27 sierpnia br. spotka∏ si´
w Zamku Królewskim w Warszawie
z uczestnikami Âwiatowego Zjazdu
Lotników Polskich – weteranami II
wojny Êwiatowej. Dostojni goÊcie
przybyli na uroczystoÊci z ca∏ej Polski, z Wielkiej Brytanii, Stanów
Zjednoczonych, Kanady, Australii
oraz Rosji.
Spotkanie w Sali Balowej rozpocz´∏o si´ „Marszem Lotników”. Minister Jan Turski przywita∏ lotników
polskich, kombatantów II wojny
Êwiatowej, delegacje Stowarzyszenia Lotników Polskich, weteranów
Królewskich Si∏ Powietrznych Wielkiej Brytanii reprezentowanych
przez marsza∏ków sir Keitha Williamsona i sir Davida Parry’egoEvansa. PodkreÊli∏, ˝e celem spotkania jest oddanie czci lotnikom
polskim, tym ˝yjàcym, którzy z najwi´kszym mistrzostwem i poÊwi´ceniem walczyli na frontach II wojny
Êwiatowej, jak i tym, którzy swój
kunszt lotniczy i ˝ycie oddali w powietrznych walkach. Nawiàzujàc do
uroczystoÊci ods∏oni´cia Pomnika
ku Czci Lotników Poleg∏ych w Latach 1939-1945, która mia∏a si´ odbyç kilka godzin póêniej, minister
Turski powiedzia∏: – OfiarowaliÊcie
pomnik niezwyk∏y, wielkie mauzoleum lotniczej chwa∏y, miejsce zadumy i pami´ci o lotnikach, którzy wype∏niajàc ˝o∏nierski obowiàzek oddali ˝ycie: – w kampanii wrzeÊniowej
i w walkach we Francji 1940 roku;
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w Bitwie o Angli´ i w starciach lotniczych w Afryce i nad Oceanem
Atlantyckim; we W∏oszech oraz na
terenie Polski w latach 1944-1945.
Minister Jan Turski uhonorowa∏
wszystkich uczestników Zjazdu –
weteranów II wojny Êwiatowej
– medalem pamiàtkowym Urz´du
ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych. Szczególne gratulacje
i wyrazy uznania skierowa∏ do:
Davida Baileya, Mariana Fija∏a,
Czes∏awa Gagajka, Andrzeja Jeziorskiego, Thomasa Kennedy’ego,
Aleksandra Maisnera, Davida Parry’ego-Evansa, Kazimierza Rasieja, Terry’ego Sherringtona i Keitha
Williamsona.
W imieniu odznaczonych lotników podzi´kowania z∏o˝y∏ wiceprezes
Stowarzyszenia Lotników Polskich
w Wielkiej Brytanii Andrzej Jeziorski.
Czes∏aw Gagajek, zast´pca przewodniczàcego Stowarzyszenia Lotników
Polskich w Kraju, opowiedzia∏ o historii powstania Stowarzyszenia, którego naczelnym zadaniem jest utrwalenie pami´ci o tradycjach lotnictwa
polskiego i o ludziach, którzy zwiàzali
z nim swój los.
UroczystoÊç uÊwietni∏ wyst´p
Reprezentacyjnego Zespo∏u Artystycznego Wojska Polskiego, przyj´ty z entuzjazmem przez uczestników spotkania.
Okazjà do rozmów i wspomnieƒ
by∏a nieoficjalna cz´Êç
spotkania przygotowana
w Skarbcu Zamku Królewskiego.

Êwi´cenia Pomnika
ku Czci Lotników
Polskich Poleg∏ych
w latach 1939-1945.
Miejsce jest historycznie powiàzane z lotnictwem polskim. Przed
wojnà na tym terenie znajdowa∏o si´
Lotnisko Mokotów, które by∏o kolebkà polskiego lotnictwa. W okresie mi´dzywojennym stàd startowali polscy lotnicy do wielu lotów wyczynowych, by ustanawiaç rekordy
i zwyci´˝aç w mi´dzynarodowych
zawodach. Stàd te˝ wyruszali do lotów bojowych w pierwszych dniach
II wojny Êwiatowej.
Pomnik powsta∏ z inicjatywy Stowarzyszenia Lotników Polskich
w Wielkiej Brytanii, które zrzesza
tak˝e Polskie Skrzyd∏a w Stanach
Zjednoczonych, Kanadzie, Australii,
Po∏udniowej Afryce, Argentynie,
Brazylii i Belgii. Rok temu w dniu
Âwi´ta Lotnika odby∏o si´ wmurowanie kamienia w´gielnego oraz
z∏o˝enie aktu erekcyjnego. Fundatorem budowy pomnika jest Fundacja
Stowarzyszenia Lotników Polskich
w Wielkiej Brytanii. Komitetowi
budowy przewodniczy∏ gen. bryg.
Edward Hyra. Autorami i realizatorami pomnika sà Mark Roger Dziewulski i jego ojciec Tadeusz Antoni
Dziewulski, by∏y pilot 315 „warszawskiego” dywizjonu Polskich Si∏ Powietrznych na Zachodzie.

POMNIK KU CZCI
LOTNIKÓW
Tego samego dnia
wieczorem w Warszawie
w Parku im. J. Pi∏sudskiego na Polu Mokotowskim odby∏a si´ uroczystoÊç ods∏oni´cia i po-

fot. K. K´pka

UroczystoÊci w Zamku Królewskim w Warszawie.
Od lewej: Marian Mackiewicz (Kanada), Robert
Abramowicz (USA), Eugeniusz KuÊ (Kanada)
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ds. Kombatan- niezwyk∏y. Przyjmujetów i Osób Re- my go z nale˝nà mu
p r e s j o n o w a - czcià. Niech ta symnych Jan Tur- boliczna mogi∏a po∏àski, w∏adze wo- czy tych, którzy na
jewództwa ma- podniebnych drogach oddali ˝ycie
z o w i e c k i e g o w s∏u˝bie dla Ojczyzny, dla wolnej Poli
stolicy, ski. Niech b´dzie dla nich wyrazem nauczestnicy III szego najwy˝szego ho∏du. Niech b´dzie
Â w i a t o w e g o symbolem czczonym przez wspó∏czeZjazdu Lotni- snych i przez kolejne pokolenia Polaków Polskich ków – mówi∏ prezydent KwaÊniewski.
oraz przedstaPo uroczystym apelu poleg∏ych
fot. K. K´pka
wiciele Êrodo- Kompania Reprezentacyjna WojNa murze wyryto ponad dwa tysiàce nazwisk lotników, którzy zgin´wisk komba- ska Polskiego odda∏a salw´ honoroli podczas II wojny Êwiatowej na froncie wschodnim i zachodnim
tanckich.
wà, by uczciç pami´ç poleg∏ych lotAktu od- ników. Przed pomnikiem wieƒce
Koncepcja uwiecznienia na po- s∏oni´cia dokona∏ Prezydent RP z∏o˝yli Prezydent RP, delegacja
mniku nazwisk poleg∏ych nawiàzu- Aleksander KwaÊniewski w towa- kombatantów, przedstawiciele w∏adz
je do pomnika Lotników Polskich, rzystwie honorowego sekretarza rzàdowych, samorzàdowych i wojktóry znajduje si´ na skraju lotni- Fundacji Stowarzyszenia Lotników skowych. W imieniu Urz´du ds.
ska Northolt pod Londynem. Po- Polskich w Wielkiej Brytanii Tade- Kombatantów i Osób Represjonomnik warszawski sk∏ada si´ z dwóch usza Dziewulskiego, dowódcy wanych kwiaty z∏o˝yli minister Jan
g∏ównych elementów: d∏ugiego Wojsk Lotniczych i Obrony Po- Turski i dyrektor Departamentu
pó∏kolistego muru z granitowych wietrznej gen. Ryszarda Olszew- Wojskowego p∏k Jan Ozga.
bloków oraz stojàcej przed nim skiego oraz ministra obrony naroPodczas uroczystoÊci przed pometalowej rzeêby, która przedsta- dowej Jerzego Szmajdziƒskiego. mnikiem stali ˝o∏nierze z pochodwia trzy przeplatajàce si´ samolo- Nast´pnie pomnik zosta∏ poÊwi´co- niami. GoÊcie mogli te˝ podziwiaç
towe smugi kondensacyjne, sym- ny przez kapelanów wojskowych przepi´kne oÊwietlenie pomnika.
bolizujàce walk´ powietrznà samo- ró˝nych wyznaƒ.
Droga wiodàca do pomnika ma ilulotów myÊliwskich. Dynamiczny
– Naród polski otrzyma∏ dziÊ od minacj´ sugerujàcà lotniskowy pas
kszta∏t trzech smug – strzelistych ∏u- kombatantów ze Stowarzyszenia Lotni- startowy.
ków wzbijajàcych si´ ku niebu – ków Polskich w Wielkiej Brytanii dar
Katarzyna K¢PKA
sprawia wra˝enie lotu. Symbolizuje
lot w przestrzeƒ m∏odzieƒczego ducha pe∏nego optymizmu, nadziei, odwagi, umi∏owania wolnoÊci i wiary
w ostateczne zwyci´stwo. Granitowa
Êciana poni˝ej to ziemia. Jedna ze
smug, chylàca si´ ku parabolicznej
sylwetce muru, ∏àczy te dwa zasadnicze wàtki: poleg∏ych lotników i ich
bohaterskà walk´ – wyjaÊnia autor
pomnika Mark R. Dziewulski. Na
murze wyryto ponad dwa tysiàce
nazwisk lotników, którzy zgin´li
podczas II wojny Êwiatowej walczàc
na froncie zachodnim i wschodnim.
W ceremonii ods∏oni´cia pomnika uczestniczy∏ prezydent AlekW dzieƒ Âwi´ta Lotnictwa 28 sierpnia po raz ostatni g∏ówne uroczystoÊci odby∏y si´
sander KwaÊniewski, ostatni Prezy- przed Pomnikiem Lotnika u zbiegu ul. ˚wirki i Wigury i ul. Wawelskiej w Warszawie.
dent RP na Uchodêstwie Ryszard W przysz∏ym roku uczestnicy spotkajà si´ przed Pomnikiem ku Czci Lotników na PoKaczorowski, przedstawiciele par- lu Mokotowskim. Od lewej: Artur Rynkiewicz (Wielka Brytania), Zygfryd Kozie∏∏
lamentu i rzàdu, kierownik Urz´du (Australia), Tadeusz Dziewulski (Anglia)
KOMBATANT 2003 nr 9
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S∏u˝ba dla Polski
jest najwy˝szà nagrodà
24 kwietnia w Gliwicach Zarzàd
Miejski ZKRPiBWP oraz Towarzystwo
Opieki nad OÊwi´cimiem tradycyjnie zorganizowa∏y spotkanie pokoleƒ na cmentarzu centralnym dla uczczenia pami´ci
wi´êniów podobozów KL Auschwitz pomordowanych przez hitlerowców w 1945 r.
na terenie Gliwic. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele w∏adz miejskich,
Wojska Polskiego, kombatanci, m∏odzie˝ szkolna oraz kombatanckie, harcerskie i szkolne poczty sztandarowe.

27 kwietnia we W∏oszczowie odby∏o si´ spotkanie partyzantów Armii Krajowej i innych organizacji partyzanckich,
„Szarych Szeregów” oraz ich sympatyków z ca∏ej Polski. Organizatorem uroczystoÊci by∏o Ko∏o ÂZ˚AK we W∏oszczowie. Po mszy Êw. za poleg∏ych, pomordowanych i zmar∏ych partyzantów oraz
˝o∏nierzy Wojska Polskiego kombatanci, przedstawiciele w∏adz oraz spo∏eczeƒstwa z∏o˝yli kwiaty na symbolicznym grobie gen. „Grota” Stefana Roweckiego i gen. „Niedêwiadka” Leopolda
Okulickiego.

7

maja we Wroc∏awiu odby∏y si´

uroczystoÊci z okazji 58. rocznicy zakoƒczenia II wojny Êwiatowej. Na zaproszenie Dowódcy ÂOW wzi´li w nich
udzia∏ kombatanci. Na cmentarzu ˚o∏nierzy Polskich na Oporowie odby∏y si´
modlitwy ekumeniczne, Apel Poleg∏ych
oraz zosta∏y z∏o˝one wieƒce. Podobne
uroczystoÊci mia∏y miejsce na Cmentarzu Oficerów Armii Radzieckiej. W klubie ÂOW wr´czono stu kombatantom
Patenty Weterana Walk o WolnoÊç i Niepodleg∏oÊç Ojczyzny.
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Z p∏k. Przemys∏awem
A. Szudkiem rozmawia
Adam Dobroƒski
– Siedzimy w londyƒskiej siedzibie Komisji Historycznej b. Sztabu
G∏ównego. Jakie by∏y poczàtki Komisji?
– Komisja nasza powsta∏a na
rozkaz szefa Sztabu G∏ównego
gen. Stanis∏awa Kopaƒskiego z 10
grudnia 1946 roku. Za g∏ówne zadanie uznano dokoƒczenie opracowania historii Polskich Si∏
Zbrojnych w okresie II wojny Êwiatowej. Mia∏ to byç wierny obraz
wysi∏ku zbrojnego dokonanego dla
obrony i odzyskania przez Rzeczpospolità niepodleg∏oÊci, zawierajàcy tylko bezsporne fakty i ich
zwiàzki przyczynowe. To opracowanie – czytamy w rozkazie – „musi byç dokumentem bezwzgl´dnej
prawdy historycznej”, a ponadto
powinno stanowiç mocnà podstaw´ dla przysz∏ych, bardziej szczegó∏owych studiów.
– Mija∏y lata, odchodzili na
wiecznà wart´ wy˝si dowódcy Polskich Si∏ Zbrojnych, a Komisja
trwa∏a i trwa∏a.
– I w naszej Komisji zmieniajà
si´ osoby, zachowano jednak wiernoÊç cytowanemu rozkazowi i wytycznym co do sposobu dzia∏ania.
Jest to ten sam oddzia∏ Sztabu
G∏ównego PSZ, a nie organizacja
spo∏eczna, jakich prze˝yliÊmy tu,
w Londynie, wiele. Konsekwentnie
trzymamy si´ zasady, ˝e nie honorarium, lecz honor s∏u˝by dla Polski
jest najwy˝szà nagrodà. Tak by∏o za
pierwszego przewodniczàcego gen.
Tadeusza Kutrzeby i jego zast´pcy
gen. Mariana Kukiela oraz ich nast´pców: pp∏k. dypl. Lityƒskiego,
p∏k. Sawczyƒskiego, komandora
Wroƒskiego, pp∏k. dypl. Topolnickiego, p∏k. Jarskiego. Cenimy sobie
niezale˝noÊç, nigdy od nikogo nie
otrzymywaliÊmy wsparcia finanso-

wego. To skutek przezornej gospodarki. W 1950 r. zakupiono na siedzib´ dom na Ealingu przy 19 Woodville Gardens, potem czyniono
i inne rozumne inwestycje. Na pokrycie kosztów bie˝àcych wykorzystujemy jedynie procenty od kapita∏u.
– Wyliczmy najwa˝niejsze pozycje po stronie wydatków.
– To w pierwszej kolejnoÊci koszt
wydania 14 cz´Êci historii Polskich Si∏
Zbrojnych na Zachodzie, a aktualnie
pracujemy nad 15 cz´Êcià poÊwi´conà ostatnim tygodniom i dniom walk
nad Wschodzie. Dlaczego tak d∏ugo
to trwa? Bo wczeÊniej brakowa∏o
wiadomoÊci o nieprzyjacielu, nie wystarcza∏y w tej mierze relacje czàstkowe uczestników dzia∏aƒ. Dopiero
przecie˝ niedawno otworzy∏y si´ archiwa rosyjskie. Pierwsza cz´Êç historii PSZ ukaza∏a si´ w 1949 roku,
w nast´pnych latach stan naszej wiedzy poszerza∏ si´, wi´c nasuwa si´ koniecznoÊç opracowania jeszcze tomów uzupe∏niajàcych. Taki charakter
b´dzie mia∏ tom o polskim lotnictwie
w 1939 roku, razem z obronà przeciwlotniczà. Nosimy si´ te˝ z zamiarem zrobienia syntezy dzia∏aƒ polskich na terenie W∏och, by usunàç
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istniejàce wcià˝ znaczne luki. Utrzymujemy z myÊlà o tym przedsi´wzi´ciu kontakty z organizacjà Amici della Cultura z g∏ównà kwaterà w Ankonie. Ostatnio wydali oni obszernà
ksià˝k´ na temat operacji 2 Korpusu,
zw∏aszcza zdobycia Ankony. Opowiadamy si´ za przet∏umaczeniem na
j´zyk polski tej pracy, wydanej – miedzy innymi – dla odparcia nieuzasadnionych napaÊci niektórych Êrodowisk w∏oskich na wojska gen. W. Andersa. Pojawia∏y si´ przecie˝ nawet
okreÊlenia, ˝e by∏y to faszystowskie
wojska polskie.
– Wa˝ne miejsce w waszym dorobku zajmuje „Mars”
– WydaliÊmy 13 tomów tego magazynu problematyki i historii wojskowoÊci oraz ukazujà si´ pozycje
Biblioteki „Marsa”. Najnowszy tom
14 tej biblioteki, to wspomnienia
porucznika Mieczys∏awa Stachiewicza, pilota bombowego. Redakcja
„Marsa” mieÊci si´ w Warszawie,
przewodzi jej Rafa∏ E. Stolarski, jego zast´pcà jest Andrzej Suchcitz
z Londynu, a sekretarzem redakcji
Tadeusz Kondracki, te˝ z Warszawy.
W swym dorobku Komisja ma równie˝ briefingi na tematy zwiàzane
z sytuacjà militarnà Polski i ZSRR.
– Panie Pu∏kowniku, nie jesteÊcie jedynà placówkà w polskim
Londynie, zajmujàcà si´ badaniami historycznymi?
– O tak, najbardziej znanym jest
oczywiÊcie Instytut Polski i Muzeum
im. gen. W. Sikorskiego, z najbogatszymi archiwami czasu wojny. Wiele
cennych materia∏ów zgromadzi∏ tak-

˝e Instytut im. Marsza∏ka Józefa Pi∏sudskiego, a badacze – zw∏aszcza
Armii Krajowej – nie mogà pominàç
Studium Polski Podziemnej. Zamiera natomiast praca tak zwanych kó∏
pu∏kowych oraz stowarzyszeƒ przedstawicieli poszczególnych broni,
ogniw kombatanckich. Z cz∏onków
Komisji poza mnà aktywnoÊç naukowà zachowuje pp∏k dr Franciszek Karbownik, który koƒczy w∏asne wspomnienia, a by∏ on na szlaku
w∏oskim 2 Korpusu Polskiego dowódcà dru˝yny, plutonu i kompanii.
Wspó∏pracujemy – o tym ju˝ cz´Êciowo mówi∏em – z oÊrodkami
i osobami z kraju, niestety niezbyt
przychylnie patrzy na „Marsa” Ministerstwo Obrony Narodowej. Sàdz´,
˝e chodzi w tym przypadku o wzgl´dy konkurencyjne.
– Czekamy na wspomnienia p∏k.
Przemys∏awa Szudka
– Nie mówi´ nie, ale czasu mi
wcià˝ brakuje, mi´dzy innymi z racji prac w Komisji. Naszym przewodniczàcym pozostaje pp∏k in˝.
Edward M. Car, ale choroby i pobyt
w Domu Starców uniemo˝liwiajà
mu wykonywanie tej funkcji. W tej
sytuacji ca∏oÊç prac organizacyjnych
spad∏a na mnie, jako na sekretarza.
Do pracy w Komisji zwerbowa∏
mnie w po∏owie lat osiemdziesiàtych p∏k Antoni Szymaƒski, za przyzwoleniem ówczesnego przewodniczàcego p∏k. Z. Jarskiego. Przyda∏a
mi si´ praktyka z lat wczeÊniejszych, bo gdziekolwiek by∏em, to
nadsy∏a∏em reporta˝e do redakcji
„WiadomoÊci Literackich” Mieczy-

Woldenberczycy nigdy si´ nie poddajà –

s∏awa Grydzewskiego. Nie prowadzi∏em natomiast innej dzia∏alnoÊci
spo∏ecznej czy politycznej, nale˝a∏em jedynie do Ko∏a Oficerów Dyplomowanych i z tego tytu∏u wyg∏asza∏em cz´sto odczyty historycznowojskowe. Mam tak˝e za sobà s∏u˝b´ w wojskach brytyjskich i sta˝
wojskowy w wojskach francuskich.
O tyle jest nam l˝ej w Komisji, ˝e
sami nie zbieramy relacji, a jeÊli takie do nas dotrà, to przekazujemy
je do Instytutu gen. Sikorskiego.
Mamy natomiast w∏asnà bibliotek´
z cennymi ksià˝kami. Przyk∏adem
niech b´dà 32 tomy korespondencji
Napoleona I wydane w Pary˝u w po∏owie XIX w., podarowane w 1925 r.
ówczesnemu gen. Edwardowi Âmig∏emu-Rydzowi, a w czasie wojny
b´dàce na stanie jednego z oflagów
niemieckich, PCK, Centralnej Biblioteki Wojskowej 2 Korpusu.
– Dzi´kuj´ za rozmow´.
Przemys∏aw A. Szudek urodzi∏ si´
w 1921 r. w Cz´stochowie. Wychowywa∏ si´ i kszta∏ci∏ w Warszawie, tu te˝
rozpoczà∏ s∏u˝b´ w 21 pu∏ku piechoty
oraz walczy∏ we wrzeÊniu 1939 r.
W czasie okupacji niemieckiej ˝o∏nierz
ZWZ-AK, m.in. oficer odbioru zrzutów. Zosta∏ aresztowany przez Gestapo, wi´zieƒ obozu w OÊwi´cimiu. Wys∏any do karnych prac nad zachodnià
granicà Rzeszy uciek∏ do Francji, s∏u˝y∏
w Polskich Si∏ach Zbrojnych na Zachodzie. Po wojnie studiowa∏ nauki polityczne, jako oficer wojsk brytyjskich
uczestniczy∏ w ró˝norodnych dzia∏aniach na Dalekim Wschodzie. Pu∏kownik, autor ksià˝ek i artyku∏ów naukowych z dziedziny wojskowoÊci, popularyzator wiedzy z tego zakresu, kawaler
licznych odznaczeƒ.

dokoƒczenie ze str. 9

Spo∏eczna, wieloletnia wspó∏praca Woldenberczyków z Zespo∏em Szkó∏ w Dobiegniewie, byç mo˝e da∏a dobry
poczàtek do uczniowskich sukcesów, opini´ t´ podziela Ewa MoÊ - dyrektor Zespo∏u Szkó∏.
25 lipca br. na r´ce porucznika marynarki wojennej – Woldenberczyka Jana Kazubka nadszed∏ list z Parafii Rzymskokatolickiej pw. Êw. Józefa w Dobiegniewie, w którym proboszcz ks. Henryk Wojnar przesy∏a podzi´kowania od Wspólnoty Parafialnej za z∏o˝one wota do koÊcio∏a Chrystusa Króla: Srebrny Krzy˝ Virtuti Militari i Krzy˝ Walecznych.
Z∏o˝one przez Pana wota – pisze ksiàdz proboszcz – b´dà mówiç nam i przysz∏ym pokoleniom o wiernoÊci, uczciwoÊci, bezinteresownej ofiarnoÊci – które, sà tak bardzo potrzebne ka˝demu, kto pragnie zachowaç godnoÊç ludzkà
pomimo trudnoÊci i przeciwnoÊci, jakie niesie za sobà codzienne ˝ycie.
Przekazane wota majà stanowiç zaczàtek dla powstajàcego o∏tarza wojskowego w parafii w Dobiegniewie.
J. A.
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Kombatanci na Êwiecie

Ustawodawstwo kombatanckie za granicà,
podstawowe zagadnienia
Królestwo Holandii, 15,8 mln mieszkaƒców,
cz∏onek NATO i Unii Europejskiej
Holandia, uczestnik II wojny Êwiatowej i konfliktów
kolonialnych, jest paƒstwem, w którym brak jest ustaw
adresowanych do kombatantów i osób represjonowanych, które nadawa∏yby im specjalny status, analogiczny do tego, jaki przewiduje polska ustawa kombatancka. Niemniej jednak paƒstwo holenderskie podejmowa∏o w przesz∏oÊci szereg dzia∏aƒ majàcych na celu
udzielenie ró˝norodnej pomocy zdemobilizowanym
˝o∏nierzom, przede wszystkim w znalezieniu pracy stanowiàcej podstaw´ ich adaptacji do nowych warunków
˝ycia. Ponadto powo∏ywane kolejno: S∏u˝ba Wojskowo-Spo∏eczna, Urzàd Medyczno-Socjalny Królewskiej
Marynarki Wojennej i Wojskowy Urzàd Sanitarny,
a tak˝e specjalne oÊrodki leczniczo- sanatoryjne (Sanatorium Wojskowe Neuroz w Austerlitz) otacza∏y opiekà inwalidów wojennych, w tym cierpiàcych na specyficzne neurozy (tzw. tropikalny ob∏´d) ˝o∏nierzy wojsk
kolonialnych. Indywidualnej pomocy udziela∏y utworzone w tym celu biura Królewskich Làdowych Si∏
Zbrojnych.
Wspó∏czeÊnie za kombatantów uznaje si´ w Holandii ˝o∏nierzy regularnych i konspiracyjnych si∏ zbrojnych okresu II wojny Êwiatowej, ˝o∏nierzy wojen kolonialnych (Indonezja, Nowa Gwinea), ochotników walczàcych w Korei i uczestników misji pokojowych. Podstawowym aktem regulujàcym uprawnienia kombatanckie jest ustawa ze stycznia 1947 roku o nadzwyczajnych rentach i emeryturach z okresu 1940-1945 (Wet Buitengewoon Pensioen 1940-1945). Ustawa ta okreÊla
szczególne prawa:
1. osób, które podczas dzia∏aƒ wojennych ponios∏y
trwa∏y uszczerbek na zdrowiu, (minimum 10% inwalidztwa);
2. cz∏onków rodzin pozosta∏ych po osobach poleg∏ych w czasie II wojny Êwiatowej.
Opieka nad inwalidami wojennymi pozostaje w gestii
Ministerstwa Obrony Narodowej, a w terenie – urz´dów gminnych, natomiast sprawami zwiàzanymi ze
Êwiadczeniami zajmuje si´ specjalne biuro emerytalnorentowe (Pensioenen Uitkeringsraad).
Wysoki poziom opieki zdrowotnej i socjalnej powoduje, jak t∏umaczà to w∏adze, i˝ w Holandii nie ma potrzeby stwarzania dodatkowych, przys∏ugujàcych wszystkim uczestnikom walk zbrojnych uprawnieƒ kombatanckich. Poza rentami inwalidów wojennych kombatanci
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majà zatem jedynie prawo do korzystania z pomocy dotowanych przez paƒstwo fundacji kombatanckich i w ciàgu roku do dwóch bezp∏atnych biletów kolejowych na
przejazdy na uroczystoÊci kombatanckie (bilety te przys∏ugujà tak˝e osobie towarzyszàcej). Mogà równie˝
otrzymaç miejsce w domu dla by∏ych ˝o∏nierzy wojsk kolonialnych i inwalidów wojennych w Bronbeek.
Natomiast na podstawie odr´bnych przepisów
wprowadzonych w styczniu 1973 roku prawo do jednorazowych (najcz´Êciej) Êwiadczeƒ majà wszystkie osoby
uznane za przeÊladowane w okresie II wojny Êwiatowej.
Ocenia si´, ˝e w Holandii ˝yje kilkaset tysi´cy kombatantów. Sà oni zorganizowani w ró˝nego rodzaju stowarzyszeniach w zale˝noÊci od prowincji i rodzaju si∏
zbrojnych, w których walczyli (m.in. Zwiàzek Holenderski Wojskowych Ofiar Wojennych).

Królestwo Danii, 5,3 mln mieszkaƒców,
cz∏onek NATO i Unii Europejskiej
Dania, paƒstwo majàce skromny wk∏ad w zwyci´stwo antyniemieckiej koalicji w czasie II wojny Êwiatowej, nie posiada ustawodawstwa przewidujàcego nadanie specjalnego statusu wszystkim uczestnikom dzia∏aƒ zbrojnych i ofiarom represji wojennych. Obowiàzujàca w tym kraju ustawa z lutego 1995 roku o odszkodowaniach dla ofiar okupacji okreÊla Êwiadczenia
przys∏ugujàce mi´dzy innymi poszkodowanym, którzy
w okresie wojny:
1. brali udzia∏ w walkach po stronie alianckiej;
2. aktywnie dzia∏ali w ruchu oporu;
3. byli internowani, deportowani albo wi´zieni
w obozach koncentracyjnych i obozach pracy.
Za realizacj´ niniejszej ustawy odpowiedzialny jest
Urzàd do Spraw Wypadków przy Pracy i Chorób Zawodowych, podlegajàcy Ministerstwu Pracy, a wczeÊniej Ministerstwu Spraw Socjalnych (do 2001 roku).
Poszkodowani otrzymujà sta∏e Êwiadczenie finansowe, tzw. dar dla zas∏u˝onych, zasi∏ki chorobowe, zwroty kosztów leczenia, protez i sprz´tu rehabilitacyjnego.
Rodzinom zmar∏ych uprawnionych przys∏uguje zasi∏ek
pogrzebowy.
Duƒscy kombatanci zrzeszeni sà w liczàcej ok. pi´ciuset cz∏onków organizacji Kombatanci Walki o WolnoÊç (Frihedskampens Veteraner).
Oprac. Jan P. SOBOLEWSKI
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10 sierpnia 2003 roku
w Magnuszewie i Studziankach Pancernych
Studzianki Pancerne to wieÊ po∏o˝ona w woj. mazowieckim w otoczeniu Puszczy Stromeckiej. Podczas II
wojny Êwiatowej od 9 do 16 sierpnia
1944 r. tu w∏aÊnie – na przyczó∏ku warecko-magnuszewskim – I Brygada
Pancerna im. Bohaterów Westerplatte ze sk∏adu 1 Armii Ludowego Wojska Polskiego i jednostki radzieckiej 8
Armii Gwardii (wczeÊniej 62 Armii
s∏ynnej z obrony Stalingradu) toczy∏y
zaci´te, zwyci´skie walki z Niemcami.
Przyczó∏ek mia∏ du˝e znaczenie operacyjne ze wzgl´du na uk∏ad rzek (Wis∏a, Pilica, Radomka) i sieç dróg wyprowadzajàcych ku Warszawie.
Przyczó∏ek opanowa∏a 8 Armia
gen. Wasilija Czujkowa. Na poczàtku
sierpnia 1944 r. liczy∏ on 45 km szerokoÊci i 18 km g∏´bokoÊci. Niemcy dla
zlikwidowania groênego dla nich wy∏omu na linii Wis∏y skierowali m.in. 19
Dywizj´ Pancernà i Dywizj´ Pancerno-Spadochronowà „Herman Göring” oraz u˝yli lotnictwa. Z kolei
obron´ przyczó∏ka mia∏a wzmocniç 1
Armia LWP gen. Zygmunta Berlinga,
której zwiàzki podesz∏y w rejon walk
do Êwitu 9 sierpnia.
Boje mia∏y niezwykle zaci´ty charakter, sytuacja zmienia∏a si´ w krótkich odst´pach czasu wskutek przeprowadzanych natarç i kontruderzeƒ
piechoty wspartej czo∏gami. 1 Brygada Saperów p∏k. Bronis∏awa Lubaƒskiego pod ogniem nieprzyjaciela
zbudowa∏a w ciàgu 48 godzin most
przez Wis∏´ d∏ugoÊci oko∏o 900 metrów. Z determinacjà na prawej flance trwa∏a w obronie 3 Dywizja Piechoty p∏k. Stanis∏awa Galickiego,
atakowana pod Zakrzewem tak˝e
z powietrza.
Niezwykle wa˝nym dla ostatecznego wyniku walk okaza∏o si´ u˝ycie
od 9 sierpnia 1 Brygady Pancernej
gen. Jana Mierzycana. Chodzi∏o
przede wszystkim o zablokowanie
Dywizji „Herman Göring”, która
opanowa∏a folwark Studzianki. Polskie czo∏gi wchodzi∏y do walki bezKOMBATANT 2003 nr 9

poÊrednio po przeprawieniu si´ na
zachodni brzeg. Ju˝ nocà na 10 sierpnia odparto kolejne ataki nieprzyjaciela. Od nast´pnego dnia sytuacja zacz´∏a si´ normowaç, obroƒcy odzyskiwali kontrol´ nad ca∏ym przyczó∏kiem,
likwidujàc okrà˝ane pododdzia∏y niemieckie. Wieczorem 16 sierpnia 1 Brygada Pancerna zeÊrodkowa∏a si´ pod
Magnuszewem, wszystkie zwiàzki 1
Armii wycofywano na prawy brzeg Wis∏y, by mog∏y one ruszyç ku Warszawie.
Zwyci´stwo dodawa∏o si∏, choç okupione zosta∏o bolesnymi stratami.
W styczniu 1945 r. z przyczó∏ka warecko-magnuszewskiego wysz∏o jedno
z g∏ównych natarç w ramach ofensywy,
która wyprowadzi∏a wojska radzieckie
(a z nimi i polskie) nad Odr´.
O wydarzeniach tych przypomina
mauzoleum, odwiedzane ka˝dego
roku przez weteranów. Stojàcy na
postumencie czo∏g T 34 otoczony
jest lasem cmentarnych krzy˝y na
grobach poleg∏ych. Ich spokoju
strze˝e mogi∏a dowódcy – gen. Jana
Mierzycana.
Tegoroczne uroczystoÊci poÊwi´cone 59. rocznicy walk rozpocz´∏y si´
10 sierpnia od z∏o˝enia kwiatów na
kwaterze wojskowej w Magnuszewie
przez delegacje weteranów, przedstawicieli w∏adz samorzàdowych oraz
attach¯ wojskowego Federacji Rosyjskiej. Bardzo licznie przybyli kombatanci, niektórzy przyjechali nawet
z odleg∏ych o wiele kilometrów miejscowoÊci. Przed pomnikiem w centrum miasta okolicznoÊciowe przemówienie wyg∏osi∏ prezes Mazowieckiego Oddzia∏u Wojewódzkiego
Zwiàzku ˚o∏nierzy Ludowego Wojska Polskiego p∏k. dr Wies∏aw Korga
oraz wójt gminy Magnuszew Henryk
Plak.UroczystoÊci odbywa∏y si´ pod
patronatem w∏adz samorzàdowych,
wojewody mazowieckiego, Zw. ˚o∏nierzy LWP oraz organizacji kombatanckich.

8 maja w Dàbrowie Che∏miƒskiej
obchodzono rocznic´ zakoƒczenia II
wojny Êwiatowej. Zosta∏a odprawiona
msza Êw. za Ojczyzn´, w intencji uczestników II wojny Êwiatowej oraz ofiar
przeÊladowaƒ okresu stalinowskiego.
Przy pomniku pomordowanych wyg∏oszono okolicznoÊciowe przemówienie
oraz z∏o˝ono kwiaty, wieƒce i zapalono
znicze. W uroczystoÊci uczestniczyli
kombatanci, mieszkaƒcy gminy i lokalne w∏adze.

8

maja w Koszalinie z okazji 58.

rocznicy zakoƒczenia II wojny Êwiatowej odby∏o si´ spotkanie kombatantów
z przedstawicielami w∏adz miasta i powiatu, w czasie którego wspominano
wojenne lata i Dzieƒ Zwyci´stwa. Delegacje zwiàzków i organizacji kombatanckich z∏o˝y∏y kwiaty pod pomnikami upami´tniajàcymi wojn´, m.in. pod
pomnikiem Martyrologii Narodu Polskiego. Wieczorem pod pomnikiem
„Tym, którzy walczyli o polskoÊç i wolnoÊç Pomorza” odby∏o si´ widowisko
plenerowe.

8

maja w Poznaniu z okazji 58.

rocznicy zakoƒczenia II wojny Êwiatowej
z∏o˝ono kwiaty pod Pomnikiem Cytadelowców – poznaniaków poleg∏ych podczas zdobywania Cytadeli – a tak˝e pod
Obeliskiem Armii Radzieckiej i na Kwaterze Wspólnoty Brytyjskiej. W uroczystoÊci uczestniczyli przedstawiciele organizacji kombatanckich, instytucji
wojskowych, w∏adz miasta oraz m∏odzie˝ ze szko∏y imienia „Cytadelowców”. W zwiàzku z 60. rocznicà powstania 1 DP im. T. KoÊciuszki zorganizowano konferencj´ historyczno-rocznicowà poÊwi´conà temu wydarzeniu.
W spotkaniu uczestniczyli genera∏owie:
Tytus Krawczyc, Edward ¸ukasik i Zdzis∏aw G∏uszczyk.
oprac. K.K.

A.D. J.A.
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W poprzednim numerze „Kombatanta” przedstawiliÊmy relacje z uroczystoÊci centralnych Roku Genera∏a
Sikorskiego, organizowanych w Krakowie, Warszawie, Londynie i Gibraltarze w dniach 28 czerwca – 4 lipca. Obecnie,
w uk∏adzie chronologicznym, przedstawiamy informacje o wszystkich innych uroczystoÊciach rocznicowych.
Ich wielka liczba Êwiadczy o pami´ci i szacunku, jakim otoczona jest postaç Genera∏a w kr´gach kombatanckich.

Rok 2003 rokiem genera∏a Sikorskiego
Kalendarium obchodów

24 maja, Sopot. W 60. rocznic´ Êmierci gen. Sikorskiego w Szkole Podstawowej nr 9, której jest on patronem, odby∏a si´ uroczysta akademia. JednoczeÊnie
szko∏a obchodzi∏a jubileusz 25-lecia. UroczystoÊci zorganizowano przy udziale Stowarzyszenia Kombatantów Polskich Si∏ Zbrojnych na Zachodzie
Po∏owa czerwca, Chambois, Potigny, Francja. W uroczystoÊciach rocznicowych – obok Polonii mieszkajàcej
na terenie Normandii – uczestniczyli równie˝ kombatanci francuscy. Najpierw w Chambois ods∏oni´to tablic´ poÊwi´conà pami´ci Genera∏a i zosta∏a odprawiona
msza Êw. (celebrowa∏ jà kapelan Polaków we Francji ks.
Marian Kurnyta). Potem w Potigny, delegacja kombatancka pod przewodnictwem prezesa stowarzyszenia
grupujàcego kombatantów Polskiej Dywizji Pancernej
Stefana Barylaka z∏o˝y∏a wieƒce przed tablicà upami´tniajàcà ˝o∏nierzy gen. Stanis∏awa Maczka.
1 lipca, Grabowo (woj. podlaskie). W miejscowej bibliotece publicznej zosta∏a otwarta wystawa „W∏adys∏aw Sikorski – fakty i mity”. Wystawa by∏a czynna do
koƒca lipca.
4 lipca, Grudziàdz. Z inicjatywy Ogólnokrajowego
Stowarzyszenia Kombatantów PSZ na Zachodzie,
w KoÊciele p.w. Podwy˝szenia Krzy˝a Âwi´tego zosta∏a
ods∏oni´ta tablica pamiàtkowa ku czci Genera∏a Sikorskiego.
4 lipca, Bia∏ystok. Z inicjatywy miejscowego oddzia∏u Krajowego Zw. By∏ych ˚o∏nierzy
PSZ na Zachodzie w KoÊciele
Garnizonowym p.w. Êw. Jerzego zosta∏a ufundowana okolicznoÊciowa tablica upami´tniajàca postaç gen. Sikorskiego W uroczystoÊci ods∏oni´cia
tablicy uczestniczy∏o grono
W akcie erekcyjnym tablicy ods∏oni´tej w Grudziàdzu zapisano: „Wszystko co mia∏, Ojczyênie odda∏”
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kombatantów,
którzy
koszt wykonania tablicy
pokryli cz´Êciowo z w∏asnych sk∏adek. Tablic´
poÊwi´ci∏ ks. kapelan p∏k
Tadeusz Pauska.
4 lipca. Koszalin. Z inicjatywy Rady Kombatanckiej dzia∏ajàcej przy
prezydencie miasta zosta∏ ufundowany pomnik
ku czci Genera∏a. W uro- Bia∏ystok, KoÊció∏ Garnizonowy
czystoÊci
ods∏oni´cia p.w. Êw. Jerzego
i poÊwi´cenia pomnika
uczestniczyli przedstawiciele w∏adz lokalnych, grono
kombatantów oraz licznie zgromadzeni koszalinianie.
4 lipca, Gorzów Wielkopolski. Przed tablicà upami´tniajàcà katastrof´ gibraltarskà gorzowscy kombatanci
i ojcowie miasta z∏o˝yli kwiaty. Tablica, ufundowana
z inicjatywy miejscowego ko∏a Zwiàzku Sybiraków, zosta∏a ods∏oni´ta w ubieg∏ym roku. Jest usytuowana
przed wejÊciem do sali sesyjnej miejskiego ratusza.
4 lipca. Opole. Pami´ci Naczelnego Wodza genera∏a
broni W∏adys∏awa Sikorskiego – g∏osi tekst umieszczony na tablicy ods∏oni´tej na opolskim rynku
w rocznic´ Êmierci Genera∏a. Aktu ods∏oni´cia dokonali ˝o∏nierze PSZ w towarzystwie w∏adz miejskich. Przedtem
w Katedrze Opolskiej zosta∏a
odprawiona msza Êw., którà koncelebrowali wraz z ks. biskupem
Janem Kopcem ksi´˝a kapelani
WP, AK, BCh i Sybiraków.
5 lipca, Tuszów Narodowy.
W Tuszowie Narodowym, miejscu urodzenia gen. Sikorskiego,
z inicjatywy miejscowego TowaTablica ku czci gen. W. Sikorskiego
w Gorzowie Wlkp.
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rzystwa Spo∏eczno-Kulturalnego,
odby∏o si´ uroczyste z∏o˝enie
wieƒców przed pomnikiem Genera∏a, poprzedzone mszà Êw. odprawionà w jego intencji przez Biskupa Ordynariusza Diecezji Sandomierskiej Andrzeja Dzieg´.
8 lipca, Parchanie. Odby∏a si´
uroczystoÊç ods∏oni´cia tablicy pamiàtkowej – usytuowanej nad wejÊciem do dworku, w którym przed
wojna mieszka∏ gen. Sikorski. Tablica zosta∏a ufundowana z inicjatywy Towarzystwa Pami´ci Genera∏a W∏adys∏awa Sikorskiego
i gminy Dàbrowa Biskupia.
14 sierpnia, Gryfino. Obchody
rocznicy tragicznej Êmierci gen. Sikorskiego zosta∏y po∏àczone z uroczystoÊciami Âwi´ta Wojska Polskiego. Po mszy Êw. w koÊciele p.w.
Narodzenia NajÊwi´tszej Maryi
Panny, uczestnicy uroczystoÊci
przeszli na cmentarz komunalny,
gdzie ojcowie miasta wraz z preze-

sem miejscowego ko∏a Zwiàzku
Sybiraków dokonali aktu ods∏oni´cia tablicy poÊwi´conej pami´ci
gen. Sikorskiego. Potem nastàpi∏o
wr´czanie nagród, odznaczeƒ
i awansów na wy˝sze stopnie wojskowe, a na zakoƒczenie odby∏o
si´ okolicznoÊciowe spotkanie
mieszkaƒców Gryfina.
B.M.

Poczty sztandarowe podczas uroczystoÊci w Gryfinie

UroczystoÊci zwiàzane z Rokiem
Historia jest mojà pasjà, od kilku
Genera∏a Sikorskiego nie zakoƒczà lat prowadz´ badania historyczne.
si´ z wraz z koƒcem bie˝àcego roku Staram si´ dotrzeç do ciekawych dokalendarzowego. Ju˝ wiadomo, ˝e kumentów – powiedzia∏ Krzysztof
niektóre imprezy odb´dà si´ w roku w rozmowie telefonicznej. – Mam
przysz∏ym. Nale˝y do nich kolejna przed sobà jeszcze trzy lata nauki
edycja konkursu szkolnego „Losy w technikum, ale ju˝ dziÊ wiem, ˝e
˝o∏nierza i dzieje or´˝a polskiego”. chc´ studiowaç w∏aÊnie histori´.
Jej etap pierwszy, jak zwykle, b´Uczestnictwo w konkursie „Losy
dzie mia∏ miejsce w listopadzie. Od ˝o∏nierza” jest bardzo dobrym przypoczàtku roku szkolnego m∏odzie˝ gotowaniem do studiów. Krzysztorozpocz´∏a do niego przygotowa- fowi ˝yczymy wielu sukcesów.
nia. Jednym z uczestników konkurB.M.
su b´dzie Krzysztof Drozdowski z Bydgoszczy.
Krzysztof, jako uczeƒ Zasadniczej Szko∏y Zawodowej przy Zespole Szkó∏
Elektronicznych w Bydgoszczy, jest tegorocznym
laureatem konkursu. Ale
poniewa˝ od wrzeÊnia br.
jest ju˝ uczniem technikum, w bie˝àcym roku
stanie w szranki konkursu
w∏aÊnie w kategorii tech- Krzysztof Drozdowski (pierwszy z prawej) wÊród innych laureatów konkursu
ników.
KOMBATANT 2003 nr 9

8

maja w PrzemyÊlu odby∏o si´
uroczyste spotkanie, którego gospodarzami byli Prezydent Miasta
Robert Choma i Prezes Zarzàdu
Krajowego Autonomicznych Zwiàzków Kombatanckich Marian Burak.
Wr´czono mianowania na wy˝sze
stopnie oficerskie zas∏u˝onym
obroƒcom Ojczyzny, którzy w czasie II wojny Êwiatowej walczyli o wyzwolenie Polski.

8 maja w ZamoÊciu kombatanci
ze Zwiàzku ˚o∏nierzy Ludowego
Wojska Polskiego zorganizowali
z okazji 58. rocznicy zakoƒczenia
II wojny Êwiatowej spotkanie
w Klubie Garnizonowym. Po odczytaniu okolicznoÊciowych referatów mjr Wac∏aw Czeczko wr´czy∏ nominacje na wy˝sze stopnie
wojskowe. Otrzymali je: Roch Gierula, Józef Jaroszyƒski, Kazimierz
Oberda (na stopieƒ porucznika),
Julian Dubasa, Czes∏aw Bodzuliƒski (zostali podporucznikami) i Kazimierz Kosowski (otrzyma∏ stopieƒ sier˝anta). Nast´pnie delegacja kombatantów z∏o˝y∏a wiàzank´
kwiatów pod pomnikiem Ofiar Faszyzmu.
9 maja w Garbowie kombatantom
z Ko∏a Gminnego ZKRPiBWP zosta∏y wr´czone akty mianowania
na stopieƒ oficerski oraz Patenty
Weterana Walk o WolnoÊç i Niepodleg∏oÊç Ojczyzny. Ponadto
siedmiu kombatantów zosta∏o uhonorowanych medalami „Za Zas∏ugi
dla Zwiàzku Kombatantów RP
i BWP” za aktywnà prac´ na rzecz
Zwiàzku. Medalem zosta∏ odznaczony tak˝e wójt gminy Garbów
Kazimierz Firlej za pomoc w organizowaniu uroczystoÊci kombatanckich.
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Wspomnienia ˝o∏nierzy Wojny Obronnej

Wspomnienie ˝o∏nierza WrzeÊnia 1939 r.
o bitwie nad Bzurà
Jest rzeczà nie podlegajàcà dyskusji, ˝e bitwa nad
Bzurà by∏a najwi´kszà konfrontacjà wojsk polskich i hitlerowskich we wrzeÊniu 1939 roku. Przemawia za tym
zarówno liczebnoÊç zaanga˝owanych obustronnie oddzia∏ów oraz dost´pnego w owym czasie uzbrojenie,
ponadto fakt, ˝e zakoƒczone 19 wrzeÊnia dzia∏ania nastàpi∏y w dwa dni po wkroczeniu na nasze tereny oddzia∏ów sowieckich, kiedy nie by∏o ju˝ mo˝liwoÊci stawienia czo∏a nieprzyjacio∏om powa˝niejszymi si∏ami.
Sta∏a si´ wi´c Bzura pami´tnà w umys∏ach ówczesnego pokolenia, ale niestety nast´pne pokolenia niewiele lub prawie nic o samodzielnej walce Polski
w 1939 roku nie wiedzà. To wynik istnienia Polski Ludowej, kiedy w szko∏ach ostatnie lata II Rzeczypospolitej niemal pomijano milczeniem.
Pisz´ to, bo my – kombatanci WrzeÊnia – jesteÊmy
wdzi´czni spo∏eczeƒstwu regionów, gdzie odbywa∏y si´
walki, za organizacj´ uroczystoÊci rocznicowych i staranie o wype∏nienie historycznej luki, przede wszystkim
w umys∏ach m∏odzie˝y. By∏em kilkakrotnie we wrzeÊniu w Sochaczewie, gdzie ka˝dego roku czci si´ pami´ç bohaterów bitwy nad Bzurà. Tego roku, przy wielkim wsparciu instytucji samorzàdowych, obchodzono
jej 64. rocznic´. Organizatorami uroczystoÊci by∏o Muzeum Ziemi Sochaczewskiej ze sta∏à ekspozycjà „Pola
bitwy nad Bzurà”, Urzàd Gminy Brochów oraz Hufiec
ZHP im. 18 Pu∏ku Piechoty, który przygotowa∏ - ju˝ po
raz XXX – dwudniowy Mazowiecki Rajd „Szlakami
walk nad Bzurà”. Có˝ wytycza te szlaki? Ju˝ nie zbombardowane i spalone miejscowoÊci, nie pola i lasy pe∏ne lejów po bombach i pociskach, bo po 64 latach od
zakoƒczenia tamtej kampanii zatar∏y si´ Êlady, a odbudowa kraju zmieni∏a kszta∏t krajobrazu. Zawieêli wi´c
nas organizatorzy na wojenne cmentarze, jedyne Êlady
tych zmagaƒ.

fot. M. Wojewoda

Ho∏d nad grobem mjr. Feliksa Kozubowskiego
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UroczystoÊci rozpocz´to od zwiedzania Muzeum,
w którym wyjaÊnieƒ na temat zgromadzonych eksponatów udziela∏ dyrektor Maciej Wojewoda. Na bogactwo Muzeum sk∏adajà si´ zbiory ró˝nego rodzaju
broni wykopanej z pobojowisk, wydobytej z ziemi, zabezpieczone na lata sztandary, odznaki pu∏kowe.
Znaczna cz´Êç ekspozycji pochodzi od ˝yjàcych
uczestników bitwy oraz od rodzin poleg∏ych ˝o∏nierzy. Ale to nie wszystko, dyrektor Maciej Wojewoda
postara∏ si´ o zgromadzenie mundurów wszystkich
rodzajów broni z lat trzydziestych, a tak˝e takich, jakie nosili Polacy w jednostkach walczàcych poza granicami Polski.
O wielkoÊci starcia wojsk polskich z hitlerowskimi
w 1939 r. Êwiadczà okoliczne cmentarze. Na wszystkich
trzech, na których z∏o˝yliÊmy ho∏d bohaterom, le˝à
obok siebie oficerowie, podoficerowie i szeregowi dwudziestu trzech pu∏ków piechoty, oÊmiu kawalerii i artylerii. Na terenie cmentarza miejskiego w Sochaczewie
usytuowano kwater´ wojskowà. Spoczywajà tu ˝o∏nierze II batalionu 18 pp ze Skierniewic, podkomendni
mjr. Feliksa Kozubowskiego, zastrzelonego podczas
natarcia. WczeÊniej, broniàc Sochaczewa przed nacierajàcymi od strony Warszawy Niemcami, poleg∏ por.
Marian Himmel, jego cia∏o zabra∏a rodzina do Skierniewic. Grób mjr. Kozubowskiego jest centralnym
miejscem wojskowej kwatery. Na cmentarzu Êw. Wawrzyƒca znajdujà si´ mogi∏y 151 ˝o∏nierzy, których to˝samoÊç zosta∏a ustalona. Natomiast na cmentarzu
w Kampinosie, znajduje si´ 80 ˝o∏nierskich mogi∏
z ustalonymi nazwiskami poleg∏ych. Po wschodniej
stronie rzeki majà swoje mogi∏y wszyscy ci, którzy zgin´li w przeprawie, zarówno piechurzy, jak kawalerzyÊci
i artylerzyÊci. W obr´bie miejscowoÊci Granica znajduje si´ najwi´kszy z cmentarzy, na którym pochowano
poleg∏ych w bitwie nad Bzurà. Usytuowany na leÊnej
polanie, tworzy swoim kszta∏tem stylizowanego or∏a.
Pochowano tutaj oÊmiuset ˝o∏nierzy, a znajdujàca si´
u wejÊcia tablica podaje nazwy jednostek, do których
nale˝eli polegli ˝o∏nierze: 57,58,61,62 pu∏ki piechoty;
7 pu∏k strzelców konnych, 9,14,17 u∏anów oraz 14 pal.
Najwi´cej mogi∏ nale˝y do strzelców konnych, towarzysze broni uczcili ich pami´ç specjalnà tablicà.
Wszyscy walczàcy w tym rejonie torowali drog´ ku
Warszawie post´pujàcym za nimi oddzia∏om Armii
„Poznaƒ” i Armii „Pomorze”.
Jak co roku, warty na cmentarzu zaciàgn´li harcerze, tym razem w ˝o∏nierskich mundurach, w he∏mach
i z karabinami. Harcerki sk∏ada∏y kwiaty i zapala∏y zniKOMBATANT 2003 nr 9

cze. Zebrani pod pomnikiem autorstwa W∏adys∏awa
Hasiora uczcili minutà ciszy pami´ç poleg∏ych.
W wiosce Witkowice nad Bzurà 17 wrzeÊnia 1939
r. po ca∏odziennym morderczym bombardowaniu
polskich oddzia∏ów, szukano ostatniej szansy przedostania si´ na wschodnià stron´ Bzury. II batalion 62
bydgoskiego pu∏ku piechoty stara∏ si´ powstrzymaç,
przy pomocy dzia∏ek przeciwpancernych, niemieckie
czo∏gi blokujàce przepraw´. Wreszcie to si´ skoƒczy∏o. Niemcy przeszli na zachodnià stron´ rzeki. Ten
fragment koƒcowych walk obu armii nad rzekà odtworzyli uzbrojeni harcerze w mundurach wojskowych przy wsparciu samochodów pancernych i dzia∏ek, nazwano t´ akcj´ „Krew, kurz, pami´ç”. Groz´
sytuacji pot´gowa∏y efekty pirotechniczne. Trzeba by-

∏o widzieç zapa∏ i podziw tych m∏odych ch∏opców,
którzy tworzyli licznà publicznoÊç inscenizacji, obecni te˝ byli uczestnicy i Êwiadkowie walk m.in.
Aleksander Cwetschek, ppor. Witold Domaƒski oficer zwiadowczy 26 pal, i kapral Tadeusz Szewczyk
szer. II batalionu 18 pp. Przybyli te˝ ˝o∏nierze z innych pól walki: Czes∏aw Klatt obroƒca Helu i Kazimierz Pajàk uczestnik walk o Berlin w 1945 r. Proboszcz Jan Zieliƒski odprawi∏ msz´ Êw. w intencji
walczàcych nad Bzurà. Oby na wszystkich polach bitew w naszym kraju odbywa∏y si´ uroczystoÊci rocznicowe. Tego wymaga historia Polski i patriotyczne wychowanie kolejnych pokoleƒ.
Witold DOMA¡SKI

Wspomnienia ˝o∏nierzy Wojny Obronnej

Piaszczystà drogà do Zaklikowa
1 wrzeÊnia 1939 roku wybuch∏a
wojna. Nasza 26 kompania ∏àcznoÊci (m∏ody rocznik) skierowana zosta∏a ze Skierniewic do Armii „Kraków”. DotarliÊmy do miasta z wielkim trudem o Êwicie 3 wrzeÊnia pociàgiem towarowym. Pociàg zatrzyma∏ si´ przed wjazdem na dworzec,
gdy˝ trwa∏o silne bombardowanie.
W kilka godzin po bombardowaniu dowiadujemy si´, ˝e Armia
„Kraków” opuÊci∏a koszary i wyruszy∏a na wschód. UdaliÊmy si´ poprzez Wieliczk´, Bochni´, MoÊcice,
Tarnów a˝ do Dàbrowy Tarnowskiej. Dalej szliÊmy piechotà w stron´ Niska. DotarliÊmy tam 6-7 wrzeÊnia. W Nisku rozdzielono nas. Zosta∏em przydzielony do ochrony budynku pocztowego w miejscowoÊci
Chwa∏owice, po∏o˝onej na prawym
brzegu Wis∏y przy ujÊciu Sanu.
Oko∏o 11 wrzeÊnia otrzymaliÊmy
rozkaz wycofania si´ na wschód –
przez Zaklików do Janowa Lubelskiego. Marsz piaszczystà drogà odbywa∏ si´ pod silnym ogniem artylerii. Wielu z nas zosta∏o zabitych, byli liczni ranni. Wreszcie po dwóch
dniach weszliÊmy do Janowa. MaKOMBATANT 2003 nr 9

szerujàc jednà z ulic widzieliÊmy
spalone lub palàce si´ budynki.
Oko∏o godz. 17, kiedy dotarliÊmy
do lasu jakieÊ 2 km za miastem, rozpocz´∏o si´ bombardowanie. Le˝a∏em na brzuchu pod jakàÊ sosnà,
blisko pnia. Mimo to zosta∏em ranny od∏amkiem bomby w lewà r´k´.
Rana by∏a niewielka, ale krwawi∏a.
R´k´ wytar∏em trawà.
By∏ póêny wieczór. Kolumny
wojskowe rozpierzch∏y si´. W lesie
zosta∏o nas pi´ciu ˝o∏nierzy z kompanii. PrzeczekaliÊmy tam do Êwitu.
Rano moja r´ka krwawi, boli
i puchnie. W´drujemy dalej na
wschód, g∏odni, niewyspani, wyczerpani do cna. Po dwóch dniach
napotkani ch∏opi ostrzegajà nas
przed Niemcami. Ich wojska w niewielkiej odleg∏oÊci posuwajà si´ na
wschód. SkierowaliÊmy si´ wi´c na
pó∏noc w stron´ widocznego z oddali lasu. SzliÊmy „g´siego”, ja
ostatni. By∏em bardzo os∏abiony.
Tu˝ przed lasem s∏ysz´ terkot karabinu maszynowego. Pociski padajà
przed moimi nogami. Le˝´ plackiem na ziemi. Serce mi wali jak
m∏ot. Koledzy zdà˝yli umknàç do

lasu. Cisza. Podrywam si´, aby
wpaÊç w las. Znów terkot karabinu
maszynowego. Znów przypad∏em
do ziemi. Macam siebie, czy nie zosta∏em trafiony. Boj´ si´, ˝e koledzy
mogà mnie zostawiç. Doczo∏ga∏em
si´ do lasu. Wo∏am kolegów. Z dala
s∏ysz´ ich g∏osy nawo∏ujàce mnie.
Id´ w ich kierunku. Po drodze spotykam ch∏opca oko∏o dwunastoletniego. Pytam go, co tutaj robi. Odpowiada, ˝e pilnuje koni, które
w lesie ukry∏ przed Niemcami jego
ojciec.
Do∏àczy∏em do kolegów. Idziemy lasem do najbli˝szej zagrody lub
wioski. Napotkani ludzie ostrzegajà
nas, ˝e tutaj sà ju˝ wojska niemieckie. Aby nie dostaç si´ do niewoli,
ukrywamy si´ w zabudowaniach.
Le˝´ w stodole na snopkach. R´ka
coraz bardziej boli i „∏yka”. Mam
coraz wy˝szà goràczk´. Zastanawiamy si´, co dalej robiç.
W niedziel´, 17 wrzeÊnia, na podwórzu gospodarstwa s∏ysz´ g∏osy
ch∏opów. Do∏àczam si´ do nich.
Dowiaduj´ si´, ˝e rankiem wkroczy∏y do Polski wojska sowieckie.
Józef WOJDALSKI

19

Ods∏oni´cie pomnika gen. Franciszka Kamiƒskiego

Ho∏d dla Bohatera
rym droga jest pami´ç o bohaterskich ˝o∏nierzach BCh i Komendancie G∏ównym – gen. Franciszku
Kamiƒskim. Wsparcia finansowego
udzielili te˝ Rada Ochrony Pami´ci Walk i M´czeƒstwa oraz Urzàd
ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych.
UroczystoÊç ods∏oni´cia pomnika odby∏a si´ 17 sierpnia br. Mia∏a
ona niezwykle podnios∏y i wyjàtkowy charakter. W obecnoÊci ok. pi´ciu tysi´cy osób rozpocz´∏a jà msza
Êw. w intencji Genera∏a, którà odprawi∏ ks. bp Mieczys∏aw Cis∏o
w asyÊcie siedmiu celebransów
w koÊciele NMP Nieustajàcej Pomocy. Msz´ Êw. uÊwietni∏a Orkiestra Górnicza z Bogdanki.
UroczystoÊci przy pomniku rozpocz´to ceremonia∏em wojskowym
z udzia∏em Kompanii Honorowej
Wojska Polskiego. Nast´pnie wciàgni´to flag´
narodowà na maszt i odegrano hymn paƒstwowy.
Punktem kulminacyjnym by∏o wyg∏oszenie
przysi´gi BCh i odÊpiewanie hymnu BCh przez Zespó∏ Taƒca Ludowego
Uniwersytetu Marii Curie Sk∏odowskiej w Lublinie, po czym dokonano
odczytania i wmurowania
w korpus pomnika urny
z aktem erekcyjnym
i prochami zebranymi
z pól bitewnych, gdzie
w latach 1942-1944 ˝o∏nierze BCh toczyli zaci´te boje z hitlerowskim
najeêdêcà (Wojda, Zaboreczno, Ró˝a, Puszcza
Solska, Go∏àb, Zastawie). Pomnik poÊwi´ci∏
ks. bp Mieczys∏aw Cis∏o.
Wmurowania aktu erekcyjnego i ods∏oni´cia pomnika dokonali cz∏onkofot. W. Marcewicz

Pomnik – wyraz ho∏du dla wielkiego patrioty, honorowego prezesa PSL, Komendanta G∏ównego
Batalionów Ch∏opskich, Szefa Oddzia∏u I Komendy G∏ównej AK, inicjatora i organizatora Powstania
Zamojskiego oraz wi´ênia politycznego okresu stalinowskiego gen.
dyw. Franciszka Kamiƒskiego –
wzniesiono w Lublinie na osiedlu
Czechów, przy ul. gen. M. Smorawiƒskiego, mi´dzy rondem gen.
F. Kamiƒskiego a koÊcio∏em NMP
Nieustajàcej Pomocy.
Zosta∏ wybudowany z inicjatywy
Zarzàdu G∏ównego Stowarzyszenia ˚o∏nierzy BCh w Lublinie. Autorem pomnika jest Witold Marcewicz. Przedsi´wzi´cie sfinansowano ze sk∏adek ˝o∏nierzy BCh, bratnich zwiàzków kombatanckich, ludowców i innych darczyƒców, któ-

Pomnik gen. F. Kamiƒskiego w Lublinie
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wie
Komitetu
Honorowego
w obecnoÊci córki gen. Kamiƒskiego – Zofii i jego syna Jerzego.
GoÊci powita∏ przewodniczàcy
Komitetu Honorowego Budowy Pomnika Zdzis∏aw Podkaƒski. Przemówienie okolicznoÊciowe charakteryzujàce postaç Genera∏a wyg∏osi∏ prezes Zarzàdu G∏ównego Stowarzyszenia ˚o∏nierzy BCh Czes∏aw Poniewa˝.
Koƒcowymi elementami uroczystoÊci by∏y: Apel Poleg∏ych, salwa
honorowa, hejna∏ Wojska Polskiego
oraz z∏o˝enie kwiatów przed pomnikiem przez liczne delegacje.
Cz´Êç oficjalnà zakoƒczono przyj´ciem wspólnego oÊwiadczenia oraz
odÊpiewaniem Roty.
W tym wyjàtkowym wydarzeniu
wzi´∏o udzia∏ ponad 170 pocztów
sztandarowych reprezentujàcych
szko∏y im. BCh, stowarzyszenia
kombatanckie, PSL, stra˝ po˝arnà,
Wojsko Polskie, Sejmik Ch∏opów
Polskich. Uczestniczyli tak˝e przedstawiciele administracji rzàdowej
i samorzàdowej wszystkich szczebli,
w∏adze centralne i wojewódzkie
PSL (m.in. pose∏ Jaros∏aw Kalinowski), wojska, policji, stra˝y po˝arnej oraz reprezentanci wielu organizacji spo∏ecznych. W uroczystoÊciach bra∏ udzia∏ tak˝e Konsul
Generalny Ukrainy Iwan Hrytsak.
Licznie by∏y reprezentowane delegacje kombatantów i ludowców
z ró˝nych cz´Êci kraju, m. in. z województw: mazowieckiego, Êlàskiego, zachodniopomorskiego, ma∏opolskiego, wielkopolskiego, Êwi´tokrzyskiego.
Po cz´Êci oficjalnej uczestnicy
uroczystoÊci pe∏ni wra˝eƒ udali si´
na wojskowy posi∏ek – grochówk´,
przygotowany przez jednostk´ Wojska Polskiego w Lublinie oraz ludowców z gminy Wysokie.
Czes∏aw PONIEWA˚
KOMBATANT 2003 nr 9

Âwi´to 1 Dywizji Grenadierów
Jak co roku z okazji Âwi´ta
1 Dywizji Grenadierów, walczàcej
u boku Francji w 1940 roku, w niedziel´ 15 czerwca br. przy pomniku
Grenadierów u zbiegu ul. Grenadierów i Al. Stanów Zjednoczonych
w Warszawie zebra∏o si´ grono
kombatantów. Przybyli koÊciuszkowcy, weterani Êrodowiska 1 Dywizji Pancernej gen. Stanis∏awa
Maczka i 2 Polskiego Korpusu gen.
W∏adys∏awa Andersa. Przyby∏a te˝
grupa oficerów 1 Warszawskiej Dywizji Zmechanizowanej, która kontynuuje tradycje grenadierskie oraz
przedstawiciele Urz´du ds. Komba-

Weterani 2 Polskiego Korpusu sk∏adajà
wieniec przed pomnikiem „Grenadierzy
Francja 1940 r.” Od lewej: Zenon Siarkiewicz, Bogdan D´bowski, J. Skar˝yƒski, z ty∏u p∏k in˝. Tadeusz Szurek

tantów i Osób Represjonowanych
i w∏adze Dzielnicy Praga Po∏udnie.
UroczystoÊç rozpocz´to mszà Êw.
w koÊciele Matki Bo˝ej Królowej
Polskich M´czenników w asyÊcie by∏ych ˝o∏nierzy 1 Dywizji Grenadierów Armii Polskiej we Francji 1940
roku oraz pocztów sztandarowych:
2 Polskiego Korpusu, Zespo∏u
Szkó∏ Zawodowych im. gen. W∏adys∏awa Sikorskiego, Szko∏y Podstawowej nr 120 im. Pu∏ku Dzieci Warszawy, Liceum Ogólnokszta∏càcego
im. Stanis∏awa Wyspiaƒskiego.
Po odegraniu hymnów narodowych Rzeczypospolitej Polskiej
i Republiki Francuskiej okolicznoÊciowe przemówienie wyg∏osi∏ prezes Êrodowiska weteranów-grenadierów pp∏k Stefan Gawlik. Dzi´kujàc zebranym za przybycie na uroczystoÊç, podkreÊli∏ znaczenie obchodzonego Âwi´ta, które jest wyrazem ho∏du dla poleg∏ych towarzyszy
broni w 1940 r. Jest te˝ dowodem pa-

mi´ci wobec tych,
którzy nie liczàc
na ˝adne nagrody
ani korzyÊci, dochowujàc wiernoÊci
Narodowi i przysi´dze wojskowej, walczyli o wolnà Polsk´ na polach Lotaryngii, u boku Armii Francuskiej. Ich
walka i poÊwi´cenie stanowià ogniwo
∏aƒcucha zmagaƒ naszego narodu
o wolnoÊç i niepodleg∏oÊç. Sà te˝ cz´Êcià naszej historii z okresu II wojny
Êwiatowej, historii or´˝a polskiego,
z której mo˝emy byç dumni. Dlatego
aby zachowaç w pami´ci narodowej
zmagania Grenadierów, ods∏oniliÊmy w 1997 r. ten skromny pomnik,
dla upami´tnienia ich bohaterskich
czynów. Warto wspomnieç, ˝e od
lat w uroczystoÊciach Grenadierów uczestniczà uczniowie okolicznych szkó∏, które utrzymujà
kontakty z weteranami. Szczególnie zas∏u˝ony dla Êrodowiska jest
Zespó∏ Szkó∏ Zawodowych nr 16.
red.

W 2004 r. egzemplarz „Kombatanta” b´dzie kosztowa∏ 2,50 z∏, a cena prenumeraty rocznej wraz z kosztem wysy∏ki – 30 z∏.
Prenumerata ze zleceniem dostawy za granic´ pocztà lotniczà
kosztuje 24 USD lub równowartoÊç tej kwoty (mogà byç czeki).
Bardzo prosimy o wype∏nianie przekazu DRUKOWANYMI LITERAMI

Pu∏kowe Êwi´to w Wadowicach

15 maja w Warszawie w Pa∏acu
Prezydenckim odby∏a si´ uroczystoÊç z okazji 84. rocznicy powstania Zwiàzku Inwalidów Wojennych
RP. Cz∏onkowie Zwiàzku zostali
odznaczeni za wybitne zas∏ugi dla
niepodleg∏oÊci RP oraz dzia∏alnoÊç spo∏ecznà na rzecz organizacji kombatanckich. Krzy˝ami
Oficerskimi Orderu Odrodzenia
Polski odznaczono: Zbigniewa
Go∏´biowskiego, Henryka Kowalskiego, Józefa Kryszaka, Jerzego
Tobolczyka i Hieronima Urbaƒczyka. Krzy˝e Kawalerskie OOP dostali: Anna Frindt-Zajàczkowska,
Zofia Hajnosz-Wójcikowska i Bronis∏aw Kornalski. Z∏otym Krzy˝em
zas∏ugi uhonorowano Macieja Pomiana Grabiƒskiego. Nast´pnie
odby∏o si´ spotkanie z zast´pcà
szefa Biura Bezpieczeƒstwa Narodowego gen. bryg. Tadeuszem
Ba∏achowiczem w sprawie omówienia dzia∏alnoÊci zwiàzku i problemów Êrodowiska inwalidów
wojennych.
oprac. K.K.

Tradycyjnie 1 sierpnia br. odby∏y
si´ uroczystoÊci w Wadowicach
z okazji Êwi´ta 12 Pu∏ku Piechoty
Ziemi Wadowickiej i Armii Krajowej. Âwi´to obchodzone jest ju˝ od
wielu lat dla upami´tnienia krwawej bitwy stoczonej przez 12 Pu∏k
Piechoty pod Leszniowem na Wo∏yniu 1 sierpnia 1920 r. podczas wojny polsko-bolszewickiej.
Organizatorami uroczystoÊci
byli Stowarzyszenie ˚o∏nierzy Armii Krajowej i Wi´êniów Politycznych na czele z prezesem Franciszkiem Oremusem oraz w∏adze wojskowe i samorzàd Wadowic.
Na wadowickim rynku zebra∏y si´
poczty sztandarowe, by wspólnie
przejÊç do Bazyliki Ofiarowania
NMP, gdzie zosta∏a odprawiona
msza Êw. w intencji poleg∏ych i zmar∏ych ˝o∏nierzy 12 Pu∏ku Piechoty
i Armii Krajowej. G∏ówne uroczystoÊci odby∏y si´ przed Pomnikiem
Poleg∏ych ˚o∏nierzy 12 Pu∏ku Piechoty. Zakoƒczy∏o je z∏o˝enie wieƒców przed pomnikiem.
Kombatantom wr´czono awanse na wy˝sze stopnie oficerskie.
Nominacje na stopieƒ porucznika

otrzymali: Czes∏awa Bochyƒska,
Jan Kowalcze, Jan Kozik, Józef Michle i Stanis∏aw Ostafin. Awans
na stopieƒ majora dosta∏ Adam
Medes.
W uroczystoÊciach wzi´li udzia∏:
dyrektor Departamentu Wojskowego Urz´du ds. Kombatantów i Osób
Represjonowanych p∏k Jan Ozga,
przedstawiciele wojska i w∏adz
samorzàdowych. Licznie przybyli
mieszkaƒcy Wadowic.
K. K.

Pomnik Poleg∏ych ˚o∏nierzy 12 Pu∏ku
Piechoty Ziemi Wadowickiej

WieÊci ze Êrodowisk kombatanckich

Szkolne Ko∏o Przyjació∏ Kombatantów
W 58. rocznic´ zakoƒczenia II wojny Êwiatowej
w Gimnazjum w Bia∏otarsku odby∏o si´ spotkanie m∏odzie˝y z weteranami walk o niepodleg∏oÊç.
W uroczystoÊci wzi´li udzia∏ przedstawiciele ko∏a nr
2 ZKRPiBWP w Gostyninie i miejscowego oddzia∏u
Zwiàzku Inwalidów Wojennych: mjr Jan Do∏´gowski,
ppor. Wac∏aw B∏aszczyk, Jan Gospodarowicz oraz
ppor. Marian Górecki.
Uczniowie gimnazjum zaprezentowali monta˝ s∏owno-muzyczny „O Niepodleg∏ej”, mówiàcy o trudzie i poÊwi´ceniu polskich ˝o∏nierzy na wszystkich frontach
II wojny Êwiatowej.
Wielkie zainteresowanie m∏odzie˝y wzbudzi∏y wspomnienia kombatantów. To, co dla niej jest historià przekazanà z podr´czników, dla nich by∏o ˝yciem. Teraz
przekazujà m∏odym pokoleniom prawd´, idee i wiar´
w zwyci´stwo. Z uznaniem przyj´to s∏owa mjr. Do∏´gowskiego: O ojczyzn´ trzeba walczyç i w czasie pokoju.
Potrzebni jej sà ludzie dobrzy, màdrzy i wykszta∏ceni.
Prezes ko∏a nr 2 ZKRPiBWP Jan Gospodarowicz
przekaza∏ nauczycielce Marii Rzepnikowskiej chust´
obozowà i biogramy kombatantów. Zosta∏y one wykorzystane do poÊwi´conej II wojnie Êwiatowej ekspozycji
w szkolnej Izbie Pami´ci.
Podczas spotkania zaproponowano gimnazjalistom
utworzenie Ko∏a Przyjació∏ Kombatantów. Inicjatywa
ta spotka∏a si´ z wielkim zainteresowaniem uczniów
i obecnie Ko∏o liczy 37 cz∏onków.
Pomys∏ ten zas∏uguje na upowszechnienie. M∏odzie˝
poszukuje i potrzebuje autorytetów godnych naÊladowania. Cz∏onkowie organizacji kombatanckich w Gosty-

ninie nie szcz´dzà czasu i trudu w pracy z m∏odzie˝à, organizujà konkursy historyczne, wycieczki, spotkania.
Zamiarem Ko∏a Przyjació∏ Kombatantów jest organizowanie wspólnych obchodów wa˝nych rocznic historycznych, Êwiàt paƒstwowych, wojskowych, szkolnych
i kombatanckich, zapraszanie kombatantów do udzia∏u
w lekcjach historii i lekcjach wychowawczych. Cz∏onkowie Ko∏a chcà równie˝ opiekowaç si´ miejscami pami´ci narodowej oraz zbieraç i zapisywaç wspomnienia ludzi, którzy prze˝yli okupacj´.
G∏ównym celem tego przedsi´wzi´cia jest kszta∏towanie patriotycznych postaw m∏odzie˝y i utrzymanie
wi´zi mi´dzypokoleniowych. Uczniowie Gimnazjum
bardzo dzi´kujà za wspó∏prac´.
Maria RZEPNIKOWSKA

Od lewej: Jan Do∏´gowski, Wac∏aw B∏aszczyk, Marian Górecki,
Jan Gospodarowicz
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Âwi´to Lotnictwa
1

fot. K. K´pka

1. 27 sierpnia br. zosta∏ ods∏oni´ty Pomnik ku Czci
Lotników Polskich Poleg∏ych w latach 1939-1945.
Znajduje si´ na skraju Pola Mokotowskiego, w miejscu, gdzie przed wojnà by∏o Lotnisko Mokotów.
2. Zamek Królewski w Warszawie.Od lewej: Andrzej
Jeziorski, David Bailey, Jan Turski, Keith Williamson,
David Parry-Evans, Terry Sherington
3. Uczestnicy III Âwiatowego Zjazdu Lotników Polskich podczas spotkania z ministrem Janem Turskim
w Sali Balowej Zamku Królewskiego w Warszawie
4. W uroczystoÊci ods∏oni´cia Pomnika wzi´li udzia∏
przedstawiciele w∏adz paƒstwowych i wojskowych,
kombatanci i mieszkaƒcy stolicy
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