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Na ok∏adce: ˚yczenia sk∏adajà sobie
˝o∏nierze AK, jeƒcy obozu w
Oberlangen – Wanda Broszkowska-
Piklikiewicz i Maria Cegielska

Fot. B. Materska

Uchwa∏a Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
z dnia 19 grudnia 2003 r.

w 85. rocznic´ wybuchu Powstania Wielkopolskiego

Zwyci´skie Powstanie Wielkopolskie 1918–
1919 zajmuje w historii naszego narodu szczegól-
nie zaszczytne miejsce. Patriotyczny zryw Wielko-
polan przeciwko zaborcy zakoƒczony zosta∏ przy-
∏àczeniem Wielkopolski do odradzajàcej si´ po
123 latach niewoli Ojczyzny.

Determinacja i m´stwo uczestników powstaƒ-
czego zrywu przywróci∏y tym ziemiom ich od-
wiecznà narodowà przynale˝noÊç; by∏y dowo-

dem na ich polskoÊç i nieod∏àczne zwiàzki z Ma-
cierzà.

Powstaƒcy wielkopolscy pozostanà w naszej
historii przyk∏adem patriotyzmu, mi∏oÊci do Oj-
czyzny i gotowoÊci s∏u˝enia jej w ka˝dej potrzebie.

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej w 85. roczni-
c´ wybuchu Powstania Wielkopolskiego oddaje
jego uczestnikom nale˝nà im pami´ç, ho∏d
i szacunek.

Powitanie Ignacego Paderewskiego na dworcu w Poznaniu 26 XII 1918 r.

Pierwszy oddzia∏ kawalerii polskiej w Poznaniu Powstanie Wielkopolskie – zasi´g terytorialny
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Sejm Rzeczypospolitej Pol-
skiej, czczàc pami´ç wybitnego
i zas∏u˝onego organizatora i ko-
mendanta Zwiàzku Walki Zbroj-
nej – Armii Krajowej, wspó∏twór-
cy Polskiego Paƒstwa Podziem-
nego, zamordowanego przez oku-
panta niemieckiego na poczàtku
sierpnia 1944 r., og∏asza rok 2004
Rokiem Genera∏a Stefana Ro-
weckiego-„Grota”.

Stefan Rowecki ju˝ na poczàt-
ku paêdziernika 1939 r. wstàpi∏
do konspiracji wojskowo-cywil-
nej S∏u˝ba Zwyci´stwu Polski,
w której pe∏ni∏ funkcje szefa szta-
bu i zast´pcy komendanta. Od
powstania Zwiàzku Walki Zbroj-
nej zosta∏ najpierw komendan-
tem obszaru, a od koƒca czerwca
1940 r. komendantem ZWZ.

Uczestniczy∏ od poczàtku
w tworzeniu armii Polskiego
Paƒstwa Podziemnego, by∏ fak-
tycznym twórcà i dowódcà Ar-
mii Krajowej. Jego zas∏ugà jest
olbrzymi wysi∏ek w scalaniu
konspiracji wojskowej oraz
wspó∏udzia∏ w tworzeniu cywil-
nych w∏adz Polskiego Paƒstwa
Podziemnego. Kierowa∏ ca∏o-
kszta∏tem dzia∏alnoÊci dywersyj-
no-bojowej, wywiadem wojsko-
wym oraz oddzia∏ywa∏ ideowo
poprzez wydawanà pras´ kon-
spiracyjnà.

Genera∏ Stefan Rowecki-
-„Grot” sta∏ si´ symbolem ˝o∏-
nierskiego patriotyzmu, honoru
i poÊwi´cenia w s∏u˝bie Ojczyê-
nie. Jego postaç jest wzorem do
naÊladowania dla oficerów
i ˝o∏nierzy Wojska Polskiego
oraz m∏odego pokolenia Pola-
ków.

Uchwa∏a Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
z dnia 8 stycznia 2004 r.

w sprawie og∏oszenia roku 2004
Rokiem Genera∏a Stefana Roweckiego

Genera∏ Stefan Rowecki „Grot” by∏ w latach 1913-1914 studentem Szko∏y Wawelber-
ga i Rotwanda, w której organizowa∏ Polskie Dru˝yny Strzeleckie. 
7 stycznia br. w Du˝ej Auli Politechniki Warszawskiej zosta∏a ods∏oni´ta okoliczno-
Êciowa Tablica Pamiàtkowa. W uroczystoÊci ods∏oni´cia tablicy uczestniczy∏y poczty
sztandarowe ˝o∏nierzy Armii Krajowej.

Przed Tablicà wieƒce z∏o˝yli przedstawiciele organizacji kombatanckich i delegacje
szkó∏ wy˝szych oraz zast´pca kierownika Urz´du ds. Kombatantów i Osób Represjo-
nowanych Jerzy Koz∏owski.

Fot. B. Materska

Fot. B. Materska



Pierwszy zjazd Zwiàzku Sybi-
raków odby∏ si´ w styczniu
1928 roku. Pierwszym preze-

sem Zwiàzku by∏ Henryk Suche-
nek-Suchecki, legitymacj´ nr 1
otrzyma∏ marsza∏ek Józef Pi∏sud-
ski, zes∏aniec na Sybir w latach
1887–1892.

We wrzeÊniu 1939 roku Zwiàzek
Sybiraków zamilk∏ na 49 lat. I mi-
mo ˝e ponad pó∏ miliona Sybira-
ków w 1946 roku powróci∏o do kra-
ju – Zwiàzek nie móg∏ podjàç dzia-
∏alnoÊci. Sybiraków – eufemistycz-
nie nazywano w tym czasie repa-
triantami zza Bugu.

Osiedlili si´ oni na tak zwa-
nych Ziemiach Odzyskanych.
Zaludnili opuszczone niemieckie
wioski, miasta i miasteczka.

W koƒcu lat osiemdziesiàtych
XX wieku do publicznej wiadomo-
Êci, za cichym przyzwoleniem ów-
czesnych w∏adz, zacz´∏y przenikaç
informacje o wywózkach na Sybir
ludnoÊci polskiej zamieszkujàcej
przed wybuchem II wojny Êwiato-

wej wschodnie ziemie kresowe
Polski. Pojawi∏a si´ te˝ mo˝liwoÊç
tworzenia fundacji i stowarzyszeƒ
o charakterze apolitycznym i poza-
rzàdowym. Dzi´ki temu – po z∏o-
˝eniu stosownego wniosku przez
grup´ Sybiraków – 17 grudnia 1988
roku Zwiàzek Sybiraków zosta∏
wpisany do rejestru stowarzyszeƒ
i zwiàzków, i z tà datà rozpoczà∏
ponownie dzia∏alnoÊç.

Tak wi´c w roku 2003 przypad∏y
dwie wa˝ne dla organizacji

rocznice. Obchody obj´∏y ca∏y kraj.
W licznych Ko∏ach i we wszystkich
Oddzia∏ach odby∏y si´ spotkania
i akademie, otwarto kilka wystaw
poÊwi´conych tematyce sybirac-
kiej, ods∏oni´to wiele tablic pa-
miàtkowych.

Centralne uroczystoÊci jubile-
uszowe odby∏y si´ w dniach 9–10
grudnia 2003 roku we Wroc∏awiu.
Organizatorem, wspólnie z Zarzà-
dem G∏ównym, i gospodarzem uro-
czystoÊci by∏ najliczniejszy w Polsce
Oddzia∏ Wroc∏awski Zwiàzku Sybi-

raków. W tym mieÊcie, w listopa-
dzie 1988 roku, niezale˝nie od pod-
j´tych dzia∏aƒ w Warszawie, w stu-
diu Polskiego Radia odby∏o si´
pierwsze „jawne” spotkanie Sybira-
ków, którego relacj´ mog∏a obej-
rzeç ca∏a Polska w wyemitowanym
programie telewizyjnym.

Dla godnego uczczenia jubile-
uszu Zwiàzku Sybiraków powo∏ano
Komitet Honorowy, w sk∏ad które-
go weszli m.in.: ks. kard. Henryk
Gulbinowicz – Metropolita Wro-
c∏awski, Rafa∏ Dutkiewicz – prezy-
dent Wroc∏awia, Stanis∏aw Hu-
skowski – przewodniczàcy Rady
Miejskiej Wroc∏awia, p∏k dypl. Jan
Pawlik – Szef Sztabu Dowództwa
Âlàskiego Okr´gu Wojskowego.

UroczystoÊci 9 grudnia 2003 r.
rozpocz´∏y si´ mszà Êw. w koÊciele
pw. Êw. Bonifacego. KoÊció∏ zape∏-
nili Sybiracy – przedstawiciele Od-
dzia∏ów z ca∏ego kraju, ponad 50
pocztów sztandarowych, kompanie
honorowe i Orkiestra Âlàskiego
Okr´gu Wojskowego. 
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Jubileusz 75-lecia Zwiàzku Sybiraków
UroczystoÊci we Wroc∏awiu

WW 22000033  rrookkuu  pprrzzyyppaadd∏∏aa  7755..  rroocczznniiccaa  zzaa∏∏oo˝̋eenniiaa  ww PPoollssccee  ZZwwiiààzzkkuu  SSyy--
bbiirraakkóóww  ii 1155..  rroocczznniiccaa  wwzznnoowwiieenniiaa  jjeeggoo  ddzziiaa∏∏aallnnooÊÊccii  ppoo  bblliisskkoo  5500--lleett--
nniieejj  pprrzzeerrwwiiee..  PPaattrroonnaatt  hhoonnoorroowwyy  nnaadd  oobbcchhooddaammii  jjuubbiilleeuusszzoowwyymmii
oobbjjàà∏∏  PPrreezzyyddeenntt  RRzzeecczzyyppoossppoolliitteejj  PPoollsskkiieejj  AAlleekkssaannddeerr  KKwwaaÊÊnniieewwsskkii..

Ostatnim punktem pierw-
szego dnia obchodów by∏o
spotkanie op∏atkowe w Klubie
Âlàskiego Okr´gu Wojskowe-

go z udzia∏em m.in. dowódcy
Âlàskiego Okr´gu Wojskowe-
go gen. bryg. Jerzego Bara-
nowskiego, ks. bp. Jana Tyra-

wy, ks. pra∏ata dr. Franciszka
G∏oda, prezesa Zwiàzku Sybi-
raków Ryszarda Reiffa i inicja-
torki reaktywowania Zwiàzku
Ireny G∏owackiej.

Informacj´ o uroczystoÊci
opracowanà przez Zbigniewa
Rzyskiego przys∏a∏ do redakcji
prezes Oddzia∏u Zwiàzku Sy-
biraków we Wroc∏awiu Jan
Fenc.
Podczas spotkania op∏atkowego przema-
wia prezes Ryszard ReiffFot. Cz. Szczyglewski
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Msz´ Êwi´tà w intencji Sybira-
ków sprawowa∏ ks. kardyna∏ Hen-
ryk Gulbinowicz, który przed roz-
pocz´ciem mszy, w s∏owie wst´p-
nym nakreÊli∏ sylwetk´ Matki Polki.
Homili´ wyg∏osi∏ kapelan Oddzia∏u
Wroc∏awskiego ks. pra∏at dr Franci-
szek G∏ód.

Dalsze uroczystoÊci odby∏y si´
na placu Strzeleckim przy Pomni-
ku Zes∏aƒców Sybiru, gdzie po wy-
s∏uchaniu hymnu paƒstwowego,
okolicznoÊciowe przemówienie
wyg∏osili: minister Jan Turski –
kierownik Urz´du do
Spraw Kombatantów
i Osób Represjonowa-
nych, Ryszard Reiff –
prezes Zwiàzku Sybira-
ków, który podkreÊli∏
szczególnà rol´, jakà
w dziejach Zwiàzku
odegrali ludzie odwa˝-
ni, którzy mimo wielu
przeszkód doprowadzili
do reaktywowania jego
dzia∏alnoÊci. DziÊ
Zwiàzek jest jednà
z wi´kszych organizacji
kombatanckich, a jego
znaczenia w propagowaniu praw-
dziwej historii Polski okresu II
wojny Êwiatowej nie da si´ przece-
niç.

Wyg∏oszono Apel zmar∏ych
i pomordowanych na zes∏aniu,
w ∏agrach i wi´zieniach sowiec-
kich. Po salwie honorowej, u stóp
Pomnika z∏o˝ono wieƒce – od rzà-
du Rzeczypospolitej Polskiej, Za-
rzàdu G∏ównego Zwiàzku Sybira-
ków, w∏adz samorzàdowych i ad-
ministracyjnych Wroc∏awia, do-
wódcy Âlàskiego Okr´gu Wojsko-
wego, komendanta wojewódzkie-
go Policji, Oddzia∏ów i Kó∏ Zwiàz-
ku, a tak˝e od najm∏odszych –
Wnuków Sybiraków.

W godzinach popo∏udniowych
w historycznej sali Polskiego Radia
odby∏a si´ uroczysta akademia po-
Êwi´cona w ca∏oÊci historii i doko-

naniom Zwiàzku Sybiraków. GoÊci
przywita∏ prezes Zarzàdu Oddzia∏u
Wroc∏awskiego Jan Fenc oddajàc
kolejno g∏os – ks. bp. Edwardowi
Janiakowi, przewodniczàcemu Ra-
dy Miejskiej Wroc∏awia Stanis∏a-
wowi Huskowskiemu, przedstawi-
cielom organizacji kombatanckich
i wojska. W imieniu Zarzàdu G∏ów-
nego Zwiàzku Sybiraków wystàpi∏
wiceprezes Tadeusz Chwiedê, który
zwróci∏ uwag´ na zagro˝enia, jakie
wynikajà z programu oszcz´dno-
Êciowego rzàdu.

Referat pt. „75 lat Zwiàzku Sy-
biraków, 15 lat po reaktywowaniu”
wyg∏osi∏ dr Antoni Kuczyƒski, dajàc
syntetyczny, pog∏´biony przekrój
historyczny epopei zes∏aƒ i tu∏aczki
Polaków po bezkresach Rosji.

Nast´pnego dnia w sali zabyt-
kowego Ratusza Wroc∏awskiego
odby∏o si´ uroczyste posiedzenie
Zarzàdu G∏ównego, które zdomi-
nowa∏y sprawy ˝ywotne dla Êrodo-
wiska, a mianowicie: zmiany
w ustawie o zaopatrzeniu inwali-
dów wojennych (Dz.U. Nr 9 poz.
87 z 2002 r.), informacja, którà
przekaza∏ sekretarz generalny Za-
rzàdu G∏ównego Edward Duch-
nowski o uchwaleniu przez Sejm
RP ustawy o odznaczeniu paƒ-
stwowym – Krzy˝ Zes∏aƒców Sybi-
ru, oraz podsumowanie obchodów
jubileuszowych, jakie odby∏y si´

w Oddzia∏ach i Ko∏ach Zwiàzku.
O˝ywiona dyskusja, jaka wywiàza-
∏a si´ w czasie posiedzenia poka-
za∏a du˝e zainteresowanie nie tyl-
ko sprawami Êrodowiska, ale i na-
tury ogólnospo∏ecznej.

Posiedzenie Zarzàdu poprze-
dzi∏o spotkanie z przedstawiciela-
mi Rodziny Katyƒskiej i z∏o˝enie
kwiatów przy pomniku Ofiar Ka-
tynia, zwiedzenie Sanktuarium
Golgoty Wschodu u oo. redemp-
torystów, gdzie znajduje si´ rów-
nie˝ Izba Pami´ci Sybiraków z nie-

zwykle cennymi pamiàt-
kami oraz obejrzenie Pa-
noramy Rac∏awickiej.

Mi∏ym akcentem ob-
chodów by∏o wyró˝nienie
kilkunastu osób odzna-
czeniami paƒstwowymi
i pamiàtkowymi. Krzy˝em
Kawalerskim Orderu Od-
rodzenia Polski odznaczo-
no Ferdynanda Makow-
skiego i Bronis∏awa Wà-
sowicza; Z∏otym Krzy˝em
Zas∏ugi – Lucyn´ Zg∏obic-
kà-W´c∏awskà, Wac∏awa
Abramowicza, Jana Gra-

bowskiego, Wac∏awa Kamiƒskiego;
Srebrnym Krzy˝em Zas∏ugi – Cze-
s∏aw´ Muraczewskà, El˝biet´
Kusztal, Wand´ Hodan´, Eugeniu-
sza Kuszka i Piotra Chudomi´ta.
Odznaczenia wr´cza∏ minister Jan
Turski w asyÊcie wicewojewody dol-
noÊlàskiego Stanis∏awa Janika.

Apolonia Kaletka i Stanis∏aw
Huskowski otrzymali z ràk Ryszar-
da Reiffa Odznaki Honorowe Sybi-
raka. Ponadto osiem osób otrzyma-
∏o Srebrnà Odznak´ Opiekuna
Miejsc Pami´ci Narodowej.

Wspomnieç te˝ nale˝y o progra-
mie artystycznym przygotowanym
przez m∏odzie˝ trzech szkó∏ wro-
c∏awskich oraz zespó∏ ludowy „Wià-
zowianie”.

Irena TA¡SKA

Sk∏adanie kwiatów pod Pomnikiem Zes∏aƒców Sybiru – kwiaty podaje
dziewczynka z Klubu Wnuków Sybiraków

Fot. I. Taƒska
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14stycznia br., w 60. rocznic´
powstania Armii Ludo-
wej, gen. bryg. Jerzy Kur-

czewski, przedstawiciel Biura
Bezpieczeƒstwa Narodowego i Jerzy
Koz∏owski, zast´pca kierownika
Urz´du ds. Kombatantów i Osób
Represjonowanych oraz przedstawi-
ciele w∏adz samorzàdowych i Êrodo-
wisk kombatanckich z∏o˝yli kwiaty
na Grobie Nieznanego ˚o∏nierza.
Nast´pnie na Cmentarzu Wojsko-
wym na Powàzkach uczczono pa-
mi´ç ˝o∏nierzy AL, ZWM i Batalio-
nu „Czwartaków”.

Organizatorem obchodów by∏
Zwiàzek Kombatantów RP i By∏ych
Wi´êniów Politycznych oraz Rada
Krajowa ˚o∏nierzy AL. Na okolicz-
noÊciowà akademi´, zorganizowanà
15 stycznia, przybyli – oprócz liczne-
go grona kombatantów – cz∏onkowie
protoko∏u dyplomatycznego Federa-
cji Rosyjskiej oraz Ukrainy, a tak˝e
przedstawiciele Sejmu i Senatu RP.

W wystàpieniu otwierajàcym
uroczystoÊci przypomniano dzieje
tej organizacji reprezentujàcej od-
mienny ni˝ Armia Krajowa kierunek
polityczny walki z okupantem w so-
juszu z ZSRR. Przypomniano te˝
jednak wspólnà walk´ AK i AL z hi-
tlerowskim okupantem w czasie Po-

wstania Warszawskiego i udzia∏ Ba-
talionu „Czwartaków” w obronie
Starówki. 

Gen. Wac∏aw Szklarski, prezes
ZKRP i BWP wskaza∏ na niejedno-
znacznà ocen´ Armii Ludowej,
a Bronis∏aw Troƒski, wiceprezes
Zwiàzku Powstaƒców Warszawskich
zaapelowa∏ do zebranych o refleksj´
nad polskà historià i podj´cie takich
dzia∏aƒ w Êrodowiskach kombatanc-
kich, by z chwilà wstàpienia do Unii

Europejskiej powsta∏y warunki zno-
szàce wzajemne animozje.

Wystàpienie Jerzego Koz∏ow-
skiego, zast´pcy kierownika nasze-
go Urz´du nacechowane by∏o zro-
zumieniem problemów Êrodowiska
by∏ych ˝o∏nierzy AL. Jerzy Koz∏ow-
ski odczyta∏ te˝ pos∏anie ministra
Jana Turskiego do Rady Krajowej
Armii Ludowej, w którym znalaz∏y
si´ znamienne s∏owa:

60. rocznica powstania
Armii Ludowej

11    ssttyycczznniiaa  11994444  rrookkuu  KKrraajjoowwaa  RRaaddaa  NNaarrooddoowwaa  wwyyddaa∏∏aa  ddeekkrreett  ppoo--
wwoo∏∏uujjààccyy  AArrmmii´́  LLuuddoowwàà..  JJeejj  gg∏∏óówwnnyy  ttrrzzoonn  ssttaannoowwii∏∏aa  GGwwaarrddiiaa  LLuuddoo--
wwaa  ((uuttwwoorrzzoonnaa  ww mmaarrccuu  11994422  rrookkuu  zzbbrroojjnnaa  ffoorrmmaaccjjaa  PPoollsskkiieejj  PPaarrttiiii
RRoobboottnniicczzeejj))..  WW sskk∏∏aadd  AALL  wweesszz∏∏yy  ttee˝̋  ooddddzziiaa∏∏yy  MMiilliiccjjii  LLuuddoowweejj  RRoo--
bboottnniicczzeejj  PPaarrttiiii  PPoollsskkiicchh  SSooccjjaalliissttóóww,,  nniieekkttóórree  ooddddzziiaa∏∏yy  BBaattaalliioonnóóww
CChh∏∏ooppsskkiicchh  ii ooddddzziiaa∏∏yy  bboojjoowwee  ZZwwiiààzzkkuu  WWaallkkii  MM∏∏ooddyycchh..

Na akademii przemawia zast´pca kie-
rownika Urz´du Jerzy Koz∏owski

Fot. J. Reinert

RADA NARODOWA
ORGAN KRAJOWEJ RADY NARODOWEJ
nr 2 20 stycznia 1944 r.  rok I

DEKRET nr 1
KRAJOWEJ RADY NARODOWEJ

z dnia 1 stycznia 1944 roku
o powo∏aniu i organizacji Armii Ludowej
Pkt 1. Krajowa Rada Narodowa z dniem 1 stycznia 1944 r. powo-

∏uje do ˝ycia i organizuje w kraju Armi´ Ludowà, podstawowà si-
∏´ zbrojnà narodu polskiego.

Pkt 2. Krajowa Rada Narodowa jest zwierzchnià w∏adzà Armii Lu-
dowej.

Pkt 3. Podstaw´ rozbudowy Armii Ludowej stanowià podziemne or-
ganizacje wojskowe tych ugrupowaƒ, które wchodzà w sk∏ad Krajo-
wej Rady Narodowej.

Pkt 4. Armia Ludowa dà˝yç b´dzie do zjednoczenia pod swoim jed-
nolitym dowództwem wszystkim podziemnym formacji wojskowych
w kraju, zachowujàc jednoczeÊnie ich konspiracyjnà i organizacyj-
nà ca∏oÊç.

Pkt 5. Armia Ludowa ma za zadanie prowadziç nieugi´tà walk´ z oku-
pantem a˝ do uzyskania niepodleg∏oÊci. Armia Ludowa, jako zbrojne
rami´ ludu polskiego, broniç b´dzie zasady demokratycznego ustroju
Polski, jej niepodleg∏oÊci i suwerennoÊci.

Pkt 6. Armia Ludowa winna byç od podstaw przepojona duchem de-
mokratycznym i ÊciÊle zwiàzana z codziennà walkà i ˝yciem naro-
du polskiego.

Pkt 7. Armia Ludowa jest podstawowà si∏à narodu polskiego
w kraju, dlatego te˝ wszystkie formacje wojskowe za granicà wej-
dà w sk∏ad Armii Ludowej.

Pkt 8. Armia Ludowa walczyç b´dzie przeciwko hitlerowskiemu
okupantowi rami´ w rami´ z armiami ZSRR, Wielkiej Brytanii i Sta-
nów Zjednoczonych oraz z wszystkimi armiami narodów sojuszniczych.

KRAJOWA RADA NARODOWA 
1 stycznia 1944 r.

cd. na str. 7
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Przed spotkaniem pe∏nomocnicy
wojewodów uczestniczyli w na-
radzie szkoleniowej z Krzyszto-

fem Skolimowskim, dyrektorem De-
partamentu Stowarzyszeƒ i Spraw So-
cjalnych Urz´du oraz z Janem Kryst-
kiem i Andrzejem Mossakowskim –
naczelnikami wydzia∏ów w tym De-
partamencie.

Witajàc przyby∏ych, dyrektor
Krzysztof Skolimowski zwróci∏
uwag´ na znaczenie pracy wykony-
wanej przez pe∏nomocników woje-
wodów, podzi´kowa∏ za ich przyby-
cie, wyra˝ajàc opini´, i˝ Êwiadczy to
o potrzebie sta∏ych okresowych
spotkaƒ i wymiany informacji.

Narada poÊwi´cona by∏a zadaniom
pe∏nomocników wojewodów do spraw
kombatantów i osób represjonowa-
nych w pierwszym pó∏roczu 2004 r.

Dyrektor powiedzia∏, i˝ pe∏no-
mocnik wojewody coraz bardziej
pe∏ni rol´ koordynatora zadaƒ z za-
kresu pomocy spo∏ecznej Êwiadczo-
nych na rzecz Êrodowiska komba-
tanckiego przez gminy i powiaty,
które z ustawowego obowiàzku po-
winny wykazywaç dobrà znajomoÊç
potrzeb kombatanckich.

Zaprezentowane i omówione
zosta∏y równie˝ inne zadania po-
wiatu w obszarze spraw komba-

tanckich, okreÊlone w ustawach
i innych aktach normatywnych.
Szczególnie poczesne miejsce zna-
laz∏y sprawy zwiàzane z opiekà
zdrowotnà nad kombatantami.
Zwrócono równie˝ uwag´ na po-
trzeb´ wykorzystania mo˝liwoÊci
gminnych i powiatowych samorzà-
dów terytorialnych. Jako g∏ówne
zadanie powiatów podkreÊlono za-
danie dokonywania okresowych
ocen sytuacji ˝yciowej kombatan-
tów i podejmowanie stosownych
inicjatyw w tym zakresie. 

Kolejnym punktem spotkania
by∏o omówienie form pomocy skie-
rowanej do cz∏onków kombatanc-
kich Êrodowisk, w tym pomocy indy-
widualnej udzielanej przez Kierow-
nika Urz´du ze Êrodków Paƒstwo-
wego Funduszu Kombatantów, jak
te˝ zasad sporzàdzania wniosków
o uzyskanie powy˝szej pomocy.

Przypomniano, ˝e UDSKiOR
ju˝ trzeci rok prowadzi ankietowe
badania Êrodowisk kombatanckich;
w 2003 r. badaniami takimi obj´to
kombatantów i wdowy po komba-
tantach z województw: podkarpac-
kiego, Êlàskiego, lubuskiego i za-
chodniopomorskiego.

Pe∏nomocnikom przekazano tak˝e
informacje o mo˝liwoÊciach i zasadach

uczestnictwa kombatantów w turnu-
sach rehabilitacyjno-leczniczych. Âro-
dowiska kombatanckie w pi´çdziesi´-
ciu procentach dotkni´te sà proble-
mem niepe∏nosprawnoÊci, dlatego
wa˝ne jest umo˝liwienie uczestnictwa
kombatantów w turnusach rehabilita-
cyjno-leczniczych. W sk∏adanym w tej
sprawie wniosku na pierwszym miej-
scu powinna znajdowaç si´ informacja
o niepe∏nosprawnoÊci, a nast´pnie in-
formacja o kombatanctwie.

Dyrektor K. Skolimowski poin-
formowa∏ tak˝e o nowych zasadach
finansowania zadaƒ zlecanych sto-
warzyszeniom i organizacjom kom-
batanckim oraz stowarzyszeniom
wspomagajàcym ruch kombatancki.
Normuje je Rozporzàdzenie Mini-
stra Gospodarki, Pracy i Polityki
Spo∏ecznej z dnia 29 paêdziernika
2003 r. w sprawie wzoru oferty reali-
zacji zadania publicznego, ramowe-
go wzoru umowy o wykonanie zada-
nia publicznego i wzoru sprawozda-
nia z wykonania tego zadania. Tryb
przyjmowania ofert wymaga akcep-
tacji zarzàdów g∏ównych organizacji
ogólnopolskich, w przypadku sk∏a-
dania ich przez ogniwa terenowe,
konieczne jest te˝ dotrzymywanie
podanych terminów.

J.A. A.M.

Spotkanie
z pe∏nomocnikami

PPee∏∏nnoommooccnniiccyy  wwoojjeewwooddóóww  ddoo  sspprraaww  kkoommbbaattaannttóóww  ii oossóóbb  rreepprreessjjoonnoowwaannyycchh  zzaapprroosszzeennii  pprrzzeezz  mmii--
nniissttrraa  JJAANNAA  TTUURRSSKKIIEEGGOO,,  kkiieerroowwnniikkaa  UUrrzz´́dduu  ddoo  SSpprraaww  KKoommbbaattaannttóóww  ii OOssóóbb  RReepprreessjjoonnoowwaannyycchh
wwzzii´́llii  uuddzziiaa∏∏  ww ssppoottkkaanniiuu  oopp∏∏aattkkoowwyymm  kkoommbbaattaannttóóww,,  kkttóórree  ooddbbyy∏∏oo  ssii´́  1133  ssttyycczznniiaa  bbrr..

Zaiste godny podziwu jest ten wysi-
∏ek zbrojny organizacji, która nie by∏a
przecie˝ najliczniejszà spoÊród polskich
podziemnych formacji wojskowych
i boryka∏a si´ w poczàtkowym okresie
swego istnienia z problemem braku
uzbrojenia oraz odpowiednio wyszkolo-
nej kadry dowódczej. DziÊ, po latach
nieraz zapewne wracacie Paƒstwo
wspomnieniami do czasów swej m∏odo-
Êci, do nie zawsze ∏atwych wyborów,
których musieliÊcie dokonywaç, do wa-

szego poÊwi´cenia i wiary, ˝e swojà wal-
kà i pracà s∏u˝yliÊcie dobru naszego Na-
rodu i Ojczyzny. Z goryczà odbieracie
pojawiajàce si´ obecnie próby pomniej-
szania Waszych zas∏ug i obarczania ca-
∏ego Waszego Êrodowiska za to, co w po-
wojennej Polsce by∏o z∏em i nikczemno-
Êcià. Gwa∏towne spory i polemiki na te-
mat przesz∏oÊci naszego kraju nie sprzy-
jajà obiektywnym ocenom wydarzeƒ
i ludzi w nich uczestniczàcych. Ze swej
strony, Urzàd do Spraw Kombatantów
i Osób Represjonowanych od koƒca

2001 roku konsekwentnie wyst´powa∏
przeciwko ró˝nego rodzaju politycznym
rozliczeniom i próbom stawiania pod
publicznym pr´gierzem lewicowych Êro-
dowisk kombatanckich.

Jerzy Koz∏owski przekaza∏
w imieniu ministra Jana Turskiego
i w∏asnym podzi´kowania dla ˝o∏nie-
rzy Armii Ludowej za ̋ o∏nierski trud,
ofiarnoÊç i poÊwi´cenie dla Ojczyzny.

UroczystoÊci zakoƒczy∏ wyst´p
wojskowego zespo∏u pieÊni i taƒca.

J.A.

cd. ze str. 6
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Chór Kombatanta powsta∏ jesie-
nià 1988 roku z inicjatywy ks.

Bohdana FaÊciszewskiego. Jego za-
∏o˝ycielem, kierownikiem artystycz-
nym i dyrygentem jest W∏adys∏aw
Andrukiewicz. Sprawy organizacyjne
prowadzi Janina Ditrych.

Chór ma swojà siedzib´ w Klubie
„Kalina” Spó∏dzielni Mieszkaniowej
„Rodzina Kolejowa” w Bia∏ymsto-
ku, dzi´ki ˝yczliwoÊci Haliny Trza-
sko – kierownika klubu i Zarzàdu
Spó∏dzielni. Chór liczy oko∏o 60
osób.

Pierwszy wy-
st´p Chóru Kom-
batanta odby∏ si´
29 stycznia 1989 r., w koÊciele pw.
Êw. Kazimierza w Bia∏ymstoku.

W latach 1989–2003 Chór otrzy-
ma∏ wiele nagród i wyró˝nieƒ w prze-
glàdach i konkursach zespo∏ów arty-
stycznych. Repertuar Chóru zawiera
ponad 100 pieÊni legionowych, woj-
skowych, patriotycznych, religijnych
i okolicznoÊciowych. W ciàgu 15 lat
istnienia, Chór koncertowa∏ ponad
400 razy. Trzykrotnie uczestniczy∏
w Festiwalach PieÊni Sakralnej „¸ap-

skie Te Deum”, da∏ wiele koncertów
na Uniwersytecie Trzeciego Wieku
w Bia∏ymstoku, a tak˝e od poczàtku
swego powstania uczestniczy∏ w uro-
czystoÊciach Zwiàzku Sybiraków,
Âwiatowego Zwiàzku ˚o∏nierzy Ar-
mii Krajowej i Zwiàzku Wi´êniów
Politycznych Okresu Stalinowskiego. 

Chór Kombatanta koncertowa∏
tak˝e za granicà: na Litwie, Bia∏o-
rusi i Ukrainie. 

(red.)

Zespó∏ wokalno-poetycki „Sybi-
racy”, z siedzibà w Muzeum

Tradycji Niepodleg∏oÊciowych
w ¸odzi, istnieje od 1994 r. Henryk
Siemiƒski, dyrektor Muzeum, od
lat udost´pnia Sybirakom pomiesz-
czenia na próby artystyczne. 

Cz∏onkowie Zespo∏u to
w ogromnej wi´kszoÊci „m∏odzie˝
syberyjska”, dzisiaj ju˝ kilkudziesi´-
cioletnia, chocia˝ m∏oda duchem.

Zespó∏ cz´sto i ch´tnie wyst´pu-
je przed publicznoÊcià. Lata nazna-
czone cierpieniem, koszmarem gu-
∏agów i deportacji, podczas tych wy-

st´pów stajà si´ tylko odleg∏ym
wspomnieniem okrutnych, ale m∏o-
dzieƒczych lat.

W Zespole „Sybiracy” wyst´pujà
równie˝ jego sympatycy jak: Anna
Konczanin – Platerówka i Jan
Onoszko – KoÊciuszkowiec.

Do niedawna z „Sybirakami”
Êpiewa∏a Lidia Skowron, artystka
Opery ¸ódzkiej.

Na szczególne wyró˝nienie za-
s∏uguje dyrygentka Iwona Ejsmont,
rodowita ∏odzianka, ale uto˝samia-
jàca si´ z Sybirakami i z wielkà pasjà
prowadzàca Zespó∏.

Sztukà jest umiej´tnoÊç prze-
kazania, zw∏aszcza m∏odemu po-
koleniu, prawdy o zsy∏kach i gu∏a-
gach, dlatego programy Zespo∏u
majà form´ monta˝u literacko-
muzycznego. Repertuar stanowià
pieÊni, poezja i muzyka o charak-
terze patriotyczno-religijnym,
cz´sto sà to utwory Mariana Jon-
kajtysa i Wies∏awa Krawczyƒskie-
go. Lejtmotywem wi´kszoÊci
utworów jest t´sknota zes∏aƒców
za Ojczyznà. 

Zofia ZNAMIEROWSKA

Pasja Êpiewania

Zespó∏ wokalno-poetycki „Sybiracy”

Jubileusz 15-lecia istnienia

Chór Kombatanta
Wojska Polskiego
i Armii Krajowej

ÂÂppiieeww  jjeesstt  ooddzzwwiieerrcciieeddlleenniieemm  dduusszzyy  lluuddzzkkiieejj;;
ttoowwaarrzzyysszzyy  pprroocceessoowwii  ddzziieejjoowweemmuu  lluuddzzkkooÊÊccii
oodd  ssaammeeggoo  jjeejj  zzaarraanniiaa,,  aa˝̋  ppoo  ddzziieeƒƒ  ddzziissiieejjsszzyy..
AAddaamm  MMiicckkiieewwiicczz  nnaazzwwaa∏∏  ppiieeÊÊƒƒ::  AArrkkàà  pprrzzyymmiiee--
rrzzaa  mmii´́ddzzyy  ddaawwnnyymmii,,  aa nnoowwyymmii  llaattyy..  BBoo  kkiieeddyy
wwsszzyyssttkkoo  rruunniiee  ––  ppiieeÊÊƒƒ  wwyyjjddzziiee  ccaa∏∏oo  ––  zzww∏∏aasszz--
cczzaa  ww cczzaassaacchh  nniieewwoollii  ii ww cczzaassaacchh  ookkuuppaaccjjii,,
ppiieeÊÊƒƒ  kkooii∏∏aa  rraannyy,,  cchhrroonnii∏∏aa  pprrzzeedd  zzwwààttppiieenniieemm,,
ppoozzwwaallaa∏∏aa  zznnoossiiçç  ttrruuddyy  wwaallkkii..
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2003
n 1 grudnia w Warszawie, w Kasynie
Oficerskim WP odby∏ si´ op∏atek Od-
dzia∏u Sto∏ecznego Zwiàzku Wi´êniów
Politycznych Okresu Stalinowskiego. Po
z∏o˝eniu ˝yczeƒ Êwiàtecznych i nowo-
rocznych, zebrani wspólnie Êpiewali kol´-
dy.

n 12 grudnia w Warszawie, w Zamku
Królewskim odby∏o si´ tradycyjne spo-
tkanie op∏atkowe. Zosta∏o zorganizowa-
ne przez Zwiàzek Pi∏sudczyków, Âwiato-
wy Zwiàzek ˚o∏nierzy Armii Krajowej
i Towarzystwo Przyjació∏ Warszawy.

n 15 grudnia w Warszawie odby∏a si´
kolacja wigilijna kombatantów stowarzy-
szonych w Krajowym Zwiàzku By∏ych
˚o∏nierzy Polskich Si∏ Zbrojnych na Za-
chodzie.

n 16 grudnia w Opolu tradycyjne kom-
batanckie spotkanie op∏atkowe zorgani-
zowa∏ miejscowy Zarzàd Okr´gu Zwiàz-
ku Kombatantów RP i By∏ych Wi´êniów
Politycznych. Przybyli na nie równie˝
m.in. prezesi innych stowarzyszeƒ kom-
batanckich oraz przedstawiciele w∏adz
samorzàdowych i instytucji wojskowych.
Wr´czono medale „Za zas∏ugi dla
ObronnoÊci Kraju”, odznaczenia „Za
Zas∏ugi dla ZKRPiBWP” oraz dyplomy
w uznaniu zas∏ug na rzecz ZKRPiBWP,
dyplomy uznania dla uczestników bitwy
pod Lenino, jubileuszowe odznaki pa-
miàtkowe „Synów Pu∏ku”. 

n 17 grudnia w sali tradycji Centrum
Szkolenia Wojsk Làdowych w Poznaniu
weterani 14 Wielkopolskiej Dywizji Pie-
choty na tradycyjnej wigilii prze∏amali si´
op∏atkiem i z∏o˝yli sobie ˝yczenia. Odby-
∏a si´ te˝ promocja ksià˝ki „Dzieje 14
Dywizji Piechoty (Poznaƒskiej)” Zyg-
munta Odrowà˝-Zawadzkiego. 

n 17 grudnia w Warszawie, w Domu Po-
lonii odby∏o si´ spotkanie op∏atkowe
Zwiàzku Kombatantów RP i By∏ych Wi´ê-
niów Politycznych Warszawa ÂródmieÊcie
oraz Fundacji „Moje Wojenne Dzieciƒ-
stwo”. By∏y wyst´py artystów scen warszaw-
skich. Tematem wspólnej wigilii by∏y
„Wspomnienia wieczorów wigilijnych”.

n 18 grudnia w Miƒsku Mazowieckim
Powiatowa Rada do Spraw Kombatan-
tów wspólnie ze starostà i burmistrzem
zorganizowa∏a op∏atek pod has∏ami po-
jednania i zgody w rodzinie kombatanc-
kiej.

n 18 grudnia w Piasecznie odby∏o si´
spotkanie op∏atkowe, które zosta∏o zor-
ganizowane przez Ko∏o Miejsko-Gminne

Zwiàzku Kombatantów RP i By∏ych
Wi´êniów Politycznych oraz Miejsko-
Gminny OÊrodek Kultury.

n 18 grudnia w P∏ocku, z inicjatywy Po-
rozumienia Organizacji Kombatanckich
P∏ocka, zorganizowana zosta∏a uroczy-
stoÊç op∏atkowa, w której wzi´∏o udzia∏
kilkudziesi´ciu kombatantów ze wszyst-
kich Êrodowisk. W uroczystoÊci uczestni-
czy∏ równie˝ kierownik Urz´du ds. Kom-
batantów i Osób Represjonowanych Jan
Turski. Op∏atek poÊwi´ci∏ biskup p∏ocki
ks. prof. Stanis∏aw Wielgus. Lokalne w∏a-
dze samorzàdowe by∏y reprezentowane
przez starost´ powiatowego Micha∏a
Boszko. Podczas uroczystoÊci wystàpi∏
zespó∏ „Dzieci P∏ocka”.
n 18 grudnia w Warszawie Zarzàd
G∏ówny i Oddzia∏ Warszawski Zwiàzku
Ociemnia∏ych ˚o∏nierzy RP zorganizo-
wa∏ uroczyste spotkanie zwiàzane z 84.
rocznicà utworzenia Zwiàzku oraz zbli˝a-
jàcym si´ Bo˝ym Narodzeniem i Nowym
Rokiem.

n 18 grudnia w Warszawie, w gmachu
przy ul. Przyokopowej, gdzie ma powstaç
Muzeum Powstania Warszawskiego odby-
∏o si´ spotkanie op∏atkowe Ârodowisk
Akowskich. Organizatorem by∏ prezydent
Warszawy.

n 18 grudnia w Warszawie spotkanie
op∏atkowe zorganizowa∏ Zarzàd Ko∏a
Oberlangen Polskiego Zwiàzku by∏ych
Wi´êniów Politycznych Hitlerowskich
Wi´zieƒ i Obozów Koncentracyjnych.

n 18 grudnia w Warszawie odby∏o si´
spotkanie op∏atkowe Rady Kombatan-
tów Województwa Mazowieckiego
i Okr´gu Warszawskiego Zwiàzku Kom-
batantów RP i By∏ych Wi´êniów Politycz-
nych. Zosta∏o zorganizowane pod patro-
natem Wojewody Mazowieckiego.

n 19 grudnia w Warszawie odby∏o si´
spotkanie op∏atkowe kombatantów Klu-
bu 1 Drezdeƒskiego Korpusu Pancerne-
go. W spotkaniu uczestniczy∏ minister
Jan Turski.
n 19 grudnia w Warszawie Chór ˚o∏nie-
rzy Armii Krajowej „Nowogródzkie Or-
∏y” zorganizowa∏ „Partyzanckà Wigili´”.

n 19 grudnia w Warszawie odby∏o si´
spotkanie op∏atkowe Warszawskiego
Okr´gu Âwiatowego Zwiàzku ˚o∏nierzy
Armii Krajowej. Z kombatantami
op∏atkiem prze∏ama∏ si´ minister Jan
Turski.

n 19 grudnia w Warszawie odby∏o si´ spo-
tkanie op∏atkowe Ârodowiska „Zaremba-
Piorun”.

n 20 grudnia w Cz´stochowie cz∏onko-
wie Regionalnej Rady Kombatantów
i Osób Represjonowanych zorganizowali
spotkanie op∏atkowe. Obecni byli liczni
kombatanci, wraz z kapelanem p∏k. Sta-
nis∏awem Rozpondkiem, przedstawiciele
wojska, w∏adz samorzàdowych, miejskich
i wojewódzkich.

Kalendarium spotkaƒ
op∏atkowych

Ciàg dalszy na str. 10

Powiatowa Rada Kombatantów w Miƒsku Mazowieckim

Chór „Nowogródzkie Or∏y” Êpiewa∏
kol´dy
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n 22 grudnia w Lubliƒcu odby∏o si´ spo-
tkanie op∏atkowe, którego organizatorem
by∏ Dom Pomocy Spo∏ecznej „Dom Kom-

batanta” i Dom Dziennego Pobytu „Klub
Seniora”. Uczestniczyli w nim mieszkaƒ-
cy Domu oraz zaproszeni goÊcie.

n 29 grudnia we Lwowie Organizacja
Polskich Kombatantów i Osób Repre-
sjonowanych miasta Lwowa zorgani-
zowa∏a spotkanie noworoczno-op∏at-
kowe. Na uroczystoÊci by∏ obecny pro-
boszcz koÊcio∏a Êw. Antoniego o.
Krzysztof Kozio∏. Modlitwà i minutà
ciszy uczczono pami´ç tych, którzy
odeszli na wiecznà wart´. Âpiewano
wspólnie kol´dy, a g∏ównym punktem
spotkania by∏o tradycyjne prze∏ama-
nie si´ op∏atkiem w duchu pokoju
i pojednania oraz sk∏adanie sobie ˝y-
czeƒ.

n 29 grudnia w Warszawie na spotkanie
op∏atkowe z kombatantami w hotelu
„Maria” przybyli: minister Jan Turski,
przewodniczàca Krajowej Rady Radiofonii
i Telewizji Danuta Waniek, ks. bp gen. dyw.
S∏awoj Leszek G∏ódê, gen. bryg. Marek
Dukaczewski, gen. Wac∏aw Szklarski,
Marian Walczak. Kol´dy i pastora∏ki
Êpiewa∏ Wojciech Siemion.

2004
n 3 stycznia w Warszawie op∏atkiem po-
dzielili si´ kombatanci ze Ârodowiska
Âwi´tokrzyskich Zgrupowaƒ Partyzanc-
kich Armii Krajowej Ponury-Nurt.
W spotkaniu uczestniczyli tak˝e harcerze
z zaprzyjaênionych dru˝yn, wspólnie Êpie-
wano kol´dy oraz pieÊni patriotyczne.

KOMBATANT 2004 nr 110

Szanowni Paƒstwo
Drodzy Kombatanci
Dostojni GoÊcie

Bo˝onarodzeniowa tradycja dziele-
nia si´ op∏atkiem jest jednym z najpi´k-
niejszych symboli ∏àczàcych Polaków.
¸àczàcym ponad podzia∏ami i sporami
dnia codziennego; przy wigilijnym stole
˝yczenia sk∏adajà sobie ludzie ró˝nych
Êrodowisk, stanów i Êwiatopoglàdów. 

W duchu pojednania i pokoju wcho-
dzimy w ka˝dy Nowy Rok. W odró˝nie-
niu od innych spotkaƒ op∏atkowych
i noworocznych, licznie organizowanych
przez Êrodowiska kombatantów, w tej
uroczystoÊci uczestniczà weterani z ca∏ej
Polski. ChcielibyÊmy, aby nasza uroczy-
stoÊç na sta∏e wpisa∏a si´ w tradycj´ ∏à-
czenia Polaków – kombatantów, ró˝nià-
cych si´ czasem w ocenach historycz-
nych i poglàdach politycznych, ale prze-
cie˝ zjednanych wspólnà walkà o wol-
nà, niepodleg∏à Polsk´.

Ta postawa – wspólnoty ponad
podzia∏ami – towarzyszy codziennej
praktyce dzia∏ania Urz´du ds. Kom-
batantów i Osób Represjonowanych,
le˝y tak˝e u podstaw pos∏annictwa

niesionego przez duszpasterzy Wojska
Polskiego wszystkich wyznaƒ.

Szanowni Paƒstwo! Minà∏ trudny
i zarazem wa˝ny rok, w którym spo∏e-
czeƒstwo polskie opowiedzia∏o si´
w powszechnym referendum za akcesjà
do Zjednoczonej Europy. Nie mam
wàtpliwoÊci co do tego, ˝e dla wielu
z Was, to historyczne wydarzenie by∏o
zwieƒczeniem walki o wolnà i niezawi-
s∏à Polsk´. Walki okupionej krwià oraz
˝yciem wielu Waszych kolegów i towa-
rzyszy broni. Dlatego dzisiaj, u progu
integracji z Europà powinniÊmy za-
dbaç o to, aby zachowana zosta∏a pa-
mi´ç o wk∏adzie Polaków w kszta∏t dzi-
siejszej Europy, o wielkiej ofierze ponie-
sionej w obronie podstawowych kano-
nów prawnych i moralnych w latach
wojny i okupacji oraz – w dziesi´ciole-
ciach zmagaƒ z sowieckà dominacjà.

Sà na tej sali bohaterowie, którzy
w imi´ Wolnej Polski – przez wieki
obecnej i znaczàcej w Europie – wal-
czyli we wrzeÊniu 1939 roku, bili si´
pod Tobrukiem i Narwikiem, na sto-
kach Monte Cassino i w bitwie o An-
gli´ oraz na szlaku od Lenino do Ber-
lina. Sà ci, którzy w pami´tnych

dniach Powstania Warszawskiego
„rzucili ˝ycie na szaniec”, i ci którzy
swój protest przeciwko zniewoleniu
Polski i budowaniu politycznych po-
dzia∏ów w powojennej Europie okupi-
li cierpieniami na Syberii, w obozach
hitlerowskich lub – wieloletnim uwi´-
zieniem w kraju.

Szanowni Paƒstwo! W ubieg∏ym
roku obchodziliÊmy jubileusze donio-
s∏ych wydarzeƒ historycznych, w tym
– 60. rocznic´ tragicznej Êmierci ge-
nera∏a W∏adys∏awa Sikorskiego, Bi-
twy pod Lenino, krwawych wydarzeƒ
na Wo∏yniu. Oprócz oddania ho∏du
bohaterom i ofiarom tamtych wyda-
rzeƒ, obchody te by∏y okazjà do po-
g∏´bionej refleksji nad losami Ojczy-
zny. Pozwoli∏y te˝ przypomnieç m∏o-
dym generacjom Polaków czyn zbroj-
ny ich ojców. Podobnie jak obchody
Dnia Weterana, tradycyjnie odbywa-
jàce si´ w rocznic´ wybuchu II wojny
Êwiatowej – by∏y tak˝e okazjà do
przezwyci´˝ania ró˝nic wcià˝ dzielà-
cych Êrodowiska kombatanckie.

Przed nami nie mniej wa˝ny rok
2004. Pragn´ wyraziç nadziej´, ˝e b´-
dziemy nadal, wspólnie i skutecznie,

Kombatanckie spotkanie op∏atkowe – 13 stycznia 2004 roku

Wystàpienie ministra
Jana Turskiego

Ciàg dalszy ze str. 9

Kalendarium spotkaƒ op∏atkowych

Spotkanie wigilijne we Lwowie
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rozwiàzywaç trudne problemy nurtujà-
ce – coraz bardziej s´dziwe – grono
kombatantów i osób represjonowa-
nych. Tak jak dotychczas, prioryteto-
wym zadaniem pozostawaç b´dzie
problematyka opieki socjalnej i pomo-
cy zdrowotnej. W tej kwestii, nie bez
pewnej satysfakcji chcia∏bym odnoto-
waç, ˝e miniony rok by∏ jednym z nie-
licznych w ostatnich latach, w którym
uprawnienia i przywileje kombatanc-
kie nie ponios∏y ˝adnego uszczerbku,
a niektóre postulaty uda∏o si´ spe∏niç
w sposób zadowalajàcy kombatantów.

Pragn´ zapewniç, ˝e w nadcho-
dzàcym roku nasz Urzàd kontynu-
owa∏ b´dzie polityk´ rzetelnego
wspó∏dzia∏ania ze wszystkimi Êrodo-
wiskami kombatanckimi. Chcia∏bym
w tym miejscu jeszcze raz przywo∏aç
deklaracj´ Prezesa Rady Ministrów
pana Leszka Millera, z∏o˝onà na spo-
tkaniu z kombatantami w sierpniu
minionego roku, ˝e Rzàd Rzeczypo-
spolitej Polskiej konsekwentnie stosu-
je zasad´ niedzielenia kombatantów
na „lepszych” i „gorszych”. Dlatego
te˝, z pietyzmem i rozwagà podcho-
dziç b´dziemy m.in. do kwestii nowe-
lizacji prawa kombatanckiego. Uwa-
˝amy, ˝e zmiany nie mogà byç skiero-
wane przeciwko jakimkolwiek uczest-
nikom walki o wolnà i niezawis∏à
Polsk´. Musimy zrobiç wszystko, co
w naszej mocy, by nie uchybiç praw-

dzie historycznej, ale i nie krzywdziç
osób bioràcych udzia∏ w tworzeniu
narodowej historii.

Sàdz´, ˝e stó∏ z op∏atkiem i nowo-
roczna gwiazdka pokoju sà dobrà
okazjà, aby jeszcze raz zwróciç si´ do
Paƒstwa o pomoc w tworzeniu takiego
prawa, z proÊbà o utrzymanie atmos-
fery wzajemnej ˝yczliwoÊci i zaufania.
Niechaj toczy si´ dalej dialog, który
prowadzimy na forum Rady Komba-
tanckiej oraz w parlamencie, a tak˝e
w licznych spotkaniach z kombatanta-
mi na terenie kraju.

Szanowni Paƒstwo! Pozwólcie, ˝e
przy tej uroczystej okazji serdecznie
podzi´kuj´ za owocnà wspó∏prac´
ca∏ej Radzie ds. Kombatantów
i Osób Represjonowanych, z jej prze-
wodniczàcym panem Jerzym Woê-
niakiem. 

Chyl´ czo∏o przed Paniami i Panami
– prezesami Wojewódzkich i Okr´go-
wych Rad Kombatanckich oraz wspie-
rajàcymi ich dzia∏aczami-spo∏ecznikami
za ich trud i zaanga˝owanie w rozwiàzy-
waniu codziennych problemów, byto-
wych i organizacyjnych – cz∏onków Wa-
szych stowarzyszeƒ. 

Wspólnie z Paƒstwem chc´ skiero-
waç s∏owa wdzi´cznoÊci pod adresem
przedstawicieli Sejmu i Senatu Rze-
czypospolitej, wysokich reprezentan-
tów administracji rzàdowej i samo-
rzàdowej oraz do Paƒ i Panów dzien-

nikarzy – za zrozumienie i pomoc
w rozwiàzywaniu problemów spo∏ecz-
noÊci kombatanckiej.

Za poÊrednictwem obecnych tu
pe∏nomocników wojewodów ds. kom-
batanckich pragn´ podzi´kowaç Pani
i Panom Wojewodom za wspó∏prac´
w realizacji zadaƒ i ustawowych obo-
wiàzków paƒstwa wobec bohaterów
walki o niepodleg∏à Polsk´.

Dzi´kuj´ instytucjom wojskowym,
centralnym i terenowym oraz do-
wództwom poszczególnych rodzajów
si∏ zbrojnych – za wsparcie, jakiego
udzielajà weteranom w codziennym
˝yciu organizacyjnym oraz przy okazji
uroczystoÊci rocznicowych.

Specjalne s∏owa podzi´kowania
kieruj´ do osób duchownych za dar
s∏u˝by bo˝ej oraz trudny do przece-
nienia ich udzia∏ w uroczystoÊciach
patriotycznych i kombatanckich.

S∏owa podzi´kowaƒ chc´ skiero-
waç do wszystkich, nie wymienionych
tu rodaków – ˝yczliwych kombatan-
tom i przyjaênie wspierajàcych dzia-
∏ania naszego Urz´du.

Pozwólcie Paƒstwo, ˝e jeszcze raz
z∏o˝´ wszystkim tu obecnym, a za Wa-
szym poÊrednictwem wszystkim kom-
batantom i ich rodzinom – ˝yczenia
zdrowia i pomyÊlnoÊci w Nowym 2004
Roku. Niech mi wolno b´dzie wyraziç
nadziej´, ˝e b´dzie to dla nas wszyst-
kich i dla Polski – pomyÊlny rok!

n 7 stycznia w Warszawie odby∏o si´ spo-
tkanie op∏atkowe Stowarzyszenia Pol-
skich Kombatantów.
n 7 stycznia w Warszawie, w Centralnej
Bibliotece Wojskowej op∏atkiem podzie-
lili si´ kombatanci ze Zwiàzku Oficerów
S∏u˝by Sta∏ej WP II RP.
n 9 stycznia w Warszawie, w siedzibie
Zwiàzku Powstaƒców Warszawskich IV
Obwód zgrupowania Ochota spotka∏ si´
na wieczerzy wigilijnej.

Wys∏uchano m.in. relacji Haliny Do-
nath o patriotycznej pracy z m∏odzie˝à
warszawskich gimnazjów. 

Prof. Tadeusz Lutoborski podzieli∏ si´
swymi przemyÊleniami o Rodzinach Ka-
tyƒskich. 

n 9 stycznia w Warszawie na uroczy-
stym op∏atku noworocznym spotkali si´
cz∏onkowie Ârodowiska Synów Pu∏ku.
G∏ównym gospodarzem by∏ przewodni-
czàcy Ârodowiska kmdr prof. Józef
Czerwiƒski, który ˝yczy∏ wszystkim ze-
branym wszelkiej pomyÊlnoÊci w Nowym
Roku. Podczas spotkania wr´czono me-
dale „Za Zas∏ugi dla ObronnoÊci Kraju”
oraz nominacje na pierwszy stopieƒ ofi-
cerski.
n 10 stycznia w KraÊniku Klub Oficerów
Rezerwy im. gen. W∏adys∏awa Andersa
przy Garnizonie w KraÊniku oraz miej-
scowy oddzia∏ Zwiàzku Pi∏sudczyków
Rzeczypospolitej Polskiej zorganizowali
spotkanie op∏atkowe.

n 10 stycznia w P∏ocku na spotkaniu
op∏atkowym zebrali si´ cz∏onkowie
Zwiàzku Wi´êniów Politycznych Hitle-
rowskich Wi´zieƒ i Obozów Koncentra-
cyjnych.

Byli wi´êniowie – g∏ównie z obozu
w Dachau – sk∏adali sobie ˝yczenia prze-
∏amujàc si´ ugotowanymi w mundurkach
ziemniakami. Nawiàzali w ten sposób do
Wigilii sprzed 60 lat, kiedy nie by∏o op∏at-
ka ani chleba. 
n 12 stycznia w Warszawie odby∏o si´
˝o∏nierskie spotkanie noworoczne Ârodo-
wiska ̊ o∏nierzy SGO „Polesie” gen. Fran-
ciszka Kleeberga. Kombatanci prze∏amali
si´ op∏atkiem z ministrem Janem Turskim.

Oprac. K.K.
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Na tegoroczne spo-
tkanie, tak jak i na
u b i e g ∏ o r o c z n e ,

przyjechali goÊcie z ca∏ej
Polski. Stawili si´ przedsta-
wiciele wszystkich zwiàz-
ków i Êrodowisk komba-
tanckich – byli ˝o∏nierze
frontowi z lat II wojny

Êwiatowej, partyzanci
i cz∏onkowie ruchu oporu,
Sybiracy, osoby represjo-
nowane, wi´êniowie –
wszyscy, którzy walczyli
i cierpieli w obronie naszej
wolnoÊci i niepodleg∏oÊci.
Wraz z delegacjami kom-
batanckimi przyjechali do

WSZYSCY SK¸ADALI SOBIE

OOkkoo∏∏oo  225500  kkoommbbaattaannttóóww  ii oossóóbb  rree--
pprreessjjoonnoowwaannyycchh  pprrzzyybbyy∏∏oo  1133  ssttyycczz--
nniiaa  bbrr..  nnaa  zzaapprroosszzeenniiee  mmiinniissttrraa  JJaannaa
TTuurrsskkiieeggoo  ii kkss..  bbiisskkuuppaa  ggeenn..  ddyyww..
SS∏∏aawwoojjaa  LLeesszzkkaa  GG∏∏óóddzziiaa  ddoo  CCeennttrruumm
KKoonnffeerreennccyyjjnneeggoo  MMOONN  ww WWaarrsszzaa--
wwiiee,,  bbyy  zz∏∏oo˝̋yyçç  ssoobbiiee  ˝̋yycczzeenniiaa  ÊÊwwiiàà--
tteecczznnee..  NNoowwoorroocczznnee  ssppoottkkaanniiaa
oopp∏∏aattkkoowwee  zzaacczzyynnaajjàà  zzaappiissyywwaaçç  ssii´́
nnaa  ssttaa∏∏ee  ww kkaalleennddaarrzzuu  uurroocczzyyssttooÊÊccii
kkoommbbaattaanncckkiicchh..  

Delegacje kombatantów i osób represjonowanych przyby∏y z ca∏ego kra-
ju. Z województwa zachodniopomorskiego przyjechali m.in. pe∏nomoc-
nik wojewody ds. kombatanckich Lech Jakubowski (w Êrodku)
i prezes Zachodniopomorskiego Zw. Sybiraków Stefania MyÊlicka

Od lewej stojà: minister Jan Turski, ks. p∏k Adam Pilch, ks.
bp gen. dyw. S∏awoj Leszek G∏ódê i ks. bp gen. bryg. Miro-
s∏aw Miron Chodakowski

KKoommbbaattaanncckkiiee  ssppoottkkaanniiee  oopp∏∏aattkkoowwee

Przy stole obok siebie zasiedli ˝o∏nierze Polskich Si∏ Zbroj-
nych na Zachodzie – od lewej: por. Zenon Siarkiewicz,
por. Leszek Czarnota-Czarny i por. Janusz Go∏uchowski

˚o∏nierze AK  – od lewej: dr Janusz Orsik, por. Miros∏aw Spie-
chowicz prezes Fundacji Polskiego Paƒstwa Podziemnego i por.
Wojciech Baraƒski wiceprezes Zarzàdu G∏ównego Âwiatowego
Zwiàzku ˚o∏nierzy AK 
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Warszawy tak˝e pe∏nomocnicy
wojewodów ds. kombatanc-
kich. Na osobnym roboczym
spotkaniu mieli okazj´ omó-
wiç najwa˝niejsze obecnie pro-
blemy Êrodowiska (informacj´
o tym przedstawiamy na stro-
nie 7). Zaproszenie od gospo-

darzy spotkania przyj´li te˝
przedstawiciele parlamentu,
Kancelarii Prezydenta, rzàdu
i MON. Obecni byli m.in.:
Kanclerz Kapitu∏y Orderu
Wojennego Krzy˝a Virtuti Mi-
litari gen. bryg. Stanis∏aw Na-
∏´cz-Komornicki, prezes Sto-
warzyszenia Kawalerów Or-
deru Wojennego Krzy˝a
Grunwaldu gen. bryg. Edward
Dysko oraz cz∏onek Rady Na-
czelnej Âwiatowej Federacji
Weteranów prof. Micha∏
Chilczuk. Przybyli równie˝:
zast´pca szefa Biura Bezpie-
czeƒstwa Narodowego Tade-
usz Ba∏achowicz, przedstawi-
ciel Kancelarii Prezesa Rady
Ministrów p∏k Henryk Poraj-
ski oraz podsekretarz stanu
w MON Maciej Górski. 

Po przemówieniu kierow-
nika Urz´du Jana Turskiego
(drukujemy je na stronach 10-
11) nastàpi∏y modlitwy eku-
meniczne. Celebrowali je:
duszpasterz kombatantów,
Ordynariusz Polowy WP ks.
bp gen. dyw. S∏awoj Leszek
G∏ódê, Prawos∏awny Ordyna-

riusz WP ks. bp gen. bryg.
Miros∏aw Miron Chodakowski
oraz Zast´pca Naczelnego
Kapelana Ewangelickiego
Duszpasterstwa Wojskowego
ks. p∏k Adam Pilch. Nast´p-
nie, w imieniu kombatantów
i osób represjonowanych g∏os
zabra∏ prezes Stowarzyszenia
By∏ych ˚o∏nierzy Polskich Si∏
Zbrojnych na Zachodzie
„Karpatczycy” Tadeusz Czer-
kawski. Przynosimy wam – za-
koƒczy∏ swoje wystàpienie
prezes Czerkawski – bukiet
naszych goràcych serc, pe∏nych
patriotyzmu. Dzi´kujemy za
wspó∏prac´ i opiek´, i sk∏adamy
najlepsze ˝yczenia noworoczne. 

Ogólne prze∏amywanie si´
op∏atkiem by∏o g∏ównym
punktem uroczystoÊci. Wszy-
scy ze wszystkimi sk∏adali so-
bie ˝yczenia. W tle kol´dy
Êpiewa∏ Chór Reprezentacyj-
nego Zespo∏u Artystycznego
WP pod dyrekcjà Paw∏a Szko-
pa. Wspólny wigilijny, postny
obiad zakoƒczy∏ uroczystoÊç.

B.M.
Zdj´cia Bo˝ena Materska

˚YCZENIA

Ogólne sk∏adanie sobie nawzajem ˝yczeƒ i prze∏a-
mywanie si´ op∏atkiem by∏o g∏ównym punktem
uroczystoÊci. U góry: por. Teresa Nowak z „Baszty”
i kpt. W∏adys∏aw Matkowski – Kleeberczyk, prezes
Stowarzyszenia Polskich Kombatantów w Kraju;
w Êrodku: prof. Micha∏ Chilczuk i Andrzej Roma-
nowicz prezes Fundacji Dziedzictwa Polskiego
w RPA; na dole: gen. Wac∏aw Szklarski prezes Zw.
Kombatantów RP i By∏ych Wi´êniów Politycznych
i Juliusz Maria Krawacki wiceprezes Zw. Sybiraków

Od lewej: Irena Krzy˝anowska –
cz∏onek ZG Ogólnopolskiego
Zwiàzku ˚o∏nierzy Batalionów
Ch∏opskich, Zofia Tomczak-
Pra˝mo – sekretarz ZG tego
Zwiàzku oraz Zbigniew Grap –
wiceprzewodniczàcy Zwiàzku
˚o∏nierzy AK

Fot. H. Ratyna
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WczeÊniej, w dniu 30 listo-
pada 2003 r. odby∏o si´ 59
posiedzenie Rady Naczel-

nej ÂFK pod przewodnictwem jej
dyrektora Jana Loosa (Holandia).
W imieniu Polski w obradach bra∏
udzia∏ Micha∏ Chilczuk (w zast´p-
stwie mec. Witolda Antoniewskie-
go). Posiedzenie by∏o poÊwi´cone
wewn´trznym sprawom Sekretaria-
tu ÂFK, trudnoÊciom finansowym,
opóênieniu bàdê niep∏aceniu sk∏a-
dek cz∏onkowskich przez wiele sto-
warzyszeƒ itp. Ponadto poddano
ocenie nowych cz∏onków majàcych
byç przyj´tych przez Zgromadzenie
Ogólne oraz program otwarcia
i przebieg posiedzenia pierwszego
dnia obrad Kongresu.

1 grudnia 2003 r. nastàpi∏o ofi-
cjalne otwarcie obrad 24 Kongresu
ÂFK. Na wst´pie przypomniano
credo ÂFK, które brzmi: Nikt nie
mo˝e si´ wypowiedzieç tak elokwent-
nie za pokojem, jak ci, co walczyli na
wojnie.

Nast´pnie, Sekretarz Generalny
ÂFK odczyta∏ pos∏anie od Sekreta-
rza Generalnego ONZ Kofi Anna-
na, skierowane do uczestników
Kongresu, w którym przekaza∏
wszystkim pozdrowienia, podkre-
Êlajàc, i˝ Federacja jest unikalnym
zgrupowaniem kiedyÊ prowadzà-
cych wojn´, wczorajszych wrogów
w celu pojednania, zaprzyjaênienia
si´ i pracy dla pokojowego jutra.
Sekretarz Generalny ONZ z zado-
woleniem podkreÊli∏ udzia∏ by∏ych
˝o∏nierzy misji pokojowych ONZ
w Âwiatowej Federacji Kombatan-

tów, dla których niedawno w siedzi-
bie ONZ ods∏oni´to pomnik po-
Êwi´cony tym, którzy oddali swe ˝y-
cie s∏u˝àc tej Organizacji.

Prezydent Republiki Po∏udnio-
wej Afryki Thabo Mbeki, dokonu-
jàc oficjalnego otwarcia 24 Kongre-
su ÂFK, z satysfakcjà podkreÊli∏, i˝
Kongres odbywa si´ w RPA i na
kontynencie afrykaƒskim. Co praw-
da Afryka, jako kontynent nie od-
czu∏a traumy wojny, lecz konflikty
zbrojne poch∏on´∏y wiele ofiar, ˝e-
by wspomnieç masakr´ ponad 800
000 osób w Rwandzie, ofiary
w Sierra Leone, Sudanie, Wybrze˝u
KoÊci S∏oniowej i innych krajach.
DziÊ Afryka Po∏udniowa ˝yje w po-
koju, podobnie Rwanda, Angola
czy Mozambik. Natomiast z zanie-
pokojeniem Êledzimy – stwierdzi∏
prezydent – niestabilnà sytuacj´ na
Bliskim Wschodzie i w Iraku.

Po oficjalnym otwarciu 24 Kon-
gresu odbywa∏y si´ posiedzenia ple-
narne, poÊwi´cone m.in. sprawoz-
daniom Sekretarza Generalnego
oraz Skarbnika Generalnego ÂFK,
obrady dwóch Komitetów: ds. Poli-
tyki oraz Rehabilitacji i Spraw So-
cjalnych, na których dyskutowano
nades∏anych 25 projektów rezolucji
oraz obrady Sta∏ych Komitetów ds.
Europejskich, Afrykaƒskich, Azja-
tyckich i ds. Kobiet.

Obrady Komitetów ds. Poli-
tyki oraz Rehabilitacji i
Spraw Socjalnych

Przedstawione 25 projektów re-
zolucji dotyczy∏y: ogólnej polityki

Federacji (12), rehabilitacji
i spraw socjalnych (10) oraz spraw
wewn´trznych Federacji (3).
W grupie pierwszej znalaz∏y si´
m.in. problemy dotyczàce: mi´-
dzynarodowych blokad gospodar-
czych, handlowych i finansowych,
przestrzegania Karty ONZ w spra-
wach etnicznych i religijnych, wy-
wo∏ywania wojny, rozbrojenia nu-
klearne czy te˝ nierespektowania
prawa mi´dzynarodowego i Karty
ONZ.

WÊród 10 projektów rezolucji
dotyczàcych rehabilitacji i spraw
socjalnych, na czo∏o wysun´∏a si´
rezolucja o prawach kombatantów
wojennych i ofiar wojny, które nie
zawsze sà nale˝ycie respektowane
w wielu krajach. W∏aÊciwà opiekà
nale˝y otoczyç by∏ych ˝o∏nierzy Mi-
sji Pokojowych ONZ i podobnych
operacji (opieka przed misjà, w cza-
sie jej trwania i po zakoƒczeniu).

W grupie tej znalaz∏y si´ projek-
ty rezolucji wzywajàce do jednako-
wego respektowania wszystkich
kombatantów bez wzgl´du na to,
pod jakimi flagami uczestniczyli
w wojnie (Francja), powszechne
uznanie tzw. PTSD tj. zespo∏u za-
burzeƒ po stresie urazowym (Portu-
galia), pierwszeƒstwo medycznego
leczenia weteranów wojny (Wielka
Brytania), pomoc kombatantom
w opanowaniu konsekwencji wojny
(Wietnam).

Trzy rezolucje dotyczàce spraw
wewn´trznych mia∏y na celu uÊci-
Êlenie stosowania w ÂFK niektó-
rych nazw i tytu∏ów.

Kombatanci na Êwiecie

24 Kongres Âwiatowej Federacji
Kombatantów

WW ddnniiaacchh  11––55  ggrruuddnniiaa  22000033  rr..,,  ww JJoohhaannnneessbbuurrgguu  ((RRPPAA))  ooddbbyy∏∏oo  ssii´́  ZZggrroommaaddzzeenniiee
OOggóóllnnee  2244  KKoonnggrreessuu  ÂÂwwiiaattoowweejj  FFeeddeerraaccjjii  KKoommbbaattaannttóóww..  PPrrzzyybbyy∏∏yy  nnaa  nniiee,,  wweedd∏∏uugg
wwsstt´́ppnneejj  lliissttyy  uucczzeessttnniikkóóww,,  117744  oossoobbyy  zz 6655  oorrggaanniizzaaccjjii  kkoommbbaattaanncckkiicchh  ((nnaa  ooggóóllnnàà
lliicczzbb´́  116666))  ––  cczz∏∏oonnkkóóww  ÂÂFFKK  ––  rreepprreezzeennttuujjààccyycchh  5500  ppaaƒƒssttww  ((nnaa  8844  zzrrzzeesszzoonnyycchh))
zz 55  kkoonnttyynneennttóóww  ÊÊwwiiaattaa..
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Obrady Sta∏ych Komitetów
Regionalnych: ds. Europy,
Afryki, Azji i Pacyfiku oraz
Kobiet 

Wszyscy delegaci na Kongres
otrzymali sprawozdania przewodni-
czàcych Komitetów z ich dzia∏alno-
Êci w okresie pomi´dzy kongresami
tj. 2000–2003.

W czasie posiedzenia Komitetu
ds. Europejskich, jego przewodni-
czàcy gen. Ian Townsend (Wielka
Brytania) bardzo wysoko oceni∏
dzia∏alnoÊç Grupy Roboczej ds.
Ârodkowej i Wschodniej Europy ja-
ko najaktywniejszà i wybitnà, zaÊ
przeprowadzone studium na temat:
„Ruch kombatancki w Ârodkowej
i Wschodniej Europie: osiàgni´cia
i dylematy”, jako dok∏adnà i ca∏oÊcio-
wà analiz´ statusu prawnego i faktycz-
nej sytuacji kombatantów wojennych
w 12 krajach tej cz´Êci Europy. 

Przewodniczàcy Grupy Robo-
czej (Micha∏ Chilczuk), zabierajàc
g∏os w dyskusji i charakteryzujàc
obecnà sytuacj´ kombatantów w tej
cz´Êci Europy, szczególnà uwag´
zwróci∏ na ich trudnà sytuacj´ ma-
terialnà, która uniemo˝liwia wi´k-
szoÊci stowarzyszeniom uczestni-
czenie w organizowanych przez
ÂFK spotkaniach mi´dzynarodo-
wych, w tym w kongresach.

Warto tak˝e odnotowaç wystàpie-
nie przedstawiciela Danii, który
przedstawi∏ wyniki spotkania przed-
stawicieli kombatantów Misji Poko-
jowych ONZ 14 paƒstw, w tym Pol-
ski, na którym omówiono sposoby or-
ganizowania si´, aby mówiç jednym
g∏osem w sprawach ich dotyczàcych,
zw∏aszcza socjalno-bytowych. Na-
st´pne spotkanie ma si´ odbyç w Fin-
landii w roku 2005, zaÊ w Polsce w ro-
ku 2007. W sprawie wspó∏pracy ÂFK
z EUROMIL-em, organizacjà rezer-
wistów krajów Unii Europejskiej, po-
stanowiono, i˝ ta organizacja opracu-
je i przedstawi szczegó∏owy plan dzia-
∏alnoÊci i wspó∏pracy.

Na zakoƒczenie, gen. I. Town-
send podkreÊli∏ koniecznoÊç orga-

nizowania spotkaƒ regionalnych
na temat statusu formalno-prawne-
go kombatantów. Zaproponowa∏,
aby podczas przysz∏ego spotkania
Komitetu ds. Europejskich, które
odb´dzie si´ jesienià przysz∏ego ro-
ku w Belgradzie lub Zagrzebiu,
prof. M. Chilczuk (Polska) przed-
stawi∏ opracowanie na temat obec-
nego stanu formalno-prawnego
krajów Ârodkowej i Wschodniej
Europy.

Przyj´cie nowych cz∏onków
W czasie plenarnego posiedze-

nia, Zgromadzenie Ogólne ratyfiko-
wa∏o przyj´cie nowych 8 organizacji
kombatanckich z 7 krajów jako
swych nowych cz∏onków, a mianowi-
cie: Jemenu, Republiki Czeskiej (2
organizacje), Korei P∏d., Portugalii,
Rosji (Afgaƒczyków), Albanii
i Chorwacji.

Wybory do w∏adz Âwiatowej
Federacji Kombatantów

W tajnym g∏osowaniu, Zgroma-
dzenie Ogólne wybra∏o Organ Wy-
konawczy ÂFK w sk∏adzie: 
Abdul Hamid Ibrahim (Malezja) –
prezydent, Stanley Allan (USA) –
wiceprezydent ds. Ameryki Pó∏nocnej
i Po∏udniowej, gen. Daniel P. Knobel
(RSA) – wiceprezydent ds. Afryki,
Jacques Goujat (Francja) – wice-
prezydent ds. Europy, gen. Sridhar
Shamsher JB Rana (Nepal) – wice-
prezydent ds. Azji i Pacyfiku, David
T. Knowles (Wielka Brytania) –
skarbnik generalny.

Rada Naczelna ÂFK wybra∏a po-
nownie Jana F. H. Loosa (Holandia)
na swego przewodniczàcego oraz ra-
tyfikowa∏a list´ nowych cz∏onków,
wÊród których przedstawicielami Pol-
ski zostali ponownie: adw. Witold
Antoniewski (ZIW RP), jako cz∏onek
Rady i Jan Zió∏kowski (ÂZ˚AK) ja-
ko zast´pca cz∏onka Rady.

Imprezy towarzyszàce obra-
dom 24 Kongresu ÂFK

SpoÊród licznych imprez towarzy-
szàcych, uczestnicy Kongresu m.in.
wzi´li udzia∏ w uroczystym z∏o˝eniu

wieƒców pod Pomnikiem Wojny
oraz zwiedzili Po∏udniowoafrykaƒ-
skie Narodowe Muzeum Historii
Wojska w Johannesburgu. Warto od-
notowaç, i˝ wewnàtrz Muzeum znaj-
duje si´ szklana gablota poÊwi´cona
polskim weteranom przebywajàcym
w tym kraju, a w niej ró˝ne odzna-
czenia wojenne polskich kombatan-
tów, zw∏aszcza armii zachodnich, fo-
tografie m.in. przedstawiajàce pol-
skie pododdzia∏y uczestniczàce w de-
filadzie 26 sierpnia 1942 r. w Johan-
nesburgu. WÊród licznych wydaw-
nictw kombatanckich, jak „Orze∏
Bia∏y”, znajduje si´ równie˝ „Kom-
batant” nr 2 z 2002 r.

Spotkania nieformalne
Mi´dzy innymi, z inicjatywy Sta-

nis∏awa Czuby – prezesa Polskiego
Zwiàzku Kombatantów RPA (ok.
50 cz∏onków) stowarzyszonego
w Radzie Organizacji Wojennych
Weteranów Republiki Po∏udniowej
Afryki (cz∏onka ÂFK) oraz Andrze-
ja Romanowicza – prezesa Komite-
tu Organizacyjnego Obchodu Lo-
tów nad Warszaw´, odby∏o si´ spo-
tkanie w Johannesburgu, którego
celem by∏o omówienie proponowa-
nego programu planowanej na 11
wrzeÊnia 2004 r., w Johannesburgu
uroczystoÊci zwiàzanej z 60. roczni-
cà Lotów nad Warszaw´ po∏udnio-
woafrykaƒskich lotników, bioràcych
udzia∏ w lotach zrzutowych dla ˝o∏-
nierzy Powstania Warszawskiego.
(Tak˝e w zwiàzku z przygotowania-
mi do tych obchodów – 9 stycznia
2004 r. Andrzej Romanowicz, który
pe∏ni równie˝ funkcj´ prezesa Fun-
dacji Dziedzictwa Polskiego w RPA
– z∏o˝y∏ wizyt´ kierownikowi Urz´-
du do Spraw Kombatantów i Osób
Represjonowanych, Janowi Tur-
skiemu. – przyp. red.).

Miejscowi Polacy, ju˝ od roku
1947 okazujà swojà wdzi´cznoÊç
po∏udniowoafrykaƒskim komba-
tantom, organizujàc coroczne ob-
chody rocznic Lotów.

Oprac. prof. Micha∏ CHILCZUK
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6wrzeÊnia 2003 r. w Sali Or∏ów
Polskiego OÊrodka Spo∏eczno-
Kulturalnego w Londynie Ka-

rolina Kaczorowska, ˝ona Prezy-
denta RP na Uchodêstwie dokona∏a
otwarcia wystawy „W walce z w∏a-
dzà nieludzkà”, zorganizowanej
przez przedstawicielki Ârodowiska
Fordonianek – kobiet, wi´êniarek
politycznych. W ksi´dze pamiàtko-
wej napisa∏a: Dzi´kuj´ za tak warto-
Êciowà historycznie wystaw´, jestem
pewna, ˝e du˝o m∏odych Polaków
skorzysta z tych „smutnych” dla nas
prawdziwych faktów z historii nasze-
go Narodu.

Prezydent Ryszard Kaczorowski
by∏ pierwszym goÊciem na otwarciu,
jak równie˝ w dniu zakoƒczenia wy-
stawy; do ksi´gi pamiàtkowej wpisa∏
nast´pujàce s∏owa: WolnoÊci i nie-
podleg∏oÊci nie wystarczy raz zdobyç,
trzeba o nià walczyç ka˝dego dnia.
Takà postaw´ przyj´li w swoim ˝yciu
bohaterowie tej wystawy. P∏acili za to
ofiarà swego ˝ycia. I tej ofiary potom-

ni zapomnieç nie mogà. Ci wszyscy,
którzy t´ wystaw´ przygotowali, zas∏u-
˝yli na naszà wdzi´cznoÊç. Dzi´ki tej
wystawie przybli˝ajà nam walk´ ca∏e-
go pokolenia Polaków z narzuconà
nam w∏adzà komunistycznà, by z tru-
du naszego i znoju Polska powsta∏a,
by ˝yç.

Nie zapominajmy o Nich, bo
wielu walczy∏o o niepodleg∏oÊç Oj-
czyzny ju˝ podczas I wojny Êwiato-
wej, walczy∏o o Nià w 1920 r., odno-
szàc wspania∏e zwyci´stwo – Cud
nad Wis∏à; walczy∏o w latach II woj-
ny Êwiatowej, a potem trafia∏o za
wi´zienne mury.

Powojenne represje obj´∏y ca∏e
spo∏eczeƒstwo polskie: konspiracj´,
Wojsko Polskie, stronnictwa reakty-
wowane po wojnie, inteligencj´, du-
chowieƒstwo, ziemiaƒstwo i wresz-
cie m∏odzie˝ szkolnà.

Podczas otwarcia wystawy, uro-
czyÊcie przyj´to Eugeni´ Maresch
w poczet honorowych cz∏onków
Ârodowiska Fordonianek. Ta znana

dzia∏aczka polo-
nijna zorganizo-
wa∏a w Londynie
spotkanie z m∏o-
dzie˝à uczàcà si´
w sobotnich szko-
∏ach polskich oraz
konkurs szkolny
poÊwi´cony histo-
rii lat powojen-
nych za ˝elaznà
kurtynà. Otwarcie
tej niezwyk∏ej wy-
stawy Eugenia
Maresch poprze-
dzi∏a cyklem arty-
ku∏ów, opubliko-
wanych w prasie

emigracyjnej. W par´ dni po otwar-
ciu wystawy pokazano przywieziony
przez Fordonianki film z relacjami
kilku wi´êniarek. Projekcja filmu
w po∏àczeniu z wyk∏adem dr. Jana
˚aryna z Instytutu Pami´ci Naro-
dowej zrobi∏a na widzach ogromne
wra˝enie.

Po zamkni´ciu ekspozycji
w Londynie, wa˝niejsze plansze zo-
sta∏y przewiezione do Sztokholmu
na ekspozycj´ 17 paêdziernika ub.r.
Wystawa pozostaje pod opiekà Stu-
dium Polski Podziemnej, planowa-
na jest jej ekspozycja w Watykanie,
a tak˝e w innych paƒstwach.

Po powrocie do Polski rozpocz´-
∏y si´ przygotowania drugiej wersji
wystawy dla Warszawy, a jej otwar-
cie nastàpi∏o 10 listopada ub.r. –
w przeddzieƒ Âwi´ta Niepodleg∏o-
Êci. Wst´g´ na otwarciu przecinali:
El˝bieta Paziewska, burmistrz
Dzielnicy Warszawa W∏ochy oraz
prof. Adam Strzembosz.

Wyg∏oszone zosta∏y krótkie, rze-
czowe przemówienia, w tym przed-
stawiciela ÂZ˚AK Tadeusza Filip-
kowskiego, który nawiàza∏ do pro-
cesu „Liceum”, zakoƒczonego wy-
daniem najwy˝szego wyroku na
obecnego prezesa ÂZ˚AK Stani-
s∏awa Karolkiewicza. Jego ˝ona
Hanna urodzi∏a wówczas córk´
Ma∏gosi´ w wi´zieniu na ul. Rako-
wieckiej. 

Na uroczystoÊci wyst´powali
uczniowie szkó∏ ochockich pod kie-
runkiem Macieja Rayzachera. Od
poczàtku wystawa cieszy∏a si´ wiel-
kim zainteresowaniem.

Halina BAZYLEWSKA

Z najwy˝szym powa˝aniem dla tych, co prze˝yli

W walce z w∏adzà nieludzkà...
Procesy polityczne lat 1944–1956

˚o∏nierze Drugiej Konspiracji

Pierwsza edycja wystawy w Londynie (POSK 6–23 wrzeÊnia
2003 r.). Halina Bazylewska, Eugenia Maresch, Maria Pro-
rok, Barbara Otwinowska.
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Prezes Spo∏ecznej Powiatowej
Rady Kombatantów kpt.
Mieczys∏aw Migacz wr´czy∏

dyrekcji szko∏y w Kurzelowie Dy-
plomy Zarzàdu Wojewódzkiego
w Kielcach za aktywnà prac´ na
rzecz Êrodowiska kombatanckiego.
Otrzymali je: dyrektor Zofia Wój-
cik, Teodora Kocela, Maria Ba∏a,
Jan Waw-
rzos – któ-
ry w imie-
niu wyró˝-
n i o n y c h
podzi´ko-
wa∏ za dy-
plomy.

Mieczy-
s∏aw Mi-
gacz opo-
w i e d z i a ∏
m∏odzie˝y
s z k o l n e j ,
wychowaw-
com i nauczycielom o tragicznym
dniu – 27 listopada 1943 r. – gdy
aresztowano i rozstrzelano dwu-
dziestu ˝o∏nierzy Armii Krajowej.

M∏odzie˝ szkolna, pod kierun-
kiem Jana Wawrzosa, wystàpi∏a
w spektaklu  s∏owno-muzycznym,
nawiàzujàcym  do wydarzeƒ sprzed
60 lat.

Po przedstawieniu,  uczestnicy
wraz z pocztami sztandarowymi
udali si´ przed zbiorowà mogi∏´
rozstrzelanych ˝o∏nierzy AK. Pro-

boszcz parafii Kurzelów Daniel
Wojciechowski wspólnie z m∏odzie-
˝à odmówi∏ modlitw´ za rozstrzela-
nych. Nast´pnie uczniowie odczy-
tali Apel Poleg∏ych. Kombatanci
i delegacja szko∏y z∏o˝yli na zbioro-
wej mogile kwiaty i zapalili znicze.

30 listopada br. Spo∏eczna Po-
wiatowa Rada Kombatantów

wspóln ie
z Zarzà-
dem Ko∏a
Mie j sko-
Gminnego
Z w i à z k u
K o m b a -
tantów we
W∏oszczo-
wie zorga-
n izowa∏a
u r o c z y -
stoÊç w ko-
Êciele pa-
rafialnym

w Kurzelowie ku czci rozstrzela-
nych ˝o∏nierzy 74 pp Placówki
Gminnej Armii Krajowej.

W uroczystoÊci wzi´∏y udzia∏
w∏adze Miasta i Starostwa Po-
wiatowego, 12 pocztów sztanda-
rowych, m∏odzie˝ szkolna, kom-
batanci i parafianie. Msz´ Êw.
koncelebrowa∏ i homili´ wyg∏osi∏
ks. Daniel Wojciechowski. Po
mszy Êw. kombatanci i zaprosze-
ni goÊcie spotkali si´ w Domu
Kultury w Kurzelowie.

Mieczys∏aw MIGACZ 

60.  rocznica tragicznych wydarzeƒ

Pami´ci ˝o∏nierzy
Armii Krajowej

2277  lliissttooppaaddaa  22000033  rr..  cczz∏∏oonnkkoowwiiee  SSppoo∏∏eecczznneejj  PPoowwiiaattoowweejj
RRaaddyy  KKoommbbaattaannttóóww  ZZwwiiààzzkkuu  KKoommbbaattaannttóóww  RRzzeecczzppoo--
ssppoolliitteejj  PPoollsskkiieejj  ii BByy∏∏yycchh  WWii´́êênniióóww  PPoolliittyycczznnyycchh  wwee
WW∏∏oosszzcczzoowwiiee  ssppoottkkaallii  ssii´́  zz mm∏∏ooddzziiee˝̋àà  sszzkkoollnnàà  ww KKuurrzzee--
lloowwiiee,,  bbyy  uucczzcciiçç  ppaammii´́çç  ddwwuuddzziieessttuu  ˝̋oo∏∏nniieerrzzyy  PPllaaccóóww--
kkii  GGmmiinnnneejj  AArrmmiiii  KKrraajjoowweejj,,  rroozzssttrrzzeellaannyycchh  6600  llaatt  tteemmuu
pprrzzeezz  ˝̋aannddaarrmmeerrii´́  nniieemmiieecckkàà..

Uczestnicy spotkania przed Domem Kultury w Kurzelowie

Ciàg dalszy na str. 21

1 wrzeÊnia w Miƒsku Mazowiec-
kim zosta∏a powo∏ana Powiatowa
Rada do Spraw Kombatantów.
W sk∏ad Rady wesz∏o po trzech
cz∏onków z szeÊciu stowarzyszeƒ
istniejàcych w powiecie miƒskim:
Zwiàzek Kombatantów RP i By∏ych
Wi´êniów Politycznych, Âwiatowy
Zwiàzek ˚o∏nierzy Armii Krajowej
Ko∏o Obwodu „Mewa Kamieƒ”
w Miƒsku Mazowieckim, Zwiàzek
Kombatantów Armii Krajowej Obwo-
du „Mewa Kamieƒ” w Miƒsku Mazo-
wieckim, Stowarzyszenie Polskich
Kombatantów w Kraju Ko∏o w Ka∏u-
szynie, Zwiàzek Inwalidów Wojen-
nych Oddzia∏ w Miƒsku Mazowiec-
kim, Zwiàzek Sybiraków Ko∏o w Miƒ-
sku Mazowieckim. Przewodniczà-
cym Rady zosta∏ Micha∏ Wasilewski,
a zast´pcà Czes∏aw Ball.

1 wrzeÊnia w Ptkanowie, przed
pomnikiem poÊwi´conym Pami´ci
˝o∏nierzy 1939 r. i BCh obwodu
opatowskiego poleg∏ych i pomordo-
wanych za wolnoÊç Ojczyzny 1940-
1945, odby∏a si´ uroczystoÊç z oka-
zji 64 rocznicy wybuchu II wojny
Êwiatowej. Po uroczystej mszy Êw.,
w której uczestniczy∏y poczty sztan-
darowe BCh, AK i Ochotniczych
Stra˝y Po˝arnych, kombatanci, w∏a-
dze samorzàdowe powiatu i gminy
Opatów, z∏o˝ono wiàzanki i zapalo-
no znicze przed pomnikiem i na p∏y-
cie grobowca ks. Walentego Piotro-
wicza – uznawanego przez party-
zantów-ludowców za ich kapelana,
który s∏u˝y∏ im radà, pomocà
i schronieniem w czasach wojny. 

1 wrzeÊnia w Radziejowie odby-
∏y si´ uroczystoÊci zwiàzane
z Dniem Weterana i 64. rocznicà
wybuchu II wojny Êwiatowej. Po na-
bo˝eƒstwie za poleg∏ych i pomor-
dowanych w II wojnie Êwiatowej,
uczestnicy przeszli na rynek miasta,
gdzie przed Pomnikiem Or´˝a Pol-
skiego przeprowadzono Apel Pole-
g∏ych i z∏o˝ono kwiaty.
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Rodzaj zadania
Zadanie obejmuje nast´pujàce przedsi´wzi´cia:

1) organizacja krajowych i zagranicznych zjazdów i uroczysto-
Êci Êrodowisk kombatanckich oraz ofiar wojny i ofiar represji;
2) upami´tnianie miejsc historycznych wydarzeƒ, czynów zbroj-
nych i innych form dzia∏alnoÊci niepodleg∏oÊciowej, m´czeƒstwa
i represji, a tak˝e upami´tnianie osób zwiàzanych z tymi wydarze-
niami, czynami i dzia∏alnoÊcià, w formie pomników, obelisków, ta-
blic pamiàtkowych i epitafiów.

WysokoÊç Êrodków publicznych przeznaczonych
na realizacj´ tego zadania

Na realizacj´ poszczególnych zadaƒ Urzàd do Spraw Kom-
batantów i Osób Represjonowanych przeznaczy w formie dota-
cji kwot´ do 10 tys. z∏.

Zasady przyznawania dotacji
Dotacja przyznawana b´dzie na dofinansowanie realiza-

cji zadania. Organizacja pozarzàdowa oraz podmioty, o któ-
rych mowa w art. 3 ust. 3 ustawy, których oferta zostanie wy-
brana, b´dà zobowiàzane do wykorzystania przekazanych
przez Urzàd Êrodków wy∏àcznie na realizacj´ zadania w za-
kresie i na warunkach okreÊlonych odr´bnà umowà.

Termin i warunki realizacji zadania
Realizacja zadania powinna nastàpiç w roku 2004 na warun-

kach ustalonych w umowie mi´dzy Urz´dem do Spraw Komba-
tantów i Osób Represjonowanych a organizacjà pozarzàdowà lub
podmiotem, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy, których ofer-
ta zosta∏a wybrana. Urzàd upowa˝niony b´dzie do kontrolowania
realizacji zadania. Organizacja oraz podmiot, o którym mowa
w art. 3 ust. 3 ustawy, których oferta zostanie wybrana b´dà zobo-
wiàzane prowadziç odr´bnà ewidencj´ ksi´gowà Êrodków wydat-
kowanych na realizacj´ zadania. Ponadto wspomniana organiza-
cja lub podmiot powinny sporzàdziç sprawozdanie z wykonania
zadania publicznego okreÊlonego w umowie w terminie 30 dni po
up∏ywie terminu, na który umowa zosta∏a zawarta.

Termin sk∏adania ofert
Oferty powinny byç sk∏adane nie póêniej, ni˝ do dnia:

• 13 lutego, w odniesieniu do zadaƒ przewidzianych do reali-
zacji w I kwartale 2004 roku;
• 20 marca, w odniesieniu do zadaƒ przewidzianych do reali-
zacji w II kwartale 2004 roku;
• 20 czerwca, w odniesieniu do zadaƒ przewidzianych do re-
alizacji w III kwartale 2004 roku;
• 20 wrzeÊnia, w odniesieniu do zadaƒ przewidzianych do re-
alizacji w IV kwartale 2004 roku.

Termin, tryb i kryteria stosowane przy wykonywaniu
wyboru oferty

Decyzja w sprawie wyboru oferty podejmowana b´dzie
przez Kierownika Urz´du do Spraw Kombatantów i Osób
Represjonowanych w terminie do 60 dni od up∏ywu terminu
do sk∏adania ofert.

Podstawowym kryterium stosowanym przy dokonywaniu
wyboru oferty jest jej merytoryczna zasadnoÊç i zgodnoÊç
z zasadami okreÊlonymi w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o dzia∏alnoÊci po˝ytku publicznego i o wolontariacie oraz
ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz nie-
których osobach b´dàcych ofiarami represji wojennych
i okresu powojennego.

Dodatkowym kryterium jest kwota, za którà organizacja
pozarzàdowa lub podmiot sk∏onne sà zrealizowaç zadanie
oraz ich doÊwiadczenie w realizacji zadaƒ o podobnym cha-
rakterze.

JednoczeÊnie Urzàd zastrzega sobie mo˝liwoÊç rozstrzy-
gni´cia konkursu poprzez wybór oferty gwarantujàcej opty-
malnà realizacj´ zadania, w szczególnoÊci przez organizacj´
kombatanckà, której dzia∏alnoÊç i cele statutowe dajà r´koj-
mi´ nale˝ytego wykonania zadania.

Dodatkowe informacje
Szczegó∏owe dane dotyczàce wzoru oferty realizacji za-

dania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie
zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania te-
go zadania zawiera rozporzàdzenie Ministra Gospodarki,
Pracy i Polityki Spo∏ecznej z dnia 29 paêdziernika 2003 r.
w sprawie wzoru oferty zadania publicznego, ramowego
wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru
sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 193,
poz. 1891). Regulacje zawarte w tym rozporzàdzeniu obo-
wiàzujà od dnia 1 stycznia 2004 r. Wy˝ej wymienione rozpo-
rzàdzenie dost´pne jest na stronie internetowej Urz´du do
Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych (adres:
www.udskior.gov.pl).

Informacja o zrealizowanych przez Urzàd do Spraw
Kombatantów i Osób Represjonowanych w 2003 r. za-
daniach publicznych tego samego rodzaju i zwiàzanych
z nimi kosztami

W 2003 roku Urzàd do Spraw Kombatantów i Osób Repre-
sjonowanych w ramach wspierania zadaƒ zwiàzanych z upa-
mi´tnianiem tradycji walk o niepodleg∏oÊç zawar∏ 135 umów na
realizacj´ zadaƒ przez fundacje i stowarzyszenia. ¸àczna kwo-
ta Êrodków finansowych dotacji przekazanych na podstawie

WW uubbiieegg∏∏oorroocczznnyymm,,  1122  nnuummeerrzzee  bbiiuulleettyynnuu  „„KKoommbbaattaanntt””  ooppuubblliikkoowwaalliiÊÊmmyy  oobbsszzeerrnnàà  iinnffoorrmmaaccjj´́  nnaa  ttee--
mmaatt  UUssttaawwyy  oo ddzziiaa∏∏aallnnooÊÊccii  ppoo˝̋yyttkkuu  ppuubblliicczznneeggoo  ii oo wwoolloonnttaarriiaacciiee,,  ppiióórraa  MMaarrkkaa  SSuurrmmaaƒƒsskkiieeggoo,,  rraaddccyy
pprraawwnneeggoo  ww nnaasszzyymm  UUrrzz´́ddzziiee..  OObbeeccnniiee  ddrruukkuujjeemmyy  ddwwaa  oogg∏∏oosszzeenniiaa  UUrrzz´́dduu  ddoo  SSpprraaww  KKoommbbaattaannttóóww
ii OOssóóbb  RReepprreessjjoonnoowwaannyycchh,,  ddoottyycczzààccee  oottwwaarrttyycchh  kkoonnkkuurrssóóww  ooffeerrtt  nnaa  rreeaalliizzaaccjj´́  zzaaddaaƒƒ  ppuubblliicczznnyycchh..

OG¸OSZENIE

OTWARTY KONKURS OFERT

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia∏alnoÊci po˝ytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U.
Nr 96, poz. 873), zwanej dalej „ustawà” – Urzàd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych og∏asza otwarty
konkurs ofert na realizacj´ zadania publicznego, okreÊlonego w art. 4 ust. 1 pkt 3 ustawy, tj. zadania z zakresu pod-
trzymywania tradycji narodowej, piel´gnowania polskoÊci oraz rozwoju ÊwiadomoÊci narodowej i obywatelskiej.
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umów wynios∏a 702 088 z∏. Ârodki finansowe bud˝etowej dota-
cji celowej wydatkowane zosta∏y g∏ównie na realizacj´ nast´pu-
jàcych grup przedsi´wzi´ç:
• Organizacja uroczystoÊci upami´tniajàcych oraz spotkaƒ
Êrodowisk kombatanckich – 102 przedsi´wzi´cia na kwot´
538 655 z∏.
• Budowa pomników – 5 przedsi´wzi´ç na ogólnà kwot´ 35
770 z∏.
• Budowa obelisków – 1 przedsi´wzi´cie 5 000 z∏.

• Wykonanie tablic – 13 przedsi´wzi´ç na ogólnà kwot´ 44
918 z∏.
• Wykonanie sztandarów – 5 przedsi´wzi´ç na ogólnà kwot´
19 000 z∏.
• Wybicie medali – 2 przedsi´wzi´cia na ogólnà kwot´ 22 945 z∏.
• Organizacja konferencji i sympozjów naukowych – 5
przedsi´wzi´ç na ogólnà kwot´ 26 500 z∏.
• Inne przedsi´wzi´cia upami´tniajàce – 2 przedsi´wzi´cia
na ogólnà kwot´ 9 300 z∏.

Rodzaj zadania
Zadanie obejmuje przedsi´wzi´cia z zakresu dokumento-

wania oraz upowszechniania tradycji walk o niepodleg∏oÊç
i suwerennoÊç Rzeczypospolitej Polskiej (wydawnictwa, fil-
my, wystawy itp.).

WysokoÊç Êrodków publicznych przeznaczonych
na realizacj´ tego zadania

Na realizacj´ poszczególnych zadaƒ Urzàd do Spraw
Kombatantów i Osób Represjonowanych przeznaczy w for-
mie dotacji kwot´ do 10 tys. z∏.

Zasady przyznawania dotacji
Dotacja przyznawana b´dzie na dofinansowanie realiza-

cji zadania. Organizacja pozarzàdowa oraz podmioty, o któ-
rych mowa w art. 3. ust. 3. ustawy, których oferta zostanie
wybrana, b´dà zobowiàzane do wykorzystania przekazanych
przez Urzàd Êrodków wy∏àcznie na realizacj´ zadania w za-
kresie i na warunkach okreÊlonych odr´bnà umowà.

Termin i warunki realizacji zadania
Realizacja zadania powinna nastàpiç w 2004 r. na warun-

kach ustalonych w umowie mi´dzy Urz´dem do Spraw Kom-
batantów i Osób Represjonowanych a organizacjà pozarzà-
dowà lub podmiotem, których oferta zosta∏a wybrana. Po-
nadto Urzàd upowa˝niony b´dzie do kontrolowania realiza-
cji zadania. Organizacja pozarzàdowa lub podmiot, których
oferta zostanie wybrana, b´dà zobowiàzane prowadziç od-
r´bnà ewidencj´ ksi´gowà Êrodków wydatkowanych na reali-
zacj´ zadania. JednoczeÊnie organizacja ta lub podmiot po-
winny sporzàdziç sprawozdanie z wykonania zadania pu-
blicznego okreÊlonego w umowie w terminie 30 dni po up∏y-
wie terminu, na który umowa zosta∏a zawarta.

Termin sk∏adania ofert
Oferty powinny byç sk∏adane nie póêniej, ni˝ do:

• 13 lutego, w odniesieniu do zadaƒ przewidzianych do
realizacji w I i II kwartale 2004 roku;
• 30 kwietnia, w odniesieniu do zadaƒ przewidzianych
do realizacji  w III kwartale 2004 roku; 
• 30 sierpnia, w odniesieniu do zadaƒ przewidzianych
do realizacji w IV kwartale 2004 roku.

Termin, tryb i kryteria stosowane przy wykonywaniu
wyboru oferty

Decyzja w sprawie wyboru oferty podejmowana b´dzie
przez Kierownika Urz´du do Spraw Kombatantów i Osób
Represjonowanych w terminie do 60 dni od up∏ywu terminu
do sk∏adania ofert.

Podstawowym kryterium stosowanym przy dokonywaniu
wyboru oferty jest jej merytoryczna zasadnoÊç i zgodnoÊç
z zasadami okreÊlonymi w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o dzia∏alnoÊci po˝ytku publicznego i o wolontariacie oraz
ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz nie-
których osobach b´dàcych ofiarami represji wojennych
i okresu powojennego.

Dodatkowym kryterium jest kwota, za którà organizacja
pozarzàdowa lub podmiot sk∏onne sà zrealizowaç zadanie
oraz ich doÊwiadczenie w realizacji zadaƒ o podobnym cha-
rakterze. 

JednoczeÊnie Urzàd zastrzega sobie mo˝liwoÊç rozstrzy-
gni´cia konkursu poprzez wybór oferty gwarantujàcej opty-
malnà realizacj´ zadania, w szczególnoÊci przez organizacj´
kombatanckà, której dzia∏alnoÊç i cele statutowe dajà r´koj-
mi´ nale˝ytego wykonania zadania.

Dodatkowe informacje
Szczegó∏owe dane dotyczàce wzoru oferty realizacji

zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wyko-
nanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wy-
konania tego zadania zawiera rozporzàdzenie Ministra
Gospodarki, Pracy i Polityki Spo∏ecznej z dnia 29 paê-
dziernika 2003 roku w sprawie wzoru oferty zadania pu-
blicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zada-
nia publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego
zadania (Dz. U. Nr 193, poz. 1891). Regulacje zawarte
w tym rozporzàdzeniu obowiàzujà od 1 stycznia 2004 r.
Wy˝ej wymienione rozporzàdzenie dost´pne jest na
stronie internetowej Urz´du do Spraw Kombatantów
i Osób Represjonowanych (adres: www.udskior.gov.pl).

OG¸OSZENIE

OTWARTY KONKURS OFERT
Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia∏alnoÊci po˝ytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U.
Nr 96, poz. 873), zwanej dalej „ustawà” – Urzàd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych og∏asza otwar-
ty konkurs ofert na realizacj´ zadania publicznego, okreÊlonego w art. 4 ust. 1 pkt 3 ustawy tj. zadania z zakresu pod-
trzymywania tradycji narodowej, piel´gnowania polskoÊci oraz rozwoju ÊwiadomoÊci narodowej i obywatelskiej.

Ciàg dalszy na str 20
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Przeczyta∏em wspólnie z moimi
kolegami listopadowy numer

„Kombatanta” z 2003 r. oraz za-
mieszczony w nim wiersz „Na Êmierç
Weterana”.

Nam starym ˝o∏nierzom Polskie-
go Paƒstwa Podziemnego nasunà∏ on
wiele refleksji, którymi w imieniu
moich kolegów chcia∏bym si´ podzie-
liç z czytelnikami „Kombatanta”:

S∏uchasz ˚o∏nierzu Polski Pod-
ziemnej, Weteranie stary, wspania-
∏ych, uroczystych przemówieƒ dostoj-
ników paƒstwowych w Dniu Wetera-
na. S∏uchasz – w s∏owach wprost nie
do wiary, wyrazów szacunku i podziwu

dla tych, którzy walczyli i oddali swojà
krew i ˝ycie za wolnoÊç Ojczyzny.

Stary Weteran ukradkiem ∏z´
ociera z oczu s∏yszàc z ust dostojni-
ków te s∏owa.

Niestety, po wznios∏ych i pi´k-
nych przemówieniach nadal ˝yje
w swej paƒstwowej, przeci´tnej egzy-
stencji kombatanckiej. Nie b´d´ jej
jednak komentowaç.

Przypomn  ́jednak fragmenty utwo-
ru 9 pp Legionów Armii Krajowej Zie-
mi Zamojskiej 1939–1944:
My partyzanci (…)
ByliÊmy wówczas m∏odzi, ow∏adni´ci
duchem walki i ch´cià odwetu za

gwa∏ty i bestialskie mordy. Dokonywa-
ne na naszej ziemi przez zwyrodnia∏e
hitlerowskie hordy. Ka˝dy z nas przy-
siàg∏
Na o∏tarzu umi∏owanej Ojczyzny,
PomÊciç krzywdy ...
DziÊ po latach skronie i g∏owy nam
posiwia∏y, krok sta∏ si´ mniej spr´˝ysty. 
Lecz na ka˝dego z nas spojrzeç, to od
razu widaç – ˝o∏nierz – partyzant, to
fakt oczywisty.

Z okazji Nowego Roku ˝ycz´
kombatantom, weteranom Polski
Podziemnej bezcennego zdrowia
i d∏ugich lat ˝ycia.

Zygmunt KSIÑ˚EK „Kniaê”

Listy do redakcji

Szanowni Czytelnicy

Szanowna Redakcjo Biuletynu „Kombatant”

Wnumerze 11/154 – listopado-
wym, na stronie czo∏owej, zo-

sta∏ zamieszczony fragment wiersza
„Na Êmierç Weterana”. Uprzejmie
informuj´, ˝e nie jestem autorem
tego wiersza, a jedynie go wys∏a∏em
wraz z moim listem. Wiersz ten jest
podpisany przez autora – „Êlad”.
Autor w ten sposób podpisuje si´.
Bardzo prosz´ o sprostowanie tej
pomy∏ki, bowiem nie chcia∏bym byç
posàdzony przez autora o przy-
w∏aszczenie Jego wiersza.

˚ycz´ B∏ogos∏awionych Âwiàt
Bo˝ego Narodzenia i wszystkiego,
co najlepsze w 2004 r.

Serdecznie pozdrawiam i ∏àcz´
wyrazy szacunku dla ca∏ej Redakcji.

Czes∏aw JAB¸O¡SKI

Od redakcji: Dzi´kujemy Panu
za ˝yczenia i pozdrowienia. Opu-
blikowany przez nas fragment
wiersza na ok∏adce 11 numeru
„Kombatanta” bardzo spodoba∏
si´ naszym Czytelnikom i wzbudzi∏
ich ˝ywe reakcje.

OtrzymaliÊmy w tej sprawie
wiele telefonów, tak˝e listy – jeden
z nich drukujemy obok. Za zaist-
nia∏e nieporozumienie serdecznie
przepraszamy. Pragniemy jednak
wyjaÊniç jego êród∏o. Otó˝ do listu,
który napisa∏ Pan do redakcji biu-
letynu „Kombatant” za∏àczy∏ Pan
dwa wiersze „Epitafium dla III
NajjaÊniejszej” oraz „Na Êmierç
Weterana”.

Obydwa wiersze sygnowane by-
∏y pseudonimem „ÂLAD”. Ponie-
wa˝ w swoim liÊcie napisa∏ Pan, i˝
przesy∏a je nam Pan „do ewentu-
alnego wykorzystania”, nie poda-
jàc jednoczeÊnie nazwiska autora
tych wierszy – publikujàc frag-
ment drugiego z wy˝ej wymienio-
nych wierszy, uczyniliÊmy to
w przekonaniu, i˝ ich autorem
jest Pan.

Stàd te˝ pod wierszem znalaz∏o
si´ Paƒskie nazwisko, za co winni
jesteÊmy przeprosiny autorowi
wiersza. Nadal jednak kwestia, kto
jest autorem wiersza (znamy tylko
jego pseudonim – „ÂLAD”) pozo-
staje niewyjaÊniona. 

Informacja o zrealizowanych przez Urzàd do Spraw
Kombatantów i Osób Represjonowanych w 2003 r. za-
daniach publicznych tego samego rodzaju i zwiàzanych
z nimi kosztami

W 2003 roku Urzàd do Spraw Kombatantów i Osób Re-
presjonowanych w ramach wspierania realizowanych przez
stowarzyszenia, fundacje i inne podmioty gospodarcze
przedsi´wzi´ç wydawniczych – publikacje, wystawy – upa-
mi´tniajàcych tradycje walk o niepodleg∏oÊç zawar∏ 77

umów. ¸àczna kwota dotacji przekazanych na podstawie po-
wy˝szych umów wynosi 446 751 z∏. Ârodki finansowe bud˝e-
towej dotacji celowej wydatkowane zosta∏y na realizacj´ na-
st´pujàcych grup przedsi´wzi´ç:

• Publikacje – 70 przedsi´wzi´ç na ogólnà kwot´ 399 351 z∏.

• Organizacja wystaw – 6 przedsi´wzi´ç na ogólnà kwot´
44 400 z∏

• Realizacja audycji radiowej pt. „Genera∏ W∏adys∏aw Sikor-
ski” – 1 przedsi´wzi´cie – 3 000 z∏.

Dokoƒczenie ze str. 19



NASI WSPANIALI STULATKOWIE

Norbert ˚ebrowski

Porucznik Norbert ˚ebrowski –
25 grudnia 2003 r. ukoƒczy∏ 100 lat.
Urodzi∏ si´ 25 grudnia 1903 roku
w miejscowoÊci Michnicze na Wi-
leƒszczyênie.

Na poczàtku 1942 r. zosta∏ zwer-
bowany przez Armi´ Krajowà do
pracy w konspiracji. Jego zadaniem
by∏o zaopatrzenie w leki i Êrodki
opatrunkowe oraz prowadzenie
m.in. nas∏uchu radiowego o wyda-
rzeniach na froncie i nastrojach

˝o∏nierzy niemieckich – informa-
cje te przekazywa∏ do punktów
kontaktowych. Wspó∏dzia∏a∏ z bry-
gadami leÊnymi: „Kmicica”, „¸u-
paszki” i „Ronina”. Mia∏ przy-
dzia∏ do IV Wileƒskiej Brygady
„Narocz”.

W ramach akcji repatriacyjnej, 25
listopada 1945 r. przyjecha∏ do Polski.
Osiedli∏ si´ na Ziemiach Odzyska-
nych – w Szczytnie. Pracowa∏ w s∏u˝-
bie weterynarii do marca 1970 r.,
tj. do chwili przejÊcia na zas∏u˝onà
emerytur´.

Zosta∏ odznaczony: Krzy˝em
Partyzanckim, Krzy˝em Armii Kra-
jowej, Krzy˝em Weterana Walk
o Niepodleg∏oÊç, Odznakà Honoro-
wà „Akcja Burza”, Patentem Wete-
rana Walk o WolnoÊç i Niepodle-
g∏oÊç Ojczyzny.

Obecnie, por. Norbert ˚ebrow-
ski przebywa z ma∏˝onkà w Domu
Kombatanta w Olsztynie.

Czes∏aw SAWICZ
Redakcja „Kombatanta” sk∏ada

Jubilatowi najlepsze ˝yczenia!

Jubilat, por. Norbert ˚ebrowski z ˝onà
Krystynà

W∏adys∏aw Go∏àb, wieloletni
prezes Zarzàdu G∏ównego ZO˚
RP, pe∏ni równie˝ funkcj´ (od 1997
roku) wiceprezydenta Mi´dzynaro-
dowego Kongresu Ociemnia∏ych In-
walidów Wojennych (IKK). Od po-
nad trzydziestu lat jest prezesem
Zarzàdu Towarzystwa Opieki nad
Ociemnia∏ymi w Laskach.

Przyznany mu ostatnio Medal
Êw. Brata Alberta nie jest jego jedy-
nym odznaczeniem. Za zas∏ugi

w pracy spo∏ecznej i niesienie po-
mocy zosta∏ ju˝ uhonorowany m.in.
Krzy˝em Komandorskim Orderu
Odrodzenia Polski i Orderem Pry-
masa Polski.

UroczystoÊç dekoracji odb´dzie
si´ 1 marca 2004 r. w Teatrze im. Ju-
liusza S∏owackiego w Krakowie.
Medal wr´czy ks. kardyna∏ Franci-
szek Macharski – Metropolita Kra-
kowski.

(red.)

Ciàg dalszy ze str. 17

Serdeczne gratulacje
Za wieloletnie zas∏ugi na polu
niesienia pomocy osobom nie-
pe∏nosprawnym prezes Zarzàdu
G∏ównego Zwiàzku Ociemnia-
∏ych ˚o∏nierzy RP, adwokat
W¸ADYS¸AW GO¸ÑB zosta∏
odznaczony Medalem Êw. Brata
Alberta. 

1 wrzeÊnia we Wroc∏awiu obcho-
dzono Dzieƒ Weterana oraz 64. rocz-
nic´ wybuchu II wojny Êwiatowej. Po
mszy Êw. odprawionej w Bazylice
Mniejszej pw. Êw. El˝biety, uczestni-
cy uroczystoÊci udali si´ autokarami
na Cmentarz ˚o∏nierzy Polskich na
Oporowie, gdzie odby∏ si´ Apel Pole-
g∏ych, przy Pomniku z∏o˝ono wieƒ-
ce. W Klubie ÂOW wr´czono 15 no-
minacji oficerskich i 65 Patentów We-
terana Walk o WolnoÊç i Niepodle-
g∏oÊç Ojczyzny.

2 wrzeÊnia w Poznaniu zosta∏
otwarty Klub Historyczny im. gen.
dyw. Stefana Roweckiego „Grota”.
Inicjatorami i realizatorami uroczy-
stoÊci by∏ ÂZ˚AK Okr´g Wielkopol-
ska i Instytut Pami´ci Narodowej Od-
dzia∏ w Poznaniu. Tablic´ poÊwi´co-
nà pami´ci „Grota” ods∏onili prof. W.
Bartoszewski i prof. K. Rowecka-
Trzebicka. GoÊcie wys∏uchali wyk∏a-
du prof. W. Bartoszewskiego o Armii
Krajowej i gen. Stefanie Roweckim. 

2 wrzeÊnia w Warszawie w ko-
Êciele pw. Êw. Aleksandra zosta∏a od-
s∏oni´ta tablica poÊwi´cona pami´ci
Zawiszaków – najm∏odszych harce-
rzy Szarych Szeregów AK. Organiza-
torami uroczystoÊci by∏y Komenda
Oddzia∏u Warszawskiego Stowarzy-
szenia Szarych Szeregów oraz Kràg
„Zamek”.

4 wrzeÊnia w Harbutowicach uro-
czyÊcie obchodzono 64. rocznic´
wybuchu II wojny Êwiatowej i walk 4
Pu∏ku Strzelców Podhalaƒskich sto-
czonych z Wehrmachtem w Izdebni-
ku, Rudniku i Mogilanach. Po uro-
czystej mszy Êw. uczestnicy uroczy-
stoÊci przemaszerowali przed po-
mnik-obelisk zgrupowania oddzia-
∏ów partyzanckich AK 1944-45, gdzie
zosta∏ przeprowadzony Apel Pole-
g∏ych. Odnowiony pomnik-obelisk
przekazano pod opiek´ dyrekcji Ze-
spo∏u Placówek OÊwiatowych i m∏o-
dzie˝y szkolnej z Harbutowic.
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Obchody dwudziestolecia zgro-
madzi∏y przy Sterniczej wielu przyja-
ció∏ Domu Kombatanta. Byli przed-
stawiciele naszego Urz´du (delega-
cji przewodniczy∏ dyrektor Departa-
mentu Stowarzyszeƒ i Spraw Socjal-
nych Krzysztof Skolimowski,
a w sk∏ad jej wchodzi∏ m.in. naczel-
nik Wydzia∏u Spraw Socjalnych
i Zdrowotnych Andrzej Mossakow-
ski), przedstawiciele w∏adz miasta
i gminy, delegacje z innych domów
pomocy spo∏ecznej oraz liczni miesz-
kaƒcy. GoÊcie z∏o˝yli na r´ce dyrek-
tora Eugeniusza Jezierskiego gratu-
lacje i serdeczne ˝yczenia, przekaza-
li dla mieszkaƒców podarki i kwiaty. 

Po wyst´pie zespo∏u „Andante”,
który bardzo uatrakcyjni∏ uroczy-
stoÊç, jej uczestnicy mieli okazje
obejrzeç wystaw´ malarstwa ˝o∏nie-
rza AK, majora rezerwy Zygmunta
Morawskiego. 

Dom Kombatanta przy Sterni-
czej to nie tylko ponad sto miesz-

kaƒ – dwu- i jednopokojowych
(tych ostatnich jest 97). To tak˝e
rozbudowane zaplecze medyczne
i rehabilitacyjne. Na sta∏e pracuje
w nim szeÊciu lekarzy (m.in. inter-
nista, stomatolog, urolog, okulista,
psychiatra) oraz 25 piel´gniarek
majàcych dy˝ury w systemie ca∏o-
dobowym. Mieszkaƒcy mogà ko-
rzystaç z dobrze wyposa˝onego ga-
binetu fizykoterapii i sali çwiczeƒ
rehabilitacyjnych, wielu z nich po-
Êwi´ca si´ swojemu hobby. Niektó-
rzy w przydomowych ogródkach
hodujà kwiaty, inni piszà wspo-
mnienia lub wiersze albo w biblio-
tece s∏uchajà powieÊci odtwarza-
nych z kaset. Zapalonym spo∏ecz-
nikiem jest Monika B∏aszczyk,
która od oÊmiu ju˝ lat opiekuje si´
miejscowà kaplicà (gdzie co nie-
dziel´ sà odprawiane nabo˝eƒ-
stwa) i odwiedza chorych.

Apolinary J. Cynk-Borucki jest
plastykiem. W swoich pracach po-
kazuje dzieje polskich walk o wol-
noÊç, cz´sto powraca do lat wojny
i okupacji. Szczególnie przejmujàce
sà jego grafiki obrazujàce walki po-
wstaƒcze w Warszawie w sierpniu
1944 roku.

Obaj kombatanci artyÊci, tak jak
inni mieszkaƒcy Domu, zajmujà sa-
modzielne mieszkania. Dzi´ki temu
majà warunki do pracy twórczej.
Dom wyró˝nia si´ w∏aÊnie usytu-
owaniem mieszkaƒ. Ka˝de z nich
jest bowiem zupe∏nie samodzielne,
z ∏azienkà i ma∏à kuchenkà. W ka˝-
dym mieszkaƒcy mogà trzymaç ulu-
bionego kota czy psa.

Wa˝nà rol´ w ˝yciu codziennym
Domu pe∏ni Rada Mieszkaƒców,
pracujàca pod przewodnictwem
Krystyny Imroth. Jest to organ do-
radczy dyrektora, przedstawiajàcy
mu jednoczeÊnie opinie mieszkaƒ-
ców w najwa˝niejszych dla Domu
sprawach. 

Celem naszego Domu – mówi
dyrektor Jezierski – jest zapewnie-
nie spokojnej, godnej, spe∏nionej
staroÊci wszystkim mieszkaƒcom,
tym obecnie mieszkajàcym i przy-
sz∏ym. 

Bo˝ena MATERSKA

Kombatanci
ze Sterniczej

JJuu˝̋  oodd  ddwwuuddzziieessttuu  llaatt  mmiieesszzkkaajjàà  kkoommbbaattaannccii  ww sswwooiimm  DDoommuu  pprrzzyy  uulliiccyy  SStteerrnniicczzeejj  ww WWaarrsszzaawwiiee..
OOttwwaarrttyy  ww 11998833  rrookkuu,,  jjeesstt  sscchhrroonniieenniieemm  ddllaa  ssttuu  oossiieemmddzziieessii´́cciiuu  cczztteerreecchh  oossóóbb..  MMiimmoo  ˝̋ee  nniiee  nnaajj--
mm∏∏ooddsszzyy,,  jjeesstt  nnaaddaall  wwiiooddààccyymm,,  nnoowwoocczzeessnnyymm  DDoommeemm,,  ddoo  kkttóórreeggoo  bbaarrddzzoo  ttrruuddnnoo  ssii´́  ddoossttaaçç..  ZZrreesszz--
ttàà  ww WWaarrsszzaawwiiee  ww ooggóóllee  ttrruuddnnoo  zzddoobbyyçç  mmiieejjssccee  ww ddoommuu  ppoommooccyy  ssppoo∏∏eecczznneejj  ddllaa  kkoommbbaattaannttóóww..  

Sto∏ówka jest miejscem codziennych spo-
tkaƒ. Na pierwszym planie Apolinary
J. Cynk-Borucki

Uczestnikom uroczystoÊci zosta∏a zapre-
zentowana wystawa prac Zygmunta Mo-
rawskiego – malarza, plastyka, a tak˝e
aktora. Ulubionym tematem artysty sà
pejza˝e Apolinary J. Cynk-Borucki „Pieta”
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Nowe stowarzyszenia

Federacja Stowarzyszeƒ Walk o Niepodleg∏oÊç RP

13 grudnia 2003 r. przybyli do
Opola za∏o˝yciele Ogólnopolskiego
Spo∏ecznego Stowarzyszenia „Misja
Pojednania”: Tadeusz Kreps – pre-

zes Stowarzyszenia, kmdr Henryk
Leopold Kalinowski – wiceprezes
Stowarzyszenia i jednoczeÊnie kanc-
lerz Kapitu∏y zwiàzkowej odznaki
„Missio Reconciliationis”, a tak˝e
gen. Edward Dysko, prezes Stowa-
rzyszenia Kawalerów Orderu Wo-
jennego Krzy˝a Grunwaldu. Celem
wizyty by∏o uhonorowanie zas∏u˝o-
nych na rzecz tej szlachetnej i hu-
manitarnej idei znaczàcych osobi-
stoÊci w regionie opolskim.

W województwie opolskim, ze
wzgl´du na zamieszkujàcà je mniej-
szoÊç niemieckà, idea zbli˝enia lu-

dzi ma szczególnà wymow´. Odzna-
ki „Misja Pojednania” otrzymali:
abp Alfons Nossol, wojewoda opol-
ski El˝bieta Rutkowska, marsza∏ek
województwa opolskiego Grzegorz
Kubat, pose∏ MniejszoÊci Niemiec-
kiej Henryk Kroll i Ryszard Zemba-
czyƒski – prezydent Miasta Opola.

Dokonujàc dekoracji, kmdr Hen-
ryk Leopold Kalinowski powiedzia∏, i˝
to wyró˝nienie niewàtpliwie przyczyni
si´ do jeszcze lepszego dzia∏ania dla
dobra publicznego mieszkaƒców
Opolszczyzny. 

Stefan SZELKA

Abp Alfons Nossol i wojewoda El˝bieta
Rutkowska. Pierwszy z lewej – kmdr
Henryk Kalinowski

„Missio Reconciliationis” 

Ordery za dzia∏alnoÊç na rzecz pojednania

Dziesi´ç zwiàzków i zrzeszeƒ
kombatanckich nale˝y do powo∏a-
nej z inicjatywy Âwiatowego Zwiàz-
ku ˚o∏nierzy AK Federacji Stowa-
rzyszeƒ Walk o Niepodleg∏oÊç Rze-
czypospolitej Polskiej. Na jej czele
stoi, wybrane w lipcu 2003 r., Prezy-
dium Rady Federacji, któremu
przewodniczy prezes Stanis∏aw Ka-
rolkiewicz.

„Federacja jest kontynuatorkà
idei i spadkobierczynià dorobku pro-
gramowego Rzàdu Polskiego na Za-
chodzie, Polskiego Paƒstwa Podziem-

nego i organizacji niepodleg∏oÊcio-
wych z lat 1949–1956” – stwierdza jej
statut. Celem Federacji jest „integro-
wanie organizacji cz∏onkowskich wo-
kó∏ wartoÊci le˝àcych u podstaw walki
o wolnà i suwerennà Rzeczypospolità
Polsk´ w latach 1939–1956. Za naj-
wa˝niejsze z tych wartoÊci Federacja
uznaje niepodleg∏oÊç Polski i wolnoÊç
kszta∏towania ˝ycia Polaków wed∏ug
w∏asnych tradycji kulturowych i naro-
dowoÊciowych”.

Zarejestrowana w Sàdzie Rejo-
nowym w Warszawie, Federacja

skupia: Âwiatowy Zwiàzek ˚o∏nie-
rzy AK, Zrzeszenie „WolnoÊç i Nie-
zawis∏oÊç”, Stowarzyszenie „Szare
Szeregi”, Zwiàzek ˚o∏nierzy NSZ,
Zwiàzek Wi´êniów Politycznych
Okresu Stalinowskiego, Zwiàzek
Ociemnia∏ych ˚o∏nierzy RP, Zwià-
zek M∏odocianych Wi´êniów Poli-
tycznych lat 1944–1956, Ogólnopol-
ski Zwiàzek ˚o∏nierzy AK, Stowa-
rzyszenie Harcerstwa Polskiego
Hufców Polskich, Ogólnokrajowy
Zwiàzek By∏ych ˚o∏nierzy Konspi-
racyjnego Wojska Polskiego.

Fot. J. Kmak

Informujemy
Zmiana adresu

Zarzàd G∏ówny Zwiàzku Ociemnia∏ych ˚o∏nierzy RP informuje o zmianie adresu: ul. ˚wirki i Wigury 9/13,
blok 33, 00-909 Warszawa 60, tel. (0-22) 684 81 32, 684 81 42, 846 54 11.



Dom Pomocy Spo∏ecznej KOMBATANT

Dom Kombatanta przy
ulicy Sterniczej w War-
szawie dzia∏a ju˝ 20 lat.
W uroczystoÊciach rocz-
nicowych, które odby∏y
si´ 11 grudnia 2003 r.,
wzi´∏o udzia∏ wielu
mieszkaƒców Domu
i liczne grono zaproszo-
nych goÊci. 

W grudniu ub. roku ˝yczenia Êwiàteczne z∏o˝yli mieszkaƒcom Domu Pre-
zydent RP Aleksander KwaÊniewski wraz z ma∏˝onkà Jolantà KwaÊniewskà.
Na okolicznoÊciowym spotkaniu obecny by∏ równie˝ zast´pca kierownika
naszego Urz´du Jerzy Koz∏owski 

Na obiedzie w sto∏ówce zbierajà si´ niemal wszyscy. Chorzy
otrzymujà posi∏ki do mieszkaƒ

W pierwszym rz´dzie od lewej siedzà: Otylia Pszczó∏kowska
i Tadeusz G∏aszczka, w drugim: Urszula Wolaƒska, Barbara
Królikowska i Halina Stankowska

Od lewej w pierwszym rz´dzie – Stanis∏aw Kicek i Zygmunt
Zakolski, w drugim – Urszula Wolaƒska i Barbara Królikow-
ska, a w trzecim – Monika GreÊ i Bronis∏aw Zago˝d˝on

Od lewej w pierwszym rz´dzie – Zofia Ptaszyƒska i Helena Mi-
chalczak, w drugim – Maria Mas∏owska
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