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Kombatanckie spotkanie op∏atkowe

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 szczególnie zaszczytne miejsce. Patriotyczny zryw Wielkopolan przeciwko zaborcy zakoƒczony zosta∏ przy∏àczeniem Wielkopolski do odradzajàcej si´ po
123 latach niewoli Ojczyzny.
Determinacja i m´stwo uczestników powstaƒczego zrywu przywróci∏y tym ziemiom ich odwiecznà narodowà przynale˝noÊç; by∏y dowo-

Pierwszy oddzia∏ kawalerii polskiej w Poznaniu

dem na ich polskoÊç i nieod∏àczne zwiàzki z Macierzà.
Powstaƒcy wielkopolscy pozostanà w naszej
historii przyk∏adem patriotyzmu, mi∏oÊci do Ojczyzny i gotowoÊci s∏u˝enia jej w ka˝dej potrzebie.
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej w 85. rocznic´ wybuchu Powstania Wielkopolskiego oddaje
jego uczestnikom nale˝nà im pami´ç, ho∏d
i szacunek.

Powstanie Wielkopolskie – zasi´g terytorialny
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Uchwa∏a Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
z dnia 8 stycznia 2004 r.
w sprawie og∏oszenia roku 2004
Rokiem Genera∏a Stefana Roweckiego
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, czczàc pami´ç wybitnego
i zas∏u˝onego organizatora i komendanta Zwiàzku Walki Zbrojnej – Armii Krajowej, wspó∏twórcy Polskiego Paƒstwa Podziemnego, zamordowanego przez okupanta niemieckiego na poczàtku
sierpnia 1944 r., og∏asza rok 2004
Rokiem Genera∏a Stefana Roweckiego-„Grota”.
Stefan Rowecki ju˝ na poczàtku paêdziernika 1939 r. wstàpi∏
do konspiracji wojskowo-cywilnej S∏u˝ba Zwyci´stwu Polski,
w której pe∏ni∏ funkcje szefa sztabu i zast´pcy komendanta. Od
Fot. B. Materska
powstania Zwiàzku Walki Zbrojnej zosta∏ najpierw komendan- Genera∏ Stefan Rowecki „Grot” by∏ w latach 1913-1914 studentem Szko∏y Wawelbertem obszaru, a od koƒca czerwca ga i Rotwanda, w której organizowa∏ Polskie Dru˝yny Strzeleckie.
7 stycznia br. w Du˝ej Auli Politechniki Warszawskiej zosta∏a ods∏oni´ta okoliczno1940 r. komendantem ZWZ.
Êciowa Tablica Pamiàtkowa. W uroczystoÊci ods∏oni´cia tablicy uczestniczy∏y poczty
Uczestniczy∏ od poczàtku sztandarowe ˝o∏nierzy Armii Krajowej.
w tworzeniu armii Polskiego
Paƒstwa Podziemnego, by∏ faktycznym twórcà i dowódcà Armii Krajowej. Jego zas∏ugà jest
olbrzymi wysi∏ek w scalaniu
konspiracji wojskowej oraz
wspó∏udzia∏ w tworzeniu cywilnych w∏adz Polskiego Paƒstwa
Podziemnego. Kierowa∏ ca∏okszta∏tem dzia∏alnoÊci dywersyjno-bojowej, wywiadem wojskowym oraz oddzia∏ywa∏ ideowo
poprzez wydawanà pras´ konspiracyjnà.
Genera∏ Stefan Rowecki-„Grot” sta∏ si´ symbolem ˝o∏nierskiego patriotyzmu, honoru
i poÊwi´cenia w s∏u˝bie Ojczyênie. Jego postaç jest wzorem do
Fot. B. Materska
naÊladowania dla oficerów
i ˝o∏nierzy Wojska Polskiego Przed Tablicà wieƒce z∏o˝yli przedstawiciele organizacji kombatanckich i delegacje
oraz m∏odego pokolenia Pola- szkó∏ wy˝szych oraz zast´pca kierownika Urz´du ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych Jerzy Koz∏owski.
ków.
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Jubileusz 75-lecia Zwiàzku Sybiraków
UroczystoÊci we Wroc∏awiu
W 2003 roku przypad∏a 75. rocznica za∏o˝enia w Polsce Zwiàzku Sybiraków i 15. rocznica wznowienia jego dzia∏alnoÊci po blisko 50-letniej przerwie. Patronat honorowy nad obchodami jubileuszowymi
objà∏ Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Aleksander KwaÊniewski.

P

ierwszy zjazd Zwiàzku Sybiraków odby∏ si´ w styczniu
1928 roku. Pierwszym prezesem Zwiàzku by∏ Henryk Suchenek-Suchecki, legitymacj´ nr 1
otrzyma∏ marsza∏ek Józef Pi∏sudski, zes∏aniec na Sybir w latach
1887–1892.
We wrzeÊniu 1939 roku Zwiàzek
Sybiraków zamilk∏ na 49 lat. I mimo ˝e ponad pó∏ miliona Sybiraków w 1946 roku powróci∏o do kraju – Zwiàzek nie móg∏ podjàç dzia∏alnoÊci. Sybiraków – eufemistycznie nazywano w tym czasie repatriantami zza Bugu.
Osiedlili si´ oni na tak zwanych Ziemiach Odzyskanych.
Zaludnili opuszczone niemieckie
wioski, miasta i miasteczka.
W koƒcu lat osiemdziesiàtych
XX wieku do publicznej wiadomoÊci, za cichym przyzwoleniem ówczesnych w∏adz, zacz´∏y przenikaç
informacje o wywózkach na Sybir
ludnoÊci polskiej zamieszkujàcej
przed wybuchem II wojny Êwiato-

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

wej wschodnie ziemie kresowe
Polski. Pojawi∏a si´ te˝ mo˝liwoÊç
tworzenia fundacji i stowarzyszeƒ
o charakterze apolitycznym i pozarzàdowym. 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.
ak 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 sybirackiej, ods∏oni´to wiele tablic pamiàtkowych.
Centralne uroczystoÊci jubileuszowe odby∏y si´ w dniach 9–10
grudnia 2003 roku we Wroc∏awiu.
Organizatorem, wspólnie z Zarzàdem G∏ównym, i gospodarzem uroczystoÊci by∏ najliczniejszy w Polsce
Oddzia∏ Wroc∏awski Zwiàzku Sybi-

raków. W tym mieÊcie, w listopadzie 1988 roku, niezale˝nie od podj´tych dzia∏aƒ w Warszawie, w studiu Polskiego Radia odby∏o si´
pierwsze „jawne” spotkanie Sybiraków, którego relacj´ mog∏a obejrzeç ca∏a Polska w wyemitowanym
programie telewizyjnym.
Dla godnego uczczenia jubileuszu Zwiàzku Sybiraków powo∏ano
Komitet Honorowy, w sk∏ad którego weszli m.in.: ks. kard. Henryk
Gulbinowicz – Metropolita Wroc∏awski, Rafa∏ Dutkiewicz – prezydent Wroc∏awia, Stanis∏aw Huskowski – 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 Oddzia∏ów z ca∏ego kraju, ponad 50
pocztów sztandarowych, kompanie
honorowe i Orkiestra Âlàskiego
Okr´gu Wojskowego.

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

wy, ks. pra∏ata dr. Franciszka
G∏oda, prezesa Zwiàzku Sybiraków Ryszarda Reiffa i inicjatorki reaktywowania Zwiàzku
Ireny G∏owackiej.
Informacj´ o uroczystoÊci
opracowanà przez Zbigniewa
Rzyskiego przys∏a∏ do redakcji
prezes Oddzia∏u Zwiàzku Sybiraków we Wroc∏awiu Jan
Fenc.

T

Fot. Cz. Szczyglewski
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Podczas spotkania op∏atkowego przemawia prezes Ryszard Reiff
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Msz´ Êwi´tà w intencji Sybira- naniom Zwiàzku Sybiraków. GoÊci w Oddzia∏ach i Ko∏ach Zwiàzku.
ków sprawowa∏ ks. kardyna∏ Hen- przywita∏ prezes Zarzàdu Oddzia∏u O˝ywiona dyskusja, jaka wywiàzaryk Gulbinowicz, który przed roz- Wroc∏awskiego Jan Fenc oddajàc ∏a si´ w czasie posiedzenia pokapocz´ciem mszy, w s∏owie wst´p- kolejno g∏os – ks. bp. Edwardowi za∏a du˝e zainteresowanie nie tylnym nakreÊli∏ sylwetk´ Matki Polki. Janiakowi, przewodniczàcemu Ra- ko sprawami Êrodowiska, ale i naHomili´ wyg∏osi∏ kapelan Oddzia∏u dy Miejskiej Wroc∏awia Stanis∏a- tury ogólnospo∏ecznej.
Wroc∏awskiego ks. pra∏at dr Franci- wowi Huskowskiemu, przedstawiPosiedzenie Zarzàdu poprzeszek G∏ód.
cielom organizacji kombatanckich dzi∏o spotkanie z przedstawicielaDalsze uroczystoÊci odby∏y si´ i wojska. W imieniu Zarzàdu G∏ów- mi Rodziny Katyƒskiej i z∏o˝enie
na placu Strzeleckim przy Pomni- nego Zwiàzku Sybiraków wystàpi∏ kwiatów przy pomniku Ofiar Kaku Zes∏aƒców Sybiru, gdzie po wy- wiceprezes Tadeusz Chwiedê, który tynia, zwiedzenie Sanktuarium
s∏uchaniu hymnu paƒstwowego, zwróci∏ uwag´ na zagro˝enia, jakie Golgoty Wschodu u oo. redempokolicznoÊciowe przemówienie wynikajà z programu oszcz´dno- torystów, gdzie znajduje si´ rówwyg∏osili: minister Jan Turski – Êciowego rzàdu.
nie˝ Izba Pami´ci Sybiraków z niekierownik Urz´du do
zwykle cennymi pamiàtSpraw Kombatantów
kami oraz obejrzenie Pai Osób Represjonowanoramy Rac∏awickiej.
nych, Ryszard Reiff –
Mi∏ym akcentem obprezes Zwiàzku Sybirachodów by∏o wyró˝nienie
ków, który podkreÊli∏
kilkunastu osób odznaszczególnà rol´, jakà
czeniami paƒstwowymi
w dziejach Zwiàzku
i pamiàtkowymi. Krzy˝em
odegrali ludzie odwa˝Kawalerskim Orderu Odni, którzy mimo wielu
rodzenia Polski odznaczoprzeszkód doprowadzili
no Ferdynanda Makowdo reaktywowania jego
skiego i Bronis∏awa Wàdzia∏alnoÊci.
DziÊ
Fot. I. Taƒska sowicza; Z∏otym Krzy˝em
Zwiàzek jest jednà
Zas∏ugi – Lucyn´ Zg∏obicz wi´kszych organizacji Sk∏adanie kwiatów pod Pomnikiem Zes∏aƒców Sybiru – kwiaty podaje
kà-W´c∏awskà, Wac∏awa
kombatanckich, a jego dziewczynka z Klubu Wnuków Sybiraków
Abramowicza, Jana GraReferat pt. „75 lat Zwiàzku Syznaczenia w propagowaniu prawbowskiego, Wac∏awa Kamiƒskiego;
dziwej historii Polski okresu II biraków, 15 lat po reaktywowaniu”
Srebrnym Krzy˝em Zas∏ugi – Czewojny Êwiatowej nie da si´ przece- wyg∏osi∏ dr Antoni Kuczyƒski, dajàc
s∏aw´ Muraczewskà, El˝biet´
syntetyczny, pog∏´biony przekrój
niç.
Kusztal, Wand´ Hodan´, EugeniuWyg∏oszono Apel zmar∏ych historyczny epopei zes∏aƒ i tu∏aczki
sza Kuszka i Piotra Chudomi´ta.
i pomordowanych na zes∏aniu, Polaków po bezkresach Rosji.
Odznaczenia wr´cza∏ minister Jan
Nast´pnego dnia w sali zabytw ∏agrach i wi´zieniach sowieckich. Po salwie honorowej, u stóp kowego Ratusza Wroc∏awskiego Turski w asyÊcie wicewojewody dolPomnika z∏o˝ono wieƒce – od rzà- odby∏o si´ uroczyste posiedzenie noÊlàskiego Stanis∏awa Janika.
Apolonia Kaletka i Stanis∏aw
du Rzeczypospolitej Polskiej, Za- Zarzàdu G∏ównego, które zdomirzàdu G∏ównego Zwiàzku Sybira- nowa∏y sprawy ˝ywotne dla Êrodo- Huskowski otrzymali z ràk Ryszarków, w∏adz samorzàdowych i ad- wiska, a mianowicie: zmiany da Reiffa Odznaki Honorowe Sybiministracyjnych Wroc∏awia, do- w ustawie o zaopatrzeniu inwali- raka. Ponadto osiem osób otrzymawódcy Âlàskiego Okr´gu Wojsko- dów wojennych (Dz.U. Nr 9 poz. ∏o Srebrnà Odznak´ Opiekuna
wego, komendanta wojewódzkie- 87 z 2002 r.), informacja, którà Miejsc Pami´ci Narodowej.
Wspomnieç te˝ nale˝y o progrago Policji, Oddzia∏ów i Kó∏ Zwiàz- przekaza∏ sekretarz generalny Zaku, a tak˝e od najm∏odszych – rzàdu G∏ównego Edward Duch- mie artystycznym przygotowanym
nowski o uchwaleniu przez Sejm przez m∏odzie˝ trzech szkó∏ wroWnuków Sybiraków.
W godzinach popo∏udniowych RP ustawy o odznaczeniu paƒ- c∏awskich oraz zespó∏ ludowy „Wiàw historycznej sali Polskiego Radia stwowym – Krzy˝ Zes∏aƒców Sybi- zowianie”.
odby∏a si´ uroczysta akademia po- ru, oraz podsumowanie obchodów
Irena TA¡SKA
Êwi´cona w ca∏oÊci historii i doko- jubileuszowych, jakie odby∏y si´
KOMBATANT 2004 nr 1
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60. rocznica powstania
Armii Ludowej
1 stycznia 1944 roku Krajowa Rada Narodowa wyda∏a dekret powo∏ujàcy Armi´ Ludowà. Jej g∏ówny trzon stanowi∏a Gwardia Ludowa (utworzona w marcu 1942 roku zbrojna formacja Polskiej Partii
Robotniczej). W sk∏ad AL wesz∏y te˝ oddzia∏y Milicji Ludowej Robotniczej Partii Polskich Socjalistów, niektóre oddzia∏y Batalionów
Ch∏opskich i oddzia∏y bojowe Zwiàzku Walki M∏odych.

Fot. J. Reinert

Na akademii przemawia zast´pca kierownika Urz´du Jerzy Koz∏owski

stycznia br., w 60. rocznic´
powstania Armii Ludowej, gen. bryg. Jerzy Kurprzedstawiciel
Biura
czewski,
Bezpieczeƒstwa Narodowego i Jerzy
Koz∏owski, zast´pca kierownika
Urz´du ds. Kombatantów i Osób
Represjonowanych oraz przedstawiciele w∏adz samorzàdowych i Êrodowisk kombatanckich z∏o˝yli kwiaty
na Grobie Nieznanego ˚o∏nierza.
Nast´pnie na Cmentarzu Wojskowym na Powàzkach uczczono pami´ç ˝o∏nierzy AL, ZWM i Batalionu „Czwartaków”.
Organizatorem obchodów by∏
Zwiàzek Kombatantów RP i By∏ych
Wi´êniów Politycznych oraz Rada
Krajowa ˚o∏nierzy AL. Na okolicznoÊciowà akademi´, zorganizowanà
15 stycznia, przybyli – oprócz licznego grona kombatantów – cz∏onkowie
protoko∏u dyplomatycznego Federacji Rosyjskiej oraz Ukrainy, a tak˝e
przedstawiciele Sejmu i Senatu RP.
W wystàpieniu otwierajàcym
uroczystoÊci przypomniano dzieje
tej organizacji reprezentujàcej odmienny ni˝ Armia Krajowa kierunek
polityczny walki z okupantem w sojuszu z ZSRR. Przypomniano te˝
jednak wspólnà walk´ AK i AL z hitlerowskim okupantem w czasie Po-
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wstania Warszawskiego i udzia∏ Batalionu „Czwartaków” w obronie
Starówki.
Gen. Wac∏aw Szklarski, prezes
ZKRP i BWP wskaza∏ na niejednoznacznà 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 kombatanckich, by z chwilà wstàpienia do Unii

Europejskiej powsta∏y warunki znoszàce wzajemne animozje.
Wystàpienie Jerzego Koz∏owskiego, zast´pcy kierownika naszego Urz´du nacechowane by∏o zrozumieniem problemów Êrodowiska
by∏ych ˝o∏nierzy AL. Jerzy Koz∏owski odczyta∏ te˝ pos∏anie ministra
Jana Turskiego do Rady Krajowej
Armii Ludowej, w którym znalaz∏y
si´ znamienne s∏owa:
cd. na str. 7

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 Ludowej.
Pkt 3. Podstaw´ rozbudowy Armii Ludowej stanowià podziemne organizacje wojskowe tych ugrupowaƒ, które wchodzà w sk∏ad Krajowej Rady Narodowej.
Pkt 4. Armia Ludowa dà˝yç b´dzie do zjednoczenia pod swoim jednolitym dowództwem wszystkim podziemnym formacji wojskowych
w kraju, zachowujàc jednoczeÊnie ich konspiracyjnà i organizacyjnà ca∏oÊç.
Pkt 5. Armia Ludowa ma za zadanie prowadziç nieugi´tà walk´ z okupantem 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 demokratycznym i ÊciÊle zwiàzana z codziennà walkà i ˝yciem narodu polskiego.
Pkt 7. Armia Ludowa jest podstawowà si∏à narodu polskiego
w kraju, dlatego te˝ wszystkie formacje wojskowe za granicà wejdà w sk∏ad Armii Ludowej.
Pkt 8. Armia Ludowa walczyç b´dzie przeciwko hitlerowskiemu
okupantowi rami´ w rami´ z armiami ZSRR, Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych oraz z wszystkimi armiami narodów sojuszniczych.

KRAJOWA RADA NARODOWA
1 stycznia 1944 r.
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Spotkanie
z pe∏nomocnikami
Pe∏nomocnicy wojewodów do spraw kombatantów i osób represjonowanych zaproszeni przez mi nistra JANA TURSKIEGO, kierownika Urz´du do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych
wzi´li udzia∏ w spotkaniu op∏atkowym kombatantów, które odby∏o si´ 13 stycznia br.
rzed spotkaniem pe∏nomocnicy
wojewodów uczestniczyli w naradzie szkoleniowej z Krzysztofem Skolimowskim, dyrektorem Departamentu Stowarzyszeƒ i Spraw Socjalnych Urz´du oraz z Janem Krystkiem i Andrzejem Mossakowskim –
naczelnikami wydzia∏ów w tym Departamencie.
Witajàc przyby∏ych, dyrektor
Krzysztof Skolimowski zwróci∏
uwag´ na znaczenie pracy wykonywanej przez pe∏nomocników wojewodów, podzi´kowa∏ za ich przybycie, 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 represjonowanych w pierwszym pó∏roczu 2004 r.
Dyrektor powiedzia∏, i˝ pe∏nomocnik wojewody coraz bardziej
pe∏ni rol´ koordynatora zadaƒ z zakresu pomocy spo∏ecznej Êwiadczonych na rzecz Êrodowiska kombatanckiego przez gminy i powiaty,
które z ustawowego obowiàzku powinny wykazywaç dobrà znajomoÊç
potrzeb kombatanckich.
Zaprezentowane i omówione
zosta∏y równie˝ inne zadania powiatu w obszarze spraw komba-

P

tanckich, okreÊlone w ustawach
i innych aktach normatywnych.
Szczególnie poczesne miejsce znalaz∏y sprawy zwiàzane z opiekà
zdrowotnà nad kombatantami.
Zwrócono równie˝ uwag´ na potrzeb´ wykorzystania mo˝liwoÊci
gminnych i powiatowych samorzàdów terytorialnych. Jako g∏ówne
zadanie powiatów podkreÊlono zadanie dokonywania okresowych
ocen sytuacji ˝yciowej kombatantów i podejmowanie stosownych
inicjatyw w tym zakresie.
Kolejnym punktem spotkania
by∏o omówienie form pomocy skierowanej do cz∏onków kombatanckich Êrodowisk, w tym pomocy indywidualnej udzielanej przez Kierownika Urz´du ze Êrodków Paƒstwowego 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 kombatantach z województw: podkarpackiego, Êlàskiego, lubuskiego i zachodniopomorskiego.
Pe∏nomocnikom przekazano tak˝e
informacje o mo˝liwoÊciach i zasadach

uczestnictwa kombatantów w turnusach rehabilitacyjno-leczniczych. Ârodowiska kombatanckie w pi´çdziesi´ciu procentach dotkni´te sà problemem niepe∏nosprawnoÊci, dlatego
wa˝ne jest umo˝liwienie uczestnictwa
kombatantów w turnusach rehabilitacyjno-leczniczych. W sk∏adanym w tej
sprawie wniosku na pierwszym miejscu powinna znajdowaç si´ informacja
o niepe∏nosprawnoÊci, a nast´pnie informacja o kombatanctwie.
Dyrektor K. Skolimowski poinformowa∏ tak˝e o nowych zasadach
finansowania zadaƒ zlecanych stowarzyszeniom i organizacjom kombatanckim oraz stowarzyszeniom
wspomagajàcym ruch kombatancki.
Normuje je Rozporzàdzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki
Spo∏ecznej z dnia 29 paêdziernika
2003 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania. Tryb
przyjmowania ofert wymaga akceptacji zarzàdów g∏ównych organizacji
ogólnopolskich, w przypadku sk∏adania ich przez ogniwa terenowe,
konieczne jest te˝ dotrzymywanie
podanych terminów.
J.A. A.M.

cd. ze str. 6
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 wyszkolonej kadry dowódczej. DziÊ, po latach
nieraz zapewne wracacie Paƒstwo
wspomnieniami do czasów swej m∏odoÊci, do nie zawsze ∏atwych wyborów,
których musieliÊcie dokonywaç, do wa-

szego poÊwi´cenia i wiary, ˝e swojà walkà i pracà s∏u˝yliÊcie dobru naszego Narodu i Ojczyzny. Z goryczà odbieracie
pojawiajàce si´ obecnie próby pomniejszania Waszych zas∏ug i obarczania ca∏ego Waszego Êrodowiska za to, co w powojennej Polsce by∏o z∏em i nikczemnoÊcià. Gwa∏towne spory i polemiki na temat przesz∏oÊci naszego kraju nie sprzyjajà 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 Êrodowisk kombatanckich.
Jerzy
Koz∏owski
przekaza∏
w imieniu ministra Jana Turskiego
i w∏asnym podzi´kowania dla ˝o∏nierzy Armii Ludowej za ˝o∏nierski trud,
ofiarnoÊç i poÊwi´cenie dla Ojczyzny.
UroczystoÊci zakoƒczy∏ wyst´p
wojskowego zespo∏u pieÊni i taƒca.
J.A.
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Jubileusz 15-lecia istnienia

Chór Kombatanta
Wojska Polskiego
i Armii Krajowej
hór Kombatanta powsta∏ jesienià 1988 roku z inicjatywy ks.
Bohdana FaÊciszewskiego. Jego za∏o˝ycielem, kierownikiem artystycznym 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∏ymstoku, dzi´ki ˝yczliwoÊci Haliny Trzasko – kierownika klubu i Zarzàdu
Spó∏dzielni. Chór liczy oko∏o 60
osób.

C

Pierwszy wyst´p Chóru Kombatanta odby∏ si´
29 stycznia 1989 r., w koÊciele pw.
Êw. Kazimierza w Bia∏ymstoku.
W latach 1989–2003 Chór otrzyma∏ wiele nagród i wyró˝nieƒ w przeglàdach i konkursach zespo∏ów artystycznych. Repertuar Chóru zawiera
ponad 100 pieÊni legionowych, wojskowych, 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 uroczystoÊciach Zwiàzku Sybiraków,
Âwiatowego Zwiàzku ˚o∏nierzy Armii Krajowej i Zwiàzku Wi´êniów
Politycznych Okresu Stalinowskiego.
Chór Kombatanta koncertowa∏
tak˝e za granicà: na Litwie, Bia∏orusi i Ukrainie.
(red.)

Pasja Êpiewania

Fot. R. ¸agoda

Zespó∏ wokalno-poetycki „Sybiracy”

espó∏ wokalno-poetycki „Sybiracy”, z siedzibà w Muzeum
Tradycji
Niepodleg∏oÊciowych
w ¸odzi, istnieje od 1994 r. Henryk
Siemiƒski, dyrektor Muzeum, od
lat udost´pnia Sybirakom pomieszczenia 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´puje przed publicznoÊcià. Lata naznaczone cierpieniem, koszmarem gu∏agów i deportacji, podczas tych wy-

Z
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Âpiew jest odzwierciedleniem duszy ludzkiej;
towarzyszy procesowi dziejowemu ludzkoÊci
od samego jej zarania, a˝ po dzieƒ dzisiejszy.
Adam Mickiewicz nazwa∏ pieÊƒ: Arkà przymierza mi´dzy dawnymi, a nowymi laty. Bo kiedy
wszystko runie – pieÊƒ wyjdzie ca∏o – zw∏aszcza w czasach niewoli i w czasach okupacji,
pieÊƒ koi∏a rany, chroni∏a przed zwàtpieniem,
pozwala∏a znosiç trudy walki.

st´pów stajà si´ tylko odleg∏ym
wspomnieniem okrutnych, ale m∏odzieƒczych 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 zas∏uguje dyrygentka Iwona Ejsmont,
rodowita ∏odzianka, ale uto˝samiajàca si´ z Sybirakami i z wielkà pasjà
prowadzàca Zespó∏.

Sztukà jest umiej´tnoÊç przekazania, zw∏aszcza m∏odemu pokoleniu, prawdy o zsy∏kach i gu∏agach, dlatego programy Zespo∏u
majà form´ monta˝u literackomuzycznego. Repertuar stanowià
pieÊni, poezja i muzyka o charakterze
patriotyczno-religijnym,
cz´sto sà to utwory Mariana Jonkajtysa i Wies∏awa Krawczyƒskiego. Lejtmotywem wi´kszoÊci
utworów jest t´sknota zes∏aƒców
za Ojczyznà.
Zofia ZNAMIEROWSKA
KOMBATANT 2004 nr 1

Kalendarium spotkaƒ
op∏atkowych
n 1 grudnia w Warszawie, w Kasynie
Oficerskim WP odby∏ si´ op∏atek Oddzia∏u Sto∏ecznego Zwiàzku Wi´êniów
Politycznych Okresu Stalinowskiego. Po
z∏o˝eniu ˝yczeƒ Êwiàtecznych i noworocznych, zebrani wspólnie Êpiewali kol´dy.
n 12 grudnia w Warszawie, w Zamku
Królewskim odby∏o si´ tradycyjne spotkanie op∏atkowe. Zosta∏o zorganizowane przez Zwiàzek Pi∏sudczyków, Âwiatowy Zwiàzek ˚o∏nierzy Armii Krajowej
i Towarzystwo Przyjació∏ Warszawy.
n 15 grudnia w Warszawie odby∏a si´
kolacja wigilijna kombatantów stowarzyszonych w Krajowym Zwiàzku By∏ych
˚o∏nierzy Polskich Si∏ Zbrojnych na Zachodzie.
n 16 grudnia w Opolu tradycyjne kombatanckie spotkanie op∏atkowe zorganizowa∏ miejscowy Zarzàd Okr´gu Zwiàzku Kombatantów RP i By∏ych Wi´êniów
Politycznych. Przybyli na nie równie˝
m.in. prezesi innych stowarzyszeƒ kombatanckich 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 pamiàtkowe „Synów Pu∏ku”.
n 17 grudnia w sali tradycji Centrum
Szkolenia Wojsk Làdowych w Poznaniu
weterani 14 Wielkopolskiej Dywizji Piechoty 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)” Zygmunta Odrowà˝-Zawadzkiego.

Zwiàzku Kombatantów RP i By∏ych
Wi´êniów Politycznych oraz MiejskoGminny OÊrodek Kultury.
n 18 grudnia w P∏ocku, z inicjatywy Porozumienia Organizacji Kombatanckich
P∏ocka, zorganizowana zosta∏a uroczystoÊç op∏atkowa, w której wzi´∏o udzia∏
kilkudziesi´ciu kombatantów ze wszystkich Êrodowisk. W uroczystoÊci uczestniczy∏ równie˝ kierownik Urz´du ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan
Turski. Op∏atek poÊwi´ci∏ biskup p∏ocki
ks. prof. Stanis∏aw Wielgus. Lokalne w∏adze 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 zorganizowa∏ uroczyste spotkanie zwiàzane z 84.
rocznicà utworzenia Zwiàzku oraz zbli˝ajàcym 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 19 grudnia w Warszawie odby∏o si´
spotkanie op∏atkowe kombatantów Klubu 1 Drezdeƒskiego Korpusu Pancernego. W spotkaniu uczestniczy∏ minister
Jan Turski.
n 19 grudnia w Warszawie Chór ˚o∏nierzy 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´ spotkanie op∏atkowe Ârodowiska „ZarembaPiorun”.
n 20 grudnia w Cz´stochowie cz∏onkowie Regionalnej Rady Kombatantów
i Osób Represjonowanych zorganizowali
spotkanie op∏atkowe. Obecni byli liczni
kombatanci, wraz z kapelanem p∏k. Stanis∏awem Rozpondkiem, przedstawiciele
wojska, w∏adz samorzàdowych, miejskich
i wojewódzkich.
Ciàg dalszy na str. 10

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 Kombatantów Województwa Mazowieckiego
i Okr´gu Warszawskiego Zwiàzku Kombatantów RP i By∏ych Wi´êniów Politycznych. Zosta∏o zorganizowane pod patronatem Wojewody Mazowieckiego.

Fot. B. Materska

2003

Chór „Nowogródzkie Or∏y” Êpiewa∏
kol´dy

n 17 grudnia w Warszawie, w Domu Polonii odby∏o si´ spotkanie op∏atkowe
Zwiàzku Kombatantów RP i By∏ych Wi´êniów Politycznych Warszawa ÂródmieÊcie
oraz Fundacji „Moje Wojenne Dzieciƒstwo”. By∏y wyst´py artystów scen warszawskich. Tematem wspólnej wigilii by∏y
„Wspomnienia wieczorów wigilijnych”.
n 18 grudnia w Miƒsku Mazowieckim
Powiatowa Rada do Spraw Kombatantów wspólnie ze starostà i burmistrzem
zorganizowa∏a op∏atek pod has∏ami pojednania i zgody w rodzinie kombatanckiej.
n 18 grudnia w Piasecznie odby∏o si´
spotkanie op∏atkowe, które zosta∏o zorganizowane przez Ko∏o Miejsko-Gminne
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Wystàpienie ministra
Jana Turskiego
Szanowni Paƒstwo
Drodzy Kombatanci
Dostojni GoÊcie
Bo˝onarodzeniowa tradycja dzielenia si´ op∏atkiem jest jednym z najpi´kniejszych 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 wchodzimy w ka˝dy Nowy Rok. W odró˝nieniu od innych spotkaƒ op∏atkowych
i noworocznych, licznie organizowanych
przez Êrodowiska kombatantów, w tej
uroczystoÊci uczestniczà weterani z ca∏ej
Polski. ChcielibyÊmy, aby nasza uroczystoÊç na sta∏e wpisa∏a si´ w tradycj´ ∏àczenia Polaków – kombatantów, ró˝niàcych si´ czasem w ocenach historycznych i poglàdach politycznych, ale przecie˝ zjednanych wspólnà walkà o wolnà, niepodleg∏à Polsk´.
Ta postawa – wspólnoty ponad
podzia∏ami – towarzyszy codziennej
praktyce dzia∏ania Urz´du ds. Kombatantów 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∏eczeƒstwo 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 niezawis∏à Polsk´. Walki okupionej krwià oraz
˝yciem wielu Waszych kolegów i towarzyszy broni. Dlatego dzisiaj, u progu
integracji z Europà powinniÊmy zadbaç o to, aby zachowana zosta∏a pami´ç o wk∏adzie Polaków w kszta∏t dzisiejszej Europy, o wielkiej ofierze poniesionej w obronie podstawowych kanonów prawnych i moralnych w latach
wojny i okupacji oraz – w dziesi´cioleciach zmagaƒ z sowieckà dominacjà.
Sà na tej sali bohaterowie, którzy
w imi´ Wolnej Polski – przez wieki
obecnej i znaczàcej w Europie – walczyli we wrzeÊniu 1939 roku, bili si´
pod Tobrukiem i Narwikiem, na stokach Monte Cassino i w bitwie o Angli´ oraz na szlaku od Lenino do Berlina. Sà ci, którzy w pami´tnych

dniach Powstania Warszawskiego
„rzucili ˝ycie na szaniec”, i ci którzy
swój protest przeciwko zniewoleniu
Polski i budowaniu politycznych podzia∏ów w powojennej Europie okupili cierpieniami na Syberii, w obozach
hitlerowskich lub – wieloletnim uwi´zieniem w kraju.
Szanowni Paƒstwo! W ubieg∏ym
roku obchodziliÊmy jubileusze donios∏ych wydarzeƒ historycznych, w tym
– 60. rocznic´ tragicznej Êmierci genera∏a W∏adys∏awa Sikorskiego, Bitwy pod Lenino, krwawych wydarzeƒ
na Wo∏yniu. Oprócz oddania ho∏du
bohaterom i ofiarom tamtych wydarzeƒ, obchody te by∏y okazjà do pog∏´bionej refleksji nad losami Ojczyzny. Pozwoli∏y te˝ przypomnieç m∏odym generacjom Polaków czyn zbrojny ich ojców. Podobnie jak obchody
Dnia Weterana, tradycyjnie odbywajàce si´ w rocznic´ wybuchu II wojny
Êwiatowej – by∏y tak˝e okazjà do
przezwyci´˝ania ró˝nic wcià˝ dzielàcych Êrodowiska kombatanckie.
Przed nami nie mniej wa˝ny rok
2004. Pragn´ wyraziç nadziej´, ˝e b´dziemy nadal, wspólnie i skutecznie,

Kalendarium spotkaƒ op∏atkowych
Ciàg dalszy ze str. 9

Spotkanie wigilijne we Lwowie
n 22 grudnia w Lubliƒcu odby∏o si´ spotkanie op∏atkowe, którego organizatorem
by∏ Dom Pomocy Spo∏ecznej „Dom Kom-

10

batanta” i Dom Dziennego Pobytu „Klub
Seniora”. Uczestniczyli w nim mieszkaƒcy Domu oraz zaproszeni goÊcie.
n 29 grudnia we Lwowie Organizacja
Polskich Kombatantów i Osób Represjonowanych miasta Lwowa zorganizowa∏a spotkanie noworoczno-op∏atkowe. Na uroczystoÊci by∏ obecny proboszcz 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∏amanie si´ op∏atkiem w duchu pokoju
i pojednania oraz sk∏adanie sobie ˝yczeƒ.

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 podzielili si´ kombatanci ze Ârodowiska
Âwi´tokrzyskich Zgrupowaƒ Partyzanckich Armii Krajowej Ponury-Nurt.
W spotkaniu uczestniczyli tak˝e harcerze
z zaprzyjaênionych dru˝yn, wspólnie Êpiewano kol´dy oraz pieÊni patriotyczne.
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rozwiàzywaç trudne problemy nurtujàce – coraz bardziej s´dziwe – grono
kombatantów i osób represjonowanych. Tak jak dotychczas, priorytetowym zadaniem pozostawaç b´dzie
problematyka opieki socjalnej i pomocy zdrowotnej. W tej kwestii, nie bez
pewnej satysfakcji chcia∏bym odnotowaç, ˝e miniony rok by∏ jednym z nielicznych w ostatnich latach, w którym
uprawnienia i przywileje kombatanckie nie ponios∏y ˝adnego uszczerbku,
a niektóre postulaty uda∏o si´ spe∏niç
w sposób zadowalajàcy kombatantów.
Pragn´ zapewniç, ˝e w nadchodzàcym roku nasz Urzàd kontynuowa∏ b´dzie polityk´ rzetelnego
wspó∏dzia∏ania ze wszystkimi Êrodowiskami kombatanckimi. Chcia∏bym
w tym miejscu jeszcze raz przywo∏aç
deklaracj´ Prezesa Rady Ministrów
pana Leszka Millera, z∏o˝onà na spotkaniu z kombatantami w sierpniu
minionego roku, ˝e Rzàd Rzeczypospolitej Polskiej konsekwentnie stosuje zasad´ niedzielenia kombatantów
na „lepszych” i „gorszych”. Dlatego
te˝, z pietyzmem i rozwagà podchodziç b´dziemy m.in. do kwestii nowelizacji prawa kombatanckiego. Uwa˝amy, ˝e zmiany nie mogà byç skierowane przeciwko jakimkolwiek uczestnikom 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 noworoczna gwiazdka pokoju sà dobrà
okazjà, aby jeszcze raz zwróciç si´ do
Paƒstwa o pomoc w tworzeniu takiego
prawa, z proÊbà o utrzymanie atmosfery wzajemnej ˝yczliwoÊci i zaufania.
Niechaj toczy si´ dalej dialog, który
prowadzimy na forum Rady Kombatanckiej oraz w parlamencie, a tak˝e
w licznych spotkaniach z kombatantami 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 przewodniczàcym panem Jerzym Woêniakiem.
Chyl´ czo∏o przed Paniami i Panami
– prezesami Wojewódzkich i Okr´gowych Rad Kombatanckich oraz wspierajàcymi ich dzia∏aczami-spo∏ecznikami
za ich trud i zaanga˝owanie w rozwiàzywaniu codziennych problemów, bytowych i organizacyjnych – cz∏onków Waszych stowarzyszeƒ.
Wspólnie z Paƒstwem chc´ skierowaç s∏owa wdzi´cznoÊci pod adresem
przedstawicieli Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej, wysokich reprezentantów administracji rzàdowej i samorzàdowej oraz do Paƒ i Panów dzien-

nikarzy – za zrozumienie i pomoc
w rozwiàzywaniu problemów spo∏ecznoÊci kombatanckiej.
Za poÊrednictwem obecnych tu
pe∏nomocników wojewodów ds. kombatanckich pragn´ podzi´kowaç Pani
i Panom Wojewodom za wspó∏prac´
w realizacji zadaƒ i ustawowych obowiàzków paƒstwa wobec bohaterów
walki o niepodleg∏à Polsk´.
Dzi´kuj´ instytucjom wojskowym,
centralnym i terenowym oraz dowództwom 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 przecenienia ich udzia∏ w uroczystoÊciach
patriotycznych i kombatanckich.
S∏owa podzi´kowaƒ chc´ skierowaç do wszystkich, nie wymienionych
tu rodaków – ˝yczliwych kombatantom i przyjaênie wspierajàcych dzia∏ania naszego Urz´du.
Pozwólcie Paƒstwo, ˝e jeszcze raz
z∏o˝´ wszystkim tu obecnym, a za Waszym poÊrednictwem wszystkim kombatantom i ich rodzinom – ˝yczenia
zdrowia i pomyÊlnoÊci w Nowym 2004
Roku. Niech mi wolno b´dzie wyraziç
nadziej´, ˝e b´dzie to dla nas wszystkich i dla Polski – pomyÊlny rok!

n 7 stycznia w Warszawie odby∏o si´ spotkanie op∏atkowe Stowarzyszenia Polskich Kombatantów.
n 7 stycznia w Warszawie, w Centralnej
Bibliotece Wojskowej op∏atkiem podzielili 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 Donath o patriotycznej pracy z m∏odzie˝à
warszawskich gimnazjów.
Prof. Tadeusz Lutoborski podzieli∏ si´
swymi przemyÊleniami o Rodzinach Katyƒskich.

n 9 stycznia w Warszawie na uroczystym op∏atku noworocznym spotkali si´
cz∏onkowie Ârodowiska Synów Pu∏ku.
G∏ównym gospodarzem by∏ przewodniczàcy Ârodowiska kmdr prof. Józef
Czerwiƒski, który ˝yczy∏ wszystkim zebranym wszelkiej pomyÊlnoÊci w Nowym
Roku. Podczas spotkania wr´czono medale „Za Zas∏ugi dla ObronnoÊci Kraju”
oraz nominacje na pierwszy stopieƒ oficerski.
n 10 stycznia w KraÊniku Klub Oficerów
Rezerwy im. gen. W∏adys∏awa Andersa
przy Garnizonie w KraÊniku oraz miejscowy 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 Hitlerowskich Wi´zieƒ i Obozów Koncentracyjnych.
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∏atka ani chleba.
n 12 stycznia w Warszawie odby∏o si´
˝o∏nierskie spotkanie noworoczne Ârodowiska ˚o∏nierzy SGO „Polesie” gen. Franciszka Kleeberga. Kombatanci prze∏amali
si´ op∏atkiem z ministrem Janem Turskim.
Oprac. K.K.
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Kombatanckie spotkanie op∏atkowe

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. Miros∏aw Miron Chodakowski

Oko∏o 250 kombatantów i osób re presjonowanych przyby∏o 13 stycznia br. na zaproszenie ministra Jana
Turskiego i ks. biskupa gen. dyw.
S∏awoja Leszka G∏ódzia do Centrum
Konferencyjnego MON w Warsza wie, by z∏o˝yç sobie ˝yczenia Êwià teczne. Noworoczne spotkania
op∏atkowe zaczynajà zapisywaç si´
na sta∏e w kalendarzu uroczystoÊci
kombatanckich.

WSZYSCY SK¸ADALI SOBIE
a tegoroczne spotkanie, tak jak i na
ubieg∏oroczne,
przyjechali goÊcie z ca∏ej
Polski. Stawili si´ przedstawiciele wszystkich zwiàzków i Êrodowisk kombatanckich – byli ˝o∏nierze
frontowi z lat II wojny

N

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

Przy stole obok siebie zasiedli ˝o∏nierze Polskich Si∏ Zbrojnych 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 Spiechowicz prezes Fundacji Polskiego Paƒstwa Podziemnego i por.
Wojciech Baraƒski wiceprezes Zarzàdu G∏ównego Âwiatowego
Zwiàzku ˚o∏nierzy AK
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Delegacje kombatantów i osób represjonowanych przyby∏y z ca∏ego kraju. Z województwa zachodniopomorskiego przyjechali m.in. pe∏nomocnik wojewody ds. kombatanckich Lech Jakubowski (w Êrodku)
i prezes Zachodniopomorskiego Zw. Sybiraków Stefania MyÊlicka
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Od lewej: Irena Krzy˝anowska –
cz∏onek ZG Ogólnopolskiego
Zwiàzku ˚o∏nierzy Batalionów
Ch∏opskich, Zofia TomczakPra˝mo – sekretarz ZG tego
Zwiàzku oraz Zbigniew Grap –
wiceprzewodniczàcy
Zwiàzku
˚o∏nierzy AK

Warszawy tak˝e pe∏nomocnicy
wojewodów ds. kombatanckich. Na osobnym roboczym
spotkaniu mieli okazj´ omówiç najwa˝niejsze obecnie problemy Êrodowiska (informacj´
o tym przedstawiamy na stronie 7). Zaproszenie od gospo-

Fot. H. Ratyna

˚YCZENIA
darzy spotkania przyj´li te˝
przedstawiciele parlamentu,
Kancelarii Prezydenta, rzàdu
i MON. Obecni byli m.in.:
Kanclerz Kapitu∏y Orderu
Wojennego Krzy˝a Virtuti Militari gen. bryg. Stanis∏aw Na∏´cz-Komornicki, prezes Stowarzyszenia Kawalerów Orderu Wojennego Krzy˝a
Grunwaldu gen. bryg. Edward
Dysko oraz cz∏onek Rady Naczelnej Âwiatowej Federacji
Weteranów prof. Micha∏
Chilczuk. Przybyli równie˝:
zast´pca szefa Biura Bezpieczeƒstwa Narodowego Tadeusz Ba∏achowicz, przedstawiciel Kancelarii Prezesa Rady
Ministrów p∏k Henryk Porajski oraz podsekretarz stanu
w MON Maciej Górski.
Po przemówieniu kierownika Urz´du Jana Turskiego
(drukujemy je na stronach 1011) nastàpi∏y modlitwy ekumeniczne. Celebrowali je:
duszpasterz kombatantów,
Ordynariusz Polowy WP ks.
bp gen. dyw. S∏awoj Leszek
G∏ódê, Prawos∏awny OrdynaKOMBATANT 2004 nr 1

riusz WP ks. bp
gen. bryg.
Miros∏aw Miron Chodakowski
oraz Zast´pca Naczelnego
Kapelana
Ewangelickiego
Duszpasterstwa Wojskowego
ks. p∏k Adam Pilch. Nast´pnie, w imieniu kombatantów
i osób represjonowanych g∏os
zabra∏ prezes Stowarzyszenia
By∏ych ˚o∏nierzy Polskich Si∏
Zbrojnych na Zachodzie
„Karpatczycy” Tadeusz Czerkawski. Przynosimy wam – zakoƒczy∏ 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. Wszyscy ze wszystkimi sk∏adali sobie ˝yczenia. W tle kol´dy
Êpiewa∏ Chór Reprezentacyjnego Zespo∏u Artystycznego
WP pod dyrekcjà Paw∏a Szkopa. Wspólny wigilijny, postny
obiad zakoƒczy∏ uroczystoÊç.
B.M.
Zdj´cia Bo˝ena Materska

Ogólne sk∏adanie sobie nawzajem ˝yczeƒ i prze∏amywanie 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 Romanowicz 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
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Kombatanci na Êwiecie

24 Kongres Âwiatowej Federacji
Kombatantów
W dniach 1–5 grudnia 2003 r., w Johannesburgu (RPA) odby∏o si´ Zgromadzenie
Ogólne 24 Kongresu Âwiatowej Federacji Kombatantów. Przyby∏y na nie, wed∏ug
wst´pnej listy uczestników, 174 osoby z 65 organizacji kombatanckich (na ogólnà
liczb´ 166) – cz∏onków ÂFK – reprezentujàcych 50 paƒstw (na 84 zrzeszonych)
z 5 kontynentów Êwiata.
czeÊniej, w dniu 30 listopada 2003 r. odby∏o si´ 59
posiedzenie Rady Naczelnej ÂFK pod przewodnictwem jej
dyrektora Jana Loosa (Holandia).
W imieniu Polski w obradach bra∏
udzia∏ Micha∏ Chilczuk (w zast´pstwie mec. Witolda Antoniewskiego). Posiedzenie by∏o poÊwi´cone
wewn´trznym sprawom Sekretariatu ÂFK, trudnoÊciom finansowym,
opóênieniu bàdê niep∏aceniu sk∏adek cz∏onkowskich przez wiele stowarzyszeƒ 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 oficjalne otwarcie obrad 24 Kongresu
ÂFK. Na wst´pie przypomniano
credo ÂFK, które brzmi: Nikt nie
mo˝e si´ wypowiedzieç tak elokwentnie za pokojem, jak ci, co walczyli na
wojnie.
Nast´pnie, Sekretarz Generalny
ÂFK odczyta∏ pos∏anie od Sekretarza Generalnego ONZ Kofi Annana, skierowane do uczestników
Kongresu, w którym przekaza∏
wszystkim pozdrowienia, podkreÊlajàc, i˝ Federacja jest unikalnym
zgrupowaniem kiedyÊ prowadzàcych wojn´, wczorajszych wrogów
w celu pojednania, zaprzyjaênienia
si´ i pracy dla pokojowego jutra.
Sekretarz Generalny ONZ z zadowoleniem podkreÊli∏ udzia∏ by∏ych
˝o∏nierzy misji pokojowych ONZ
w Âwiatowej Federacji Kombatan-

W
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tów, dla których niedawno w siedzibie ONZ ods∏oni´to pomnik poÊwi´cony tym, którzy oddali swe ˝ycie s∏u˝àc tej Organizacji.
Prezydent Republiki Po∏udniowej Afryki Thabo Mbeki, dokonujàc oficjalnego otwarcia 24 Kongresu ÂFK, z satysfakcjà podkreÊli∏, i˝
Kongres odbywa si´ w RPA i na
kontynencie afrykaƒskim. Co prawda Afryka, jako kontynent nie odczu∏a traumy wojny, lecz konflikty
zbrojne poch∏on´∏y wiele ofiar, ˝eby 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 pokoju, podobnie Rwanda, Angola
czy Mozambik. Natomiast z zaniepokojeniem Êledzimy – stwierdzi∏
prezydent – niestabilnà sytuacj´ na
Bliskim Wschodzie i w Iraku.
Po oficjalnym otwarciu 24 Kongresu odbywa∏y si´ posiedzenia plenarne, poÊwi´cone m.in. sprawozdaniom Sekretarza Generalnego
oraz Skarbnika Generalnego ÂFK,
obrady dwóch Komitetów: ds. Polityki oraz Rehabilitacji i Spraw Socjalnych, na których dyskutowano
nades∏anych 25 projektów rezolucji
oraz obrady Sta∏ych Komitetów ds.
Europejskich, Afrykaƒskich, Azjatyckich i ds. Kobiet.

Obrady Komitetów ds. Polityki oraz Rehabilitacji i
Spraw Socjalnych
Przedstawione 25 projektów rezolucji 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 gospodarczych, handlowych i finansowych,
przestrzegania Karty ONZ w sprawach etnicznych i religijnych, wywo∏ywania wojny, rozbrojenia nuklearne 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 Misji Pokojowych ONZ i podobnych
operacji (opieka przed misjà, w czasie jej trwania i po zakoƒczeniu).
W grupie tej znalaz∏y si´ projekty rezolucji wzywajàce do jednakowego respektowania wszystkich
kombatantów bez wzgl´du na to,
pod jakimi flagami uczestniczyli
w wojnie (Francja), powszechne
uznanie tzw. PTSD tj. zespo∏u zaburzeƒ po stresie urazowym (Portugalia), pierwszeƒstwo medycznego
leczenia weteranów wojny (Wielka
Brytania), pomoc kombatantom
w opanowaniu konsekwencji wojny
(Wietnam).
Trzy rezolucje dotyczàce spraw
wewn´trznych mia∏y na celu uÊciÊlenie stosowania w ÂFK niektórych nazw i tytu∏ów.
KOMBATANT 2004 nr 1

Obrady Sta∏ych Komitetów
Regionalnych: ds. Europy,
Afryki, Azji i Pacyfiku oraz
Kobiet
Wszyscy delegaci na Kongres
otrzymali sprawozdania przewodniczàcych Komitetów z ich dzia∏alnoÊci w okresie pomi´dzy kongresami
tj. 2000–2003.
W czasie posiedzenia Komitetu
ds. Europejskich, jego przewodniczàcy gen. Ian Townsend (Wielka
Brytania) bardzo wysoko oceni∏
dzia∏alnoÊç Grupy Roboczej ds.
Ârodkowej i Wschodniej Europy jako najaktywniejszà i wybitnà, zaÊ
przeprowadzone studium na temat:
„Ruch kombatancki w Ârodkowej
i Wschodniej Europie: osiàgni´cia
i dylematy”, jako dok∏adnà i ca∏oÊciowà analiz´ statusu prawnego i faktycznej sytuacji kombatantów wojennych
w 12 krajach tej cz´Êci Europy.
Przewodniczàcy Grupy Roboczej (Micha∏ Chilczuk), zabierajàc
g∏os w dyskusji i charakteryzujàc
obecnà sytuacj´ kombatantów w tej
cz´Êci Europy, szczególnà uwag´
zwróci∏ na ich trudnà sytuacj´ materialnà, która uniemo˝liwia wi´kszoÊci stowarzyszeniom uczestniczenie w organizowanych przez
ÂFK spotkaniach mi´dzynarodowych, w tym w kongresach.
Warto tak˝e odnotowaç wystàpienie przedstawiciela Danii, który
przedstawi∏ wyniki spotkania przedstawicieli kombatantów Misji Pokojowych ONZ 14 paƒstw, w tym Polski, na którym omówiono sposoby organizowania si´, aby mówiç jednym
g∏osem w sprawach ich dotyczàcych,
zw∏aszcza socjalno-bytowych. Nast´pne spotkanie ma si´ odbyç w Finlandii w roku 2005, zaÊ w Polsce w roku 2007. W sprawie wspó∏pracy ÂFK
z EUROMIL-em, organizacjà rezerwistów krajów Unii Europejskiej, postanowiono, i˝ ta organizacja opracuje i przedstawi szczegó∏owy plan dzia∏alnoÊci i wspó∏pracy.
Na zakoƒczenie, gen. I. Townsend podkreÊli∏ koniecznoÊç orgaKOMBATANT 2004 nr 1

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

Przyj´cie nowych cz∏onków
W czasie plenarnego posiedzenia, Zgromadzenie Ogólne ratyfikowa∏o przyj´cie nowych 8 organizacji
kombatanckich z 7 krajów jako
swych nowych cz∏onków, a mianowicie: 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, Zgromadzenie Ogólne wybra∏o Organ Wykonawczy 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) – wiceprezydent ds. Europy, gen. Sridhar
Shamsher JB Rana (Nepal) – wiceprezydent ds. Azji i Pacyfiku, David
T. Knowles (Wielka Brytania) –
skarbnik generalny.
Rada Naczelna ÂFK wybra∏a ponownie Jana F. H. Loosa (Holandia)
na swego przewodniczàcego oraz ratyfikowa∏a list´ nowych cz∏onków,
wÊród których przedstawicielami Polski zostali ponownie: adw. Witold
Antoniewski (ZIW RP), jako cz∏onek
Rady i Jan Zió∏kowski (ÂZ˚AK) jako zast´pca cz∏onka Rady.

Imprezy towarzyszàce obradom 24 Kongresu ÂFK
SpoÊród licznych imprez towarzyszàcych, uczestnicy Kongresu m.in.
wzi´li udzia∏ w uroczystym z∏o˝eniu

wieƒców pod Pomnikiem Wojny
oraz zwiedzili Po∏udniowoafrykaƒskie Narodowe Muzeum Historii
Wojska w Johannesburgu. Warto odnotowaç, i˝ wewnàtrz Muzeum znajduje si´ szklana gablota poÊwi´cona
polskim weteranom przebywajàcym
w tym kraju, a w niej ró˝ne odznaczenia wojenne polskich kombatantów, zw∏aszcza armii zachodnich, fotografie m.in. przedstawiajàce polskie pododdzia∏y uczestniczàce w defiladzie 26 sierpnia 1942 r. w Johannesburgu. WÊród licznych wydawnictw kombatanckich, jak „Orze∏
Bia∏y”, znajduje si´ równie˝ „Kombatant” nr 2 z 2002 r.

Spotkania nieformalne
Mi´dzy innymi, z inicjatywy Stanis∏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 Andrzeja Romanowicza – prezesa Komitetu Organizacyjnego Obchodu Lotów nad Warszaw´, odby∏o si´ spotkanie w Johannesburgu, którego
celem by∏o omówienie proponowanego programu planowanej na 11
wrzeÊnia 2004 r., w Johannesburgu
uroczystoÊci zwiàzanej z 60. rocznicà Lotów nad Warszaw´ po∏udniowoafrykaƒskich lotników, bioràcych
udzia∏ w lotach zrzutowych dla ˝o∏nierzy Powstania Warszawskiego.
(Tak˝e w zwiàzku z przygotowaniami do tych obchodów – 9 stycznia
2004 r. Andrzej Romanowicz, który
pe∏ni równie˝ funkcj´ prezesa Fundacji Dziedzictwa Polskiego w RPA
– z∏o˝y∏ wizyt´ kierownikowi Urz´du do Spraw Kombatantów i Osób
Represjonowanych, Janowi Turskiemu. – przyp. red.).
Miejscowi Polacy, ju˝ od roku
1947 okazujà swojà wdzi´cznoÊç
po∏udniowoafrykaƒskim kombatantom, organizujàc coroczne obchody rocznic Lotów.
Oprac. prof. Micha∏ CHILCZUK
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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
MARIA PROROK, przewodniczàca Ârodowiska Fordonianek, BARBARA OTWINOWSKA,
autorka scenariusza wystawy „W walce z w∏adzà nieludzkà” oraz TERESA DR˚AL
i HALINA BAZYLEWSKA przyczyni∏y si´ do spe∏nienia zamierzeƒ wielu osób.
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∏ego pokolenia Polaków z narzuconà
nam w∏adzà komunistycznà, by z trudu naszego i znoju Polska powsta∏a,
by ˝yç.
Nie zapominajmy o Nich, bo
wielu walczy∏o o niepodleg∏oÊç Ojczyzny ju˝ podczas I wojny Êwiatowej, walczy∏o o Nià w 1920 r., odnoszàc wspania∏e zwyci´stwo – Cud
nad Wis∏à; walczy∏o w latach II wojny Êwiatowej, a potem trafia∏o za
wi´zienne mury.
Powojenne represje obj´∏y ca∏e
spo∏eczeƒstwo polskie: konspiracj´,
Wojsko Polskie, stronnictwa reaktywowane po wojnie, inteligencj´, duchowieƒstwo, ziemiaƒstwo i wreszcie m∏odzie˝ szkolnà.
Podczas otwarcia wystawy, uroczyÊcie przyj´to Eugeni´ Maresch
w poczet honorowych cz∏onków
Ârodowiska Fordonianek. Ta znana
dzia∏aczka polonijna zorganizowa∏a w Londynie
spotkanie z m∏odzie˝à uczàcà si´
w sobotnich szko∏ach polskich oraz
konkurs szkolny
poÊwi´cony historii lat powojennych za ˝elaznà
kurtynà. Otwarcie
tej niezwyk∏ej wystawy
Eugenia
Maresch poprzePierwsza edycja wystawy w Londynie (POSK 6–23 wrzeÊnia dzi∏a cyklem arty2003 r.). Halina Bazylewska, Eugenia Maresch, Maria Pro- ku∏ów, opublikorok, Barbara Otwinowska.
wanych w prasie

wrzeÊnia 2003 r. w Sali Or∏ów
Polskiego OÊrodka Spo∏ecznoKulturalnego w Londynie Karolina Kaczorowska, ˝ona Prezydenta RP na Uchodêstwie dokona∏a
otwarcia wystawy „W walce z w∏adzà nieludzkà”, zorganizowanej
przez przedstawicielki Ârodowiska
Fordonianek – kobiet, wi´êniarek
politycznych. W ksi´dze pamiàtkowej napisa∏a: Dzi´kuj´ za tak wartoÊciowà historycznie wystaw´, jestem
pewna, ˝e du˝o m∏odych Polaków
skorzysta z tych „smutnych” dla nas
prawdziwych faktów z historii naszego Narodu.
Prezydent Ryszard Kaczorowski
by∏ pierwszym goÊciem na otwarciu,
jak równie˝ w dniu zakoƒczenia wystawy; do ksi´gi pamiàtkowej wpisa∏
nast´pujàce s∏owa: WolnoÊci i niepodleg∏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-
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emigracyjnej. W par´ dni po otwarciu 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 Narodowej zrobi∏a na widzach ogromne
wra˝enie.
Po
zamkni´ciu
ekspozycji
w Londynie, wa˝niejsze plansze zosta∏y przewiezione do Sztokholmu
na ekspozycj´ 17 paêdziernika ub.r.
Wystawa pozostaje pod opiekà Studium Polski Podziemnej, planowana 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 otwarcie nastàpi∏o 10 listopada ub.r. –
w przeddzieƒ Âwi´ta Niepodleg∏oÊci. Wst´g´ na otwarciu przecinali:
El˝bieta Paziewska, burmistrz
Dzielnicy Warszawa W∏ochy oraz
prof. Adam Strzembosz.
Wyg∏oszone zosta∏y krótkie, rzeczowe przemówienia, w tym przedstawiciela ÂZ˚AK Tadeusza Filipkowskiego, który nawiàza∏ do procesu „Liceum”, zakoƒczonego wydaniem najwy˝szego wyroku na
obecnego prezesa ÂZ˚AK Stanis∏awa Karolkiewicza. Jego ˝ona
Hanna urodzi∏a wówczas córk´
Ma∏gosi´ w wi´zieniu na ul. Rakowieckiej.
Na uroczystoÊci wyst´powali
uczniowie szkó∏ ochockich pod kierunkiem Macieja Rayzachera. Od
poczàtku wystawa cieszy∏a si´ wielkim zainteresowaniem.
Halina BAZYLEWSKA
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60. rocznica tragicznych wydarzeƒ

Pami´ci ˝o∏nierzy
Armii Krajowej
27 listopada 2003 r. cz∏onkowie Spo∏ecznej Powiatowej
Rady Kombatantów Zwiàzku Kombatantów Rzeczpo spolitej Polskiej i By∏ych Wi´êniów Politycznych we
W∏oszczowie spotkali si´ z m∏odzie˝à szkolnà w Kurze lowie, by uczciç pami´ç dwudziestu ˝o∏nierzy Placówki Gminnej Armii Krajowej, rozstrzelanych 60 lat temu
przez ˝andarmeri´ niemieckà.
rezes Spo∏ecznej Powiatowej boszcz parafii Kurzelów Daniel
Rady Kombatantów kpt. Wojciechowski wspólnie z m∏odzieMieczys∏aw Migacz wr´czy∏ ˝à odmówi∏ modlitw´ za rozstrzeladyrekcji szko∏y w Kurzelowie Dy- nych. Nast´pnie uczniowie odczyplomy Zarzàdu Wojewódzkiego tali Apel Poleg∏ych. Kombatanci
w Kielcach za aktywnà prac´ na i delegacja szko∏y z∏o˝yli na zbiororzecz Êrodowiska kombatanckiego. wej mogile kwiaty i zapalili znicze.
Otrzymali je: dyrektor Zofia Wój30 listopada br. Spo∏eczna Pocik, Teodora Kocela, Maria Ba∏a, wiatowa Rada Kombatantów
Jan Wawwspólnie
rzos – któz Zarzàry w imiedem Ko∏a
niu wyró˝MiejskoGminnego
nionych
Zwiàzku
podzi´koKombawa∏ za dytantów we
plomy.
W∏oszczoMieczywie zorgas∏aw Minizowa∏a
gacz opouroczywiedzia∏
stoÊç w kom∏odzie˝y
s z k o l n e j , Uczestnicy spotkania przed Domem Kultury w Kurzelowie Êciele parafialnym
wychowawcom i nauczycielom o tragicznym w Kurzelowie ku czci rozstrzeladniu – 27 listopada 1943 r. – gdy nych ˝o∏nierzy 74 pp Placówki
aresztowano i rozstrzelano dwu- Gminnej Armii Krajowej.
W uroczystoÊci wzi´∏y udzia∏
dziestu ˝o∏nierzy Armii Krajowej.
w∏adze Miasta i Starostwa PoM∏odzie˝ szkolna, pod kierunwiatowego, 12 pocztów sztandakiem Jana Wawrzosa, wystàpi∏a
rowych, m∏odzie˝ szkolna, komw spektaklu s∏owno-muzycznym, batanci i parafianie. Msz´ Êw.
nawiàzujàcym do wydarzeƒ sprzed koncelebrowa∏ i homili´ wyg∏osi∏
ks. Daniel Wojciechowski. Po
60 lat.
Po przedstawieniu, uczestnicy mszy Êw. kombatanci i zaproszewraz z pocztami sztandarowymi ni goÊcie spotkali si´ w Domu
udali si´ przed zbiorowà mogi∏´ Kultury w Kurzelowie.
Mieczys∏aw MIGACZ
rozstrzelanych ˝o∏nierzy AK. Pro-

P

KOMBATANT 2004 nr 1

1 wrzeÊnia w Miƒsku Mazowieckim 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 Obwodu „Mewa Kamieƒ” w Miƒsku Mazowieckim, Stowarzyszenie Polskich
Kombatantów w Kraju Ko∏o w Ka∏uszynie, Zwiàzek Inwalidów Wojennych Oddzia∏ w Miƒsku Mazowieckim, Zwiàzek Sybiraków Ko∏o w Miƒsku Mazowieckim. Przewodniczàcym 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 pomordowanych za wolnoÊç Ojczyzny 19401945, odby∏a si´ uroczystoÊç z okazji 64 rocznicy wybuchu II wojny
Êwiatowej. Po uroczystej mszy Êw.,
w której uczestniczy∏y poczty sztandarowe BCh, AK i Ochotniczych
Stra˝y Po˝arnych, kombatanci, w∏adze samorzàdowe powiatu i gminy
Opatów, z∏o˝ono wiàzanki i zapalono znicze przed pomnikiem i na p∏ycie grobowca ks. Walentego Piotrowicza – uznawanego przez partyzantów-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 nabo˝eƒstwie za poleg∏ych i pomordowanych w II wojnie Êwiatowej,
uczestnicy przeszli na rynek miasta,
gdzie przed Pomnikiem Or´˝a Polskiego przeprowadzono Apel Poleg∏ych i z∏o˝ono kwiaty.
Ciàg dalszy na str. 21

17

W ubieg∏orocznym, 12 numerze biuletynu „Kombatant” opublikowaliÊmy obszernà informacj´ na temat Ustawy o dzia∏alnoÊci po˝ytku publicznego i o wolontariacie, pióra Marka Surmaƒskiego, radcy
prawnego w naszym Urz´dzie. Obecnie drukujemy dwa og∏oszenia Urz´du do Spraw Kombatantów
i Osób Represjonowanych, dotyczàce otwartych konkursów ofert na realizacj´ zadaƒ publicznych.
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 podtrzymywania tradycji narodowej, piel´gnowania polskoÊci oraz rozwoju ÊwiadomoÊci narodowej i obywatelskiej.
Rodzaj zadania
Zadanie obejmuje nast´pujàce przedsi´wzi´cia:
1) organizacja krajowych i zagranicznych zjazdów i uroczystoÊci Êrodowisk kombatanckich oraz ofiar wojny i ofiar represji;
2) upami´tnianie miejsc historycznych wydarzeƒ, czynów zbrojnych i innych form dzia∏alnoÊci niepodleg∏oÊciowej, m´czeƒstwa
i represji, a tak˝e upami´tnianie osób zwiàzanych z tymi wydarzeniami, czynami i dzia∏alnoÊcià, w formie pomników, obelisków, tablic pamiàtkowych i epitafiów.

Termin, tryb i kryteria stosowane przy wykonywaniu
wyboru oferty

Dotacja przyznawana b´dzie na dofinansowanie realizacji zadania. Organizacja pozarzàdowa oraz podmioty, o których 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 zakresie i na warunkach okreÊlonych odr´bnà umowà.

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 niektórych 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 charakterze.
JednoczeÊnie Urzàd zastrzega sobie mo˝liwoÊç rozstrzygni´cia konkursu poprzez wybór oferty gwarantujàcej optymalnà realizacj´ zadania, w szczególnoÊci przez organizacj´
kombatanckà, której dzia∏alnoÊç i cele statutowe dajà r´kojmi´ nale˝ytego wykonania zadania.

Termin i warunki realizacji zadania

Dodatkowe informacje

Realizacja zadania powinna nastàpiç w roku 2004 na warunkach ustalonych w umowie mi´dzy Urz´dem do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych a organizacjà pozarzàdowà lub
podmiotem, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy, których oferta 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 zobowiàzane prowadziç odr´bnà ewidencj´ ksi´gowà Êrodków wydatkowanych na realizacj´ zadania. Ponadto wspomniana organizacja 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.

Szczegó∏owe dane dotyczàce wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie
zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego 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 obowiàzujà od dnia 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).

WysokoÊç Êrodków publicznych przeznaczonych
na realizacj´ tego zadania
Na realizacj´ poszczególnych zadaƒ Urzàd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych przeznaczy w formie dotacji kwot´ do 10 tys. z∏.

Zasady przyznawania dotacji

Termin sk∏adania ofert
Oferty powinny byç sk∏adane nie póêniej, ni˝ do dnia:
• 13 lutego, w odniesieniu do zadaƒ przewidzianych do realizacji w I kwartale 2004 roku;
• 20 marca, w odniesieniu do zadaƒ przewidzianych do realizacji w II kwartale 2004 roku;
• 20 czerwca, w odniesieniu do zadaƒ przewidzianych do realizacji w III kwartale 2004 roku;
• 20 wrzeÊnia, w odniesieniu do zadaƒ przewidzianych do realizacji w IV kwartale 2004 roku.
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Informacja o zrealizowanych przez Urzàd do Spraw
Kombatantów i Osób Represjonowanych w 2003 r. zadaniach publicznych tego samego rodzaju i zwiàzanych
z nimi kosztami
W 2003 roku Urzàd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w ramach wspierania zadaƒ zwiàzanych z upami´tnianiem tradycji walk o niepodleg∏oÊç zawar∏ 135 umów na
realizacj´ zadaƒ przez fundacje i stowarzyszenia. ¸àczna kwota Êrodków finansowych dotacji przekazanych na podstawie
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umów wynios∏a 702 088 z∏. Ârodki finansowe bud˝etowej dotacji celowej wydatkowane zosta∏y g∏ównie na realizacj´ nast´pujàcych 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∏.

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 podtrzymywania tradycji narodowej, piel´gnowania polskoÊci oraz rozwoju ÊwiadomoÊci narodowej i obywatelskiej.
Rodzaj zadania
Zadanie obejmuje przedsi´wzi´cia z zakresu dokumentowania oraz upowszechniania tradycji walk o niepodleg∏oÊç
i suwerennoÊç Rzeczypospolitej Polskiej (wydawnictwa, filmy, wystawy itp.).

WysokoÊç Êrodków publicznych przeznaczonych
na realizacj´ tego zadania
Na realizacj´ poszczególnych zadaƒ Urzàd do Spraw
Kombatantów i Osób Represjonowanych przeznaczy w formie dotacji kwot´ do 10 tys. z∏.

Zasady przyznawania dotacji
Dotacja przyznawana b´dzie na dofinansowanie realizacji zadania. Organizacja pozarzàdowa oraz podmioty, o których 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 zakresie i na warunkach okreÊlonych odr´bnà umowà.

Termin i warunki realizacji zadania
Realizacja zadania powinna nastàpiç w 2004 r. na warunkach ustalonych w umowie mi´dzy Urz´dem do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych a organizacjà pozarzàdowà lub podmiotem, których oferta zosta∏a wybrana. Ponadto Urzàd upowa˝niony b´dzie do kontrolowania realizacji zadania. Organizacja pozarzàdowa lub podmiot, których
oferta zostanie wybrana, b´dà zobowiàzane prowadziç odr´bnà ewidencj´ ksi´gowà Êrodków wydatkowanych na realizacj´ zadania. JednoczeÊnie organizacja ta 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:

• 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.
KOMBATANT 2004 nr 1

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 niektórych 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 charakterze.
JednoczeÊnie Urzàd zastrzega sobie mo˝liwoÊç rozstrzygni´cia konkursu poprzez wybór oferty gwarantujàcej optymalnà realizacj´ zadania, w szczególnoÊci przez organizacj´
kombatanckà, której dzia∏alnoÊç i cele statutowe dajà r´kojmi´ nale˝ytego wykonania zadania.

Dodatkowe informacje
Szczegó∏owe dane dotyczàce wzoru oferty realizacji
zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania zawiera rozporzàdzenie Ministra
Gospodarki, Pracy i Polityki Spo∏ecznej z dnia 29 paêdziernika 2003 roku 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 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).
Ciàg dalszy na str 20
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Listy do redakcji

Szanowni Czytelnicy
rzeczyta∏em wspólnie z moimi
kolegami listopadowy numer
„Kombatanta” z 2003 r. oraz zamieszczony w nim wiersz „Na Êmierç
Weterana”.
Nam starym ˝o∏nierzom Polskiego Paƒstwa Podziemnego nasunà∏ on
wiele refleksji, którymi w imieniu
moich kolegów chcia∏bym si´ podzieliç z czytelnikami „Kombatanta”:
S∏uchasz ˚o∏nierzu Polski Podziemnej, Weteranie stary, wspania∏ych, uroczystych przemówieƒ dostojników paƒstwowych w Dniu Weterana. S∏uchasz – w s∏owach wprost nie
do wiary, wyrazów szacunku i podziwu

P

dla tych, którzy walczyli i oddali swojà
krew i ˝ycie za wolnoÊç Ojczyzny.
Stary Weteran ukradkiem ∏z´
ociera z oczu s∏yszàc z ust dostojników te s∏owa.
Niestety, po wznios∏ych i pi´knych przemówieniach nadal ˝yje
w swej paƒstwowej, przeci´tnej egzystencji kombatanckiej. Nie b´d´ jej
jednak komentowaç.
Przypomn´ jednak fragmenty utworu 9 pp Legionów Armii Krajowej Ziemi Zamojskiej 1939–1944:
My partyzanci (…)
ByliÊmy wówczas m∏odzi, ow∏adni´ci
duchem walki i ch´cià odwetu za

gwa∏ty i bestialskie mordy. Dokonywane na naszej ziemi przez zwyrodnia∏e
hitlerowskie hordy. Ka˝dy z nas przysiàg∏
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”

Szanowna Redakcjo Biuletynu „Kombatant”
numerze 11/154 – listopadowym, na stronie czo∏owej, zosta∏ 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 przyw∏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.

W

Czes∏aw JAB¸O¡SKI

Od redakcji: Dzi´kujemy Panu
za ˝yczenia i pozdrowienia. Opublikowany 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 zaistnia∏e nieporozumienie serdecznie
przepraszamy. Pragniemy jednak
wyjaÊniç jego êród∏o. Otó˝ do listu,
który napisa∏ Pan do redakcji biuletynu „Kombatant” za∏àczy∏ Pan
dwa wiersze „Epitafium dla III
NajjaÊniejszej” oraz „Na Êmierç
Weterana”.

Dokoƒczenie ze str. 19
Informacja o zrealizowanych przez Urzàd do Spraw
Kombatantów i Osób Represjonowanych w 2003 r. zadaniach publicznych tego samego rodzaju i zwiàzanych
z nimi kosztami
W 2003 roku Urzàd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w ramach wspierania realizowanych przez
stowarzyszenia, fundacje i inne podmioty gospodarcze
przedsi´wzi´ç wydawniczych – publikacje, wystawy – upami´tniajàcych tradycje walk o niepodleg∏oÊç zawar∏ 77
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Obydwa wiersze sygnowane by∏y pseudonimem „ÂLAD”. Poniewa˝ w swoim liÊcie napisa∏ Pan, i˝
przesy∏a je nam Pan „do ewentualnego wykorzystania”, nie podajàc jednoczeÊnie nazwiska autora
tych wierszy – publikujàc fragment drugiego z wy˝ej wymienionych 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”) pozostaje niewyjaÊniona.

umów. ¸àczna kwota dotacji przekazanych na podstawie powy˝szych umów wynosi 446 751 z∏. Ârodki finansowe bud˝etowej dotacji celowej wydatkowane zosta∏y na realizacj´ nast´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 Sikorski” – 1 przedsi´wzi´cie – 3 000 z∏.
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NASI WSPANIALI STULATKOWIE

Norbert ˚ebrowski

Jubilat, por. Norbert ˚ebrowski z ˝onà
Krystynà

Porucznik Norbert ˚ebrowski –
25 grudnia 2003 r. ukoƒczy∏ 100 lat.
Urodzi∏ si´ 25 grudnia 1903 roku
w miejscowoÊci Michnicze na Wileƒszczyênie.
Na poczàtku 1942 r. zosta∏ zwerbowany 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 wydarzeniach na froncie i nastrojach

˝o∏nierzy niemieckich – informacje te przekazywa∏ do punktów
kontaktowych. Wspó∏dzia∏a∏ z brygadami leÊnymi: „Kmicica”, „¸upaszki” i „Ronina”. Mia∏ przydzia∏ do IV Wileƒskiej Brygady
„Narocz”.
W ramach akcji repatriacyjnej, 25
listopada 1945 r. przyjecha∏ do Polski.
Osiedli∏ si´ na Ziemiach Odzyskanych – 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 Krajowej, Krzy˝em Weterana Walk
o Niepodleg∏oÊç, Odznakà Honorowà „Akcja Burza”, Patentem Weterana Walk o WolnoÊç i Niepodleg∏oÊç Ojczyzny.
Obecnie, por. Norbert ˚ebrowski przebywa z ma∏˝onkà w Domu
Kombatanta w Olsztynie.
Czes∏aw SAWICZ
Redakcja „Kombatanta” sk∏ada
Jubilatowi najlepsze ˝yczenia!

Serdeczne gratulacje
Za wieloletnie zas∏ugi na polu
niesienia pomocy osobom niepe∏nosprawnym prezes Zarzàdu
G∏ównego Zwiàzku Ociemnia∏ych ˚o∏nierzy RP, adwokat
W¸ADYS¸AW GO¸ÑB zosta∏
odznaczony Medalem Êw. Brata
Alberta.
W∏adys∏aw Go∏àb, wieloletni
prezes Zarzàdu G∏ównego ZO˚
RP, pe∏ni równie˝ funkcj´ (od 1997
roku) wiceprezydenta Mi´dzynarodowego Kongresu Ociemnia∏ych Inwalidów Wojennych (IKK). Od ponad trzydziestu lat jest prezesem
Zarzàdu Towarzystwa Opieki nad
Ociemnia∏ymi w Laskach.
Przyznany mu ostatnio Medal
Êw. Brata Alberta nie jest jego jedynym odznaczeniem. Za zas∏ugi
KOMBATANT 2004 nr 1

w pracy spo∏ecznej i niesienie pomocy zosta∏ ju˝ uhonorowany m.in.
Krzy˝em Komandorskim Orderu
Odrodzenia Polski i Orderem Prymasa Polski.
UroczystoÊç dekoracji odb´dzie
si´ 1 marca 2004 r. w Teatrze im. Juliusza S∏owackiego w Krakowie.
Medal wr´czy ks. kardyna∏ Franciszek Macharski – Metropolita Krakowski.
(red.)

Ciàg dalszy ze str. 17

1 wrzeÊnia we Wroc∏awiu obchodzono Dzieƒ Weterana oraz 64. rocznic´ wybuchu II wojny Êwiatowej. Po
mszy Êw. odprawionej w Bazylice
Mniejszej pw. Êw. El˝biety, uczestnicy uroczystoÊci udali si´ autokarami
na Cmentarz ˚o∏nierzy Polskich na
Oporowie, gdzie odby∏ si´ Apel Poleg∏ych, przy Pomniku z∏o˝ono wieƒce. W Klubie ÂOW wr´czono 15 nominacji oficerskich i 65 Patentów Weterana Walk o WolnoÊç i Niepodleg∏oÊç Ojczyzny.

2

wrzeÊnia w Poznaniu zosta∏
otwarty Klub Historyczny im. gen.
dyw. Stefana Roweckiego „Grota”.
Inicjatorami i realizatorami uroczystoÊci by∏ ÂZ˚AK Okr´g Wielkopolska i Instytut Pami´ci Narodowej Oddzia∏ w Poznaniu. Tablic´ poÊwi´conà pami´ci „Grota” ods∏onili prof. W.
Bartoszewski i prof. K. RoweckaTrzebicka. GoÊcie wys∏uchali wyk∏adu prof. W. Bartoszewskiego o Armii
Krajowej i gen. Stefanie Roweckim.

2

wrzeÊnia w Warszawie w koÊciele pw. Êw. Aleksandra zosta∏a ods∏oni´ta tablica poÊwi´cona pami´ci
Zawiszaków – najm∏odszych harcerzy Szarych Szeregów AK. Organizatorami uroczystoÊci by∏y Komenda
Oddzia∏u Warszawskiego Stowarzyszenia Szarych Szeregów oraz Kràg
„Zamek”.

4 wrzeÊnia w Harbutowicach uroczyÊcie obchodzono 64. rocznic´
wybuchu II wojny Êwiatowej i walk 4
Pu∏ku Strzelców Podhalaƒskich stoczonych z Wehrmachtem w Izdebniku, Rudniku i Mogilanach. Po uroczystej mszy Êw. uczestnicy uroczystoÊci przemaszerowali przed pomnik-obelisk zgrupowania oddzia∏ów partyzanckich AK 1944-45, gdzie
zosta∏ przeprowadzony Apel Poleg∏ych. Odnowiony pomnik-obelisk
przekazano pod opiek´ dyrekcji Zespo∏u Placówek OÊwiatowych i m∏odzie˝y szkolnej z Harbutowic.
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autor: Apolinary J. Cynk-Borucki

Kombatanci
ze Sterniczej
Ju˝ od dwudziestu lat mieszkajà kombatanci w swoim Domu przy ulicy Sterniczej w Warszawie.
Otwarty w 1983 roku, jest schronieniem dla stu osiemdziesi´ciu czterech osób. Mimo ˝e nie najm∏odszy, jest nadal wiodàcym, nowoczesnym Domem, do którego bardzo trudno si´ dostaç. Zresztà w Warszawie w ogóle trudno zdobyç miejsce w domu pomocy spo∏ecznej dla kombatantów.
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. internista, stomatolog, urolog, okulista,
psychiatra) oraz 25 piel´gniarek
majàcych dy˝ury w systemie ca∏odobowym. Mieszkaƒcy mogà korzystaç z dobrze wyposa˝onego gabinetu fizykoterapii i sali çwiczeƒ
rehabilitacyjnych, wielu z nich poÊwi´ca si´ swojemu hobby. Niektórzy w przydomowych ogródkach
hodujà kwiaty, inni piszà wspomnienia lub wiersze albo w bibliotece s∏uchajà powieÊci odtwarzanych z kaset. Zapalonym spo∏ecznikiem jest Monika B∏aszczyk,
która od oÊmiu ju˝ lat opiekuje si´
miejscowà kaplicà (gdzie co niedziel´ sà odprawiane nabo˝eƒstwa) i odwiedza chorych.
Apolinary J. Cynk-Borucki jest
plastykiem. W swoich pracach pokazuje dzieje polskich walk o wolnoÊç, cz´sto powraca do lat wojny
i okupacji. Szczególnie przejmujàce
sà jego grafiki obrazujàce walki powstaƒcze w Warszawie w sierpniu
1944 roku.

Zdj´cia: B. Materska

Obchody dwudziestolecia zgromadzi∏y przy Sterniczej wielu przyjació∏ Domu Kombatanta. Byli przedstawiciele naszego Urz´du (delegacji przewodniczy∏ dyrektor Departamentu Stowarzyszeƒ i Spraw SocjalKrzysztof
Skolimowski,
nych
a w sk∏ad jej wchodzi∏ m.in. naczelnik Wydzia∏u Spraw Socjalnych
i Zdrowotnych Andrzej Mossakowski), przedstawiciele w∏adz miasta
i gminy, delegacje z innych domów
pomocy spo∏ecznej oraz liczni mieszkaƒcy. GoÊcie z∏o˝yli na r´ce dyrektora Eugeniusza Jezierskiego gratulacje i serdeczne ˝yczenia, przekazali dla mieszkaƒców podarki i kwiaty.
Po wyst´pie zespo∏u „Andante”,
który bardzo uatrakcyjni∏ uroczystoÊç, jej uczestnicy mieli okazje
obejrzeç wystaw´ malarstwa ˝o∏nierza AK, majora rezerwy Zygmunta
Morawskiego.
Dom Kombatanta przy Sterniczej to nie tylko ponad sto miesz-

Uczestnikom uroczystoÊci zosta∏a zaprezentowana wystawa prac Zygmunta Morawskiego – malarza, plastyka, a tak˝e
aktora. Ulubionym tematem artysty sà
pejza˝e
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Apolinary J. Cynk-Borucki „Pieta”

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

Obaj kombatanci artyÊci, tak jak
inni mieszkaƒcy Domu, zajmujà samodzielne mieszkania. Dzi´ki temu
majà warunki do pracy twórczej.
Dom wyró˝nia si´ w∏aÊnie usytuowaniem mieszkaƒ. Ka˝de z nich
jest bowiem zupe∏nie samodzielne,
z ∏azienkà i ma∏à kuchenkà. W ka˝dym mieszkaƒcy mogà trzymaç ulubionego kota czy psa.
Wa˝nà rol´ w ˝yciu codziennym
Domu pe∏ni Rada Mieszkaƒców,
pracujàca pod przewodnictwem
Krystyny Imroth. Jest to organ doradczy dyrektora, przedstawiajàcy
mu jednoczeÊnie opinie mieszkaƒców w najwa˝niejszych dla Domu
sprawach.
Celem naszego Domu – mówi
dyrektor Jezierski – jest zapewnienie spokojnej, godnej, spe∏nionej
staroÊci wszystkim mieszkaƒcom,
tym obecnie mieszkajàcym i przysz∏ym.
Bo˝ena MATERSKA
KOMBATANT 2004 nr 1

„Missio Reconciliationis”

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

Fot. J. Kmak

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

zes Stowarzyszenia, kmdr Henryk
Leopold Kalinowski – wiceprezes
Stowarzyszenia i jednoczeÊnie kanclerz Kapitu∏y zwiàzkowej odznaki
„Missio Reconciliationis”, a tak˝e
gen. Edward Dysko, prezes Stowarzyszenia Kawalerów Orderu Wojennego Krzy˝a Grunwaldu. Celem
wizyty by∏o uhonorowanie zas∏u˝onych na rzecz tej szlachetnej i humanitarnej idei znaczàcych osobistoÊci w regionie opolskim.
W województwie opolskim, ze
wzgl´du na zamieszkujàcà je mniejszoÊç niemieckà, idea zbli˝enia lu-

dzi ma szczególnà wymow´. Odznaki „Misja Pojednania” otrzymali:
abp Alfons Nossol, wojewoda opolski El˝bieta Rutkowska, marsza∏ek
województwa opolskiego Grzegorz
Kubat, pose∏ MniejszoÊci Niemieckiej Henryk Kroll i Ryszard Zembaczyƒski – prezydent Miasta Opola.
Dokonujàc dekoracji, kmdr Henryk Leopold Kalinowski powiedzia∏, i˝
to wyró˝nienie niewàtpliwie przyczyni
si´ do jeszcze lepszego dzia∏ania dla
dobra publicznego mieszkaƒców
Opolszczyzny.
Stefan SZELKA

Nowe stowarzyszenia

Federacja Stowarzyszeƒ Walk o Niepodleg∏oÊç RP
Dziesi´ç zwiàzków i zrzeszeƒ
kombatanckich nale˝y do powo∏anej z inicjatywy Âwiatowego Zwiàzku ˚o∏nierzy AK Federacji Stowarzyszeƒ Walk o Niepodleg∏oÊç Rzeczypospolitej Polskiej. Na jej czele
stoi, wybrane w lipcu 2003 r., Prezydium Rady Federacji, któremu
przewodniczy prezes Stanis∏aw Karolkiewicz.
„Federacja jest kontynuatorkà
idei i spadkobierczynià dorobku programowego Rzàdu Polskiego na Zachodzie, Polskiego Paƒstwa Podziem-

nego i organizacji niepodleg∏oÊciowych z lat 1949–1956” – stwierdza jej
statut. Celem Federacji jest „integrowanie organizacji cz∏onkowskich wokó∏ wartoÊci le˝àcych u podstaw walki
o wolnà i suwerennà Rzeczypospolità
Polsk´ w latach 1939–1956. Za najwa˝niejsze z tych wartoÊci Federacja
uznaje niepodleg∏oÊç Polski i wolnoÊç
kszta∏towania ˝ycia Polaków wed∏ug
w∏asnych tradycji kulturowych i narodowoÊciowych”.
Zarejestrowana w Sàdzie Rejonowym w Warszawie, Federacja

skupia: Âwiatowy Zwiàzek ˚o∏nierzy AK, Zrzeszenie „WolnoÊç i Niezawis∏oÊç”, Stowarzyszenie „Szare
Szeregi”, Zwiàzek ˚o∏nierzy NSZ,
Zwiàzek Wi´êniów Politycznych
Okresu Stalinowskiego, Zwiàzek
Ociemnia∏ych ˚o∏nierzy RP, Zwiàzek M∏odocianych Wi´êniów Politycznych lat 1944–1956, Ogólnopolski Zwiàzek ˚o∏nierzy AK, Stowarzyszenie Harcerstwa Polskiego
Hufców Polskich, Ogólnokrajowy
Zwiàzek By∏ych ˚o∏nierzy Konspiracyjnego Wojska Polskiego.

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.
REDAKCJA: 00-926 Warszawa, ul. Wspólna 2/4
REDAGUJE ZESPÓ¸: Bo˝ena Materska (red. nacz.), Jolanta I. Adamska
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Od lewej w pierwszym rz´dzie – Stanis∏aw Kicek i Zygmunt
Zakolski, w drugim – Urszula Wolaƒska i Barbara Królikowska, a w trzecim – Monika GreÊ i Bronis∏aw Zago˝d˝on

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

Dom Kombatanta przy
ulicy Sterniczej w Warszawie dzia∏a ju˝ 20 lat.
W uroczystoÊciach rocznicowych, które odby∏y
si´ 11 grudnia 2003 r.,
wzi´∏o udzia∏ wielu
mieszkaƒców Domu
i liczne grono zaproszonych goÊci.

Fot. M. Bednarek

Dom Pomocy Spo∏ecznej KOMBATANT

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

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

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

