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D -Day
60. rocznica làdowania
Aliantów w Normandii

GoÊcie naszego Urz´du

Spotkanie z grupà kombatantów francuskich
24 maja br. w Warszawie, w siedzibie Zwiàzku
Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i By∏ych Wi´êniów Politycznych, zast´pca kierownika Urz´du do Spraw Kombatantów i Osób Re presjonowanych Jerzy Koz∏owski spotka∏ si´
z 48-osobowà grupà kombatantów francuskich,
której przewodniczy∏ Bernard Adeline.
spotkaniu uczestniczyli
tak˝e
przedstawiciele
polskich kombatantów,
m.in. prezes Stowarzyszenia By∏ych
˚o∏nierzy 1 Armii Francuskiej
„Ren i Dunaj” Jan Skowron; wiceprezes ZKRPiBWP Henryk Strzelecki; prezes Zwiàzku Powstaƒców
Warszawskich Zbigniew ÂciborRylski; prezes Krajowego Zwiàzku
By∏ych ˚o∏nierzy PSZ na Zachodzie Stefan Gawlik; W∏odzimierz
Cieszkowski – uczestnik kampanii
francuskiej 1940 r., ˝o∏nierz 2 Dywizji Strzelców Pieszych; Zbigniew
Burakowski – przewodniczàcy Rady Krajowej ˚o∏nierzy PSZ na Zachodzie ZKRPiBWP; Józef KoleÊnicki – prezes Zarzàdu Okr´gu
ZKRPiBWP.

W

W numerze m.in.:
Bohaterowie spod Lagarde . . . . . . . 4
Utrwalone na taÊmie filmowej – rozmowa
z prezesem Zarzàdu Fundacji Filmowej
Armii Krajowej Tadeuszem Filipkowskim 10
Amalgame . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
D-Day . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Szlezwig–Browek–Szlezwig . . . . . . . . . . . 20
59. rocznica forsowania Odry . . . . . . . . . 23
Kombatanci na Êwiecie – Republika
Finlandii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Szkolne konkursy historyczne . . . . . . . . . 32
Apteka przyjazna dla kombatanta... 34
Na ok∏adce: Podczas obchodów 60. rocznicy làdowania Aliantów w Normandii,
6 czerwca br. w Arromanches grupa polskich kombatantów uczestniczy∏a w defiladzie weteranów. Trzeci od lewej: pp∏k
Stefan Gawlik, obok kpt. Eustachy Jaroszenko; drugi od prawej p∏k Jan Skowron
Fot. R. Stankiewicz

2

Spotkanie przebieg∏o
w serdecznej atmosferze. Fot. K. K´pka
GoÊci z Francji interesowa∏a aktualna sytuacja i problemy
Êrodowisk kombatanckich w Polsce.
Wyczerpujàcej informacji na temat
dzia∏alnoÊci Urz´du do Spraw
Kombatantów i Osób Represjonowanych oraz wspó∏pracy z organizacjami kombatanckimi udzieli∏ zebranym minister Jerzy Koz∏owski.
Mówi∏ tak˝e o tym, kto w Polsce
mo˝e uzyskaç uprawnienia kombatanckie oraz jaki jest zakres, finansowanych z bud˝etu paƒstwa, Êwiadczeƒ socjalnych na rzecz kombatantów. Przypomnia∏, i˝ na podstawie
Ustawy z 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach
b´dàcych ofiarami represji wojennych
i okresu powojennego oraz Ustawy
z 31 maja 1996 r. o Êwiadczeniu pieni´˝nym przys∏ugujàcym osobom deportowanym do pracy przymusowej
oraz osadzonym w obozach pracy
przez III Rzesz´ i ZSRR i innych aktów prawnych – w Polsce z ró˝norodnych form pomocy korzysta blisko milion obywateli. Mówi∏ tak˝e
o specyfice ustawy kombatanckiej
z 1991: – jej uwik∏anie w polityczne
i historyczne spory sprawia, ˝e odbiega ona charakterem od wi´kszoÊci
aktów prawnych przyj´tych u naszych
partnerów z Unii Europejskiej
i NATO.
Przypominajàc o udziale Polaków w dzia∏aniach wojennych we
Francji i o pomocy, jakiej Francja
w tamtym okresie udziela∏a Polsce
w tworzeniu si∏ zbrojnych – minister

Jerzy Koz∏owski podkreÊli∏: – Bez
poÊwi´cenia i m´stwa naszego ˝o∏nierza nie by∏oby dzisiejszej zjednoczonej
Europy. Do grona wolnych narodów
Polska wkracza z podniesionym czo∏em.
Spotkanie zakoƒczy∏o si´ wr´czeniem kombatantom z Francji pamiàtkowych znaczków i medali
Urz´du.
Program dwudniowej wizyty grupy
francuskich
kombatantów
w Warszawie (24 i 25 maja br.) przewidywa∏ w pierwszym dniu mi´dzy
innymi udzia∏ w uroczystym sk∏adaniu kwiatów przy symbolicznym
grobie Marsza∏ka Jeana de Lattre
de Tassigny w kwaterze „Ren i Dunaj” na Cmentarzu Wojskowym na
Powàzkach. Przypomnijmy – Marsza∏ek de Tassigny by∏ dowódcà
1 Armii Francuskiej, w sk∏ad której wchodzi∏y 19 i 29 Zgrupowania
Piechoty
Polskiej
(o
akcji
AMALGAME, w efekcie której powsta∏a 1 Armia Francuska oraz
o Zgrupowaniach Piechoty Polskiej
1 Armii Francuskiej w latach
1944–1945 – piszemy na stronach
12–15). W drugim dniu – goÊcie
z Francji z∏o˝yli kwiaty przy Grobie
Nieznanego ˚o∏nierza w Warszawie, a tak˝e spotkali si´ z cz∏onkami
Sekcji Polskiej Stowarzyszenia By∏ych ˚o∏nierzy 1 Armii Francuskiej
„Ren i Dunaj”.
Ewa DUMIN
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strugach zimnego deszczu odbywa∏y si´ 8 maja
przed Grobem Nieznanego ˚o∏nierza w Warszawie uroczystoÊci zwiàzane z 59. rocznicà
podpisania kapitulacji przez III
Rzesz´ i zakoƒczenia dzia∏aƒ
zbrojnych II wojny Êwiatowej
w Europie. Na Placu Marsza∏ka
Józefa Pi∏sudskiego w obecnoÊci
przedstawicieli
najwy˝szych
w∏adz paƒstwowych i wielu przyby∏ych kombatantów nastàpi∏a Warszawa, 8 maja, Plac Marsza∏ka Józefa Pi∏sudskiego. Przed Grobem Nieznanego
uroczysta zmiana posterunku ˚o∏nierza wieniec sk∏adajà: (od lewej) kpt. W∏adys∏aw Matkowski, p∏k Jan Duda,
honorowego. Nast´pnie z∏o˝ono pp∏k Stefan Gawlik oraz p∏k Zbigniew Âcibor-Rylski
Fot. J. Ro˝eƒski
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DZIE¡ ZWYCI¢STWA

Fot. J. Ro˝eƒski

Fot. J. Ro˝eƒski

wieƒce i wiàzanki kwiatów. Jako
pierwsza wieniec z∏o˝y∏a delegacja weteranów wojny. Potem szli
przedstawiciele Prezydenta RP,
Sejmu, Senatu, Prezesa Rady
Ministrów oraz wielu ambasad
i ataszatów. W imieniu Kapitu∏y
Orderu Wojennego Virtuti Militari wieniec z∏o˝yli gen. Stanis∏aw Na∏´cz-Komornicki (kanclerz Kapitu∏y) oraz p∏k Stefan
Ba∏uk, a w imieniu Urz´du ds.
Kombatantów i Osób Represjonowanych jego kierownik mini- Mimo niesprzyjajàcej pogody na Plac Marsza∏ka Józefa Pi∏sudskiego przyby∏o wiele
ster Jan Turski wraz za swym za- delegacji kombatanckich
st´pcà Jerzym Koz∏owskim.
Nast´pnego dnia z∏o˝ono
wieƒce przed Mauzoleum ˚o∏nierzy Radzieckich. Tu równie˝
uczestniczy∏o wielu przedstawicieli ataszatów oraz liczni weterani, a wÊród nich ˝o∏nierze
1 Armii Wojska Polskiego.
Dzieƒ Zwyci´stwa obchodzony
by∏ w ca∏ym kraju. 8 maja w uroczystoÊciach uczestniczyli kombatanci z Dàbrowy Che∏miƒskiej,
a 9 maja w Uniejowicach ko∏o
Z∏otoryi ˝o∏nierskie spotkanie
zorganizowali kombatanci z województwa dolnoÊlàskiego. Rocznic´ uczcili te˝ kombatanci Opolszczyzny, Poznania, Wroc∏awia, Warszawa, 9 maja. Przed Pomnikiem Mauzoleum ˚o∏nierzy Radzieckich wieƒce sk∏aBrzegu, Zwierzyƒca i wielu innych dajà przedstawiciele Kapitu∏y Orderu Wojennego Virtuti Militari, za nimi delegacja
miejscowoÊci.
red.) naszego Urz´du, której przewodniczy wiceminister Jerzy Koz∏owski
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Âwi´to 1 Dywizji Grenadierów Armii Polskiej – Francja 1940
17 czerwca br. Ârodowisko Weteranów 1 Dywi zji Grenadierów Armii Polskiej we Francji obchodzi∏o swoje Êwi´to – rocznic´ bitwy stoczo nej przed 64 laty pod Lagarde na froncie lotaryƒskim. Na program obchodów z∏o˝y∏a si´
msza Êw. w koÊciele Matki Bo˝ej Królowej Pol skich M´czenników oraz uroczyste spotkanie
i z∏o˝enie kwiatów pod Pomnikiem Grenadie rów na skrzy˝owaniu alei Stanów Zjednoczo nych i ul. Grenadierów w Warszawie.
uroczystoÊci uczestniczyli: burmistrz dzielnicy
Praga-Po∏udnie Tomasz
Koziƒski, przedstawiciele Urz´du
ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych, Ministerstwa Obrony
Narodowej, Wojewódzkiego Sztabu
Wojskowego, dowództwa 1 Warszawskiej Dywizji
Zmechanizowanej im. Tadeusza
KoÊciuszki (której ˝o∏nierze pe∏nili wart´ honorowà przy pomniku) oraz poczty
sztandarowe Stowarzyszenia b. ˚o∏nierzy 2 Korpusu gen. Andersa,
miejscowej parafii i trzech szkó∏
z najbli˝szego sàsiedztwa. By∏y te˝
delegacje m∏odzie˝y i nauczycieli
tych szkó∏, na czele z Jadwigà Góralskà – dyrektor Szko∏y Podstawowej
im. Pu∏ków Piechoty Dzieci Warszawy. Ârodowiska kombatanckie reprezentowali przedstawiciele Krajo-

W

Fot. K. K´pka

Podczas uroczystoÊci przemawia∏ sekretarz Ârodowiska Grenadierów prof. Adam Szeworski, obok stoi prezes Ârodowiska
pp∏k Stefan Gawlik

wego Zwiàzku b. ˚o∏nierzy Polskich
Si∏ Zbrojnych na Zachodzie i 1 Dywizji Piechoty im. Tadeusza KoÊciuszki. Rol´ gospodarzy uroczystoÊci pe∏ni∏a garstka 10 weteranów
1 Dywizji Grenadierów spoÊród niespe∏na 40 ˝yjàcych obecnie w Polsce.

Zachodzie pp∏k. Stefana Gawlika,
88-letniego uczestnika walk 1 Dywizji. Nawiàza∏ on do powstania pomnika przed 7 laty z inicjatywy weteranów tej Dywizji, mówi∏ tak˝e
o – b´dàcym efektem kilkuletnich
staraƒ – nadaniu miejscu, w którym
si´ on znajduje, nazwy „Skwer im. 1
Dywizji Grenadierów Francja 1940”.
Z kolei zabra∏
g∏os sekretarz Ârodowiska Grenadierów Adam Szeworski, 86-letni weteran Dywizji, emerytowany profesor Uniwersytetu
Warszawskiego, skupiajàc w swoim
przemówieniu uwag´ na znaczeniu
corocznych obchodów tego Êwi´ta
jako szczególnej okazji do przywo∏ywania w pami´ci spo∏eczeƒstwa losów 1 Dywizji Grenadierów.
Póêniej ks. Krzysztof Jackowski
odmówi∏ modlitw´ za poleg∏ych
i zmar∏ych grenadierów 1 Dywizji,
po czym przy dêwi´kach werbli nastàpi∏o z∏o˝enie pod pomnikiem
wieƒców i wiàzanek kwiatów przez
przedstawicieli w∏adz i urz´dów,
wojska, szkó∏ i Êrodowisk kombatanckich uczestniczàcych w uroczystoÊci. Po odprowadzeniu pocztów
sztandarowych, weterani Dywizji
razem z zaproszonymi goÊçmi udali
si´ do pobliskiej kafeterii w „Blue
Point” na okolicznoÊciowe spotkanie Êrodowiskowe.

Bohaterowie
spod Lagarde

Fot. K. K´pka

W czasie mszy Êw. proboszcz parafii ks. Krzysztof Jackowski wyg∏osi∏ wzruszajàcà homili´ poÊwi´conà
historii powstania i walk 1 Dywizji
Grenadierów. Po mszy Êw. wszyscy
przeszli we wspólnym orszaku pod
Pomnik.
Potem nastàpi∏o krótkie powitanie zebranych wyg∏oszone przez prezesa Krajowego Stowarzyszenia b.
˚o∏nierzy Polskich Si∏ Zbrojnych na

W mszy Êw. w koÊciele Matki Bo˝ej Królowej Polskich M´czenników uczestniczy∏y
poczty sztandarowe trzech szkó∏: Liceum Ogólnokszta∏càcego im. S. Wyspiaƒskiego,
Gimnazjum nr 26 oraz Szko∏y Podstawowej im. Pu∏ków Piechoty Dzieci Warszawy
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Adam SZEWORSKI
Sekretarz Ârodowiska Grenadierów
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Wizyty kierownika Urz´du

Podlasie

Pami´ç o tych, którzy walczyli
o wolnoÊç Polski
Na zaproszenie wojewody podlaskiego i Êrodowisk kombatanckich z Podlasia, 28 maja 2004 r. do Bia∏egostoku na spotkanie
z kombatantami przyjecha∏ Jan Turski, kierownik Urz´du do
Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.
y∏a to druga wizyta ministra
Jana Turskiego na Podlasiu.
W du˝ej sali konferencyjnej
Podlaskiego Urz´du Wojewódzkiego zebra∏o si´ oko∏o 300 cz∏onków
z 32 dzia∏ajàcych na Podlasiu organizacji oraz stowarzyszeƒ kombatantów i osób represjonowanych. Spotkanie rozpoczà∏ wicewojewoda podlaski Jerzy Pó∏janowicz. Przypomnia∏, ˝e kolejni podlascy kombatanci otrzymali Patenty Weterana
Walk o WolnoÊç i Niepodleg∏oÊç Ojczyzny. Ostatnie uroczystoÊci odby∏y
si´ przy udziale m∏odzie˝y szkolnej
w III LO w ¸om˝y i w VIII LO
w Bia∏ymstoku, co by∏o znakomità
lekcjà historii dla uczniów. Mówca
poinformowa∏ m.in., ˝e w lutym
i marcu specjalna delegacja odwiedzi∏a ˝yjàcych na Podlasiu oÊmiu ka-

B

walerów Orderu Wojennego Krzy˝a
Virtuti Militari.
Ministra Jana Turskiego przywita∏ nast´pnie przewodniczàcy
Wojewódzkiej Rady do Spraw
Kombatantów i Osób Represjonowanych w Bia∏ymstoku p∏k w stanie spoczynku Aleksander Urbanowski. GoÊç odwzajemni∏ si´ relacjà o dzia∏aniach podejmowanych przez Urzàd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, w tym o pracach nad przywróceniem uprawnieƒ cz´Êci kombatantów. Sà to ˝o∏nierze, którzy
po powrocie z frontu zostali wcieleni do jednostek KBW, ˝o∏nierze
osadnicy i „leÊni” z Batalionów
Ch∏opskich. Podlascy kombatanci
mówili o swoich problemach, k∏opotach z zakupem leków, dost´-

pem do s∏u˝by zdrowia. Spotkanie
zakoƒczy∏ wojewoda podlaski Marek Strzaliƒski.
Nast´pnie J. Turski w towarzystwie wicewojewody J. Pó∏janowicza
uda∏ si´ do Bielska Podlaskiego,
gdzie zwiedzi∏ Izb´ Pami´ci Narodowej mieszczàcà si´ w szkole muzycznej. Przewodnikami byli tam
kpt. Henryk Baƒkowski ze Âwiatowego Zwiàzku ˚o∏nierzy Armii
Krajowej i mjr Piotr Chomko ze
Zwiàzku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i By∏ych Wi´êniów
Politycznych. Obaj kombatanci sà
cz∏onkami Powiatowego Zespo∏u
do Spraw Obchodów Âwiàt Narodowych i Rocznic Patriotycznych, który powo∏a∏ w powiecie bielskim starosta S∏awomir Jerzy Snarski.
W sk∏ad tego Zespo∏u wchodzà tak˝e pracownicy starostwa, Urz´du
Miasta w Bielsku Podlaskim,
Zwiàzku Harcerstwa Polskiego
i placówek kultury. Po koncercie,
jaki przygotowali uczniowie szko∏y
muzycznej, odby∏y si´ jeszcze spotkania i toczy∏a si´ dyskusja.
Marek J. LIBERADZKI

Gdaƒsk

O sprawach kombatantów
W Pomorskim Urz´dzie Wojewódzkim w Gdaƒsku, 14 kwietnia br.
kierownik Urz´du do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych
Jan Turski wzià∏ udzia∏ w spotkaniu plenarnym Wojewódzkiej Rady
Kombatantów i Osób Represjonowanych Województwa Pomorskiego
i zaproszonych przedstawicieli samorzàdów terytorialnych.
ospodarzem spotkania by∏a
wicewojewoda pomorski
Krystyna Gozdawa-Nocoƒ,
która w swoim wystàpieniu podkreÊli∏a ogromne znaczenie wspó∏dzia∏ania Urz´du Wojewódzkiego z Prezydium Rady Kombatanckiej, reprezentujàcym 34 organizacje kombatanckie województwa pomorskiego. Wspó∏dzia∏anie to realizowane
jest poprzez comiesi´czne spotka-

G
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nia z przedstawicielami wybranych
instytucji i samorzàdów. Programy
spotkaƒ sà opracowywane wspólnie
przez Prezydium Rady i Wydzia∏
Spraw Obywatelskich i Migracji
oraz akceptowane przez wojewod´
pomorskiego Jana Ryszarda Kurylczyka. Przewodniczàcy Rady Tadeusz Siczek podzi´kowa∏ wojewodzie
pomorskiemu za dotychczasowà pomoc i stwarzanie niespotykanej do

tej pory, przyjaznej atmosfery w bie˝àcej wspó∏pracy.
Wystàpienie ministra Jana Turskiego dotyczy∏o dzia∏aƒ Urz´du do
Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w zakresie opieki
zdrowotnej, pomocy socjalnej oraz
wspó∏pracy z administracjà terenowà. Informacji udzielili tak˝e: dyrektor Narodowego Funduszu
Zdrowia Województwa Pomorskiego, Henryk Wojciechowski i dyrektor Departamentu Stowarzyszeƒ
i Spraw Socjalnych UdSKiOR,
Krzysztof P. Skolimowski. Dyskusja
przed∏u˝y∏a wprawdzie spotkanie,
ale wszystkich usatysfakcjonowa∏a.
Konstanty ROSENER
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Wizyty kierownika Urz´du

Miƒsk Mazowiecki

Na zaproszenie
miƒskich kombatantów
7 maja br. kierownik Urz´du do
Spraw Kombatantów i Osób
Represjonowanych Jan Turski
z∏o˝y∏ wizyt´ w Miƒsku Mazo wieckim, gdzie wzià∏ udzia∏
w uroczystoÊciach zwiàzanych
z 59. rocznicà zakoƒczenia
II wojny Êwiatowej.

aproszenie wystosowa∏ przewodniczàcy tutejszej Powiatowej Rady Kombatantów Micha∏
Wasilewski oraz Starosta Miƒski
Czes∏aw Mroczek.
Sekretarz stanu Jan Turski
uczestniczy∏ w uroczystym capstrzyku na Cmentarzu Wojennym
w Miƒsku Mazowieckim, podczas

Z

którego oddano ho∏d poleg∏ym ˝o∏nierzom, obroƒcom Ojczyzny.
Po uroczystoÊciach Jan Turski
wzià∏ udzia∏ w spotkaniu z kombatantami powiatu i miasta, które odby∏o si´ w Miejskim Domu Kultury
w Miƒsku Mazowieckim.
E.D.

Powiatowa rodzina...
kombatancka
owiatowa Rada Kombatantów
– powo∏ana przez Starost´
Miƒskiego 1 wrzeÊnia 2003 r.
dokona∏a zasadniczych zmian w dotychczasowej „strukturze mentalnej”
organizacji kombatanckich na poziomie powiatu miƒskiego.
W III Rzeczypospolitej Polskiej
runà∏ mit jednoÊci kombatanckiej
zorganizowanej w Zwiàzku Bojowników o WolnoÊç i Demokracj´.
W powiecie miƒskim powsta∏o pi´ç
organizacji kombatanckich: Zwiàzek Kombatantów Rzeczypospolitej
Polskiej i By∏ych Wi´êniów Politycznych, Âwiatowy Zwiàzek ˚o∏nierzy
Armii Krajowej Ko∏o Obwodu
„Mewa Kamieƒ”, Zwiàzek Kombatantów Armii Krajowej Obwodu
„Mewa Kamieƒ”, Stowarzyszenie
Polskich Kombatantów w Kraju Ko∏o w Ka∏uszynie, Zwiàzek Inwalidów Wojennych, Zwiàzek Sybiraków.
Rada jest organem opiniodawczo-doradczym Starosty w sprawach
dotyczàcych kombatantów na terenie powiatu, takich jak:

P
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– realizacja zadaƒ w zakresie opieki zdrowotnej i us∏ug opiekuƒczych;
– organizacja na ziemi miƒskiej obchodów historycznych rocznic
upami´tniajàcych walk´ narodu
polskiego o wolnoÊç i niepodleg∏oÊç Polski oraz uczczenia miejsc
ofiar wojny i okresu powojennego;
– analiza sytuacji ˝yciowej kombatantów oraz podejmowanie w tym
zakresie inicjatyw.
Zarzàdzenie Starosty powo∏ujàce Rad´ zosta∏o przyj´te przez
wszystkie stowarzyszenia kombatanckie z uznaniem i wdzi´cznoÊcià,
jako bardzo istotne dla starzejàcego
si´ Êrodowiska weteranów II wojny
Êwiatowej i powojennych polskich
dramatów. Bardzo wa˝nym – nieformalnym aspektem spraw kombatanckich by∏o stworzenie warunków
do integracji stowarzyszeƒ, majàcych ró˝ne rodowody i doÊwiadczenia doznanych krzywd w okresie powojennym, b´dàcych êród∏em poró˝nieƒ przyjació∏ i sàsiadów.

Ju˝ pierwsze spotkanie na posiedzeniu Rady pozwoli∏o prze∏amaç ch∏ód i uprzedzenia. Podzi´kowano Panu StaroÊcie, podano
sobie r´ce, wybrano prezydium reprezentujàce wszystkie stowarzyszenia oraz przewodniczàcego i zast´pc´ – jednog∏oÊnie, bez targów
i ideowych oporów oraz.... starosty
wskazówek.
Starosta Miƒski Czes∏aw Mroczek, lat 41, z pokolenia naszych najm∏odszych dzieci okaza∏ si´ twórcà
jednej powiatowej rodziny kombatanckiej – odnoszàc si´ z szacunkiem
dla zas∏ug i potrzeb bohaterów wojennych u schy∏ku ich ˝ycia. Na
pierwszym miejscu postawi∏ trosk´
o zdrowie i opiek´.
Na kolejne spotkanie zostali zaproszeni dyrektor Zak∏adu Opieki
Zdrowotnej Janusz Sobolewski
wraz z zast´pcà do spraw lecznictwa
Andrzejem Poziemskim w celu u∏atwienia kombatantom dost´pu do
lekarzy pierwszego kontaktu oraz
specjalistów bez oczekiwania w kolejce.
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Zosta∏ tak˝e opracowany kalendarz obchodów wszystkich wa˝nych
wydarzeƒ o znaczeniu paƒstwowym
i lokalnym z udzia∏em w∏adz samorzàdowych, kombatantów, wojska,
m∏odzie˝y szkolnej i spo∏eczeƒstwa
powiatu.
Bioràc pod uwag´, i˝ weterani
wojenni w wi´kszoÊci przekroczyli
ju˝ osiemdziesiàty rok ˝ycia – poza
opiekà medycznà w niektórych
przypadkach potrzebujà opieki socjalnej. Rozpoznania potrzeb w tej
dziedzinie dokonajà stowarzyszenia i na bie˝àco b´dà informowa∏y
Rad´, która wspólnie ze starostà
poczyni starania, by przyjÊç z pomocà w ramach w∏asnych mo˝liwoÊci lub wystàpi o nià do w∏aÊciwych
instytucji.
Wszystkie sprawy kombatantów
najkorzystniej dla nich mogà byç za∏atwione przez urz´dy szczebla powiatowego – bez poÊrednictwa
okr´gowych i wojewódzkich organizacji kombatanckich.
Awanse na stopnie oficerskie
w ramach obowiàzujàcych przepisów mogà byç przesy∏ane przez
Wojskowe Komendy Uzupe∏nieƒ
bezpoÊrednio do Urz´du do Spraw
Kombatantów i Osób Represjonowanych, co skróci∏oby w znaczny
sposób drog´ za∏atwienia sprawy.
Dla osób, których przewa˝ajàca
liczba ukoƒczy∏a 80 rok ˝ycia,
szybkoÊç otrzymania awansu jest
bardzo wa˝na. Ten sam problem
jest z wnioskami odznaczeniowymi
– to ju˝ ca∏a droga krzy˝owa dla bohatera narodowego. Wyd∏u˝a si´ do
dwóch lat i wi´cej.
Ostatnià sprawà jest za∏atwienie po Êmierci kombatanta
uprawnieƒ
wdowy.
W
tym
wypadku tak˝e trzeba staraç si´,
by Êwiadczenie dotar∏o do niej jak
najszybciej.
To by∏yby najwa˝niejsze sprawy
z punktu widzenia kombatantów
i ich w∏adz najni˝szego szczebla.
Micha∏ WASILEWSKI
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60. ROCZNICA BITWY O MONTE CASSINO

Kalendarium obchodów 60. rocznicy Bitwy o Monte Cassino
8 maja w Warszawie-Rembertowie
zosta∏a odprawiona mszy Êw. przez ks.
prob. pp∏k. dr. Marka Pietrusiaka z okazji
59. rocznicy zakoƒczenia II wojny Êwiatowej w intencji uczestników walk zbrojnych
o wolnoÊç i niepodleg∏oÊç Ojczyzny
w czasie II wojny Êwiatowej. Podczas
mszy, w koÊciele pw. Êw. o. Rafa∏a Kalinowskiego zosta∏a ods∏oni´ta tablica
„W ho∏dzie ˝o∏nierzom polskim – uczestnikom walk zbrojnych o wolnoÊç i niepodleg∏oÊç Ojczyzny z najeêdêcami na wszystkich frontach II wojny Êwiatowej”. Tablic´

ods∏onili: Komendant Akademii Obrony
Narodowej gen. broni dr Józef Flis, inicjator i organizator uroczystoÊci – wiceprezes ko∏a ZKRPiBWP p∏k Jan Ziomek oraz
wiceprezes ZG ZKRPiBWP Ryszard Sobierajski. UroczystoÊci odby∏y si´ z udzia∏em sztandarów organizacji kombatanckich oraz w asyÊcie honorowej ˝o∏nierzy
z warszawskiego garnizonu. Ceremonia
zosta∏a po∏àczona z obchodami 60. rocznicy Bitwy o Monte Cassino. Uczestniczyli
w niej prezes Stowarzyszenia By∏ych ˚o∏nierzy Polskich Si∏ Zbrojnych na Zachodzie „Karpatczycy” Tadeusz Czerkawski
i prezes Krajowego Zwiàzku By∏ych ˚o∏nierzy Polskich Si∏ Zbrojnych na Zachodzie Antoni Lipka.

10 maja w siedzibie Urz´du ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych odby∏a
si´ konferencja prasowa ministra Jana
Turskiego na temat programu obchodów
60. rocznicy Bitwy o Monte Cassino.
11 maja w Grudziàdzu zarzàd Ko∏a
Ogólnokrajowego Stowarzyszenia Kombatantów Polskich Si∏ Zbrojnych na Zachodzie zorganizowa∏ uroczystoÊci upami´tniajàce 60. rocznic´ Bitwy o Monte
Cassino. Po mszy Êw. celebrowanej
przez proboszcza ks. kan. Stanis∏awa
Andrika w koÊciele pw. Podwy˝szenia
Krzy˝a Âw., z∏o˝ono kwiaty przed tablicami, upami´tniajàcymi czyny bojowe

˝o∏nierzy Polskich Si∏ Zbrojnych na Zachodzie i 60. rocznic´ Êmierci premiera
i wodza naczelnego gen. W∏adys∏awa
Sikorskiego.

15 maja w Miƒsku Mazowieckim,
w Gimnazjum Miejskim nr 1 im. gen.
W∏adys∏awa Andersa odby∏a si´ uroczystoÊç poÊwi´cenia sztandaru. UroczystoÊç rozpocz´∏a si´ w koÊciele pw. Êw.
Antoniego. Msz´ Êw. celebrowa∏ ks. bp
Kazimierz Romaniuk. GoÊciem honorowym by∏ ostatni Prezydent RP na
Uchodêstwie Ryszard Kaczorowski
z ma∏˝onkà. Po mszy uczestnicy przeszli
do budynku szko∏y, gdzie z∏o˝ono kwiaty pod tablicà pamiàtkowà Armii Krajowej oraz odby∏a si´ cz´Êç artystyczna
poÊwi´cona patronowi, wykonana przez
uczniów gimnazjum. Prezydent Ryszard
Kaczorowski
przekaza∏
sztandar
uczniom gimnazjum, ufundowany przez
Rad´ Rodzicielskà i ofiarodawców, oraz
symbolicznie wbi∏ gwóêdê w drzewce
sztandaru. Nast´pnie to samo czynili
obecni kombatanci i inni fundatorzy. Na
uroczystoÊci byli m.in. burmistrz miasta
Stanis∏aw Grzesiak, starosta Czes∏aw
Mroczek oraz szeÊciu by∏ych ˝o∏nierzy 3
Dywizji Strzelców Karpackich. Podczas
uroczystoÊci por. Jakub Hryniewicki
w imieniu Stowarzyszenia By∏ych ˚o∏nierzy Polskich Si∏ Zbrojnych na Zachodzie
„Karpatczycy” udekorowa∏ dyrektora
gimnazjum Grzegorza Szylberga Pamiàtkowym Krzy˝em 3 Dywizji Strzelców
Karpackich. UroczystoÊç uÊwietni∏a Orkiestra Wojskowa Garnizonu Siedleckiego. Dzi´ki staraniom „Karpatczyków”
w ub.r. szko∏a otrzyma∏a imi´ gen. W∏adys∏awa Andersa i powi´kszy∏a grono
szkó∏ nale˝àcych do Stowarzyszenia
„Klubu Przyjació∏, Szkó∏ i Organizacji
Monte Cassino”.
Ciàg dalszy na str. 11

7

KOMUNIKAT
w sprawie realizacji ustawy z 17 paêdziernika 2003 roku o ustanowieniu
Krzy˝a Zes∏aƒców Sybiru, w cz´Êci dotyczàcej sporzàdzania,
przedk∏adania i rozpatrywania wniosków
Wnioski o nadanie Krzy˝a Zes∏aƒców Sybiru osobom posiadajàcym obywatelstwo polskie i zamieszka∏ym stale w Polsce przedstawia Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej minister w∏aÊciwy
do spraw zabezpieczenia spo∏ecznego. Z inicjatywà uhonorowania
tych osób wyst´pujà do Kierownika Urz´du do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych
w∏adze naczelne zwiàzków i stowarzyszeƒ kombatanckich. Wnioski kierowane do Urz´du bezpoÊrednio przez w∏adze struktur terenowych nie b´dà rozpatrywane.
Po stwierdzeniu zasadnoÊci
sk∏adanych propozycji Departament Wojskowy sporzàdza, przewidziany zarzàdzeniem Prezydenta RP, stosowny wykaz i po akceptacji Kierownika Urz´du – za poÊrednictwem ministra w∏aÊciwego
do spraw zabezpieczenia spo∏ecznego – przesy∏a go wraz z wnioskami do Kancelarii Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej.
Szczególnie wa˝ne jest w∏aÊciwe
sporzàdzenie wniosku. Powinien
byç wype∏niony pismem maszynowym (ewentualnie drukowany
komputerowo) – we wskazanych
rubrykach du˝ymi literami. Wnioski wype∏nione odr´cznie nie b´dà
przyjmowane do realizacji.
Druk wniosku jest opatrzony klauzulà „po wype∏nieniu
ZASTRZE˚ONE”. Dlatego, ˝e
oprócz danych osoby zg∏aszanej do
nadania odznaczenia, musi zawieraç tak˝e informacje o charakterze
ewidencyjnym. Nak∏ada to na w∏adze naczelne zwiàzków i stowarzyszeƒ obowiàzek za∏o˝enia Dziennika Ewidencji Wytworzonych Dokumentów (DEWD) i zarejestrowania w nim ka˝dego wniosku. Nu-
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mer, pod którym dany wniosek zostanie zarejestrowany (np. 1/04),
jest jego numerem ewidencyjnym,
który trzeba wpisaç w przeznaczonych na to miejscach – w lewym
dolnym rogu obydwu stron wniosku. Ponadto w odpowiednich rubrykach nale˝y wpisaç:
– nazw´ jednostki organizacyjnej
zwiàzku lub stowarzyszenia,
w której sporzàdzono wniosek,
– nazw´ miejscowoÊci b´dàcej
siedzibà tej jednostki organizacyjnej,
– sygnatur´ (np. ZG Z–1/04), która sk∏ada si´ z: literowego (2 do
4 liter) oznaczenia jednostki organizacyjnej (np. „ZG” – Zarzàd G∏ówny); wydrukowanej
ju˝ na wniosku litery „Z” oznaczajàcej klauzul´ dokumentu –
„zastrze˝one”; numeru ewidencyjnego z DEWD oddzielonego
od litery „Z” myÊlnikiem,
– dat´ sporzàdzenia wniosku,
– numer egzemplarza wniosku
(je˝eli wniosek wykonywany
jest w jednym egzemplarzu nale˝y wpisaç – „egzemplarz pojedynczy”).
Podobnie, na drugiej stronie
wniosku – oprócz wymienionego
ju˝ numeru ewidencyjnego – nale˝y wpisaç numer egzemplarza
wniosku (ewentualnie „egzemplarz
pojedynczy”), liczb´ wykonanych
egzemplarzy oraz nazwisko osoby
sporzàdzajàcej wniosek.
Pismo przewodnie, za którym
b´dà przesy∏ane do Urz´du do
Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych wnioski o nadanie
Krzy˝a Zes∏aƒców Sybiru (równie˝
w korespondencji pomi´dzy strukturami zwiàzków i stowarzyszeƒ

kombatanckich) powinno zawieraç
wpis o iloÊci za∏àczników (zw∏aszcza zastrze˝onych) oraz powinno
byç opatrzone (w prawym górnym
rogu) nadrukiem

ZASTRZE˚ONE
po od∏àczeniu za∏àczników jawne
Egz. Nr ..........
Znajdujàce si´ na pierwszej
stronie formularza rubryki, przeznaczone na wpis numeru rejestru i numeru pozycji w wykazie,
nale˝y pozostawiç bez ˝adnych
wpisów – zostanà one wype∏nione w Urz´dzie do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych lub w Ministerstwie Spraw
Zagranicznych oraz w Kancelarii
Prezydenta RP.
Sporzàdzajàcy wniosek powinien umieÊciç swojà piecz´ç
i podpis w rubryce 13 pod uzasadnieniem wniosku, a rubryk´
numer 14 pozostawiç na wpis
w∏adz naczelnych zwiàzku lub
stowarzyszenia kombatanckiego.
Wolnà pozostawiamy rubryk´ 15
wniosku.
Przy rozpatrywaniu przed∏o˝onych wniosków istotne jest, aby ich
uzasadnienie by∏o zgodne z wymaganiami zawartymi w § 3 ust. 2 rozporzàdzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 stycznia
2004 r. w sprawie nadawania Krzy˝a Zes∏aƒców Sybiru. Uzasadnienie
powinno zawieraç informacj´, czy
osoba proponowana do odznaczenia w chwili deportacji posiada∏a
obywatelstwo polskie; czas i miejsce deportacji; w przypadku osoby
urodzonej na zes∏aniu – czy w chwili deportacji choçby jedno z rodziców posiada∏o obywatelstwo polKOMBATANT 2004 nr 6/7

p∏k Jan OZGA
Dyrektor Departamentu Wojskowego

Ustaw´ o ustanowieniu Krzy˝a Zes∏aƒców Sybiru (Dz.U. Nr 225 z 2003 r.,
poz. 2230) oraz Rozporzàdzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie nadawania Krzy˝a Zes∏aƒców Sybiru (Dz.U. Nr 13 z 2004 r., poz. 112) publikowaliÊmy w „Kombatancie” nr
2/2004 r. Wzór wniosku okreÊla za∏àcznik nr 1 do Rozporzàdzenia Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej.
Formularz wniosku znajduje si´ na
stronie internetowej Urz´du ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych,
adres: www.udskior.gov.pl.
Mo˝na go równie˝ otrzymaç w zarzàdach g∏ównych i okr´gowych organizacji kombatanckich.
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Opieka zdrowotna

Przychodnia dla kombatantów
Od 19 kwietnia br. dzia∏a w naszym
szpitalu przychodnia dla kombatantów
– poinformowa∏ dyrektor Szpitala Praskiego pw. Przemienienia Paƒskiego
Andrzej Koronkiewicz podczas spotkania 22 kwietnia br. z inicjatorami
przedsi´wzi´cia – Spo∏ecznà Radà
Kombatantów na Pradze Pó∏noc
– oraz w∏adzami dzielnicy Praga Pó∏noc. W spotkaniu uczestniczy∏ równie˝
przedstawiciel Uds.KiOR – naczelnik
Wydzia∏u Spraw Socjalnych i Zdrowotnych Andrzej Mossakowski.

zi´ki staraniom Êrodowisk kombatanckich o u∏atwienie dost´pu
do lekarzy specjalistów i specjalistycznych Êwiadczeƒ medycznych powsta∏a
przychodnia dla kombatantów na terenie Szpitala Praskiego.
Na spotkaniu przedstawicieli Spo∏ecznej Rady Kombatantów i w∏adz
dzielnicy, dyrektor Koronkiewicz powiedzia∏, ˝e kombatanci mogà ju˝ korzystaç z przychodni.
PodkreÊli∏, ˝e dy˝ur pe∏ni lekarz internista, który kieruje zainteresowanych na konsultacje i badania specjalistyczne w oddzia∏ach szpitalnych.
Diagnostyka obejmuje: choroby wewn´trzne o profilu geriatrycznym, chirurgi´ ogólnà, naczyniowà, urazowà
i ortopedycznà, urologi´, diabetologi´, nefrologi´ i kardiologi´. Dyrektor
szpitala zadeklarowa∏, ˝e po rozpoznaniu najbardziej niezb´dnych kombatantom Êwiadczeƒ istnieje mo˝liwoÊç stworzenia dost´pu do lekarzy
innych specjalizacji. W zakresie podstawowej opieki zdrowotnej kombatanci pozostajà pod opiekà lekarzy rodzinnych w swoich przychodniach rejonowych. By móc skorzystaç z porad
lekarzy, którzy przyjmujà w przychodni dla kombatantów przy Szpitalu Praskim, nie sà potrzebne skierowania od
lekarza pierwszego kontaktu, wystar-
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skie. Nale˝y równie˝ za∏àczyç kserokopie dokumentów potwierdzajàcych fakt deportacji, najlepiej kserokopi´ zaÊwiadczenia o uprawnieniach kombatantów i osób represjonowanych, w którym wpisano
uprawnienia z tytu∏u deportacji (str.
1 do 4), ewentualnie innych posiadanych dokumentów.
Wnioski o nadanie Krzy˝a osobom nieposiadajàcym obywatelstwa polskiego lub zamieszka∏ym
stale za granicà przedstawia Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej minister w∏aÊciwy dla spraw
zagranicznych. Wnioski o uhonorowanie tych osób sk∏adajà do Ministerstwa Spraw Zagranicznych –
za poÊrednictwem polskich placówek dyplomatycznych lub urz´dów konsularnych – w∏adze zwiàzków i stowarzyszeƒ kombatanckich, funkcjonujàcych w kraju pobytu.
Szczegó∏owe zasady sporzàdzania i przedk∏adania wniosków
o nadanie Krzy˝a Zes∏aƒców Sybiru
osobom nieposiadajàcym obywatelstwa polskiego lub zamieszka∏ym
stale za granicà okreÊli Minister
Spraw Zagranicznych, na podstawie rozporzàdzenia Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia
12 stycznia 2004 r. w sprawie nadawania Krzy˝a Zes∏aƒców Sybiru.

Uczestnicy spotkania poÊwi´conego nowo otwartej przychodni

czy przy zg∏oszeniu okazaç legitymacj´ kombatanckà. Mo˝na rejestrowaç
si´ telefonicznie. Do przychodni mogà zg∏aszaç si´ kombatanci z terenu
województwa mazowieckiego.
Przewodniczàcy Spo∏ecznej Rady
Kombatantów na Pradze Pó∏noc p∏k
Czes∏aw Lewandowski, opierajàc si´
na statystykach przygotowanych
przez Urzàd ds. Kombatantów
i Osób Represjonowanych, poda∏, ˝e
w Warszawie mieszka ok. 55 tys.
kombatantów i wdów (wdowców) po
kombatantach i zapewni∏, ˝e ch´tnych do korzystania z us∏ug przychodni b´dzie na pewno bardzo du˝o. Statystyki dotyczàce ich stanu
zdrowotnego pokazujà, ˝e potrzebujà oni specjalistycznych Êwiadczeƒ
medycznych w znacznie szerszym zakresie ni˝ inne grupy spo∏eczne.
Przychodnia dla kombatantów
z pewnoÊcià rozwià˝e wiele problemów zwiàzanych z dost´pem do lekarza specjalisty. Cenna inicjatywa
Spo∏ecznej Rady Kombatantów spotka∏a si´ ze zrozumieniem ze strony
Êrodowiska lekarskiego, w∏adz samorzàdowych, zyska∏a poparcie m.in.
Urz´du ds. Kombatantów i Osób
Represjonowanych. Dzi´ki zaanga˝owaniu kombatantów dosz∏o do tak
szybkiej realizacji pomys∏u i spe∏nienia oczekiwaƒ Êrodowiska.
K.K.

Wszystkim zainteresowanym podajemy adres przychodni dla kombatantów:
Szpital Praski pw. Przemienienia Paƒskiego, Al. SolidarnoÊci 67, Warszawa
tel. centrali 818 50 61 – recepcja wew. 1307, dyrekcja tel. 619 69 43
Nadzór organizacyjny sprawuje zast´pca dyrektora ds. Êwiadczeƒ zdrowotnych
dr n. med. Marian Kulicki – tel. 619 23 26.
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Utrwalone
na taÊmie filmowej
Rozmowa z prezesem Zarzàdu Fundacji Filmowej Armii
Krajowej Tadeuszem Filipkowskim

Przed dziesi´ciu laty jednym ze znaczàcych akcentów obchodów pi´çdziesiàtej rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego by∏ dokumentalny film Krzysztofa Langa, zrealizowany przez nowo powsta∏à Fundacj´
Filmowà Armii Krajowej. A teraz?
– Fundacja nasza powsta∏a jako
struktura epizodyczna, z zadaniem
wyprodukowania tego jednego filmu. Zamierzenie zrealizowano, chyba z powodzeniem, bo film emitowa∏a tak˝e TVP oraz kilka sieci w innych krajach, dotar∏ do szkó∏ i wojska. Wiemy tak˝e, ˝e jeszcze w tej
chwili pirackie kopie tego tytu∏u
rozpowszechniane sà z powodzeniem w Kanadzie i USA. Okaza∏o
si´, i˝ istnieje zapotrzebowanie na
filmowe przedstawienie okaleczanych, bàdê przemilczanych fragmentów naszej historii, a wi´c Fundacja
jest po prostu potrzebna. Dotychczas zrealizowaliÊmy jedenaÊcie filmów. W∏aÊnie w czerwcu br. ukoƒczyliÊmy godzinny film „Powstanie
Warszawskie po szeÊçdziesi´ciu latach” w re˝. Andrzeja Sapiji.
A wi´c jeszcze jedno przypomnienie
przebiegu narodowego dramatu?
– To nie tak. Film jest realizowany nie tyle z myÊlà o kombatantach,
co kierowany do m∏odzie˝y. To roz-
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mowa, czy raczej monolog ojca,
urodzonego 10 lat po wojnie, skierowany do jego kilkunastoletniego
syna. To opowieÊç o znaczeniu, jakie Powstanie wywar∏o na losach
i psychice naszego spo∏eczeƒstwa,
o dzisiejszej ocenie wydarzeƒ
sprzed 60 lat. Mówià o niej zarówno
uczestnicy Powstania, jak np. Jan
Nowak-Jezioraƒski, cichociemny
p∏k Stefan Ba∏uk, ówczesny siedemnastoletni podchorà˝y Jan GluthNowowiejski, który zresztà ci´˝ko
ranny podczas walk, przez wiele tygodni ukrywa∏ si´ po kapitulacji
w opustosza∏ym mieÊcie. Mówià
tak˝e historycy, mi´dzy innymi
Norman Davies. Mówià i m∏odzi.
Rzecz jasna, ilustracjà ich wypowiedzi sà fragmenty powstaƒczych kronik nakr´cone w czasie walk.
Kiedy mamy szans´ zobaczyç ten
film?
– Mam nadziej´, ˝e w TVP i TV
„Polonia” jeszcze przed obchodami
rocznicowymi. Ponadto w ka˝dej
chwili mo˝na nabyç kaset´ VHS zarówno w wersji polskiej, jak i angielskiej czy niemieckiej. ChcielibyÊmy,
by i ten film dotar∏ do szkó∏, do wojska, do Êrodowisk polonijnych, a nade wszystko do rodzin – chocia˝by
jako prezent dziadków dla wnuków.
Co Pan uwa˝a za najwi´kszy sukces
Fundacji?
– Chyba to, ˝e jeszcze w ogóle istniejemy. JesteÊmy strukturà „non
profit”, a wi´c wszystkie ewentualne
zyski z natury rzeczy przeznaczamy
na cele statutowe, czyli dalszà produkcj´. A film dokumentalny,
zw∏aszcza o tematyce historycznej,
niestety nie przynosi zysków. Zabie-

gamy wi´c gdzie si´ tylko da
o wsparcie finansowe. Rada Fundacji (kieruje nià obecnie senator Olga
Krzy˝anowska) od chwili powo∏ania
pracuje spo∏ecznie, Zarzàd w ubieg∏ym roku, podczas kolejnego kryzysu finansowego, pokrywa∏ z w∏asnych emerytur koszty telefonów,
korespondencji, przejazdów. Pracujemy na prywatnych komputerach.
Bliska nam Fundacja Polskiego
Paƒstwa Podziemnego zapewnia
bezp∏atnie dwa razy w tygodniu lokal (przez kilka lat nasza siedzibà
by∏ ... korytarz w ZG ÂZ˚AK),
produkcj´ prawie ka˝dego tytu∏u
wspiera Urzàd m.st. Warszawy,
czasami Rada Ochrony Pami´ci
Walk i M´czeƒstwa. Tak˝e Urzàd
ds. Kombatantów, choç ostatnio
zdarzy∏ si´ wyjàtek.
Mamy w dorobku cztery nagrody
na festiwalach dokumentalnych,
w tym trzy mi´dzynarodowe.
Wspó∏pracujemy z najlepszymi dokumentalistami. Nasz film „Polskie
Paƒstwo Podziemne”, wprawdzie
po d∏ugich staraniach, znalaz∏ si´ 27
wrzeÊnia ub.r. na antenie 2 programu w porze najwi´kszej oglàdalnoÊci. I odniós∏ sukces. Wierz´, ˝e b´dzie coraz lepiej.
Wróçmy jeszcze do dorobku filmowego.
– Oprócz wspomnianych, zainteresowanie budzi∏ film „Armia Krajowa – Armia Podziemna” i cykl „Armia Krajowa na Kresach”. Re˝. Józef G´bski zaprezentowa∏ pozycje:
„Wokó∏ Ostrej Bramy”, „Niemen –
rzeka niezgody” i „We Lwowie” –
poÊwi´cone nieznanym wi´kszoÊci
widzów zmaganiom AK z dwoma
KOMBATANT 2004 nr 6/7

okupantami. Z kolei re˝. Wincenty
Ronisz w filmie „Kryptonim «Po˝oga»” opowiedzia∏ o dramacie wo∏yƒskim z lat 1939–1945, a w filmie
„Byli ˚o∏nierzami «Jod∏y»” o epopei partyzantów z Gór Âwi´tokrzyskich i ziemi radomskiej. Powsta∏
tak˝e reporta˝ o budowie Pomnika
Armii Krajowej i Polskiego Paƒstwa
Podziemnego oraz jego poÊwi´ceniu przez Ojca Âwi´tego Jana Paw∏a II, zrealizowany przez autora wysoko ocenianego filmu „Akowcy”,
Krzysztofa Nowaka-Tyszowieckiego. Przypomn´ raz jeszcze „Polskie
Paƒstwo Podziemne” w realizacji
Andrzeja Sapiji. Wszystkie te filmy
˝yjà, a kasety VHS mo˝na kupiç
w siedzibie naszej Fundacji, historycznym gmachu PAST-y przy ul.
Zielnej 39 w Warszawie.
Jakie sà dalsze plany Fundacji?
– Chcia∏oby si´ powiedzieç plany i marzenia, bo nie wszystko
uda∏o nam si´ zrealizowaç. Tak
np. Jerzy Stefan Stawiƒski, scenarzysta „Kana∏u” i „Akcji pod Arsena∏em”, zresztà ˝o∏nierz mokotowskiej „Baszty”, napisa∏ interesujàcy scenariusz pt. „Przed Powstaniem”. TVP zakupi∏o scenariusz i ... od∏o˝y∏o go na pó∏k´. Ponoç zabrak∏o Êrodków. Natomiast
w koƒcowym okresie realizacji
znajduje si´ fabularyzowany dokument Antoniego Krauzego „Pami´tnik”, oparty na odnalezionych
zapiskach Tadeusza Gajcego, a poÊwi´cony powstaƒczym poetom.
Film powsta∏ z inspiracji WFDiF,
jesteÊmy jego koproducentem. B´dzie ukoƒczony w lipcu.
Przygotowujemy tak˝e produkcj´ filmu o udziale polskich kobiet
podczas zmagaƒ w latach II wojny.
Od wojennego Pogotowia Harcerek z wrzeÊnia 1939 r. poczynajàc,
poprzez s∏u˝b´ kobiet w PSZ na
Zachodzie, losy kobiet-˝o∏nierzy 1
Armii WP, które po przejÊciu ∏agrów i trudów frontu doczeka∏y si´
w ostatnich latach szkalowania oraz
∏àczniczek i sanitariuszek w oddziaKOMBATANT 2004 nr 6/7

∏ach partyzanckich i Powstaniu.
Obraz ten chcemy sfinalizowaç
przed przysz∏orocznà rocznicà zakoƒczenia wojny z Niemcami.
A marzenia? Chcia∏oby si´, po
pierwsze, przenieÊç dorobek Fundacji na nowy noÊnik, robiàcy
ostatnio karier´ – p∏yty DVD. Zrealizowaç tak˝e film – a nie by∏o takiego – o tragedii Zamojszczyzny,
o ˝o∏nierzach BCh, wreszcie
i o „˝o∏nierzach wykl´tych” – ludziach, dla których bez ich winy zabrak∏o miejsca w powojennej Polsce. Czy nie zabraknie czasu, si∏
i Êrodków? Jestem optymistà.
Przed dziesi´ciu laty Zarzàd
podjà∏ prac´ w zespole trzyosobowym. Odesz∏a na wiecznà wart´ pani Teresa Nowak. Ciàgniemy wi´c
ten wózek, wspierani przed rad´
Fundacji w dwójk´: Anna Jakubowska, ˝o∏nierz „ZoÊki”, uczestniczka
Powstania, a po wojnie wieloletni
wi´zieƒ i ja. Nasza s∏u˝ba trwa.
Gratuluj´. Dzi´kuj´ za prezentacj´
Fundacji i ˝ycz´, by spe∏ni∏y si´
marzenia.
Rozmawia∏ Adam DOBRO¡SKI
TADEUSZ FILIPKOWSKI, od
wrzeÊnia 1943 r. cz∏onek Szarych
Szeregów – Zawisza. W latach
1945–1949 i ponownie od 1956 r.
w ZHP, harcmistrz, major. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego,
Wydzia∏ Filologii, z nakazem pracy
w Filmowej Agencji Wydawniczej.
Pracownik i wspó∏pracownik wielu
redakcji. Od 1956 r. cz∏onek Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich,
cz∏onek i dwukrotny prezes Klubu
Dziennikarzy Turystycznych, cz∏onek Klubu Krytyki Filmowej
(FIPRESCI). Nagrody SDP I, II i III
stopnia. W latach 1992–1999 i od
marca 2004 r. rzecznik prasowy
w Âwiatowym Zwiàzku ˚o∏nierzy
AK. Od 1994 r. prezes Zarzàdu Fundacji Filmowej Armii Krajowej.

60. ROCZNICA BITWY
O MONTE CASSINO

Ciàg dalszy ze str. 7

16 maja w Bia∏ymstoku, w koÊciele
garnizonowym pw. Êw. Jerzego ks. p∏k Tadeusz Pa∏uska odprawi∏ msz´ Êw. w intencji polskich ˝o∏nierzy poleg∏ych i zmar∏ych, którzy walczyli pod Monte Cassino.
Przy znajdujàcej si´ w koÊciele tablicy pamiàtkowej gen. W∏adys∏awa Sikorskiego
delegacje kombatantów z∏o˝y∏y wiàzanki
kwiatów.
21 maja w Poznaniu dla uczczenia 60.
rocznicy bitwy o Monte Cassino Zarzàd
Okr´gowy ZKRPiBWP oraz Zarzàd wojewódzki Ligi Obrony Kraju zorganizowa∏y
spotkani – konferencj´ uczestników walk
PSZ na Zachodzie. Obecni byli przedstawiciele w∏adz z wicewojewodà wielkopolskim,
uczestnicy walk na innych frontach II wojny
Êwiatowej, m∏odzie˝ szkó∏ podstawowych
z Poznania i Pobiedzisk noszàcych imiona
bohaterów walk o Monte Cassino. Informacj´ o sytuacji na frontach przedstawi∏ prezes Zarzàdu Okr´gu ZKRPiBWP p∏k Janusz
Rad∏owski, a wspomnieniami podzieli∏ si´
mjr Jerzy Wojsym-Antoniewicz. Spotkanie
uÊwietni∏ wyst´p chóru Nauczycieli im. I. J.
Paderewskiego.

31 maja w Warszawie, w „Domu Kombatanta” odby∏ si´ koncert z okazji 60. rocznicy Bitwy o Monte Cassino. Wystàpi∏ chór
AK „Nowogródzkie Or∏y”, kierowany przez
por. Wac∏awa Fiszera, pod batutà Hanny
Wójcik, przy akompaniamencie Beaty Nowickiej. W repertuarze by∏y pieÊni: partyzanckie, patriotyczne, wojskowe oraz pieÊni
zwiàzane z Bitwà o Monte Cassino. Kombatanci: Maria Bednarek, Helena Grabowska
„Cisagra”, pchor. W∏adys∏aw Wojtasik, ppor.
Czes∏aw Szyd∏owski „S´k” recytowali wiersze w∏asne oraz innych poetów. S∏owo wià˝àce prowadzi∏ Edward Budzyƒski.
oprac. K.K.
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Zgrupowania Piechoty Polskiej
1 Armii Francuskiej
„Ren i Dunaj” – 1944–1945
àdowanie aliantów w Normandii w czerwcu 1944 r.,
w którym wzi´∏y udzia∏ polskie jednostki wojskowe, uwa˝ane
jest przez niektórych historyków za
najwi´ksze i najbardziej krwawe
w historii wojen. Polski akcent sprawia, ˝e jest ono w naszym kraju
szczegó∏owo znane. Tymczasem

L

w okresie, kiedy toczy∏y si´ walki na
przyczó∏ku normandzkim, 15 sierpnia 1944 r. na Riwierze francuskiej
w rejonie Marsylii i Tulonu przeprowadzono operacj´ desantowo-morskà z udzia∏em si∏ amerykaƒskich
i francuskiego zgrupowania wojsk
zwanego Armià „B”, dowodzonà
przez genera∏a Jean de Lattre de

mii afrykaƒskiej, a tak˝e jednostek
walczàcych na pó∏wyspie apeniƒskim (m.in. o Monte Cassino). Swój
szlak bojowy Armia „B” rozpocz´∏a
zajmowaniem wyspy Elby.
Po wylàdowaniu w Prowansji,
wspó∏dzia∏ajàc z si∏ami amerykaƒskimi Armia wyzwoli∏a Marsyli´ i Tulon oraz po∏udniowe wy-

Fot. K. K´pka

Amalgame

Fot. K. K´pka

Kombatanci ze Stowarzyszenia By∏ych ˚o∏nierzy 1 Armii
Francuskiej „Ren i Dunaj” oraz weterani z Francji 24 maja br. wspólnie z∏o˝yli kwiaty przed symbolicznym grobem
Marsza∏ka Jeana de Lattre de Tassigny, który znajduje si´
w kwaterze „Ren i Dunaj” na Cmentarzu Wojskowym na
Powàzkach w Warszawie. W uroczystoÊci uczestniczy∏ attaché wojskowy Ambasady Francuskiej p∏k Jean-Sébastien Tavernier.
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Tassigny, przysz∏ego
marsza∏ka Francji.
Dowodzi∏ on francuskim desantem z pok∏adu polskiego statku „MS Batory”.
W sk∏ad tej armii,
utworzonej w Afryce,
wchodzi∏y
zwiàzki
i oddzia∏y kolonialne
z ˝o∏nierzami z francuskich posiad∏oÊci
zamorskich, stàd ich
nazwy:
pó∏nocnoafrykaƒskie, marokaƒskie, senegalskie,
tunezyjskie itp. Francuzi w tych jednostkach stanowili mniejszoÊç,
zajmowali
g∏ównie stanowiska
oficerskie – dowódcze. Armia „B” utworzona zosta∏a w drugiej po∏owie 1944 r.
w Algierii. W jej sk∏ad
weszli doÊwiadczeni
˝o∏nierze dawnej armii francuskiej, którzy przedostali si´ do
Afryki
nielegalnie
oraz ˝o∏nierze tzw. ar-

brze˝e Francji, a nast´pnie
wspólnie z Amerykanami, nacierajàc w kierunku pó∏nocnym
wzd∏u˝ doliny Rodanu, opanowa∏a po∏udniowà i po∏udniowowschodnià Francj´.
W listopadzie 1944 r. Armia „B”
dotar∏a do Wogezów i Alzacji, wyzwalajàc m.in.: Lyon, Autun, Belfort, Miluz´. W tej ofensywie w kierunku pó∏nocnym Armi´ wspomaga∏y si∏y partyzanckiego ruchu oporu, w tym oddzia∏y polskie, np. przy wyzwalaniu
miasta Autun wyró˝ni∏ si´ batalion
im. Adama Mickiewicza dowodzony
przez mjra Mieczys∏awa Bargiela.
Ofensywa francusko-amerykaƒska
nie doprowadzi∏a jednak do ca∏kowitego wyparcia Niemców z Alzacji.
W rejonie miasta Colmar pozosta∏
niemiecki przyczó∏ek na Renie, którego broni∏a XIX Armia niemiecka
w sile dwóch korpusów armijnych:
(63 i 64).
Tymczasem alianckie si∏y, tj. 6
Grupa Armii USA1 genera∏a Deversa, w sk∏ad której wchodzi∏a Armia
„B”, by∏y os∏abione i wyczerpane
ofensywà, potrzebowa∏y znacznego
wzmocnienia. By∏o to wa˝ne zw∏aszcza wobec pot´˝nej kontrofensywy
niemieckiej w Ardenach. W tym czaKOMBATANT 2004 nr 6/7
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Tote˝ jesienià 1944 r. realizujàc rozkaz genera∏a de
Gaulle’a z 28 sierpnia tego
roku przeprowadzono akcj´
zwanà „Amalgame”. Polega∏a ona na zespoleniu
wszystkich oddzia∏ów partyzanckich niezale˝nie od ich
zabarwienia politycznego,
w tzw. Francuskie Si∏y Wewn´trzne (Forces Fran˜aises
de l’Intérieur – FFI) i po∏àczeniu ich z Armià „B”.
W ten sposób powsta∏a 1 Armia
Francuska2, której dowódcà zosta∏
genera∏ Jean de Lattre de Tassigny.
Jemu to genera∏ de Gaulle poleci∏
przeprowadzenie akcji „Amalgame”.
JeÊli chodzi o cudzoziemców wywodzàcych si´ z francuskiego ruchu
oporu, przewidziano zaciàg do Legii Cudzoziemskiej bàdê do jednostek francuskiej armii pod warunkiem przyj´cia przez nich obywatelstwa francuskiego. Na takie rozwiàzanie dowódcy polskich oddzia∏ów
partyzanckich FTP/FFI nie mogli
si´ zgodziç. Tote˝ w paêdzierniku
1944 r. powo∏ana zosta∏a przez emigracyjny Komitet Wyzwolenia Narodowego (Comité de Libération
Nationale – CLN) Komisja Wojskowa, której zadaniem by∏a koordynacja wszelkich poczynaƒ o znaczeniu
wojskowym. Chodzi∏o g∏ównie
o prowadzenie staraƒ u w∏adz francuskich w celu utworzenia polskich
formacji o charakterze narodowym,
które wchodzi∏yby w sk∏ad armii
francuskiej. Pertraktacje prowadzone we francuskim Ministerstwie
Wojny i Sztabie Generalnym przynios∏y rezultaty – przede wszystkim
KOMBATANT 2004 nr 6/7
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sie genera∏ de Gaulle stwierdzi∏, ˝e
silne i dobrze zorganizowane jednostki francuskiego ruchu oporu
„résistance”, w tym g∏ównie lewicowe, stanowi∏y doskona∏y materia∏ dla
uzupe∏nienia Armii „B”.

DZIA¸ANIA 1. ARMII FRANCUSKIEJ I 19 I 29 ZGRUPOWA¡
PIECHOTY POLSKIEJ W OKRESIE 11 KWIETNIA – 7 MAJA 1944 ROKU

zaniechano nalegaƒ na w∏àczenie
polskich oddzia∏ów do Legii Cudzoziemskiej. Wyra˝ona zosta∏a zgoda
na zorganizowanie przy armii francuskiej jednostek o charakterze czysto polskim, z orze∏kami i polskà
musztrà. Z partyzanckich polskich
oddzia∏ów
sformowano
dwa
wzmocnione bataliony, w sile ∏àcznej oko∏o brygady piechoty.
W zwiàzku z du˝ymi stanami liczebnymi, bataliony zreformowano
i utworzono zgrupowania: 19 Zgrupowanie Piechoty Polskiej, w sk∏adzie którego znaleêli si´ ˝o∏nierze
jednostek partyzanckich Êrodkowej
i po∏udniowej Francji i 29 Zgrupowanie Piechoty Polskiej z ˝o∏nierzami pó∏nocnej Francji. Stan liczebny
dwu zgrupowaƒ wynosi∏ oko∏o
3 tysi´cy ˝o∏nierzy.
Dowódcami zgrupowaƒ, sztabów
i poszczególnych pododdzia∏ów byli
oficerowie i podoficerowie wywodzàcy si´ z ruchu oporu, niektórzy
z nich po przeszkoleniu oficerskim

w armijnym centrum szkoleniowym
w miejscowoÊci Rouffach. Z ramienia armii francuskiej dowodzi∏ nimi
oficer francuski. Jemu podlega∏ tak˝e nieliczny sztab sk∏adajàcy si´ z oficerów francuskich. Oba zgrupowania zosta∏y podporzàdkowane administracyjnie dowódcy 201 Pu∏ku Pó∏nocnoafrykaƒskich Pionierów (201
Regiment de Pionniers Nord Africains – RPNA).

Powstanie obu zgrupowaƒ
polskich we Francji, jako
jednostek w pe∏ni regularnych 1 Armii Francuskiej
zakoƒczy∏o proces przekszta∏cania si´ oddzia∏ów
polskich wyros∏ych z francuskiego ruchu oporu
FFI/FTPF w regularnà formacje wojskowà. Cel ten, do
którego dà˝y∏y równie˝ inne
Ciàg dalszy na str. 14
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REJON ROZMIESZCZENIA PODODZIA¸ÓW 19 I 29 ZPP W SKLADZIE
FRANCUSKICH WOJSK OKUPACYJNYCH – MAJ– LISTOPAD 1945 R.

Ciàg dalszy ze str. 13

emigracje, osiàgn´li tylko
Polacy.
Polska emigracja we Francji utworzy∏a ponadto dobrze zorganizowanà
i pr´˝nà formacj´ podziemnà – Polskà Organizacj´ Walki o Niepodleg∏oÊç (POWN), dowodzonà przez
pu∏kownika Antoniego Zdrojewskiego „Daniela”, który w oparciu o porozumienie z przedstawicielem tymczasowych w∏adz francuskich – genera∏em Jacques Chaban-Delmas (póêniejszym premierem Francji) w sk∏ad
podleg∏ej mu organizacji zaliczy∏ 19
i 29 Zgrupowania Piechoty Polskiej.
19 i 29 ZPP rozpocz´∏y swój szlak
bojowy od rejonu w Alzacji, w którym zakoƒczy∏y swoje dzia∏ania
w 1940 r. 1 Dywizja Grenadierów i 2
Dywizja Strzelców Pieszych. Dla ˝o∏nierzy zgrupowaƒ by∏ to dodatkowy
bodziec do dalszej walki, poniewa˝
w sk∏adzie tych zwiàzków utworzo-
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nych we Francji w latach 1939–1940,
wi´kszoÊç ˝o∏nierzy (oko∏o 80%)
pochodzi∏a ze starej, polskiej emigracji zarobkowej. Byli to wi´c ich
ojcowie, albo starsi bracia.
W czasie walk o zlikwidowanie
przyczó∏ka niemieckiego na Renie
i wyzwalania miejscowoÊci Colmar
w dniach 29 stycznia – 4 lutego 1945 r.,
19 i 29 Zgrupowania Piechoty Polskiej wchodzi∏y w sk∏ad Odwodu Naczelnego Dowódcy Armii, rozmieszczone w rejonie Rothau, gdzie mieÊci∏ si´ sztab zgrupowaƒ, Epinal,
Bruyeres, Beaumesnil itd. Uczestniczy∏y one równie˝ w ofensywie 1 Armii Francuskiej w Badenii Wirtembergii od Renu do Dunaju w kwietniu-maju 1945 r. Rzek´ Ren przekroczy∏y w rejonie miejscowoÊci Kehl,
na wysokoÊci Strasburga. Nast´pnie
natar∏y w kierunku po∏udniowym
wzd∏u˝ rzeki Ren i granicy francuskiej. Opanowa∏y takie miejscowoÊci,
jak: Horb, Oberndorf, Rottweil, Villingen, Tuttlingen, Donaueschingen,

Radolfzell. Koniec dzia∏aƒ wojennych zasta∏ je w pobli˝u granicy
szwajcarskiej w rejonie: Konstanza,
Singen, Donaueschingen, Tuttlingen, Balgheim. Rozmieszczenie pododdzia∏ów zgrupowaƒ w chwili zakoƒczenia dzia∏aƒ by∏o nast´pujàce:
sztab 29 ZPP – Balgheim, 1 kompania – Durbheim, 2 kompania – Tuttlingen, 3 kompania – Mahlestetten.
19 ZPP: 5 i 7 kompania – Kehl,
6 kompania – Horb. W póêniejszym
okresie nastàpi∏y przemieszczenia
niektórych elementów zgrupowaƒ,
np. sztab 29 ZPP zosta∏ rozmieszczony w Tuttlingen, sztab 19 ZPP natomiast w Horb. W tym rejonie zgrupowania pozosta∏y wchodzàc w sk∏ad
francuskich wojsk okupacyjnych do listopada 1945 r., kiedy to, za zgodà
w∏adz francuskich i okupacyjnych
w∏adz amerykaƒskich i francuskich,
skierowane zosta∏y z wyposa˝eniem,
uzbrojeniem,
umundurowaniem
i wy˝ywieniem do Polski. W ten sposób nieÊwiadomie nawiàza∏y do epopei armii Hallera, która przyby∏a
przed laty do Polski równie˝ uzbrojona i wyposa˝ona, ale wówczas chodzi∏o o pomoc w obronie dopiero co
zdobytej, po 123 latach niewoli, niepodleg∏oÊci. Do kraju wyjecha∏o
oko∏o 1500 ˝o∏nierzy zgrupowaƒ. Pozostali wrócili do rodzin i do pracy
w kopalniach i fabrykach we Francji.
W efekcie przegrupowaƒ, po w∏àczeniu zgrupowaƒ do francuskich
wojsk okupacyjnych, poszczególne
pododdzia∏y rozmieszczono nast´pujàco. 29 ZPP: sztab i 2 kompania –
Tuttlingen, 1 kompania – Singen,
3 kompania – Oberschwandorf
i Werndorf, 19 ZPP: sztab, 6 i 7 kompania – Horb, 5 kompania – Kirchdorf i Villingen. Obowiàzkiem zgrupowaƒ by∏y zadania zwiàzane z utrzymywaniem ∏adu i porzàdku w zajmowanym rejonie, w tym porzàdkowanie, utrzymywanie i ochrona sk∏adów
sprz´tu i materia∏ów zaj´tych przez
armi´ francuskà. Na przyk∏ad 1 kompania stacjonujàca w Singen na graniKOMBATANT 2004 nr 6/7

Drogi do wolnoÊci
cy szwajcarskiej w rejonie w´z∏a kolejowego o znaczeniu strategicznym,
pilnowa∏a magazynów z odzie˝à,
obuwiem i sprz´tem elektronicznym.
2 kompania pilnowa∏a sk∏adów
w Tuttlingen, gdzie magazynowano
skóry i ˝ywnoÊç. Podobne zadania
mia∏y pozosta∏e oddzia∏y i pododdzia∏y zgrupowaƒ. Do bardzo wa˝nych zadaƒ nale˝a∏o tak˝e patrolowanie i przeczesywanie okolicznych
lasów w poszukiwaniu rozbitków armii hitlerowskiej. Postawa i zas∏ugi
˝o∏nierzy polskich zyska∏y uznanie
i pochwa∏´ ówczesnego dowódcy
francuskich wojsk okupacyjnych genera∏a Marie Pierre Koeniga, który
wielokrotnie wizytowa∏ jednostki
zgrupowaƒ w Tuttlingen i Horb.
Wyjazd do Polski ojców i matek
by∏ dla m∏odych synów emigracji
polskiej uwieƒczeniem marzeƒ.
Wi´kszoÊç z nich Ojczyzn´ zna∏a
wy∏àcznie z opowiadaƒ i opisów
rodziców. Wiedzieli, ˝e jadà do
kraju zniszczonego podczas zawieruchy wojennej i przez okupanta
hitlerowskiego, gotowi byli przystàpiç wspólnie z rodakami w kraju do odbudowy Ojczyzny. Nie
zdawali sobie sprawy z tego, co ich
czeka i do jakiego stopnia zagmatwana by∏a wówczas sytuacja
w kraju, i jakà faktycznie rol´ spe∏nia∏y poszczególne grupy spo∏ecz-

ne, ugrupowania polityczne czy te˝
sàsiednie mocarstwo. Kategorià
nadrz´dnà dla nich by∏a Ojczyzna.
Za swoje zas∏ugi zgrupowania
zosta∏y wyró˝nione rozkazem dowódcy Armii, a poszczególni ˝o∏nierze odznaczeni medalami okolicznoÊciowymi.

Genera∏ Jean de Lattre de
Tassigny za zas∏ugi swoje i jego armii mia∏ zaszczyt z∏o˝yç
swój podpis w imieniu Francji pod aktem kapitulacji
Niemiec hitlerowskich. Rajcowie miasta Colmar, dzi´kujàc za wyzwolenie ich miasta
wyrazili zgod´ na ustanowienie jako herbu 1 Armii Francuskiej, barw i herbu miasta
Colmar. Ten emblemat noszony by∏ przez ˝o∏nierzy tej
armii, w tym zgrupowaƒ polskich, na lewym r´kawie
munduru. Obecnie stanowi
on odznak´ francuskiego
i polskiego Stowarzyszenia
„Ren i Dunaj”.3
Pokonujàc tras´ przez Bawari´
i Czechos∏owacj´ zgrupowania stan´∏y na polskiej granicy 11 listopada
1945 r. 18 listopada znalaz∏y si´
w Warszawie, gdzie w pe∏nym rynsztunku odby∏a si´ ostatnia uroczysta
defilada przyj´ta przez kierownictwo paƒstwa i Wojska Polskiego
oraz francuskich prze∏o˝onych
zgrupowaƒ i korpusu dyplomatycznego, akredytowanego przy tymczasowej w∏adzy Rzeczpospolitej. Zakoƒczy∏a si´ w ten sposób ostatnia
droga 19 i 29 Zgrupowania Piechoty Polskiej z Francji do Polski.
Jan SKOWRON

Symboliczny grób Genera∏a

Prezes Stowarzyszenia „Ren i Dunaj”

1) 6 GA US w sk∏adzie 7 AUS (pi´ç DP) i franc. Armii „B”.
2) 1 Armii Franc. W sk∏adzie dwóch KA, w tym trzy DPanc., siedem DP. Zgrupowanie taboru i jed-

nostki Nacz. Dcy Armii, w sk∏ad którego wchodzi∏y 19 i 29 Zgrupowania Piechoty Polskiej.
3) Rzeczpospolita Polska 1945 r. genera∏ de Lattre zosta∏ odznaczony najwy˝szymi polskimi odzna-

czeniami bojowymi – Krzy˝em Orderu Virtuti Militari I klasy i Krzy˝em Grunwaldu I klasy.
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27 grudnia w Poznaniu pod honorowym patronatem Prezydenta RP
mia∏y miejsce centralne uroczystoÊci
z okazji 85. rocznicy wybuchu Powstania
Wielkopolskiego. W ramach obchodów
odby∏ si´ zlot delegacji 85 szkó∏ noszàcych imi´ Powstania Wielkopolskiego.
Po przemarszu z Fary Poznaƒskiej, gdzie
z∏o˝ono kwiaty pod tablicami pamiàtkowymi, przed Pomnikiem Powstaƒców
Wielkopolskich wys∏uchano Apelu Poleg∏ych oraz przemówieƒ. Podczas spotkania marsza∏ka województwa z rodzinami
Powstaƒców wr´czono medale pamiàtkowe. UroczystoÊci zakoƒczy∏ koncert.
2004
27 stycznia w O∏awie

podczas
uroczystego spotkania z okazji wyzwolenia miasta kombatanci – byli ˝o∏nierze
1 DP im. T. KoÊciuszki: por. Piotr Kogut,
ppor. Helena Urban i ppor. Wiktor Go∏´biowski zostali wyró˝nieni Honorowym
Dyplomem. Wr´czy∏ je przewodniczàcy
Powiatowej Rady Prezesów Kó∏
ZKRPiBWP p∏k Eugeniusz Praczuk.

31 stycznia w Warszawie odby∏o si´ spotkanie op∏atkowe Êrodowiska
˝o∏nierzy „Zenona”. Msz´ Êw. w intencji
˝yjàcych i zmar∏ych ˝o∏nierzy 34 pp AK
koncelebrowa∏ o. dr Eustachy Rakoczy.
Otrzyma∏ on Dyplom Honorowego
Cz∏onka Zwiàzku Kadetów II RP.

14 lutego w Nawsiu odby∏a si´ uroczystoÊç upami´tniajàca Êmierç pi´ciu
Polaków zamordowanych przez hitlerowców 60 lat temu. Kwiaty przed pomnikiem
z∏o˝yli przedstawiciele w∏adz miejscowych, Konsulatu RP w Ostrawie, przedstawiciele polskich, czeskich i s∏owackich
organizacji kombatanckich oraz rodziny
zamordowanych. UroczystoÊci towarzyszy∏y poczty sztandarowe Ko∏a Polskich
Kombatantów w Republice Czeskiej oraz
Harcerstwa Polskiego w RCz. Wystàpi∏y
równie˝ chóry „Gorol” i „Melodia”.
23 lutego w Poznaniu uroczyÊcie
obchodzono 59. rocznic´ walk o Cytadel´ Poznaƒskà i wyzwolenia miasta.
Kwiaty z∏o˝ono w kwaterach ˝o∏nierzy
Armii Radzieckiej, Cytadelowców,
Wspólnoty Brytyjskiej i w kwaterze ˝o∏nierzy niemieckich na Mi∏ostowie. UroczystoÊci zakoƒczy∏o spotkanie prezydenta Poznania z polskimi uczestnikami
walk i z grupà Niemców. W Szkole Podstawowej nr 13 im. Cytadelowców PoCiàg dalszy na str. 16

15

Ciàg dalszy ze str. 15

znaƒskich oraz w SP nr 33 im. Zdobywców Cytadeli odby∏y si´ apele i akademie. Wiceprezes Zarzàdu G∏ównego
ZKRPiBWP p∏k Janusz Rad∏owski odznaczy∏ sztandar SP nr 13 odznakà „Za Zas∏ugi dla ZKRPiBWP”.

26 lutego w Opolu w 60. rocznic´
powstania Armii Ludowej spotkali si´
kombatanci zrzeszeni w Radzie Ârodowiskowej Armii Ludowej, dzia∏ajàcej w ramach Zarzàdu Okr´gu ZKRPiBWP. Spotkanie by∏o okazjà do wspominania prze˝yç z okresu wojny i póêniejszej dzia∏alnoÊci zawodowej i spo∏ecznej, szczególnie odbudowy kraju ze zniszczeƒ wojennych. Uroczystà oprawà by∏y pieÊni partyzanckie i ˝o∏nierskie w wykonaniu Jana
Walaska. W drugiej cz´Êci spotkania
omówiono sprawy organizacyjne oraz
wybrano nowego przewodniczàcego Rady Okr´gowej ˚o∏nierzy Armii Ludowej.
Zosta∏ nim por. dr Jerzy Stanis∏awski.

26 lutego we Wroc∏awiu, w Szkole
Podstawowej nr 73 im. gen. W∏adys∏awa
Andersa odby∏a si´ rocznicowa uroczystoÊç
nadania tej szkole Patrona, poÊwi´cenia
Sztandaru i Tablicy Pamiàtkowej. W auli
szkolnej zgromadzili si´ przedstawiciele organizacji kombatanckich, sybirackich,
ÂOW, w∏adz miejskich, koÊcielnych, oÊwiatowych. M∏odzie˝ szkolna przygotowa∏a
program artystyczny. Wszystkie klasy w∏àczy∏y si´ do organizacji wystawy poÊwi´conej gen. W∏adys∏awowi Andersowi, gromadzàc w∏asnor´cznie wykonane albumy, makiety i rysunki, historyczne mapy i fotografie.
27 lutego w Warszawie w 10. rocznic´ Êmierci mjr. Heronima Baranowskiego
zosta∏a ods∏oni´ta tablica pamiàtkowa na
Cmentarzu Wojskowym. Wspomnienie
o mjr. Heronimie Baranowskim wyg∏osi∏
dyrektor OÊrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci S∏abowidzàcych w Krakowie
Mieczys∏aw Koz∏owski. UroczystoÊci zakoƒczy∏y wyst´py uczniów z oÊrodków dla
dzieci niewidomych i s∏abowidzàcych.

3 marca w Âwidwinie

odby∏a si´
uroczystoÊç wmurowania tablicy pamiàtkowej, poÊwi´conej ˚o∏nierzom Wojska
Polskiego, którzy walczyli o przywrócenie
Ziemi Âwidwiƒskiej do Macierzy. Po uroczystej mszy Êw. tablic´ ods∏onili burmistrz Józef Pietraszek oraz uczestnik
walk p∏k Bogdan Rydzio, a nast´pnie dokonano jej poÊwi´cenia. Uczestnicy uroczystoÊci z∏o˝yli wiàzanki kwiatów przed
Pomnikiem Ofiar II Wojny Âwiatowej, od-
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czytany zosta∏ Apel Poleg∏ych i oddano
salw´ honorowà. Na spotkaniu nominacje na stopieƒ porucznika otrzymali: W∏adys∏aw Jakubowski, Jan Pierz, Edward
Sieputowicz i Wiktor Staruk.

5 marca w K´dzierzynie-Koêlu,
w siedzibie Zwiàzku Kombatantów RP i By∏ych Wi´êniów Politycznych odby∏o si´ uroczyste spotkanie, na którym dziesi´ciu kombatantów otrzyma∏o nominacje na stopieƒ
porucznika. Awansowani zostali: Wiktor Goroszko, Jan Ka∏marz, Józef Koterbicki, Jan
Kowal, Józef Krzywonos, Halina Mazur, Stanis∏aw Paw∏owski, W∏adys∏aw Suchowierski,
Marian Szwast oraz Andrzej Wojtkiewicz.

6 marca w Poznaniu obchodzono
15-lecie powo∏ania Towarzystwa Pami´ci
Powstania Wielkopolskiego 1918-1919.
Na uroczystym posiedzeniu Zarzàdu
G∏ównego Towarzystwa zosta∏o ono wyró˝nione Statuetkà Hipolita Cegielskiego
za krzewienie wartoÊci patriotycznych.
Wr´czono szeÊç medali Komisji Edukacji
Narodowej i pi´ç Odznak „Za Zas∏ugi dla
ZKRPiBWP”, m.in. prezesowi Stefanowi
Bar∏ogowi.
11 marca w Warszawie odby∏o si´
inauguracyjne posiedzenie Rady Krajowej Polskiej Unii Ofiar Nazizmu. Uczestnicy posiedzenia przyj´li uchwa∏´, w której
zaprotestowali przeciwko bulwersujàcym
ca∏e Êrodowisko próbom dzielenia kombatantów i inwalidów wojennych na dwie
ró˝ne kategorie. Rada Krajowa Polskiej
Unii Ofiar Nazizmu – stwierdza m.in.
uchwa∏a – wzywa organizacje cz∏onkowskie do godnego udzia∏u w tegorocznych
obchodach 65-lecia najazdu na Polsk´
i 60-lecia Powstania Warszawskiego.
Czujemy si´ g∏´boko zwiàzani z treÊcià
i pami´cià obu tych rocznic. Wielu z nas
bra∏o bezpoÊredni udzia∏ w epopei wrzeÊniowej obrony Ojczyzny i trwajàcej od
sierpnia do paêdziernika 1944 roku batalii o wyzwolenie stolicy z hitlerowskiego
jarzma. Wi´kszoÊç ˝o∏nierzy wrzeÊnia
1939 i sierpnia 1944, z pogwa∏ceniem
mi´dzynarodowych konwencji okreÊlajàcych prawa jeƒców wojennych zosta∏a
zmuszona do niewolniczej pracy w obozach niemieckich.(...) Protestujemy –
stwierdza na zakoƒczenie uchwa∏a –
przeciwko jàtrzàcym próbom dzielenia
kombatantów i inwalidów wojennych na
dwie ró˝ne kategorie. W interesie Polski
le˝y nie ró˝nicowanie, lecz konsolidowanie malejàcej rzeszy uczestników historycznych wydarzeƒ lat 1939-1945. Przewodniczàcym Rady Krajowej Polskiej Unii
Ofiar Nazizmu zosta∏ August Kowalczyk.

14 marca we Wroc∏awiu, w Bazylice
Mniejszej pw. Êw. El˝biety, z okazji 10-lecia
dzia∏alnoÊci DolnoÊlàskiego Oddzia∏u Stowarzyszenia Szarych Szeregów – ks. kard.
Henryk Gulbinowicz celebrowa∏ msz´ Êw.
w intencji poleg∏ych, zmar∏ych i ˝yjàcych
harcerzy Szarych Szeregów. OkolicznoÊciowà, patriotycznà homili´ wyg∏osi∏ ks. pra∏at
p∏k S∏awomir ˚arski – Dziekan Wojsk Làdowych. W czasie nabo˝eƒstwa koncertowa∏
chór „Harmonia-Sygna∏” pod dyrekcjà Jana
Sobieskiego. W mszy Êw. uczestniczyli
przedstawiciele w∏adz paƒstwowych, samorzàdowych, miejskich, kombatanckich oraz
poczty sztandarowe harcerskie, szkolne
i kombatanckie.
15 marca we Wroc∏awiu,

w Klubie
Âlàskiego Okr´gu Wojskowego odby∏o si´
spotkanie
Zarzàdów
Okr´gowych
ZKRPiBWP, ZB˚ZiOR, ZIW RP, Z˚LWP
z uczestnikami walk o prze∏amanie Wa∏u Pomorskiego i o Ko∏obrzeg. O przebiegu zwyci´skiej bitwy ciekawy referat, który ilustrowa∏y mapy operacyjne i przeêrocza wyg∏osi∏ p∏k
Jan Mielniczuk – Sekretarz Zarzàdu Okr´gu
Stowarzyszenia Tradycji Or´˝nych i MyÊli
Obronnej we Wroc∏awiu. Dru˝yna Ârodowiskowa ZHP z Pilczyc z∏o˝y∏a meldunek deklaracj´ o pog∏´bianiu wiedzy o wydarzeniach
historycznych II wojny Êwiatowej, w których
uczestniczyli Polacy. Mi∏ym akcentem spotkania by∏o wr´czenie nominacji na wy˝sze stopnie oficerskie dziesi´ciu kombatantom przez
zast´pc´ dowódcy SOW gen. Aleksandra
Bortnowskiego oraz Odznaki „Za Zas∏ugi dla
ZKRPiBWP” – Komendantowi Rektorowi
Wy˝szej Szko∏y Oficerskiej Wojsk Làdowych
p∏k. dr. Andrzejowi Muthowi. UroczystoÊci zakoƒczy∏ wyst´p zespo∏u wokalno-muzycznego studentów Wy˝szej Szko∏y Oficerskiej.

18 marca w Sanoku obchodzono 59.
rocznic´ zdobycia Ko∏obrzegu. Uczniowie
Gimnazjum nr 4 im. 6 Pomorskiej Dywizji Piechoty oraz grono nauczycielskie zorganizowali uroczystoÊç, podczas której 28 kombatantów otrzyma∏o nominacje na wy˝sze stopnie oficerskie. Awansowali m.in. Zdzis∏aw
Kluska, Józef Sarna, Józef Piróg, Barbara Michiejewa, Bronis∏aw Jasiƒski, Józef Kopacz,
Tadeusz Rogowski, Boles∏aw Baszak, Leon
Ma∏achowski, Czes∏aw Kosim, Mieczys∏aw
Dzi´ga∏∏o, Emil Buras, Augustyn Sieradzki.
Wr´czono równie˝ medale „Zas∏u˝ony dla
ZKRPiBWP” oraz dyplomy historyczne. Nast´pnie odby∏ si´ Apel Poleg∏ych, wykonany
przez m∏odzie˝ Gimnazjum. Po modlitwie za
poleg∏ych Synów Ziemi Sanockiej, z∏o˝ono
wiàzanki kwiatów przed Pomnikiem Poleg∏ych Sanoczan z 6 Pomorskiej Dywizji.
Ciàg dalszy na str. 25
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Wspomnienie

Akcja „Burza” w W´growie
Na okres „Burzy” Obwód AK W´grów
otrzyma∏ rozkaz utworzenia dwóch batalionów. Jednym z nich (III/32 pp AK)
dowodzi∏ komendant obwodu mjr
Zygmunt Maciejowski „Wolski”. Autor
wspomnieƒ, których fragmenty publikujemy, kpt. AK Jerzy Lipka (podówczas por. AK „Je˝ewski”, „Leszczyc”)
by∏ zast´pcà dowódcy batalionu.

ozkaz mobilizacyjny akcji
„Burza” nadszed∏ do mjra
„Wolskiego” 26 lipca 1944
roku. Zosta∏ wydany przez dc´ GO
„Wschód” p∏ka Hieronima Suszczyƒskiego, aresztowanego 6 lipca
i wywiezionego do Riazania.
Naszym zadaniem by∏o w walce
z Niemcami zajàç miasto W´grów i witaç wkraczajàcà Armi´ Czerwonà jako
gospodarze terenu – ujawniç si´ wraz
z delegatem rzàdu (przysz∏ym starostà) i demonstrowaç swojà podleg∏oÊç
rzàdowi polskiemu dzia∏ajàcemu
w Londynie. W dalszej kolejnoÊci maszerowaç na punkt koncentracji 8 DP
AK w lasach klembowskich; z Rosjanami walczyç nie by∏o wolno.
W nocy z 28 na 29 lipca batalion przeniós∏ si´ z gajówki Fedorczuka w rejon
gajówki Wapienna Góra (gajowy Ciszewski). Niemcy zaczynajà si´ uaktywniaç. Ma miejsce bitwa i kilka potyczek
patroli. 31 lipca zak∏adamy obozowisko
w centralnym rejonie lasów rucheƒskich.
1 sierpnia – radosna, wprost cudowna
wiadomoÊç (radiowa z Londynu) –
w Warszawie powstanie. Teraz zacznà
si´ zrzuty ludzi i broni. Mo˝e i dla nas
– zrzutowiska mamy przygotowane.
Batalion czeka na nowe rozkazy. Bezskutecznie. A po∏o˝enie jest coraz
trudniejsze, front si´ nie zbli˝a. Niemcy ju˝ o nas wiedzà. Zostajà rozes∏ane
patrole zwiadowcze. Dca jednego
z nich pchor. Czes∏aw Wielàdek „Pion”
ginie w starciu. Wieczorem smutna
uroczystoÊç – pierwszy pogrzeb.
W nocy z 6 na 7 sierpnia batalion
zapada w zagajnikach ok. 3 km od W´growa. Rozpoznajemy sytuacj´ w mieÊcie. To ju˝ odwrót. Z zapadni´ciem
zmroku przekradamy si´ na przedmieÊcie Grudzie na pozycj´ wypadowà
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w zagajniku ko∏o fabryki kafli Jab∏onki,
tu˝ obok szosy do ¸ochowa. Niemcy
obsadzili most na Liwcu (kierunek zachód). Front milczy. Jest to typowa cisza przed burzà, przed prawdziwà „Burzà”. Wycofujàcy si´ Niemcy zaczynajà
podpalaç miasto. Mjr „Wolski” rozkazuje: 1 kompania atak na npla podpalajàcego przedmieÊcie i koloni´ Grudzie; 2 kompania – rozpoznaç npla
w mieÊcie, uniemo˝liwiç podpalanie.
Atak 1 kompanii by∏ skuteczny. 2 kompania mia∏a u∏atwione zadanie, bo na
odg∏os bitwy na Grudziach Niemcy
myÊleli, ˝e to Rosjanie zaszli ich od ty∏u, i zacz´li w pop∏ochu wycofywaç si´
przez most na Liwcu w kierunku zachodnim. Most wysadzili. Miasto ocala∏o. Mjr „Wolski” zostawia ubezpieczenie i zarzàdza natychmiastowe
wkroczenie do centrum miasta. Oddzia∏y sowieckie by∏y w rejonie lasu rucheƒskiego i przygotowywa∏y si´ dopiero do natarcia. Nasze wystàpienie by∏o
dla nich zaskoczeniem.
JesteÊmy gospodarzami miasta.
Nastrój podnios∏y. Mieszkaƒcy ze
∏zami w oczach witajà polskie mundury, bia∏o-czerwone flagi na budynkach. Mimo ostrza∏u artyleryjskiego miasto o˝y∏o.
Dopiero ok. godz. 6 dociera patrol
zwiadowczy armii radzieckiej i natychmiast telefonicznie przekazuje
meldunek do swego dowództwa o sytuacji. Wkrótce nadciàga batalion radziecki, d-ca dzi´kuje mjr. „Wolskiemu” za wspó∏dzia∏anie, wyra˝a pe∏ne
uznanie dla nas, proponuje wycofanie
naszych ubezpieczeƒ i przej´cie przez
jego jednostk´ linii frontu. By∏o to,
szczerze mówiàc jedyne logiczne wyjÊcie, poniewa˝ zapasy amunicji batalionu by∏y na wyczerpaniu.
Âciàgamy do miasta cia∏o poleg∏ego ppor. Mieczys∏awa Âliwiƒskiego „Witolda”, ci´˝ko rannych kierujemy do szpitala, ustalamy m.p. batalionu w zabudowaniach klasztornych
i nawiàzujemy stosunki z dowództwem radzieckim, któremu przedstawiamy w∏adze cywilne miasta,
przede wszystkim prof. ppor. Wac∏a-

wa Szczygielskiego „Boruckiego”.
Zadaniem mjra „Wolskiego” by∏o
przeprowadzenie pe∏nej mobilizacji
batalionu, zorganizowanie go do
dalszych dzia∏aƒ bojowych i przemarsz na punkt koncentracji 32 pp
AK w lasach klembowskich. Ppor.
„Borucki” uruchamia aparat administracyjny miasta, zaczyna dzia∏aç
starostwo, magistrat, poczta. 9 i 10
sierpnia w∏adze sowieckie zapraszajà nas na rozmowy. Nie zgadzajà si´
na dozbrojenie batalionu, mobilizacj´ i formowanie 32 pp AK. Mamy
z∏o˝yç broƒ, maszerowaç „do Berlinga”, gdzie zostaniemy zorganizowani jako wojsko polskie. W przeciwnym razie b´dziemy rozbrojeni
i skierowani „na wschód”. 10 sierpnia zostaje nam wr´czony w domu
pp. Wangratów przy ul. Piwnej „wyrok” – dokument o utworzeniu
PKWN. Mjr „Wolski” prosi o czas
na poinformowanie swoich ˝o∏nierzy. W drodze ze sztabu radzieckiego do m.p. batalionu wyda∏ mi jednoznaczne rozkazy: oczywiÊcie zarzàdzeniom nie podporzàdkujemy
si´, dzia∏aç b´dziemy w zale˝noÊci
od tego, na co sytuacja bie˝àca pozwoli, ale zgodnie z rozkazami naszych prze∏o˝onych walki zbrojnej
z Rosjanami nie podejmiemy.
Odprawa daje wynik spodziewany – „do Berlinga” nie idziemy. Przechodzimy do ponownej konspiracji.
WprowadziliÊmy Rosjan w b∏àd.
RozbroiliÊmy si´ tylko cz´Êciowo,
zorganizowaliÊmy rzekomà zbiórk´
batalionu, a rzeczywiÊcie bezszelestnie rozeszliÊmy si´ do domów.
Dalsze miesiàce i lata by∏y dla
˝o∏nierzy AK bardzo trudne.
Dzieƒ 8 sierpnia, wkroczenia
polskich oddzia∏ów do miasta, spo∏eczeƒstwo W´growa zachowa∏o na
zawsze w pami´ci. W latach dziewi´çdziesiàtych zdecydowano, ˝e 8
sierpnia b´dzie obchodzony jako
Dzieƒ W´growa. Jedynymi honorowymi obywatelami miasta sà mjr
„Wolski” (1994) i por. Lipka (1996).
Kpt. AK Jerzy LIPKA
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60. rocznica làdowania Aliantów w Normandii

W uroczystoÊciach upami´t niajàcych 60. rocznic´ làdo wania Aliantów w Normandii
uczestniczy∏o kilka tysi´cy
weteranów oraz przywódcy
kilkunastu paƒstw m.in. bry tyjska królowa, prezydent
USA, prezydent Federacji Ro syjskiej, premier Wielkiej Bry t a n i i , p r e z y d e n t F r a n c j i i pre z y d e n t P o l s k i . R a z e m z prezy dentem Aleksandrem Kwa Êniewskim na obchody do
Fot. B. Materska
F
rancji polecia∏a grupa pol Kawalerowie Krzy˝a Legii Honorowej w towarzystwie ambasadora Republiki
skich kombatantów.
Francuskiej w Warszawie Patricka Gautrata

D-Day
60 lat temu, 6 czerwca 1944 roku na pó∏nocnych wybrze˝ach Francji rozpocz´∏a si´ operacja „Overlord”. Powietrzno-morski desant wojsk brytyjskich i amerykaƒskich doprowadzi∏ do uchwycenia przyczó∏ków w Nor mandii, a w konsekwencji do utworzenia drugiego frontu w Europie. By∏a
to najwi´ksza operacja desantowa II wojny Êwiatowej.
Latem tego roku do walk we Francji w∏àczy∏a si´ 1 Dywizja Pancerna gen. Stanis∏awa Maczka, odgrywajàc znaczàcà rol´ w bitwie pod Falaise, stoczonej
od 8 do 22 sierpnia. W toku walk Dywizja zniszczy∏a 70 czo∏gów niemieckich,
500 samochodów i ponad 100 dzia∏. Wzi´∏a do niewoli ponad pi´ç i pó∏ tysiàca jeƒców. Znaczne by∏y jednak i straty w∏asne – wynios∏y 2664 ˝o∏nierzy.

60. rocznic´ tych wydarzeƒ,
polskich kombatantów walczàcych na francuskiej ziemi uhonorowa∏a Republika Francuska. Dziesi´ciu
z nich zosta∏o odznaczonych Krzy˝ami Legii Honorowej. Dziewi´ciu –
otrzyma∏o to wysokie wyró˝nienie

W

w Warszawie, z ràk ambasadora Republiki Patricka Gautrata, jeden –
najstarszy i najwy˝szy stopniem, genera∏ Micha∏ Gutowski, otrzyma∏ je
podczas uroczystoÊci rocznicowych
w Arromanches z ràk Prezydenta
Francji Jacques’a Chiraca.
B.M.

Fot. B. Materska

Krzy˝em
Legii Honorowej
zostali odznaczeni:

3 czerwca 2004 r. Ogród na terenie Ambasady Republiki Francuskiej. Gen. Micha∏
Gutowski, najwy˝szy obecnie rangà oficer
1 Dywizji Pancernej gen. Stanis∏awa Maczka, w rozmowie z Marià Cegielskà, ˝o∏nierzem Powstania Warszawskiego, po kl´sce
Powstania – jeƒcem obozu w Oberlangen
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gen. Micha∏ Gutowski
pp∏k Stefan Gawlik
kpt. Eugeniusz Jaroszenko
p∏k Antoni Ciarka
Marian S∏owiƒski,
Stanis∏aw Zió∏kowski
Józef ¸ysakowski
Jan CieÊla
Wac∏aw Nowakowski
Janusz Leleno

Potigny, Urville
zczególnie wa˝ny dla polskich weteranów by∏ udzia∏ w porannych
uroczystoÊciach 6 czerwca br. W Potigny, licznie zamieszkiwanym przez Polaków jeszcze przed II wojnà Êwiatowà,
mieÊcie wyzwolonym w sierpniu 1944 r.
przez 1 Dywizj´ Pancernà gen. Stanis∏awa Maczka, w obchodach wzi´∏o
udzia∏ ponad dwa tysiàce osób. Prezydent Aleksander KwaÊniewski ods∏oni∏ tablic´ pamiàtkowà na Pomniku
Poleg∏ych za Francj´, upami´tniajàcà
˝o∏nierzy 1 Dywizji Pancernej.
Po ceremonii w Potigny odby∏y si´
uroczystoÊci w pobliskiej miejscowoÊci Urville-Langannerie. Znajduje si´
tam Polski Cmentarz Wojskowy,
gdzie zostali pochowani Polacy, którzy zgin´li w walkach o Normandi´.
Co roku kombatanci oddajà ho∏d poleg∏ym ˝o∏nierzom; cmentarz pozostaje pod sta∏à opiekà polskich weteranów. Nad mogi∏ami zabrzmia∏y:
pieÊƒ „Âpij Kolego” oraz hymny
„Jeszcze Polska nie zgin´∏a” i „Marsylianka”. W asyÊcie kombatanckich
pocztów sztandarowych oraz pocztów
sztandarowych jednostek wojskowych, dziedziczàcych tradycje pododdzia∏ów walczàcych w Normandii,
prezydent Aleksander KwaÊniewski
i premier Francji Jean-Pierre Raffarin z∏o˝yli wieƒce przy grobach pol-
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Fot. E. Szlifisz

60. rocznica làdowania Aliantów w Normandii

Podczas g∏ównych uroczystoÊci Legi´ Honorowà otrzymali kombatanci z 14 krajów

e-Langannerie, Arromanches...

Fot. R. Stankiewicz
Fot. R. Stankiewicz

Prezydent Francji Jacques Chirac wr´cza gen.
Micha∏owi Gutowskiemu Legi´ Honorowà

skich lotników i ˝o∏nierzy 1 Dywizji
Pancernej gen. Stanis∏awa Maczka.
G∏ówna uroczystoÊç odby∏a si´ po
po∏udniu w Arromanches, gdzie
6 czerwca 1944 r. wylàdowa∏y wojska
brytyjskie. Po przybyciu oficjalnych
delegacji, przed trybunami przemaszerowali weterani; w defiladzie
uczestniczy∏y delegacje z ka˝dego
kraju, w tym tak˝e z Polski. Prezydent Francji Jacques Chirac wr´czy∏
najwy˝sze francuskie odznaczenie
– Legi´ Honorowà kombatantom
z 14 krajów. WÊród odznaczonych by∏
gen. bryg. Micha∏ Gutowski, ˝o∏nierz
1 Dywizji Pancernej.
UroczystoÊci zakoƒczy∏a defilada
wojsk z udzia∏em Kompanii Reprezentacyjnej Wojska Polskiego oraz
parada lotnicza i morska.
K.K.
KOMBATANT 2004 nr 6/7

Fot. R. Stankiewicz Prezydent Aleksander KwaÊniewski i preW obchodach w Arromanches uczestni- mier Francji Jean-Pierre Raffarin sk∏adajà
kwiaty przed pomnikiem na Polskim Cmenczyli przywódcy kilkunastu paƒstw
tarzu Wojskowym w Urville-Langannerie

Fot. R. Stankiewicz

Pamiàtkowe zdj´cie na Polskim Cmentarzu Wojskowym w Urville-Langannerie.
WÊród grupy kombatantów stojà zast´pca kierownika Urz´du ds. Kombatantów
i Osób Represjonowanych Jerzy Koz∏owski oraz dyrektor Departamentu Wojskowego
Urz´du p∏k Jan Ozga
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Wspomnienie
czerwcu 1941 roku, po
raz kolejny próbowa∏em
ucieczki – tym razem
z obozu jenieckiego, znajdujàcego si´ w miejscowoÊci Hendorf
– (w powiecie Plön) – po∏o˝onej na
pó∏nocny-zachód od Lubeki. Ucieka∏em z moim obozowym przyjacielem – Boles∏awem Radomskim, pochodzàcym z Tomaszowa Mazowieckiego. Ucieczka, niestety, nie
powiod∏a si´. ZostaliÊmy z∏apani
i umieszczeni w kompanii karnej na
terenie obozu Szlezwig i zamkni´ci

W

spaliÊmy wi´c bezpoÊrednio na pod∏odze.
W czasie pobytu w areszcie pozna∏em kilku wspania∏ych, wartoÊciowych ludzi. WÊród nich by∏ kapitan lotnictwa Frajtag z Poznania.
Oficer ten ukrywa∏ skrz´tnie przed
Niemcami swój stopieƒ wojskowy.
By∏ te˝ z nami Polak pochodzenia
ukraiƒskiego – nazwiska jego nie
pami´tam. Niestety. Pami´tam natomiast jego opowieÊci o tym, jak
wyleczy∏ chorà na gruêlic´ ma∏˝onk´ – t∏uszczem wytopionym z psa.

nem. W areszcie spotka∏em równie˝
porucznika Âwiderskiego. Pozna∏em go podczas mojego wczeÊniejszego pobytu w tutejszym areszcie,
gdzie odbywa∏em kar´ za poprzednià prób´ ucieczki do Holandii. To
w∏aÊnie Âwiderski podrzuca∏ wtedy
do mojej celi papierosy, a ja – aby
st´piç ogarniajàce mnie coraz bardziej uczucie g∏odu – zaczà∏em je
paliç. Ten krótki, tylko dwutygodniowy okres wystarczy∏ do tego,
abym papierosy pali∏ przez nast´pne 32 lata mojego ˝ycia.

Szlezwig – Browek
w celi Êledczej. Za t´ prób´ ucieczki
otrzyma∏em 21 dni aresztu Êcis∏ego.
W areszcie obowiàzywa∏ surowy, rygorystyczny regulamin odbywania
kary. Szczególnie ucià˝liwy by∏ dla
mnie system ˝ywieniowy. Goràcy
posi∏ek – obiad – otrzymywaliÊmy
co trzeci dzieƒ, a na Êniadanie – niewielki kawa∏ek gliniastego chleba.
W celach nie by∏o ˝adnych ∏ó˝ek –

Kolejnym moim towarzyszem niedoli by∏ marynarz Olszewski. Marynarz ten w 1939 roku, podczas bombardowania okr´tu, na którym s∏u˝y∏ – zosta∏ ranny w szcz´k´. Âlady
kontuzji by∏y jeszcze bardzo widoczne. Olszewskiego pami´tam równie˝ z jego dzielnej postawy w czasie
scysji pomi´dzy nim a zast´pujàcym
dowódc´ kompanii karnej wachma-

Czerwiec 1938 r. – 14 pu∏k piechoty, W∏oc∏awek. Autor – pierwszy z prawej

20

niecodziennych okolicznoÊciach pozna∏em marynarza
Mieczys∏awa Zaczyƒskiego.
Otó˝ pewnego razu zaobserwowa∏em przez okno kompanii karnej
nast´pujàcà scen´ – ˝andarm prowadzi∏ dwoje ludzi – m´˝czyzn´
w cywilnym ubraniu i kobiet´ w chustce na g∏owie. Zdziwi∏a mnie ta sytuacja – obóz jeniecki by∏ przecie˝
tylko dla m´˝czyzn. Póêniej okaza∏o
si´, ˝e by∏a to tylko mistyfikacja wykonana dla potrzeb ucieczki. Mieczys∏aw Zaczyƒski, przebrany za kobiet´, próbowa∏ uciec razem ze znajomym lekarzem. Uciekali pociàgiem udajàc par´ narzeczonych.
˚andarmi jednak rozszyfrowali ich,
aresztowali i przywieêli do kompanii
karnej w obozie w Szlezwigu. Mieczys∏aw Zaczyƒski mia∏ – podobnie
jak ja – niepokornà dusz´ i wielokrotnie próbowa∏ uciekaç. Za przejawianie wyjàtkowej niesubordynacji, w 1941 roku zosta∏ przewieziony
do pracy w kamienio∏omach w obozie Egersun w Norwegii, gdzie przebywa∏ do kwietnia 1945 roku. Dalsze
wojenne losy Zaczyƒskiego pozna∏em ju˝ po wojnie. Spotka∏em go
w 1946 roku w Gdaƒsku – Nowym
Porcie. Mieczys∏aw opowiedzia∏ mi
o tym, jak Niemcy ewakuowali jeƒ-
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Wspomnienie
ców z obozu w Egersun do Hamburga. Okr´t, którym p∏ynà∏ Zaczyƒski,
za∏adowany by∏ torpedami i amunicjà. Anglicy nieustannie bombardowali go. Uszkodzony w wyniku bombardowania okr´t musia∏ zawinàç do
duƒskiego portu w Aarhus, gdzie
jeƒcami zajà∏ si´ Duƒski Czerwony
Krzy˝. Nast´pnie przebywa∏ w bazach Marynarki Wojennej w Brighton i Okehampton w Wielkiej Brytanii, a do Polski powróci∏ w 1946 roku. Nasza przyjaêƒ z okresu obozowego przetrwa∏a do dzisiaj.

nij!”. Jeszcze nie zdà˝yliÊmy powstaç i rozpoczàç biegu, gdy znowu
trzeba by∏o padaç. Najgorszà rzeczà
by∏o pokonanie kana∏ów. Wszyscy
byliÊmy niezwykle s∏abi fizycznie –
wycieƒczeni pobytem w kompanii
karnej. W tej sytuacji, niektórzy jeƒcy nie mieli si∏, aby przeskoczyç kana∏. Po komendzie „Padnij!” – zsuwali si´ wprost do wody – nie mogàc
przedostaç si´ na drugi brzeg kana∏u. Wtedy kolbami niemieckich karabinów byli ponaglani do wysi∏ku.
Dodatkowo, Niemcy stwarzali

k – Szlezwig
Po odbyciu kary aresztu Êcis∏ego
– w po∏owie sierpnia 1941 roku naszà kompani´ karnà skierowano do
obozu w miejscowoÊci Browek w pobli˝u granicy z Danià. Pierwszy odcinek naszej podró˝y do obozu odbyliÊmy pociàgiem, a póêniej szliÊmy
na piechot´. KilkanaÊcie kilometrów marszu w „drewniakach” by∏o
dla jeƒców prawdziwà drogà przez
m´k´. Najgorsze jednak by∏o przed
nami. Na ∏àce, tu˝ przed obozem
Niemcy zatrzymali maszerujàcà kolumn´ jeƒców. Kazano nam rozebraç si´ „do roso∏u”, po czym Niemcy przystàpili do drobiazgowej rewizji osobistej. Sprawdzony zosta∏ ka˝dy centymetr kwadratowy naszych
ubraƒ, obejrzano ka˝dà zaszewk´,
ka˝de zgrubienie materia∏u, a nawet
nasze drewniaki. Niestety, nie
uszed∏ uwadze Niemców mój spr´˝ynowy nó˝, który zosta∏ zarekwirowany bezpowrotnie. Po zakoƒczonej
rewizji nakazano nam ubraç si´ pozostawiajàc prywatne rzeczy na
miejscu. Nast´pnie Niemcy rozpocz´li dzia∏ania dyscyplinujàce. Na
podmok∏ej ∏àce, poprzecinanej wype∏nionymi po brzegi wodà kana∏ami – rozpocz´∏y si´ swoiste çwiczenia. Wydawano co chwil´ komendy:
„Biegiem Marsz!”, „Stój!”, „PadKOMBATANT 2004 nr 6/7

wÊród jeƒców psychoz´ strachu, posy∏ajàc w powietrze serie z karabinów. Niektórzy jeƒcy sàdzili, ˝e
strzelano do nich. W tej sytuacji biegali bez∏adnie – oszaleli ze strachu.
Niektórym, nieludzko wyczerpanym
jeƒcom musieliÊmy pomagaç podczas powrotu do obozu.
d poczàtku tych „çwiczeƒ” wpad∏em w oko komendantowi
obozu. Zupe∏nie niespodziewanie
podbieg∏ do mnie i uderzy∏ pistoletem w plecy. Ból by∏ nie do zniesienia. Postanowi∏em unikaç za wszelkà
cen´ mojego przeÊladowcy. W k´pie
traw, nieopodal bramy obozu schowa∏em swoje drewniaki. Teraz biega∏o mi si´ l˝ej. ¸atwiej pokonywa∏em
rowy z wodà. W ten sposób uda∏o mi
si´ uniknàç kolejnych razów od mojego przeÊladowcy. Przyczyna „niech´ci” komendanta do mnie wyjaÊni∏a si´ dopiero w ostatni dzieƒ mojego pobytu w obozie Browek. Zarzàdzono wtedy zbiórk´ wszystkich jeƒców. Na zbiórce podano komend´ –
„Polacy wystàp!”. Wystàpi∏em z szyku, tak jak pozostali rodacy. Wtedy
komendant obozu wrzasnà∏ na mnie:
„Verfluchten Franzose!” i rzuci∏ si´
w moim kierunku. Na szcz´Êcie,
obecny na zbiórce t∏umacz wyjaÊni∏
komendantowi, ˝e rzeczywiÊcie je-
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stem Polakiem. Okaza∏o si´, ˝e komendanta zmyli∏a moja aparycja –
by∏em wtedy brunetem o Êniadej cerze – tzw. typem po∏udniowca. Komendant zaÊ w czasie pierwszej wojny Êwiatowej przebywa∏ w niewoli
francuskiej i od tego czasu „goràco”
nienawidzi∏ Francuzów.
Browek by∏ obozem pracy. Zadaniem naszym by∏o kopanie kana∏ów.
Pracowa∏em w parze z Boles∏awem
Radomskim. By∏a to kator˝nicza praca. WykonywaliÊmy jà stojàc nieustannie w wodzie. MusieliÊmy za∏adowaç okreÊlonà iloÊç wywrotek.
Jeƒcy cz´sto nie wytrzymywali tak
wielkiego wysi∏ku. Chorowali, jak
równie˝ próbowali ucieczek. W jednej z pierwszych ucieczek bra∏ udzia∏
cz∏owiek, o którym wspomnia∏em
wczeÊniej – prawdziwy bohater –
Mieczys∏aw Zaczyƒski. Ucieczka
mia∏a miejsce w niedziel´, kiedy to
zaprowadzono nas do pracy w du˝ym
gospodarstwie rolnym. Po zakoƒczeniu pracy okaza∏o si´, ˝e brakuje
dwóch jeƒców. Stra˝nicy niemieccy
wpadli w sza∏. Okropnie z∏orzeczyli
na nas. Powiadomili o ucieczce równie˝ pozosta∏ych stra˝ników w obozie. Stra˝nicy ci utworzyli szpaler
trzymajàc w r´ku karabiny. Przechodzàcych w tym szpalerze jeƒców bito
kolbami karabinów, gdzie popad∏o.
Lecz nie by∏ to koniec naszej udr´ki.
W nocy stra˝nicy wpadli do baraku
wrzeszczàc „Aufstehen!”. T∏ukli nas
kolbami karabinów, kopali, wywlekali jeƒców z ∏ó˝ek za w∏osy.
Nasta∏a jesieƒ 1941 roku. Zmieniono nam rodzaj pracy. Rozpocz´liÊmy prac´ w ˝wirowni. Specjalnie
wyselekcjonowany ˝wir ∏adowaliÊmy na ci´˝arówki. PracowaliÊmy
tutaj do grudnia 1941 roku, po czym
ponownie przewieziono nas do obozu w Szlezwigu.
Kazimierz KRELSKI
Wspomnienia Kazimierza Krelskiego
publikowaliÊmy w „Kombatancie”
nr 9/2002 i 1-2/2003.
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Spotkanie Kawalerów Orderu

Krzy˝a Grunwaldu
22 stycznia br. odby∏a si´ Krajowa Konferencja Cz∏onków Stowarzyszenia Kawalerów Orderu Wojennego Krzy˝a Grunwaldu. Oka zj´ do spotkania stanowi∏a 60. rocznica ustanowienia Orderu
Krzy˝a Grunwaldu.
a spotkanie przybyli reprezentanci poszczególnych
formacji zbrojnych, uczestniczàcych w walkach podczas drugiej wojny Êwiatowej, odznaczeni
Orderem Krzy˝a Grunwaldu.
W konferencji brali równie˝ udzia∏
przedstawiciele centralnych instytucji paƒstwowych i organizacji kombatanckich oraz Urz´du do Spraw
Kombatantów i Osób Represjonowanych, a tak˝e Biura Bezpieczeƒstwa Narodowego, Ministerstwa
Obrony Narodowej i w∏adz samorzàdowych.
60. rocznica ustanowienia Orderu Krzy˝a Grunwaldu by∏a okazjà
do przypomnienia jego dziejów. Order zosta∏ ustanowiony w okresie
najwi´kszych bitew i walk z hitlerowskim okupantem. Po opuszczeniu Polski przez naczelne w∏adze
paƒstwowe i regularne si∏y zbrojne,
zaistnia∏a potrzeba organizowania
obrony i walki konspiracyjnej z zaborcà. Mia∏o miejsce wiele udanych
starç zbrojnych, w których ujawni∏o
si´ bohaterstwo indywidualne
i zbiorowe. Tote˝ szukano form jego
wyró˝nienia. Istniejàcy Order Virtuti Militari nie by∏ dost´pny, gdy˝
jego kapitu∏a znajdowa∏a si´ poza
granicami kraju, a w warunkach wojennych kontakt z nià nie by∏ mo˝liwy. W tej sytuacji narodzi∏ si´ pomys∏ nowego odznaczenia bojowego, nawiàzujàcego do tradycji narodowowyzwoleƒczych. Do jego ustanowienia dosz∏o 8 listopada 1943 r.
Nadano mu nazw´ Krzy˝ Grunwaldu. Ju˝ 25 grudnia 1943 r. odznaczono pierwszych 30 uczestników
walki zbrojnej.

N
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W tegorocznej konferencji bra∏
udzia∏ tylko jeden spoÊród pierwszych kawalerów Orderu Krzy˝a
Grunwaldu – gen. bryg. Teodor Kufel, wówczas sier˝. Teoch.
20 lutego 1944 r. Order Krzy˝a
Grunwaldu zosta∏ zatwierdzony
przez Krajowà Rad´ Narodowà,
a 22 grudnia 1944 r. w∏àczono go
do tekstu dekretu o orderach, odznaczeniach i medalach. Po wojnie
ustawà sejmowà z dnia 17 lutego
1960 r. o orderach i odznaczeniach, Order Krzy˝a Grunwaldu
sta∏ si´ odznaczeniem wojennym
równowa˝nym z Orderem Virtuti
Militari.
Ustawa z 16 paêdziernika 1992 r.
o orderach i odznaczeniach Order
Krzy˝a Grunwaldu wy∏àczy∏a z systemu polskich odznaczeƒ paƒstwowych i wojennych. W obronie zniesionego odznaczenia wystàpi∏a Krajowa Konferencja SprawozdawczoWyborcza Kombatantów Wojska
Polskiego, która 20 lutego 1996 r.
zg∏osi∏a wniosek w sprawie nowelizacji ustawy z 1992 r. Do prowadzenia dalszych prac nad nowelizacjà
ustawy, na wniosek gen. dyw. Mieczys∏awa D´bickiego, 14 czerwca
2000 r. powo∏ano Stowarzyszenie
Kawalerów Orderu Wojennego
Krzy˝a Grunwaldu, które 14 listopada 2000 r. wpisane zosta∏o do
Krajowego Rejestru Sàdowego.
Na pierwszej Krajowej Konferencji Stowarzyszenia – 31 maja
2001 r. wybrano jego w∏adze krajowe. Prezesem Zarzàdu zosta∏ gen.
bryg. Edward Dysko, wiceprezesami: gen. dyw. Jan Czapla i p∏k Jan
Skowron, sekretarzem generalnym

– kmdr Henryk Kalinowski i skarbnikiem – p∏k Eugeniusz Skrzypek
Podczas tegorocznej, styczniowej konferencji, gen. bryg. Edward
Dysko przedstawi∏ dzia∏ania Stowarzyszenia, zmierzajàce do przywrócenia Orderowi Krzy˝a Grunwaldu
nale˝nego mu miejsca wÊród polskich odznaczeƒ wojennych. Mi´dzy innymi temat ten by∏ przedmiotem obrad Senackiej Komisji Obrony Narodowej i Bezpieczeƒstwa Publicznego 4 lutego 2003 r.
Stowarzyszenie podj´∏o tak˝e
wiele kroków organizacyjnych,
zwiàzanych z tworzeniem terenowych oddzia∏ów Stowarzyszenia.
Powsta∏y one w Gnieênie, Opolu,
Poznaniu, we Wroc∏awiu i w Warszawie. Zarzàd Krajowy Stowarzyszenia podjà∏ starania wydania monografii historycznej Orderu Krzy˝a
Grunwaldu, której autorem jest p∏k
Aleksander Mazur. W celu zapewnienia mo˝liwoÊci nabycia monografii postanowiono rozpisaç subskrypcj´ w formie przedsprzeda˝y.
Publikacja, liczàca ponad 600 stron
tekstu oraz kilkaset fotografii, zawiera wszystkie nazwiska odznaczonych Krzy˝em Grunwaldu wraz
z charakterystykà bojowego czynu.
W sumie 5566 osób (w tym: klasà I
– 61, klasà II – 313, i klasà III
– 5192). Monografia ukazuje te˝
wszystkie formacje zbrojne i zbiorowoÊci spo∏eczne, którym przyznano
Order Krzy˝a Grunwaldu. Druk
monografii ma zostaç zakoƒczony
w rocznic´ bitwy pod Grunwaldem
– 15 lipca 2004 r.
Aleksander MAZUR
KOMBATANT 2004 nr 6/7

Bohaterom tych dni

59. rocznica forsowania Odry
Na
Cmentarzu
Wojennym w Siekierkach, gdzie odbywa∏a
si´ g∏ówna cz´Êç obchodów stan´li obok
siebie kombatanci, rodziny poleg∏ych ˝o∏nierzy i uczniowie
okolicznych szkó∏.
Przybyli te˝: zast´pca
kierownika
Urz´du ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych Jerzy
Koz∏owski, wojewoda
Wbicie symbolicznego s∏upa granicznego nad Odrà przez
zachodniopomorski
˝o∏nierzy 7 pu∏ku piechoty w Gozdowicach
Stanis∏aw Wzi´tek,
lutym br. uroczyÊcie ob- metropolita szczeciƒsko-kamieƒski
chodziliÊmy 59. rocznic´
abp Zygmunt Kamiƒski, marsza∏ek
prze∏amania Wa∏u Powojewództwa Zygmunt Meyer, premorskiego, a w marcu – 59. rocznizydent Szczecina Marian Jurczyk
c´ zdobycia Ko∏obrzegu i zaÊlubin
i przedstawiciele w∏adz samorzàdoPolski z morzem. UroczystoÊci na
cmentarzu w Siekierkach by∏y ho∏- wych. Inicjatorem obchodów by∏ dodem z∏o˝onym bohaterskim ˝o∏nie- wódca 12 Dywizji Zmechanizowanej
rzom 1 Armii Wojska Polskiego, gen. dyw. Marek Samarcew, a rol´
którzy z dalekiej Syberii, z wygna- organizatora pe∏ni∏ Zarzàd Okr´gonia, z wi´zieƒ sowieckich szli wy- wy Zwiàzku Kombatantów RP
zwoliç Ojczyzn´ i polegli podczas i BWP i ko∏o „Gryf” ze Szczecina.
Po mszy Êw., która zosta∏a odpraforsowania Odry.
wiona
w Sanktuarium w Siekierkach,
Obchody rozpocz´∏y si´ w Chlebowie, gdzie przed Pomnikiem Pol- uczestnicy uroczystoÊci udali si´ na
skich ˚o∏nierzy zosta∏y z∏o˝one miejscowy Cmentarz Wojenny. Zokwiaty; wiàzanki i wieƒce z∏o˝ono sta∏o tu pochowanych oko∏o dwa tyrównie˝ na cmentarzach wojennych siàce polskich ˝o∏nierzy, którzy zgin´li podczas forsowania Odry.
w Gryfinie i Chojnie.

W

Kombatanckie poczty sztandarowe podczas uroczystoÊci
w Siekierkach
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Liturgi´ odprawi∏ metropolita
szczeciƒsko-kamieƒski abp Zygmunt Kamiƒski. Po odczytaniu
Apelu Poleg∏ych, ˝o∏nierze oddali
salw´ honorowà, a na grobach poleg∏ych ˝o∏nierzy z∏o˝ono kwiaty.
„Kiedy jestem tutaj, gdzie rozgrywa∏a si´ walka po∏àczona z forsowaniem Odry, wcià˝ jeszcze s∏ysz´
szcz´k broni i j´ki umierajàcych moich kolegów” – powiedzia∏ podczas
wystàpienia p∏k Mieczys∏aw ˚ukowski, uczestnik wydarzeƒ sprzed 59
lat, ˝o∏nierz spod Lenino, zdobywca
Berlina. „Szanowni uczestnicy dzisiejszej uroczystoÊci – zwróci∏ si´ do
zebranych. – PrzybyliÊmy tu, na ten
cmentarz wojenny w 59. rocznic´, by
oddaç czeÊç i ho∏d bohaterskim ˝o∏nierzom Wojska Polskiego. Niech ta
uroczystoÊç utrwali w naszych sercach pami´ç i uznanie dla uczestników tego wydarzenia, jakim by∏o
forsowanie Odry. Ta uroczystoÊç b´dzie te˝ dla m∏odych polskich pokoleƒ lekcjà szacunku dla historii i patriotyzmu”.
UroczystoÊci zakoƒczy∏y si´
w Gozdowicach. Po po∏udniu przed
Pomnikiem Sapera z∏o˝ono kwiaty,
zaÊ kombatanci otrzymali wyró˝nienia i medale. Obchody uÊwietni∏a
wojskowa defilada, a nast´pnie zaproszono goÊci na ˝o∏nierskà grochówk´.
K.K.

P∏k Leon Bodnar – uczestnik forsowania Odry zapala znicze
na mogi∏ach ˝o∏nierzy w Siekierkach
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Walne zebranie na Zaolziu
UroczyÊcie, bo nabo˝eƒstwem
ekumenicznym w koÊciele
ewangelickim Na Niwach, kombatanci zrzeszeni w Kole Polskich Kombatantów w Republice
Czeskiej rozpocz´li swoje walne
zebranie pod has∏em BYLIÂMY,
JESTEÂMY, B¢DZIEMY w Czeskim Cieszynie.
ata 2 maja br. zbieg∏a si´
z wejÊciem Rzeczpospolitej
Polskiej i Republiki Czeskiej do Unii Europejskiej. Zosta∏o
to podkreÊlone zarówno w homiliach
kapelana polskiego, dziekana ewangelickiego duszpasterstwa WP p∏k
Zbigniewa Kowalczyka i rzym.-kat.
kapelana AC por. Josefa Fiali, jak
i w wystàpieniach konsula RP
w Ostrawie Piotra Czarkowskiego
i prezesa Kongresu Rady Polaków
w Republice Czeskiej Józefa Szymeczka. Na poczàtku zabrzmia∏o solo Marty Bury „O Panie, któryÊ jest
na niebie...”, na zakoƒczenie kombatanci wraz z licznie zgromadzonymi
Êpiewali „Bo˝e coÊ Polsk´...”.
Nast´pnie w auli polskiego gimnazjum po wprowadzeniu pocztu sztandarowego i odÊpiewaniu pieÊni

D

Ho∏d poleg∏ym w II wojnie Êwiatowej oddaje poczet sztandarowy. W jego sk∏ad wchodzà: Jan Gazur, Józef Marosz, Jan Pawlas

„Monte Cassino...” kontynuowano
zebranie sprawozdawczo-wyborcze,
które prowadzi∏ prezes Ko∏a Polskich
Kombatantów por. Bronis∏aw Firla
i wiceprezes ppor. Leon Herman. Zebranie zaszczycili swà obecnoÊcià
równie˝ m.in.: attaché wojskowy Ambasady RP w Pradze p∏k Henryk Budzyƒski, przewodniczàcy Rady Ekumenicznej w Pradze ks. biskup Vladislav Volny∂, ks. senior Bogus∏aw Kokotek, prezes Zarzàdu G∏ównego
Âwiatowego Zwiàzku ˚o∏nierzy AK
Okr´g Katowice kpt. Mieczys∏aw Piotrowicz, prezes Oddzia∏u Regionalnego Ogólnokrajowego Stowarzyszenia
Kombatantów Polskich Si∏ Zbrojnych
Ustroƒ por. Adam Heczko, prezes

Zarzàdu Powiatowego Czeskiego
Zwiàzku Bojowników o WolnoÊç
w Karwinie Rudolf Pešl, prezes Polskiego Zwiàzku Wi´êniów Politycznych dr Janusz Rucki. Pow. Gmin´
Czes. Legionistów reprezentowa∏ in˝.
Józef Fišer, Stowarzyszenie Rodziny
Katyƒskiej Maria Ry∏ko, a Harcerstwo Polskie w Republice Czeskiej
W∏adys∏aw Byrtus.
Po sprawozdaniach wniosek
o udzielenie absolutorium w imieniu
komisji rewizyjnej przed∏o˝y∏ por.
W∏adys∏aw Martynek. Ppor. Edward
Polok przeprowadzi∏ wybory do zarzàdu na nast´pnà 3-letnià kadencj´.
Ze wzruszeniem przyj´to listy z ˝yczeniami od ministra Jana Turskiego, od
prof. Stelmachowskiego z Warszawy
i od prezesa Czes∏awa Maryszczaka
z Londynu.
O godz. 14.00 pod pomnikiem na
Konteszyƒcu z∏o˝ono kwiaty i oddano ho∏d poleg∏ym rodakom w II wojnie Êwiatowej. Do goÊci do∏àczyli:
burmistrz Cieszyna dr Bogdan Ficek, prezes ZG PZKO in˝. Zygmunt
Stopa i delegacje kombatanckie
z obu stron Olzy. UroczystoÊci
zakoƒczy∏y si´ modlitwà.
Bronis∏aw FIRLA

Apel Poleg∏ych, który wyg∏osi∏ prezes Ko∏a Polskich Kombatantów
por. Bronis∏aw Firla
Kiedy 8 maja 1945 r. Niemcy
podpisa∏y akt bezwarunkowej
kapitulacji, paƒstwa Europy
Ârodkowej uzyska∏y wzgl´dnà
niepodleg∏oÊç. Mo˝ni tego Êwiata podzielili si´ strefà wp∏ywów.
Z biegiem czasu Europa
Wschodnia coraz bardziej ulega∏a hegemonii Zwiàzku Sowieckiego, który dla swych dalekosi´˝nych celów imperialnych
zr´cznie wykorzystywa∏ socjalistycznà doktryn´. Tymczasem
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Europa Zachodnia, szczególnie
pokonane Niemcy, budujàc zr´by demokracji umiej´tnie wykorzysta∏y zastrzyk kapita∏u mi´dzynarodowego dla gospodarczego rozwoju wolnego rynku.
Mi´dzy Wschodem i Zachodem
pog∏´bia∏a si´ przepaÊç wartoÊci
duchowych i materialnych.
JakoÊ zapomniano lub starano si´ zapomnieç o daninie krwi
narodów zniewolonych systemem
totalitarnym. Dopiero teraz kiedy

zorientowano si´ o korzyÊciach
wspólnego rynku zacz´to od nowa
budowaç Wspólnot´ Europejskà.
A ruch wskazówek na tarczy czasu odmierzy∏ 59 lat od zakoƒczenia II wojny Êwiatowej.
Zgin´∏o wówczas par´ dziesiàtek milionów ludzi i to nie tylko
na froncie. Mordowano w obozach zag∏ady na zachodzie i na
wschodzie, gin´∏a ludnoÊç cywilna. Rany si´ gojà, ale nie sposób
zatrzeç Êladów pami´ci. Przede
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Ciàg dalszy ze str. 16

25 marca w Warszawie-Rembertowie w 59. rocznic´ wywózki wi´ê-

18 marca w Warszawie, w gma-

niów na Ural z∏o˝ono wieƒce i kwiaty
przed Pomnikiem Wi´êniów Obozu
NKWD nr 10 w Rembertowie; za zmar∏ych wi´êniów odmówiono modlitw´.

chu Centralnej Biblioteki Wojskowej odby∏a si´ konferencja naukowa „Sztuka
wojenna i tradycje Powstania KoÊciuszkowskiego”. Towarzyszy∏a jej wystawa
przygotowana z okazji 210. rocznicy Insurekcji KoÊciuszkowskiej.

19 marca w Milanówku

z okazji
109 rocznicy urodzin gen. E. A. Fieldorfa
w szkole nr 18 imienia genera∏a odby∏o
si´ spotkanie przedstawicieli ÂZ˚AK
Okr´g Warszawa z m∏odzie˝à i gronem
pedagogicznym. Po mszy Êw., odprawionej w koÊciele pw. Êw. Jadwigi, m∏odzie˝
recytowa∏a poezj´ powstaƒczà, a powstaƒcy opowiadali o swych wojennych
prze˝yciach.

21 marca w Czarncy, w koÊciele
parafialnym odby∏y si´ uroczystoÊci upami´tniajàce 60. rocznic´ Êmierci ˝o∏nierzy Armii Krajowej, poleg∏ych w Lasach
Gajówka Zwierzyniec. Msz´ Êw. celebrowa∏ ks. proboszcz Piotr BroÊ, który w homilii przypomnia∏ bohaterskà walk´ oddzia∏ów Armii Krajowej na terenie Kraju
i Ziemi W∏oszczowskiej. Apel Poleg∏ych
wyg∏osi∏ por. w st. spocz. Leon Staroszczyk, na który odpowiadali kombatanci
i m∏odzie˝ szkolna. UroczystoÊç zosta∏a
zorganizowana przez Spo∏ecznà Powiatowà Rad´ Kombatantów oraz Zarzàd
Ko∏a Miejsko-Gminnego ZKRPiBWP we
W∏oszczowie.

wszystkim pami´tamy o tym my,
kombatanci, uczestnicy walk
o wolnoÊç. Jako ˝ywi Êwiadkowie
tamtych czasów zawieruchy wojennej, przypominamy bitwy
w których nasze bratnie narody –
polski i czeski przelewa∏y krew
na o∏tarzu ojczyzny, przypominamy ofiary z ∏ambinowickich obozów jenieckich W. Brytanii,
W∏och, dawnego Zw. Radzieckiego, Jugos∏awii, Polski i Francji.
WinniÊmy pami´ç zakatowanym
wi´êniom niemieckich obozów
koncentracyjnych, zamordowanym przez NKWD policjantom
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26 marca w Lubniu odby∏a si´ uroczystoÊç nadania przez Rad´ Gminy honorowego obywatelstwa by∏ym ˝o∏nierzom
Polskich Si∏ Zbrojnych na Zachodzie. Uhonorowani zostali: p∏k o. Adam ks. Franciszek
Studziƒski, mjr Marian Mula, pp∏k Tadeusz
M. Czerkawski i kpt. Kazimierz Kielesiƒski.

wsi. Po okolicznoÊciowym przemówieniu
burmistrza Zwierzyƒca Jana Skiby, przed
pomnikiem upami´tniajàcym mieszkaƒców
wsi, którzy zgin´li w czasie okupacji kwiaty
z∏o˝y∏y delegacje stowarzyszeƒ kombatanckich, szkó∏ i zak∏adów z gminy Zwierzyniec.
Uczniowie szko∏y podstawowej w Wyw∏oczce mia∏y wyst´py zwiàzane z martyrologià.

3 kwietnia w Krakowie, na Cmentarzu Rakowickim odby∏y si´ obchody upami´tniajàce 64. rocznic´ zbrodni katyƒskiej. Po mszy Êw. przedstawiciele Êrodowisk kombatanckich i w∏adz samorzàdowych z∏o˝yli kwiaty przed symbolicznà
mogi∏à – Pomnikiem Ofiar Komunizmu.

26 marca w Warszawie

uroczyÊcie obchodzono 61. rocznic´ akcji pod
Arsena∏em. UroczystoÊci rozpocz´∏y si´
mszà Êw. w Katedrze Polowej Wojska
Polskiego. Przed Grobem Nieznanego
˚o∏nierza delegacje z∏o˝y∏y wieƒce, nast´pnie uczestnicy przemaszerowali ulicami Warszawy na plac pod Arsena∏em,
gdzie odby∏ si´ Apel Poleg∏ych. W ramach obchodów odby∏ si´ XXXIV Rajd
Arsena∏, organizowany przez Zwiàzek
Harcerstwa Polskiego.

31 marca w Wyw∏oczce odby∏y si´

6 kwietnia w Warszawie, w Urz´dzie
ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych, odby∏o si´ spotkanie, w którym
uczestniczyli: kierownik Urz´du Jan Turski,
jego zast´pca Jerzy Koz∏owski, prezes
Zwiàzku Sybiraków na Florydzie Wac∏aw
Górski oraz prezes Stowarzyszenia Tradycji Polskiego Or´˝a Krzysztof Grabiec. Na
spotkaniu omawiano sytuacj´ Sybiraków
oraz przygotowania do obchodów 60.
rocznicy bitwy o Monte Cassino. Minister
Jan Turski otrzyma∏ pamiàtkowà plakietk´
od Zwiàzku Sybiraków na Florydzie.

uroczystoÊci w 61. rocznic´ pacyfikacji tej

Ciàg dalszy na str. 28

i oficerom. Bez tych bitew i ofiar
nie by∏oby zwyci´stwa, nie by∏oby
dzisiejszej zjednoczonej Europy.
DziÊ na Konteszyƒcu chcemy
szczególnie uczciç tych bohaterów
bitew, których 60. rocznica przypada w tym roku.
Dlatego
wzywam do apelu ˝o∏nierzy 2.
Korpusu Polskiego, poleg∏ych rodaków w bitwie pod Monte Cassino
STA¡CIE DO APELU!
wzywam do apelu ˝o∏nierzy 1.
Korpusu Polskiego i Cs∏ Korpu-

su, poleg∏ych rodaków podczas
inwazji, tych pod Dunkierkà,
Chambois, Bredà i Arnhem
STA¡CIE DO APELU!
wzywam do apelu poleg∏ych
rodaków w powstaniu s∏owackim
STA¡CIE DO APELU!
wzywam do apelu ˝o∏nierzy
AK, jedynej ówczeÊnie na Êwiecie
armii podziemnej, poleg∏ych rodaków w powstaniu warszawskim
STA¡CIE DO APELU!
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Kombatanci dzi´kujà za trosk´ i opiek´

Polska wcià˝ o nich pami´ta
W ramach projektu opieki sa natoryjnej dla by∏ych robotni ków niewolniczych i przymu sowych z Polski i Bia∏orusi,
realizowanego przez Funda cj´ „Polsko-Niemieckie Po jednanie”, uda∏o si´ zorgani zowaç dodatkowy turnus dla
siedmiu kombatantów Woj ska Polskiego zamieszka∏ych
na Bia∏orusi.
undacja pokry∏a koszty
21-dniowego
pobytu
w sanatorium „Krystynka” w Ciechocinku, Bia∏oruska Fundacja „Porozumienie
i Pomoc” zapewni∏a tym osobom transport, ubezpieczenie
i kieszonkowe, zaÊ wydzia∏
Konsularny Ambasady RP
w Miƒsku wzià∏ na siebie obowiàzek wytypowania kandydatów na wyjazd. Wybór by∏ bardzo trudny, gdy˝ w naszym
okr´gu konsularnym mieszka
850 kombatantów WP.
Dla niektórych z nich by∏ to
pierwszy od zakoƒczenia II wojny Êwiatowej pobyt w Polsce.
Najbardziej wzruszajàcy by∏ dla
nich fakt, i˝ Polska wcià˝ o nich
pami´ta. Tym bardziej sà

F

Spotkanie polskich weteranów z Bia∏orusi z cz∏onkami Zarzàdu Oddzia∏u
Zwiàzku Inwalidów Wojennych w Ciechocinku. Od lewej: Jan Kolado, Micha∏
Titowicz, Aleksander Staszkiewicz, Adam Orliƒski, Piotr Stefanowicz, Antoni
Zwierzyƒski

wdzi´czni tym, którzy przyczynili si´ do zorganizowania wyjazdu, a sà to: Jerzy Su∏ek –
przewodniczàcy Zarzàdu Fundacji „Polsko-Niemieckie Pojednanie”, Janusz Drap – sekretarz Fundacji, Andrzej Buczak – kierownik Wydzia∏u
Konsularnego Ambasady RP
w Miƒsku, Walentin Gierasimow – przewodniczàcy Zarzàdu
Bia∏oruskiej Fundacji „Porozumienie i Pojednanie”. Kombatanci wyra˝ajà równie˝ s∏owa
wdzi´cznoÊci za trosk´ i opiek´
dyrekcji i personelowi sanatorium „Krystynka”.

Podczas pobytu w sanatorium, polscy weterani z Bia∏orusi spotkali si´ z cz∏onkami Zarzàdu Oddzia∏u Zwiàzku Inwalidów Wojennych RP w Ciechocinku.
Jeszcze raz w imieniu kombatantów Wojska Polskiego
oraz Wydzia∏u Konsularnego
Ambasady RP w Miƒsku, serdecznie dzi´kujemy za zorganizowanie wyjazdu, a tak˝e za
ogromnà sympati´ i trosk´, jakà zostali otoczeni w Polsce.
Oprac. Anna KOSTIENIEWICZ
Wydzia∏ Konsularny Ambasady RP w Miƒsku

Kto jest zwolniony z op∏at abonamentowych RTV?
zwiàzku z licznymi pytaniami
przypominamy, ˝e zgodnie
z nowelizacjà ustawy kombatanckiej
z 11 paêdziernika 2002 r. od 1 stycznia 2003 roku kombatanci oraz wdowy (wdowcy) po kombatantach nie
posiadajà prawa do bezp∏atnego korzystania z odbiorników radiowych
i telewizyjnych. Ulga ta zastàpiona
jest dodatkiem kompensacyjnym.
Z prawa tego korzystajà nadal
osoby, które w dniu 1 stycznia 2003
roku mia∏y ukoƒczone 75 lat, w tym
tak˝e kombatanci oraz wdowy
(wdowcy) po kombatantach.

W
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W zwiàzku z powy˝szym przypominamy, ˝e pozostali kombatanci oraz wdowy (wdowcy) po
kombatantach urodzeni po 1
stycznia 1928 roku winni udaç si´
do Urz´du Pocztowego w celu
op∏acenia abonamentu RTV lub
uzyskania zwolnienia z innego tytu∏u uzyskanego w rozporzàdzeniu
KRRiTV tzn.
– posiadajà uprawnienia inwalidy wojennego lub wojskowego,
– sà zaliczone do I grupy inwalidów lub majà znaczny stopieƒ niepe∏nosprawnoÊci,

– sà ca∏kowicie niezdolne do
pracy i do samodzielnej egzystencji,
– otrzymujà sta∏y zasi∏ek lub rent´ socjalnà z pomocy spo∏ecznej oraz
osoby niewidzàce lub niewidome.
W imieniu zainteresowanego
kombatanta lub wdowy (wdowca)
po nim do Urz´du Pocztowego mo˝e udaç si´ upowa˝niona przez niego osoba (np. ktoÊ z rodziny czy sàsiadów).
Krzysztof P. SKOLIMOWSKI
Dyrektor Departamentu Stowarzyszeƒ
i Spraw Socjalnych
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Kombatanci na Êwiecie

Ustawodawstwo kombatanckie za granicà, podstawowe zagadnienia

Republika Finlandii
(5,1 mln mieszkaƒców, cz∏onek Unii Europejskiej)
Prezentujemy Paƒstwu informacje dotyczàce ustawodawstwa kombatanckiego za granicà. Zosta∏y one
oparte na nades∏anych przez polskie placówki dyplomatyczne opracowaniach, a niekiedy tak˝e na tekstach
ustaw. Mimo pewnych niejasnoÊci i trudnoÊci interpretacyjnych, które napotkaliÊmy, sàdzimy, i˝
publikowane materia∏y oddawaç b´dà specyfik´ rozwiàzaƒ prawnych i organizacyjnych przyj´tych
w wybranych przez nas krajach.
inlandia jest krajem, w którym – podobnie jak w Polsce
– obowiàzuje rozwini´ty model opieki paƒstwa nad kombatantami. Podstawowe uprawnienia
kombatanckie zosta∏y w tym kraju
ustawowo uregulowane w latach
1970–1980. OkreÊlajà one status:
– weteranów frontowych, tj. ˝o∏nierzy uczestniczàcych w dzia∏aniach wojennych w latach 1918
i 1939–1945;
– weteranów frontowych formacji
pomocniczych, tj. kobiet, które pe∏ni∏y w czasie dzia∏aƒ wojennych pomocniczà s∏u˝b´ wojskowà;
– uczestników walk, tj. osób zatrudnionych przy budowie umocnieƒ w rejonach dzia∏aƒ jednostek
wojskowych.
Dodatkowo uprawnienia przys∏ugujàce inwalidom wojennym reguluje wielokrotnie nowelizowana
ustawa z 1948 r. Przyznawanie specjalnego statusu kombatanta lub inwalidy wojennego zakoƒczono
w Finlandii w grudniu 1994 r., fiƒskie prawo nie przewiduje mo˝liwoÊci jego utraty.
Sprawy kombatantów, w tym inwalidów wojennych, pozostajà
w Finlandii w gestii Wydzia∏u ds.
Weteranów Urz´du Skarbu Paƒstwa, z którym wspó∏pracuje Ministerstwo Zdrowia i Spraw Socjalnych. Przy Ministerstwie dzia∏a Narodowa Rada ds. Inwalidów Wojennych, która jest wspólnym organem rzàdu i organizacji kombatanckich dokonujàcym oceny aktualnych potrzeb Êrodowisk kombatanckich.

F
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Znaczàcà
rol´
odgrywajà
w paƒstwie fiƒskim tak˝e w∏adze
lokalne – gubernialne i gminne.
Przede wszystkim ustanawiajà one
w∏asne przywileje kombatanckie
i ze Êrodków w∏asnych lub przekazanych z bud˝etu paƒstwa finansujà us∏ugi zdrowotne dla kombatantów. W ka˝dej guberni powo∏ywane sà Rady ds. Weteranów,
w których zasiadajà przedstawiciele partii rzàdzàcych, organizacji kombatanckich, Ministerstwa
Zdrowia i Spraw Socjalnych oraz
Urz´du Skarbu Paƒstwa. Najwa˝niejszym zadaniem rad jest przedstawianie resortowi zdrowia projektu bud˝etu przeznaczonego dla
weteranów.
Fiƒscy kombatanci posiadajà
prawo do ró˝nego rodzaju Êwiadczeƒ finansowych: emerytur kombatanckich i inwalidzkich, dodatków inwalidzkich (co najmniej
612 euro), dodatków frontowych
(40 euro) i nadzwyczajnych dodatków frontowych (od 5,9 do 181,7
euro). WysokoÊç tych ostatnich
uzale˝niona jest od dochodów poszczególnych kombatantów, ich
sytuacji rodzinnej i kosztów ˝ycia
w danej gminie. Wdowy i wdowcy
pozostali po inwalidach wojennych otrzymujà tzw. zasi∏ki emerytalne, b´dàce rodzajem renty
opiekuƒczej (539 euro) (podajemy
dane z 2002 r.).
Rozbudowany system Êwiadczeƒ
pieni´˝nych rekompensuje kombatantom brak gwarantowanych przez
paƒstwo ulg i przywilejów. Te bowiem sà uzale˝nione niemal wy-

∏àcznie od decyzji w∏adz gminnych
– uprawnieni mogà np. korzystaç
z ustanowionych przez gminy ulg
komunikacyjnych, zni˝ek w op∏atach w przychodniach lekarskich
i z bezp∏atnych zabiegów rehabilitacyjnych. Zabiegi rehabilitacyjne sà
tak˝e finansowane ze Êrodków
przekazanych guberniom z bud˝etu
paƒstwa.
Szerszy jest zakres Êwiadczeƒ
medycznych i opiekuƒczych przys∏ugujàcych dodatkowo inwalidom
wojennym. Nale˝à do nich prawa
do zwrotu kosztów: leczenia szpitalnego, pobytu w specjalnych
oÊrodkach inwalidzkich, rehabilitacji, leków i protez. Ponadto ma∏˝onkowie inwalidów wojennych,
wdowy pozosta∏e po inwalidach wojennych lub pozosta∏e po poleg∏ych
kombatantach posiadajà prawo do
bezp∏atnych zabiegów rehabilitacyjnych. Âwiadczenia te sà finansowane przez gminy, cz´Êciowo ze Êrodków przekazanych z Urz´du Skarbu Paƒstwa.
W 2002 r. w Finlandii ˝y∏o
ok. 135 tys. kombatantów (w tym
ok. 40 tys. kobiet), zrzeszonych
w Bractwie Kombatantów (Sotainvalidien Veljesliitto), Zwiàzku
Kombatantów (Sotaveteraaniliitto), Zwiàzku Weteranów Frontowych
(Rintamaveteraaniliitto)
i Zwiàzku Weteranów Kobiet
(Rintamanaiset). Ze Êrodowiskami kombatanckimi wspó∏pracuje
Zwiàzek Bliskich Poleg∏ym (Kaatuneitten omaisten liitto).
Oprac. Jan P. SOBOLEWSKI
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Ciàg dalszy ze str. 25

7 kwietnia w Warszawie kierownik
Urz´du ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Turski goÊci∏ zespó∏ redakcyjny „Polsce Wierni”. Minister Turski
z∏o˝y∏ serdeczne gratulacje z okazji wydania setnego numeru miesi´cznika
i wr´czy∏ cz∏onkom zespo∏u medale
Urz´du ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych za zas∏ugi w upami´tnianiu
tradycji polskich walk i m´czeƒstwa.

3 kwietnia w Poznaniu w 64. rocznic´ zbrodni katyƒskiej kombatanci, harcerze i mieszkaƒcy Poznania z∏o˝yli
wieƒce przed Pomnikiem Ofiar Katynia
i Sybiru.

13 kwietnia w Warszawie z okazji
64. rocznicy zbrodni katyƒskiej m∏odzie˝
szkolna, dzieci ofiar i przedstawiciele Komitetu Katyƒskiego z∏o˝yli kwiaty przed
Pomnikiem Katyƒskim.

15 kwietnia w Obornikach Âlàskich, w miejscowym oÊrodku kultury
odby∏o si´ tradycyjne spotkanie wielkanocne zorganizowane przez MiejskoGminne Ko∏o OZ˚BCh. Przybyli kombatanci, harcerze, przedstawiciele wojska,
w∏adz samorzàdowych i oÊwiatowych.
Spotkanie rozpoczà∏ wyst´p Dru˝yny
Harcerskiej Dàbrówki ze Szko∏y Podstawowej i Publicznego Gimnazjum w P´gowie. Po ˝yczeniach i modlitwie prezes
ko∏a pp∏k Piotr Antoszczyn przedstawi∏
sprawozdanie z dzia∏alnoÊci ko∏a w roku
2003 i pierwszym kwartale br. Akty mianowania na stopieƒ porucznika otrzymali: Franciszek Chaja, Jan Dyba∏a, Jan Marzec, Wac∏aw Pasis, Marian Wieczorek,
Lucjan Wolski i Stanis∏aw ˚ak. Wr´czono
równie˝ Jubileuszowe Listy Gratulacyjne
oraz Medale Pamiàtkowe 60. rocznicy
powstania BCh.

15 kwietnia w Zielonce, w koÊciele pw. Matki Bo˝ej Cz´stochowskiej zosta∏a odprawiona uroczysta msza Êw.
w intencji Pomordowanych w Katyniu,
Charkowie, Miednoje oraz innych miejscach kaêni Polaków na Wschodzie.
W uroczystej mszy Êw. uczestniczyli
kombatanci, przedstawiciele w∏adz samorzàdowych, m∏odzie˝ szkó∏ z Zielonki
i Marek oraz poczty sztandarowe. Wart´
honorowà przy tablicach upami´tniajàcych Êmierç wi´êniów pe∏nili harcerze.
Histori´ zwiàzanà z tragicznymi wydarzeniami przybli˝y∏ uczestnikom mszy Ryszard W∏odarczyk.
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16 kwietnia w Koszalinie

w 64.
rocznic´ mordu na polskich oficerach
w Katyniu uczczono pami´ç straconych.
UroczystoÊci odby∏y si´ przy Pomniku
Martyrologii Narodu Polskiego, na cmentarzu komunalnym.

19 kwietnia w Warszawie

16 kwietnia w Warszawie odby∏o

21 kwietnia w Warszawie, na p∏ycie
Grobu Nieznanego ˚o∏nierza z∏o˝one zosta∏y wieƒce w 59. rocznic´ zdobycia Bolonii
i zakoƒczenia walk 2 Polskiego Korpusu w II
wojnie Êwiatowej. Organizatorem uroczystoÊci by∏o Ârodowisko ˚o∏nierzy 2 Polskiego
Korpusu Krajowego Zwiàzku By∏ych ˚o∏nierzy Polskich Si∏ Zbrojnych na Zachodzie.

si´ wielkanocne spotkanie „Synów Pu∏ku”. Gospodarzem uroczystoÊci by∏ kmdr
prof. Józef Czerwiƒski, który przekaza∏ organizatorom s∏owa najwy˝szego uznania.
Opraw´ artystycznà zapewni∏ Jerzy Grzelak, wykonujàc ˝o∏nierskie pieÊni.

16 kwietnia w Zgorzelcu uroczyÊcie obchodzono 59. rocznic´ forsowania
Nysy ¸u˝yckiej. Na Cmentarzu II Armii
Wojska Polskiego, przed Pomnikiem Or∏a
spotkali si´ przedstawiciele w∏adz, Êrodowisk kombatanckich, m∏odzie˝ i zaproszeni goÊcie, by oddaç ho∏d poleg∏ym. Po
przemówieniach wr´czono z∏ote i srebrne
medale „Za Zas∏ugi dla ObronnoÊci Kraju”
oraz srebrne medale „Opiekun Miejsc Pami´ci Narodowej”. Pami´ç polskich ˝o∏nierzy uczczono Apelem Poleg∏ych i salwà honorowà. Na zakoƒczenie z∏o˝ono
wieƒce i wiàzanki kwiatów.
17 kwietnia w Warszawie odby∏y si´
uroczyste obchody 210. rocznicy Insurekcji
KoÊciuszkowskiej. Po nabo˝eƒstwie uczestnicy przemaszerowali do Zamku Królewskiego i z∏o˝yli kwiaty w kaplicy zamku
przed urnà z sercem Tadeusza KoÊciuszki.
Po uroczystoÊci odby∏ si´ pokaz epizodów
z Insurekcji, odgrywanych przez ˝o∏nierzy
w mundurach historycznych, oraz dyskusja
panelowa w Instytucie Historii PAN na temat
Insurekcji KoÊciuszkowskiej.`

w 61.
rocznic´ wybuchu powstania w getcie z∏o˝ono wieƒce m.in. przed pomnikiem Bohaterów Getta, Bunkrem Anielewicza oraz
na Umschlagplatzu. Wieczorem odby∏ si´
rocznicowy koncert w Teatrze ˚ydowskim.

23 kwietnia w D´bicy po uroczystej mszy Êw., odprawionej na miejscu,
w którym by∏ obóz pracy przymusowej
podczas II wojny Êwiatowej, m∏odzie˝
szkolna i harcerze przygotowali patriotyczny wyst´p.
23 kwietnia w Dzier˝oniowie,
w Zespole Szkó∏ nr 3 im. Kombatantów RP
odby∏a si´ uroczystoÊç odznaczenia sztandaru szko∏y odznakà „Za zas∏ugi dla Zwiàzku Kombatantów RP i BWP”. Za wspó∏prac´ ze Êrodowiskiem kombatanckim odznakà zosta∏y uhonorowane: dyrektorka szko∏y Dorota Pieszczuch, nauczycielki – Wanda Czarnecka i Agata Handwerkier. Medale Urz´du ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych otrzymali: Ryszard Bednarz,
Danuta Orawczak, Jaros∏aw RaÊ oraz Danuta Urban. Srebrnym medalem Opiekuna
Miejsc Pami´ci Narodowej zosta∏a odznaczona Agata Handwerkier. Na zaproszenie
szko∏y i ÊciÊle z nià wspó∏pracujàcego por.

18 kwietnia w Bia∏ymstoku
uczczono 64. rocznic´ drugiej masowej
deportacji Polaków. G∏ówne uroczystoÊci
odby∏y si´ przy Grobie Nieznanego Sybiraka. UroczystoÊç poprzedzi∏a okolicznoÊciowa msza Êw. w koÊciele Ducha
Âwi´tego.

18 kwietnia w Nagoszynie, w koÊciele parafialnym zosta∏a odprawiona
uroczysta msza Êw. w intencji poleg∏ych
˝o∏nierzy WrzeÊnia 1939, partyzantów AK
i innych ugrupowaƒ oraz za zmar∏ych
ksi´˝y kapelanów WP: ks. Józefa Fija∏a
i ks. Krawczyka. Po mszy Êw. uczestnicy
udali si´ do Szko∏y Publicznej, gdzie
m∏odzie˝ szkolna pod kierunkiem grona
nauczycielskiego wystawi∏a akademi´
Patriotycznà. UroczystoÊci zorganizowa∏o Ko∏o Gminne ˚yraków ZKRPiBWP.

Kazimierza Ostropolskiego na uroczystoÊç
przybyli: prezes Zarzàdu G∏ównego
ZKRPiBWP gen. dyw. Wac∏aw Szklarski,
kombatanci z powiatu dzier˝oniowskiego,
przedstawiciele instytucji oÊwiatowych
oraz w∏adz powiatu i miasta.

23 kwietnia w Pabianicach, w Zespole Szkó∏ im. Jana Kiliƒskiego odby∏a si´
uroczystoÊç z okazji obchodów Miesiàca
Pami´ci Narodowej. Po odÊpiewaniu hymnu paƒstwowego, uroczystoÊci otworzy∏ dyrektor S∏awomir Wajdner. Z koncertem wystàpi∏ zespó∏ wokalno-poetycki „Sybiracy”
z ¸odzi.
Oprac. K.K.
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Listy do redakcji

Szanowni bohaterowie
walk o Monte Cassino i frontów zachodnich
II wojny Êwiatowej
imieniu Klubu KoÊciuszkowców i w∏asnym pragn´ serdecznie
pozdrowiç uczestników walk
o Monte Cassino i zachodnich
frontów. Zapewniamy, ˝e nasze
serca i myÊli zawsze by∏y i sà
z Wami. Stanowimy bowiem polskà krew, która ma jeden kolor.
My, ˝o∏nierze, znaleêliÊmy si´
w teatrze dzia∏aƒ wojennych od
1939 roku. Po kl´sce wrzeÊniowej
wojny obronnej, ci´˝ar organizacji wojska znalaz∏ si´ we Francji
i za jej zgodà gen. W∏adys∏aw Sikorski sformowa∏ dywizje, których u˝ycie zosta∏o podporzàdkowane rzàdowi francuskiemu, w jego walce przeciw hitlerowskim
wojskom. Ci´˝kie, bohaterskie
walki 1 Dywizji Grenadierów
w 1940 r., m.in. pod Lagarde
i straty oraz kl´ska Francji przenios∏y formowanie polskich dywizji, si∏ morskich i powietrznych na
teren Wielkiej Brytanii. Bohaterstwo ˝o∏nierzy polskich w bitwie
o Angli´, walki w Norwegii
i w Afryce P∏n. sk∏oni∏y aliantów
do podkreÊlenia tego bohater-

W

stwa. W∏àczanie si´ do koalicji
antyhitlerowskiej niedawnego sojusznika Niemiec, ZSRR oraz
USA – w wyniku napadu Japonii
na amerykaƒskie bazy – ustali∏o
znaczenie pot´gi koalicjantów,
którzy przewa˝ali nad pot´gà militarnà hitlerowskich Niemiec.
W wyniku uk∏adów gen. Sikorski – Majski nastàpi∏o formowanie
armii polskiej na terenie ZSRR
pod dowództwem gen. W∏adys∏awa Andersa i nast´pnie wyprowadzenie jej na Bliski Wschód na
podstawie porozumienia brytyjsko-radzieckiego. A wi´c dysponentem tej armii byli Brytyjczycy.
Walka ˝o∏nierzy 2 Korpusu we
W∏oszech, a szczególnie wryta
w pami´ç o Monte Cassino g∏osi∏a
ca∏emu Êwiatu, ˝e Polska nie zgin´∏a i nie zginie.
W meandrach dalszego toku
wydarzeƒ powstaje na terenie
ZSRR 1 Dywizja Piechoty im. Tadeusza KoÊciuszki pod dowództwem p∏k. Zygmunta Berlinga,
a nast´pnie 1 Korpus i 1 Armia
Wojska Polskiego. (...)

Polska, ˝o∏nierska krew przelana
w wojnie obronnej we wrzeÊniu
1939 r. czy w Afryce P∏n., Norwegii
i Francji, nad Wielkà Brytanià, na
morzach i oceanach, we W∏oszech,
w Belgii i Holandii, pod Lenino
i nad Bugiem, na przyczó∏kach wiÊlanych, o Warszaw´, Wa∏ Pomorski
i Ko∏obrzeg, w forsowaniu Odry
i Starej Odry, nad kana∏em Hohensollernów, w okrà˝eniu i w szturmie
Berlina, w ruchu oporu przez ca∏y
okres okupacji, Powstaniu w Getcie
i Powstaniu Warszawskim – nie posz∏a na marne.
Ta krew powinna stanowiç relikwi´ dla zjednoczenia wysi∏ków
weteranów walk i wszystkich Polaków o lepszà przysz∏oÊç naszych
przysz∏ych pokoleƒ.
˚ycz´ Szanownym Kolegom
– weteranom walk o Monte Cassino
i frontów zachodnich II wojny Êwiatowej du˝o dobrego zdrowia i pomyÊlnoÊci w ˝yciu osobistym. Prosimy o przyj´cie od nas wyrazów czci
i szacunku.
Roman NOGAL
Prezes Klubu Kombatantów 1 Dywizji Piechoty im. Tadeusza KoÊciuszki

Dzi´kujemy Ci,
Ojcze Âwi´ty!
zieƒ 2 czerwca 1979 roku, to
niezapomniany dzieƒ na tysiàclecia Rzeczypospolitej – by∏ to
poczàtek pierwszej pielgrzymki
papie˝a Jana Paw∏a II do Ojczyzny. Ten dzieƒ by∏ i jest niezapomniany dla Polaków.
Na Placu Zwyci´stwa stanà∏
ogromny krzy˝ opasany stu∏à –

D
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znakiem
zmartwychwstania.
W samym sercu Warszawy na
miejscu uÊwi´conym krwià tylu
pokoleƒ Polaków przeÊladowanych przez zaborców, naprzeciw
Grobu Nieznanego ˚o∏nierza,
stanà∏ o∏tarz Chrystusa.
Jan Pawe∏ II w kolejnej pielgrzymce po Polsce w 1996 r., b´-

dàc na Zamojszczyênie z∏o˝y∏
Apostolskie B∏ogos∏awieƒstwo
by∏ym ˝o∏nierzom 9 pp AK Zamojszczyzny i Ich Rodzinom.
W odpowiedzi, po latach
– Dzi´kujemy Ci, Ojcze Âwi´ty!
Zygmunt KSIÑ˚EK „Kniaê”
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Lektury kombatanckie
wiedzieç na nurtujàce wielu ludzi pytanie, na czym polega∏ „duch 1 Dywizji” cz´sto nazywany „fenomenem 1
Dywizji”, który spaja∏ jà w czasie najci´˝szych zmagaƒ wojennych, pozostajàc w ÊwiadomoÊci jej weteranów
do dziÊ. Wydaje si´, ˝e treÊci obu rozdzia∏ów wzajemnie si´ uzupe∏niajà
na tyle, aby w kolejnych wydaniach
ksià˝ki stanowiç jeden rozdzia∏.

Kolejny rozdzia∏ IV, Okupacja Niemiec 1945–1947, poÊwi´cony jest wykonywaniu przez Dywizj´
ma∏o znanego przeci´tnemu czytelnikowi zadania okupacji wydzielonego
obszaru Niemiec. Wiàza∏o si´ to mi´dzy innymi z udzielaniem wszelakiej
pomocy Polakom, których losy wojenne rzuci∏y na terytorium niemieckie.
Byli to w wi´kszoÊci ˝o∏nierze wyzwo-

i ludnoÊci ziem wyzwalanych przez
Dywizj´ na temat jej ˝o∏nierzy.
Ukazujà tak˝e symboliczny powrót
po 50 latach 1 Dywizji Pancernej do
Polski w postaci wzniesionego
w Warszawie pomnika. Powrót ˝o∏nierzy do Ojczyzny trwajàcy pó∏
wieku Êwiadczy o tym, jak z∏o˝ona
by∏a historia Polski XX wieku.
Recenzowana praca przygotowana zosta∏a z wykorzystaniem êróde∏ archiwalnych, szczególnie Instytutu Polskiego i Muzeum im. Gen.
Sikorskiego w Londynie, relacji
i pami´tników by∏ych ˝o∏nierzy oraz
bogatej wprawdzie literatury przedmiotu, ale o przyczynkarskim znaczeniu dla analizowanego tematu.
WartoÊç poznawczà pracy podnoszà
liczne fotografie, w wi´kszoÊci

˚o∏nierze Genera∏a Maczka
Pod redakcjà Zbigniewa Mieczkowskiego przy
wspó∏pracy Stanis∏awa Wyganowskiego i W∏adys∏awa ˚akowskiego, Warszawa–Londyn 2003, s. 320.

Koƒcowe rozdzia∏y: VI –
Europa Warszawie i VII –
Budowa pomnika 1 Dywizji
Pancernej w Warszawie – za-

o charakterze archiwalnym. Wielu
jeszcze nie publikowano.
Warto podkreÊliç, ˝e autorzy wykazali benedyktyƒskà cierpliwoÊç,
zestawiajàc w miar´ pe∏nà bibliografi´ prac upami´tniajàcych histori´ Dywizji i to zarówno autorów
krajowych, jak i zagranicznych.
Omawiana ksià˝ka napisana
jest w sposób przemyÊlany, starannym i komunikatywnym j´zykiem.
Wyraêny druk i dok∏adna korekta
Êwiadczà o dobrym poziomie edytorskim. Ksià˝ka zwraca uwag´ potencjalnego czytelnika swojà
ok∏adkà, na której widnieje pomnik l Dywizji oraz rysunki herbów miast wyzwolonych przez ˝o∏nierzy Dywizji.
Ze wzgl´du na wielop∏aszczyznowe zwiàzki ˝o∏nierzy Dywizji
i ich rodzin z mieszkaƒcami wielu
paƒstw Europy, a nawet ca∏ego
Êwiata, celowe by∏oby wydanie
ksià˝ki tak˝e w j´zyku angielskim.

wierajà ciekawe spostrze˝enia
mieszkaƒców Wysp Brytyjskich

Franciszek IDKOWIAK

Rozdzia∏ I – Szlak bojowy –
osiàgni´cia militarne 1 Dywizji, to zwi´z∏e przedstawienie przez

leni z oflagów i stalagów oraz osoby
cywilne wywiezione do obozów koncentracyjnych i na roboty do Niemiec.

Jana Suchcitza i Teres´ Skinder-Suchcitz szlaku bojowego ˝o∏nierzy
„Maczkowców” od wrzeÊnia 1939 r.
do maja 1945 r. Rozdzia∏ ten przedstawia ró˝ne wcielenia odradzajàcej
si´ jednostki, poczàwszy od zmotoryzowanej w Polsce 10 Brygady Kawalerii poprzez 10 Brygad´ Kawalerii Pancernej we Francji a˝ do sformowanej na Wyspach Brytyjskich 1
Dywizji Pancernej.

Rozdzia∏ V – Losy ˝o∏nierzy
Dywizji po zakoƒczeniu dzia∏aƒ – ukazuje powojenne losy wybra-

W rozdziale II – Geneza sukcesów militarnych i III
– Pozamilitarny fenomen
1 Dywizji i jego êród∏a, autorzy
z powodzeniem na podstawie relacji
by∏ych ˝o∏nierzy ukazujà przyczyny
sukcesów militarnych Dywizji oraz –
co si´ z tym wià˝e – próbujà odpo-
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nych ˝o∏nierzy zarówno tych, którzy
wrócili do kraju, jak równie˝ tych,
którzy wybrali emigracyjnà tu∏aczk´.
S∏usznà jest sugestia autorów, aby
powojenne losy ˝o∏nierzy zosta∏y tak˝e utrwalone w postaci obszerniejszej
publikacji, ukazujàcej tragizm tej
grupy ludzi: „˝o∏nierze wykl´ci” (ci,
co wrócili do kraju), „˝o∏nierze tu∏acze” (ci, co zostali na emigracji).
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Kraj lat
dziecinnych
K

onspiracja, wojna, akcja
kojarzy si´ s∏usznie z ludêmi m∏odymi, pr´˝nymi,
odwa˝nymi i koniecznie z bronià
w r´ku. Ale czy tylko? JeÊli si´
wg∏´bimy w struktury podziemnego wojska, to widaç, ˝e jest tam
miejsce i dla s∏u˝by sanitarnej, a to
przewa˝nie kobiety, dla ∏àcznoÊci,
a to nie zawsze ˝o∏nierz z bronià,
dla wywiadu, dla propagandy – tu
nie zawsze potrzebna jest si∏a mi´Êni, lecz rozumu.
W czasie wojny artyÊci oddawali swój talent dla potrzeb celów wy˝szych. I tak, bez karabinu, lecz z aparatem fotograficznym Jan Bu∏hak zg∏osi∏ si´ do
s∏u˝by u wileƒskiego Delegata
Rzàdu na Kraj; wczeÊniej zosta∏
zaprzysi´˝ony w Armii Krajowej.
roku wybuchu wojny 1939
koƒczy∏ 63 lata, móg∏ byç
dziadkiem niejednego poczàtkujàcego partyzanta. Ale te˝ jego
umiej´tnoÊci i us∏ugi, jakie odda∏ Polsce Podziemnej przerasta∏y mo˝liwoÊci ludzi m∏odych.
Wcale te˝ nie by∏a ∏atwa sytuacja
osobista Jana Bu∏haka – by∏ osobà publicznà i dobrze znanà
przed wojnà w wielu Êrodowiskach, co w warunkach wojny

W

i pracy konspiracyjnej
stwarza∏o dodatkowe
zagro˝enie niespodziewanym aresztowaniem.
Jeszcze przed I wojnà
Êwiatowà da∏ si´ poznaç
jako artysta fotografik,
stworzy∏ poj´cie „fotografii ojczystej”, czyli twórczego
spojrzenia na pi´kno otoczenia,
kraju i przekazania tak jak malarz g∏´bszego prze˝ycia obrazu.
W konspiracji dokumentowa∏
wojn´ – ulic´, ˝ycie, ludzi. Wykona∏ cykl zdj´ç dokumentujàcych
zbrodnie, mikrofilmowa∏ niemieckie dokumenty (tajne druki). Kiedy w lipcu 1944 r. p∏on´∏o Wilno, wykona∏ pe∏ny reporta˝ z tragedii miasta i podzieli∏
jego los – wszystkie bezcenne negatywy, zdj´cia, w tym ca∏y dorobek artystyczny, sp∏on´∏y wraz
z mieszkaniem. Przepad∏ dorobek ca∏ego ˝ycia, ponad 10 tys.
naÊwietlonych klatek, ca∏e albumy, r´kopisy i jego „Polska w obrazach fotograficznych”. Ocala∏o
tylko to, co wczeÊniej wysz∏o
z pracowni mistrza w Êwiat – pojedyncze odbitki. Uda∏o si´ odnaleêç u znajomych, w starych
pismach i albumach drukowane

fotografie. Ocala∏y równie˝ spisane w Wilnie w czasie wojny
wspomnienia. Okazuje si´, ˝e nie
tylko obiektywem umia∏ wyczarowaç uroki dróg wileƒskich,
dworków czy jeziora Âwiteê. Prawie jak u Mickiewicza odbiera
si´ obrazy Wileƒszczyzny prze∏omu XIX i XX wieku.
szystkim z wileƒskich Kresów, wszystkim, którym te
ziemie sà nadal bliskie i drogie,
wszystkim, dla których historia
tego regionu jest ciàgle naszà
historià, polecam napisanà w latach wojny przez Jana Bu∏haka
ksià˝k´-album pt. „Kraj lat
dziecinnych”, wydanà 53 lata po
Êmierci Artysty.

W

W∏odzimierz DUSIEWICZ
Jan Bu∏hak „Kraj lat dziecinnych”,
Gdynia 2003. Album zawiera ponad 90 zdj´ç.

Sylwetki cz∏onków Ko∏a Komendy G∏ównej
Armii Krajowej ÂZ˚AK
ublikacja zosta∏a wydana staraniem Ko∏a
Komendy G∏ównej Armii
Krajowej ÂZ˚AK Okr´gu
Warszawskiego. Najwi´cej
jednak wysi∏ku w∏o˝y∏ w
jej przygotowanie Filip
Trzaska, który na podsta-

P
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wie ˝yciorysów i dokumentów cz∏onków Ko∏a
zajmowa∏ si´ opracowaniem, redakcjà i drukiem
ksià˝ki.
Publikacja zawiera 204
biogramy, prezentujàce
nie tylko dzia∏alnoÊç oku-

pacyjnà opisanych osób,
ale te˝ ich losy powojenne. Na pewno b´dzie ona
stanowiç ciekawy przyczynek do historii ZWZ
i AK.
Danuta
ST¢PNIEWSKA
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Szkolne konkursy historyczne

Fina∏ Ogólnopolskiego Szkolnego Konkursu Historycznego

Losy ˝o∏nierza
i dzieje or´˝a polskiego
Ta tradycja trwa ju˝ dziewi´ç lat. Od tylu bowiem lat
w pierwszà sobot´ czerwca w Sali Balowej Zamku
Królewskiego w Warszawie spotykajà si´ na uroczystoÊci wr´czenia nagród najlepsi spoÊród tysi´cy
uczniów – uczestników Ogólnopolskiego Szkolnego
Konkursu Historycznego „Losy ˚o∏nierza i Dzieje
Or´˝a Polskiego”. Konkursu bardzo wa˝nego dla
kombatantów. Bo to w∏aÊnie kombatanci byli inicjatorami jego zorganizowania.
rzewodniczàcy Porozumienia Organizacji Kombatanckich P∏ocka Marek Gajewski, g∏ówny pomys∏odawca konkursu, potrafi∏ zgromadziç wokó∏ siebie grono zainteresowanych konkursem osób.
Reprezentujà one: Ministerstwo Edukacji Narodowej
i Sportu, Ministerstwo Obrony Narodowej, Urzàd ds.
Kombatantów i Osób Represjonowanych oraz w∏adze
powiatu p∏ockiego i miasta. Z roku na rok konkurs si´
rozrasta, przyst´puje do niego coraz wi´cej szkó∏.
W edycji tegorocznej wzi´∏a udzia∏ imponujàca liczba
uczestników – do pierwszego etapu przystàpi∏o 90 tysi´cy uczniów ze wszystkich typów szkó∏.
Byç mo˝e tak du˝e zainteresowanie wzbudzi∏ tegoroczny temat konkursu: „Losy ˝o∏nierza i dzieje or´˝a
polskiego w latach 1921–1945. Od traktatu ryskiego do
uk∏adu poczdamskiego”.

P

Najlepiej wywiàzali si´ z zadaƒ konkursowych:
W konkurencji szkó∏ Êrednich
¸ukasz Dziamski – V LO w Bielsku-Bia∏ej (nauczyciel
prowadzàcy Miros∏aw Fràczek); Karol Romaniuk –
I LO w Che∏mie (Ma∏gorzata KoÊç); Karol Âwiergosz –
LO Tow. Salezjaƒskiego w Pile (Dorota Fechner).

Fot. B. Materska

Plac Marsza∏ka Józefa Pi∏sudskiego. Przed Grobem Nieznanego ˚o∏nierza wieniec sk∏ada prezes Marek Gajewski w towarzystwie laureatów konkursu

Fot. K. K´pka

Zwyci´zca w kategorii szkó∏ podstawowych Marcin Olechowski
ze Szko∏y nr 23 w P∏ocku

W konkurencji gimnazjów
Kamil Piska∏a – Gimnazjum nr 44 w ¸odzi (nauczyciel
prowadzàcy Agnieszka Sobczak); Tomasz Zientara –
Gimnazjum nr 1 w BrzeÊciu Kujawskim (Jerzy Czopiƒski); Jerzy Opara – Gimnazjum w Rymaniu (Ireneusz
Piecyk).
W konkurencji szkó∏ podstawowych
Marcin Olechowski – Szko∏a Podstawowa nr 23
w P∏ocku (nauczyciel prowadzàcy Renata Wojtycka);
Seweryn Mróz – Szko∏a Podstawowa nr 4 w Ko∏obrzegu (Barbara Hordyjewska); Maciej Gryszel –
Szko∏a Podstawowa nr 4 w Ko∏obrzegu (Barbara
Hordyjewska).
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Fot. K. K´pka

Fina∏ konkursu 3 czerwca br. w Muzeum Wojska Polskiego.
Uczniowie gimazjum przyst´pujà do nast´pnej konkurencji.
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Fina∏ IV edycji olimpiady tematycznej

Losy Polaków
na Wschodzie
po 17 wrzeÊnia
1939 r.
W dniach 16-17 kwietnia 2004 r. w Konstancinie-Je ziornie pod Warszawà odby∏ si´ dwudniowy fina∏
IV edycji olimpiady tematycznej „Losy Polaków na
Wschodzie po 17 wrzeÊnia 1939 roku”.
limpiada ta jest adresowana do uczniów Êrednich
oraz szkó∏ ponadgimnazjalnych i ma na celu stworzenie
mo˝liwoÊci uzupe∏nienia i poszerzenia wiedzy historycznej o dramat polskich losów wynikajàcych
z zetkni´cia si´ z sowieckim totalitaryzmem. Tak postawione zadanie edukacyjne realizowane jest
w trzech etapach. W I etapie
uczestniczy przygotowujà konspekt pracy pisemnej na jeden
z tematów przedstawionych przez
Komitet G∏ówny Olimpiady – i
uzyskujà akceptacj´ nauczyciela,
w II etapie autorzy najlepszych
prac sk∏adajà egzamin ustny, b´dàcy obronà przygotowanej przez
siebie pracy, III etap Olimpiady
polega na przedstawieniu do oceny pracy pisemnej i egzaminie ustnym. Organizatorem zaÊ jest Uniwersytet Kardyna∏a Stefana Wyszyƒskiego w Warszawie.
Licznà grup´ uczestników powita∏ oraz przedstawi∏ przebieg
i regulamin fina∏u prof. dr hab.
Wies∏aw J. Wysocki – przewodniczàcy Komitetu G∏ównego Olimpiady. Do udzia∏u w finale zakwalifikowa∏o si´ ponad 220 uczestników, którzy przybyli wraz z opiekunami – nauczycielami historii.
Pierwszy dzieƒ wype∏niony by∏ pracà i emocjami konkursowymi. Komisja konkursowa pracowa∏a w 12

O
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zespo∏ach. SpoÊród szeÊciu tematów do opracowania, najwi´kszym
zainteresowaniem cieszy∏y si´:
Echa zbrodni katyƒskiej w Polsce
i na Êwiecie, „Pi´tno” zes∏ania. Rodzinna, sàsiedzka, lokalna spuÊcizna sybiracka (Kràg doÊwiadczeƒ
najbli˝szych) – w tym temacie przewa˝a∏y relacje i wywiady osób, które przesz∏y pobyt w ZSRR.
Drugi dzieƒ Olimpiady przyniós∏ uroczyste podsumowanie
pracy, og∏oszenie wyników oraz
wr´czenie nagród i wyró˝nieƒ. Na
uroczystoÊci te przybyli: sekretarz
stanu Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu Hanna Kuziƒska, wiceprezes IPN Grzegorz
Ciecierski, wizytator z MENiS
Krystyna Wojda. Po wystàpieniach dostojnych goÊci i omówieniu efektów IV edycji Olimpiady
przez sekretarza naukowego
Agnieszk´ Stawickà, rozpocz´∏a
si´ cz´Êç najistotniejsza dla
uczestników – prezentacja laureatów i finalistów oraz wr´czenie
dyplomów i nagród. Laureaci
otrzymujà niezwykle cennà nagrod´ – indeks na wydzia∏ historii
(lub inny kierunek) jednej z 8
uczelni. Mo˝liwoÊci te okreÊlajà
„Uprawnienia laureatów i finalistów Olimpiady Losy Polaków na
Wschodzie po 17 wrzeÊnia 1939 r.”
potwierdzone stosownymi uchwa∏ami senatów uczelnianych na rok

akademicki 2002/2003 (przyj´te
zasady obowiàzujà przez trzy kolejne lata).
Narodziny ogólnopolskiej Olimpiady Historycznej o losach Polaków z Ziem Wschodnich II RP poprzedzi∏y dwa konkursy. Pierwszy –
Kresy Wschodnie i losy ich obywateli
w czasie II Wojny Âwiatowej, a drugi
Katyƒ Golgota Wschodu. Jednak˝e
ich zasi´g by∏ ograniczony. Konkurs
zosta∏ rozpropagowany dopiero
w chwili osobistego zaanga˝owania
ksi´dza pra∏ata Zdzis∏awa Peszkowskiego – duszpasterza Rodziny
Katyƒskiej, jednego z niewielu uratowanych, który uwa˝a∏, i˝ dany temat trzeba „drà˝yç”. Jest on honorowym przewodniczàcym Olimpiady. Jego starania bardzo aktywnie
popar∏o Ministerstwo Edukacji Narodowej.
W tej chwili trwajà prace przygotowujàce V edycj´ (2004/2005).
Zainteresowanie Olimpiadà wzrasta – funkcjonuje ju˝ 17 komitetów okr´gowych. Warto zauwa˝yç
niezwyk∏e zainteresowanie m∏odzie˝y tà problematykà. Bardzo
dobrze przygotowane ekipy przybywajà z Lublina, ze szkó∏ prowadzonych przez Siostry Niepokalanki i z I LO im. J. Che∏moƒskiego w ¸owiczu, które doczeka∏o si´
ju˝ kilkorga laureatów.
Hieromim SIE¡SKI
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APTEKA PRZYJAZNA DLA KOMBATANTA
APTEKA NA SIENNEJ
00-815 WARSZAWA
ul. Sienna 82 (róg ul. ˚elaznej)
Tel. (0-22) 620 90 60
Godziny otwarcia:
pn.– pt. 8.00–20.00
sob. 8.00–15.00
Apteka proponuje dla kombatantów kart´
sta∏ego klienta, która uprawnia do 3%
upustu ceny na paragonie, na wszystkie
produkty dost´pne w aptece. Apteka posiada w sprzeda˝y preparaty insulin
w bardzo korzystnych cenach (tj. pacjent
wnosi tylko op∏at´ rycza∏towà), a tak˝e
pieluchomajtki dla doros∏ych, refundowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia.
Jest aptekà patronackà C.F. Cefarm S.A.
APTEKA W NYSIE
48-300 NYSA
ul. Kolejowa 2a
Tel. (0-77) 433 85 46
Godziny otwarcia:
pn.–pt. 8.00–19.00
sob. 9.00–14.30
Apteka proponuje dla kombatantów i wdów
po kombatantach 5% rabat na leki wydawane ze 100% odp∏atnoÊcià na recept´ oraz na
leki, materia∏y medyczne, Êrodki opatrunkowe, sprz´t medyczny (ciÊnieniomierze, glukometry, kosmetyki – dost´pne bez recepty.
Realizuje recepty na pieluchomajtki. Oferuje tanie insuliny i uczestnictwo w programie
„Dbam o zdrowie”. Nad aptekà czynna jest
poradnia leczenia bólu i poradnia diabetologiczna – bezp∏atna ze skierowaniem.
APTEKA „POD ¸AB¢DZIEM”
85-005 BYDGOSZCZ
ul. Gdaƒska 5
Tel. (0-52) 322 01 87
Godziny otwarcia:
pn.–pt. 8.00–20.00
sob. 8.00–15.00
Apteka proponuje dla kombatantów i osób
represjonowanych 6% rabat na leki wydawane ze 100% odp∏atnoÊcià i zio∏a; ni˝sze
ceny na wybrane leki refundowane (leki
krà˝eniowe, przeciwcukrzycowe) i paski
diagnostyczne; bezp∏atne badanie g´stoÊci
koÊci – jeden raz w miesiàcu; bezp∏atny pomiar ciÊnienia i wagi cia∏a; zakup podstawowego sprz´tu rehabilitacyjnego po korzystnej cenie; mo˝liwoÊç dowozu leku do
domu pacjenta w wyjàtkowych sytuacjach.
Apteka posiada szeroki asortyment leków
nie zarejestrowanych w Polsce. Posiada refundowane pieluchy i pieluchomajtki.
APTEKA 3 MAJA
62-200 GNIEZNO
ul. 3 Maja 33
Tel. (0-61) 424 55 88
Godziny otwarcia:
pn.–pt. 8.00–21.00
sob. 9.00–14. 00
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Apteka proponuje dla kombatantów, za
okazaniem legitymacji kombatanckiej, rabat na wszelkie leki wydawane na recept´
i bez recepty, refundowane i ze 100% odp∏atnoÊcià oraz na Êrodki opatrunkowe, materia∏y medyczne i kosmetyki. Ceny sà konkurencyjne. Apteka udziela fachowej porady i obs∏uguje poza kolejnoÊcià.
APTEKA „POD R¢KÑ”
44-200 JASTRZ¢BIE ZDRÓJ
Osiedle 1000-lecia 3b
Tel. (0-32) 475 16 99, (0-32) 471 34 99
Godziny otwarcia:
pn.–pt. 8.00–17.00
sob. 8.00–13.00
Apteka proponuje dla kombatantów i podopiecznych 7% upust przy zakupie pe∏nop∏atnych lekarstw wpisanych na recepcie
dla kombatanta.
APTEKA „POD WAGÑ”
44-200 JASTRZ¢BIE ZDRÓJ
ul. Mazowiecka 10
Tel. (0-32) 471 93 31
Godziny otwarcia:
pn.–pt. 8.00–19.00
sob. 9.00–13.00
Apteka proponuje dla kombatantów i podopiecznych 7% upust przy zakupie lekarstw.
„OLGA” APTEKA „PRZY RONDZIE”
44-330 JASTRZ¢BIE ZDRÓJ
ul. 1 Maja 4 B
Tel. (0-32) 475 15 59
Godziny otwarcia:
pn.–pt. 8.00–21.00
sob. 8.00–14.00
Apteka proponuje dla kombatantów i podopiecznych 7% upust przy zakupie lekarstw.
APTEKA PRYWATNA PRZY KWK
„JASTRZ¢BIE”
44-330 JASTRZ¢BIE ZDRÓJ
ul. Górnicza 1
Tel. (0-32) 756 32 37
Godziny otwarcia:
pn.–pt. 7.00–16.00
sob.– niedz. nieczynna
Apteka proponuje dla kombatantów i podopiecznych 7% rabat na leki pe∏nop∏atne
wydawane na recept´.
APTEKA ELFAG-GRZYWOCZ SP.J.
44-330 JASTRZ¢BIE ZDRÓJ
ul. Harcerska 9
Tel. (0-32) 471 91 22, 473 89 20
Godziny otwarcia:
pn.–pt. ca∏odobowa
sob.–niedz. ca∏odobowa
Apteka proponuje dla kombatantów i podopiecznych 7% rabat na leki pe∏nop∏atne
wydawane na recept´.

ERYK RAK APTEKA PRYWATNA
44-330 JASTRZ¢BIE ZDRÓJ
ul. Katowicka 27
Tel. (0-32) 471 95 47
Godziny otwarcia:
pn.–pt. 8.00–18.00
sob. 8.00–14.00
Apteka proponuje dla kombatantów i podopiecznych 7% rabat na leki pe∏nop∏atne
wydawane na recept´.
APTEKA „WIELKOPOLSKA”
JasFarm Sp.z.o.o
44-335 JASTRZ¢BIE ZDRÓJ
ul. Wielkopolska 2 A
Tel. (0-32) 471 94 73, (0-32) 471 65 68
Godziny otwarcia:
pn.–pt. 7.30–20.00
sob. 8.00–20.00
Apteka proponuje 7% rabat na pozycje pe∏nop∏atne wypisane na recepcie dla kombatantów.
APTEKA ZDRÓJ BENSZ SP.J.
44-330 JASTRZ¢BIE ZDRÓJ
ul. 1 Maja 29
Tel. (0-32) 476 13 55
Godziny otwarcia:
pn.–pt. 8.00–18.00
sob.–niedz. 8.00–14.00
Apteka proponuje 7% rabat na leki pe∏nop∏atne wydawane na recept´.
APTEKA „GALENUS”
45-364 OPOLE
ul. S∏owackiego 2
Tel. (0-77) 454 23 21
Godziny otwarcia:
pn.–pt. 8.00–19.00
sob. 9.00–14.00
Apteka udziela 5% rabatu kombatantom
i wdowom po kombatantach na leki pe∏nop∏atne na recept´, jak równie˝ bez recepty,
parafarmaceutyki oraz Êrodki opatrunkowe, materia∏y medyczne, sprz´t medyczny
(ciÊnieniomierze, glukometry itp.) oraz kosmetyki. Ponadto apteka oferuje tanie insuliny, comiesi´czne promocje cenowe na leki
bez recepty i parafarmaceutyki.
APTEKA „ZA ODRÑ”
45-710 OPOLE
Tel. (0-77) 474 85 99
ul. Niemodliƒska 21
Godziny otwarcia:
pn.–pt. 8.30–19.00
sob. 9.00–14.00
Apteka udziela 5% rabatu kombatantom
i wdowom po kombatantach na leki pe∏nop∏atne na recept´ i bez recepty, parafarmaceutyki oraz Êrodki opatrunkowe, materia∏y
medyczne, sprz´t medyczny, ciÊnieniomierze, glukometry, kosmetyki itp. Ponadto apteka oferuje tanie insuliny, comiesi´czne
promocje cenowe na leki bez recepty i parafarmaceutyki.
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poszukujemy

oszukuj´
kole˝anek,
z którymi zosta∏am
uwieczniona na fotografii.
Zdj´cie zosta∏o zrobione
w Palagiano we W∏oszech
przed szko∏à zaj´tà przez 2
Korpus na szpital, jeÊli dobrze
pami´tam pod koniec 1943 r.
Przesz∏yÊmy
razem
przez Syberi´ i jako polskie
piel´gniarki pracowa∏yÊmy
w Trzecim Polskim Szpitalu Wojennym (a potem polowym). Prze∏o˝onà piel´gniarek w szpitalu by∏a Ste-

P
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fania Niedzwia∏owska (pochodzi∏a z Krakowa), a jej
zast´pczynià
Antonina
Brzozowska.
Bra∏yÊmy
udzia∏ w ca∏ej kampanii we
W∏oszech 1944–1945 r.
Na zdj´ciu jestem
w pierwszym rz´dzie,
czwarta od prawej strony.
B´d´ wdzi´czna za list lub
telefon.
Janina Czaja-Waluda
ul. Akacjowa 55b
81-520 Gdynia
tel. (0-58) 664 91 42

Brak zmian w zasadach wyp∏aty polskich Êwiadczeƒ
kombatanckich na obszarze Unii Europejskiej
Minister Polityki Spo∏ecznej
udzieli∏ nast´pujàcych informacji
na temat polskich Êwiadczeƒ
kombatanckich wyp∏acanych
obywatelom Unii Europejskiej:
Prawo wspólnotowe nie reguluje
spraw przekazywania Êwiadczeƒ z systemu zabezpieczenia spo∏ecznego dla
ofiar wojny lub jej skutków na obszarze paƒstw cz∏onkowskich UE/EOG.
Podstaw´ prawnà transferu Êwiadczeƒ z zakresu zabezpieczenia spo∏ecz-

nego stanowi Rozporzàdzenie (EWG)
nr 1408/71 w sprawie stosowania systemów zabezpieczenia spo∏ecznego dla
pracowników najemnych, osób prowadzàcych dzia∏alnoÊç na w∏asny rachunek i do cz∏onków ich rodzin przemieszczajàcych si´ we Wspólnocie
(Dz.Urz. WE Nr L 28 z dnia 30 stycznia
1997 r. z póên. zm.). Artyku∏ 4 ust´p 4
wymienionego Rozporzàdzenia wyraênie wy∏àcza system Êwiadczeƒ dla ofiar
wojny lub jej skutków z zakresu przedmiotowego tej regulacji.

W zwiàzku z tym nie przewiduje si´ zmiany przepisów regulujàcych wyp∏at´ dodatków kombatanckich, rent inwalidów wojennych i innych przepisów zwiàzanych z systemem Êwiadczeƒ dla
ofiar wojny lub jej skutków majàcych na celu zniesienie ograniczeƒ
w ich przekazywaniu na obszarze
Unii Europejskiej, zarówno dla
obywateli polskich jak i obywateli
innych paƒstw cz∏onkowskich Unii
Europejskiej.

Informujemy
Na zebraniu sprawozdawczo-wyborczym warszawskiego Êrodowiska Synów Pu∏ku 31 maja br. wybrano nowy
zarzàd. Przewodniczàcym zosta∏ kmdr prof. Józef Czerwiƒski, a wiceprzewodniczàcym Stanis∏aw Âwierczewski.

Zmiana adresu
Zarzàd G∏ówny Stowarzyszenia ˚o∏nierzy 12 pp Armii Krajowej i Wi´êniów Okresu Stalinowskiego
uprzejmie zawiadamia, ˝e nastàpi∏a zmiana adresu Stowarzyszenia: ul. Êw. Wawrzyƒca 15, 31-060 Kraków.
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Represjonowanych, ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa, numer konta: NBP Oddzia∏ Okr´gowy Warszawa 03101010100050472231000000.
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Sk∏adanie przez m∏odzie˝ kwiatów na Grobie Nieznanego ˚o∏nierza w dniu uroczystego wr´czenia nagród jest ju˝ konkursowà
tradycjà. Ka˝dy z laureatów sk∏ada na Grobie jednà czerwonà ró˝´

Ogólnopolski Szkolny Konkurs Historyczny
„Losy ˚o∏nierza i Dzieje Or´˝a Polskiego”...
...zainicjowany przez kombatantów
z P∏ocka, ma ju˝ dziewi´ç lat. Ogó∏em
przewin´∏o si´ przez konkurs kilkaset
tysi´cy m∏odzie˝y zainteresowanej historià wojen i wojskowoÊci polskiej.
Tylko w edycji tegorocznej udzia∏
wzi´∏o ok. 80 tysi´cy uczniów.
Fina∏ odby∏ si´ w Warszawie 3 i 4
czerwca br. Laureaci spotkali si´
5 czerwca w Sali Balowej Zamku Królewskiego na uroczystoÊci wr´czenia
nagród.
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Zwyci´scy uczniowie ze szkó∏ podstawowych (od lewej):
– I miejsce Marcin Olechowski
– II miejsce Seweryn Mróz
– III miejsce Maciej Gryszel
otrzymali nagrody z ràk kierownika naszego Urz´du ministra
Jana Turskiego
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Tradycyjnie ju˝ uroczystoÊç wr´czania nagród odby∏a si´ na
Zamku Królewskim w Warszawie

W Sali Balowej Zamku Królewskiego, na honorowych
miejscach zasiad∏o kilkudziesi´ciu laureatów

