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GoÊcie naszego Urz´du

Izraelskie odznaczenia
Zast´pca kierownika Urz´du minister Jerzy Koz∏owski
13 sierpnia br. goÊci∏ gen. bryg. w st. spocz. Romana
Jagie∏∏o-Jagela oraz dzia∏aczy Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych ONZ – prezesa gen. w st.
spocz. Tadeusza Cepaka i Romana Gu∏´.
Gen. Roman Jagie∏∏o-Jagel uhonorowa∏ ministra Jerzego Koz∏owskiego oraz gen. Tadeusza Cepaka Medalem Wojskowym
Izraelskich Si∏ Obronnych.
Uprzednio medale takie otrzyma∏ prezes Zwiàzku Powstaƒców Warszawskich p∏k w st. spocz. Zbigniew Âcibor-Rylski oraz ks. abp gen. dyw. S∏awoj Leszek G∏ódê.
Podczas spotkania rozmawiano na temat sytuacji organizacji kombatanckich w Polsce i Izraelu oraz nawiàzanych kontaktów mi´dzy nimi. Minister Jerzy Koz∏owski wr´czy∏ goÊciowi
z Izraela Medal Urz´du ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych, przyznawany za zas∏ugi dla ruchu kombatanckiego.
(red.)

Fot. K. K´pka

Od lewej: naczelnik Wydzia∏u Wspó∏pracy ze Stowarzyszeniami Jan Krystek równie˝ odznaczony Medalem Wojskowym Izraelskich Si∏ Obronnych, gen. Roman Jagie∏∏o-Jagel, minister Jerzy Koz∏owski, gen. Tadeusz Cepak,
Roman Gu∏a

Narada z pe∏nomocnikami wojewodów
Pe∏nomocnicy wojewodów do spraw kombatantów i osób represjonowanych zaproszeni przez ministra Jana Turskiego wzi´li udzia∏ w dorocznym spotkaniu z okazji Dnia Weterana, które odby∏o si´ 4 wrzeÊnia
br. w Centrum Szkolenia ¸àcznoÊci i Informatyki w Zegrzu.
czasie gdy kombatanci
zwiedzali fort – twierdz´
nad Narwià odby∏a si´
okresowa narada z pe∏nomocnikami
wojewodów do spraw kombatantów
i osób represjonowanych.
Narad´ otworzy∏ i prowadzi∏
Krzysztof P. Skolimowski, dyrektor
Departamentu Stowarzyszeƒ i Spraw
Socjalnych Urz´du. G∏ównym tematem narady by∏a realizacja przez
Urzàd zadaƒ zwiàzanych z upami´tnianiem tradycji walk o niepodleg∏oÊç i suwerennoÊç Rzeczypospolitej Polskiej.
Z∏o˝onoÊç przedsi´wzi´ç podejmowanych w 2004 r. w tym zakresie,
szczegó∏owo przedstawi∏ Jan Krystek, naczelnik Wydzia∏u Wspó∏pracy
ze Stowarzyszeniami. W bie˝àcym
bowiem roku dzia∏ania Urz´du
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w dziedzinie upami´tniania tradycji
walk o niepodleg∏oÊç Polski zdominowa∏y zadania zwiàzane z wprowadzeniem w ˝ycie ustawy z dnia 24
kwietnia 2003 r. o dzia∏alnoÊci po˝ytku publicznego i wolontariacie.
Dyrektor K. Skolimowski podkreÊli∏, i˝ ustawowo ustalony nowy sposób pozyskiwania dotacji przez organizacje pozarzàdowe wymaga od pe∏nomocników wojewodów do spraw
kombatantów i osób represjonowanych udzielenia w tym zakresie pomocy organizacjom kombatanckim.
Ponadto na naradzie poruszono
sprawy otaczania szczególnà opiekà
Kawalerów Orderu Wojennego Virtuti Militari, mi´dzy innymi w kontekÊcie pism ministra Jana Turskiego
z maja 2003 r. i stycznia 2004 r. do
wojewodów w tej sprawie.

Pe∏nomocnicy wojewodów podkreÊlili, i˝ w konsekwencji dzia∏aƒ
podj´tych przez kierownika Urz´du
do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych zebrano bardzo
istotne informacje o Kawalerach VM.
Dyrektor K. Skolimowski przekaza∏, i˝ odzewem na listy kierownika
Urz´du sta∏y si´ pisma administracji
rzàdowej i samorzàdowej informujàce o dzia∏aniach podejmowanych
przez te organy na rzecz Weteranów
– Kawalerów Orderu Virtuti Militari.
Widoczne zaanga˝owanie administracji lokalnej jest gwarancjà, i˝ pomoc materialna kierowana do Kawalerów VM do nich dociera i inne formy opieki rzeczywiÊcie majà miejsce.
W trakcie narady Andrzej Mossakowski, naczelnik Wydzia∏u Spraw
Socjalnych i Zdrowotnych, przedstawi∏ informacj´ na temat ogólnopolskich badaƒ socjologiczno-demograficznych wÊród kombatantów i wynikajàcych stàd zadaƒ dla samorzàdów
terytorialnych.
Jolanta I. ADAMSKA
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65. rocznica wybuchu II wojny Êwiatowej

Refleksje
wrzeÊniowe

O

bchody 65. rocznicy
rozpocz´cia II wojny
Êwiatowej mia∏y rzeczywiÊcie okaza∏y charakter. Cieszy∏a przede wszystkim obecnoÊç obroƒców II
Rzeczypospolitej, gwardii
polskich kombatantów, którzy zaj´li to honorowe miejsce po ˝o∏nierzach 1920 roku. W wielu szko∏ach dzieƒ
1 wrzeÊnia by∏ tak˝e okazjà
do wspomnienia tamtej
dramatycznej, a przecie˝
dumnej karty historii narodowej. Udzia∏ w uroczystoÊciach wzi´li przedstawiciele w∏adz, jak zwykle odprawiono msze, wyÊwietlono
filmy dokumentalne i opublikowano okolicznoÊciowe
artyku∏y.
Czy wszystkich zadowoli∏y
te obchody? Niektórzy z obywateli III RP pewnie ich
w ogóle nie zauwa˝yli i z tym
trzeba si´ po prostu pogodziç. Nie ukaza∏y si´ monumentalne dzie∏a (poza tomem poÊwi´conym obronie
Warszawy), ale historycy
mieli okazj´ do dyskusji.
Mo˝e to dziwne i zaskakujàce, najwi´cej jednak mówiono o nazwach. Szcz´Êliwie
nie musimy ju˝ udowadniaç,
KOMBATANT 2004 nr 10

Fot. B. Materska

1 wrzeÊnia, w 65. rocznic´ wybuchu II wojny Êwiatowej, przed Grobem Nieznanego
˚o∏nierza stan´∏y poczty sztandarowe i zosta∏y z∏o˝one wieƒce. Kombatanci z∏o˝yli
je równie˝ 4 wrzeÊnia, po wys∏uchaniu Mszy Êw. w Katedrze Polowej WP, a przed
wyjazdem do Zegrza

˝e II wojna Êwiatowa rozpocz´∏a si´ 1 wrzeÊnia 1939 roku, choç nie tak wcale dawno
twierdzono tu i ówdzie na
Zachodzie, ˝e sta∏o si´ to dopiero 3 wrzeÊnia, po akcesie
Francji i Wielkiej Brytanii,
a na Wschodzie twardo obstawano przy dacie 22 czerwca 1941 roku, kiedy Niemcy
napad∏y na ZSRR. Jak natomiast nazwaç tamte walki?
Zwyci´˝a chyba propozycja:
polska kampania 1939 roku
lub polska kampania obronna 1939 roku. Tym samym
trzeba by∏oby zrezygnowaç
z okreÊleƒ: kampania wrzeÊniowa (bo walki trwa∏y do
5 paêdziernika), polska wojna obronna (bo to by∏ poczàtek – jak si´ rzek∏o – II wojny Êwiatowej), wojna polsko-niemiecko-sowiecka (1 i 17
wrzeÊnia).

B´dziemy powracali i w latach nast´pnych do przebiegu walk od 1 wrzeÊnia do
5 paêdziernika 1939 r. (czy
mo˝na by∏o broniç si´ z lepszym skutkiem?), do oceny
dowódców (powraca krytyka
nie ca∏ego korpusu genera∏ów i wy˝szych oficerów, ale
konkretnych
dowódców),
aspektów mi´dzynarodowych
(nie tylko Berlin i Moskwa,
ale tak˝e tajne postanowienia
Pary˝a i Londynu), postawy
niektórych Êrodowisk II RP
(w tym mniejszoÊci narodowych). Powstanà jeszcze nowe pomniki, przyb´dzie upami´tnieƒ, pozostanie troska
o groby ˝o∏nierskie. I tylko ˝al,
˝e ubywa wÊród nas tamtych
wspania∏ych ˚O¸NIERZY.
Chwa∏a Wam!
Adam DOBRO¡SKI
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Opieka zdrowotna

Szczególne uprawnienia kombatanckie
w ustawie o Êwiadczeniach opieki zdrowotnej
finansowanych ze Êrodków publicznych
wrzeÊnia Prezydent Rzeczypospolitej
Polskiej
Aleksander KwaÊniewski
podpisa∏ uchwalonà przez Sejm
w dniu 27 sierpnia 2004 r. ustaw´
o Êwiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze Êrodków publicznych.
Ta regulacja prawna jest wa˝nym
etapem w reformie polskiego systemu zdrowia. Ustawa o Êwiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze Êrodków publicznych, wyraênie okreÊla zakres i warunki udzielania Êwiadczeƒ w ramach podstawowej opieki zdrowotnej, zasady
i warunki zaopatrzenia w leki, wyroby medyczne, przedmioty ortopedyczne i Êrodki pomocnicze, warunki do korzystania ze Êwiadczeƒ lecznictwa uzdrowiskowego, a tak˝e
warunki korzystania z transportu
sanitarnego.
W procesie legislacyjnym tworzenia ustawy szczególnie aktywnie
uczestniczy∏y: Zwiàzek Kombatantów RP i By∏ych Wi´êniów Politycznych, Zwiàzek Inwalidów Wojennych RP i Zwiàzek Ociemnia∏ych ˚o∏nierzy RP, a tak˝e Zwiàzek
Sybiraków, wspó∏pracujàc z Urz´dem do Spraw Kombatantów w celu zapewnienia kombatantom jak
najlepszych warunków opieki
zdrowotnej.
Aktualnie sygnalizujemy niektóre wa˝ne dla inwalidzkich Êrodowisk kombatanckich uregulowania ustawowe.
W efekcie prac nad ustawà wprowadzono do s∏owniczka ustawy –
oprócz dotychczas znajdujàcych si´
tam: definicji inwalidy wojennego
i wojskowego równie˝ okreÊlenie
osoby represjonowanej, w rozumieniu art. 12 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia
24 stycznia 1991 r. o kombatantach
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oraz niektórych osobach b´dàcych
ofiarami represji wojennych i okresu
powojennego.
W ustawie o Êwiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze Êrodków publicznych zapisano kombatanckie uprawnienia do leczenia.
Ustawodawca kierowa∏ si´ przekonaniem, i˝ powinnoÊcià paƒstwa
wobec osób szczególnie poszkodowanych w walce o wolnoÊç i suwerennoÊç Polski, a tak˝e wobec tych,
których udzia∏em by∏o prze˝ycie
nieludzkich represji okupantów,
skierowanych przeciw osobom narodowoÊci polskiej, jest zapewnienie adekwatnej do ich potrzeb
opieki zdrowotnej. WÊród osób
uprzywilejowanych w dost´pie do
Êwiadczeƒ opieki zdrowotnej,
w ustawie wymienieni sà: inwalidzi
wojenni, wojskowi oraz osoby represjonowane, a tak˝e ma∏˝onkowie pozostajàcy na wy∏àcznym
utrzymaniu inwalidów wojennych
i wojskowych – wdowy/wdowcy po
poleg∏ych ˝o∏nierzach i zmar∏ych
inwalidach wojennych uprawnieni
do renty rodzinnej.
Bezp∏atne zaopatrzenie w leki
oznaczone symbolem RP przys∏uguje: inwalidom wojennym, ich ma∏˝onkom pozostajàcym na ich wy∏àcznym utrzymaniu oraz wdowom
i wdowcom po poleg∏ych ˝o∏nierzach i zmar∏ych inwalidach wojennych, uprawnionym do renty rodzinnej, a tak˝e osobom represjonowanym (art. 46).
Prawo do bezp∏atnych wyrobów
medycznych b´dàcych przedmiotami
ortopedycznymi oraz Êrodków pomocniczych ustawa przyznaje inwali-

dom wojennym i wojskowym oraz
osobom represjonowanym (art. 47).
Sprawà nadzwyczaj wa˝nà, u∏atwiajàcà proces leczenia i rehabilitacji niepe∏nosprawnym kombatantom jest uregulowanie w dziale III
w art. 57 ust. 2 punkt 10, stanowiàce
i˝ ambulatoryjne Êwiadczenia specjalistyczne finansowane ze Êrodków publicznych inwalidom wojennym i osobom represjonowanym,
udzielane sà bez potrzeby wczeÊniejszego otrzymania skierowania
lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.
Zapis ten umo˝liwia wykonywanie
rutynowych koniecznych dla zachowania sprawnoÊci zabiegów bez
zb´dnej mitr´gi i dodatkowego wystawania w kolejkach.
Uwa˝amy, i˝ te kilka udogodnieƒ zapisanych w nowej ustawie
o opiece zdrowotnej czyni zadoÊç
oczekiwaniom osób represjonowanych w zrównaniu ich w prawach do
opieki z inwalidami wojennymi
i wojskowymi.
Przepisy ustawy o Êwiadczeniach… zrównujà prawa osób represjonowanych z prawami inwalidów wojennych i wojskowych w zakresie dost´pu do opieki zdrowotnej. Dokumentami upowa˝niajàcymi do korzystania z uprawnieƒ sà
odpowiednio ksià˝ka inwalidy wojennego i legitymacja osoby represjonowanej.
Ustawa wesz∏a w ˝ycie z dniem
1 paêdziernika 2004 r.
Andrzej MOSSAKOWSKI
Naczelnik Wydzia∏u
Spraw Socjalnych i Zdrowotnych
KOMBATANT 2004 nr 10

Opieka zdrowotna

Ustawa
O Êwiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze Êrodków publicznych
(Fragmenty)
DZIA¸ II
Âwiadczenia opieki zdrowotnej
Rozdzia∏ 3
Szczególne uprawnienia do Êwiadczeƒ
opieki zdrowotnej
Art. 45.
1. Osobom:
1) które sà inwalidami wojskowymi;
2) które dozna∏y uszczerbku na zdrowiu w okolicznoÊciach okreÊlonych w art. 7 i 8 ustawy z dnia 29
maja 1974 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych
i wojskowych oraz ich rodzin, i nie zosta∏y zaliczone do ˝adnej z grup inwalidów;
3) wymienionym w art. 42 i 59 ustawy z dnia 29 maja
1974 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin
– przys∏uguje bezp∏atne zaopatrzenie w leki obj´te
wykazami leków podstawowych i uzupe∏niajàcych.
2. Osobom, o których mowa w ust. 1, recept´ mo˝e wystawiç lekarz ubezpieczenia zdrowotnego albo felczer ubezpieczenia zdrowotnego lub lekarz albo felczer nie b´dàcy lekarzem albo felczerem ubezpieczenia zdrowotnego, je˝eli posiada uprawnienia do wykonywania zawodu oraz zawar∏ z oddzia∏em wojewódzkim Funduszu umow´ upowa˝niajàcà go do wystawiania takich recept.
[Potwierdzeniem przys∏ugujàcych uprawnieƒ do wystawienia recepty na bezp∏atne leki jest dokument potwierdzajàcy uprawnienia – legitymacja inwalidy wojskowego – przyp. red.].
3. Osoby, o których mowa w ust. 1, sà obowiàzane do
okazania lekarzowi albo felczerowi wystawiajàcemu
recept´ dokumentu potwierdzajàcego przys∏ugujàce
uprawnienie.
4. Lekarz albo felczer wystawiajàcy recept´ obowiàzany
jest wpisaç na recepcie numer PESEL osoby, o której mowa w ust. 1.
5. Osoba przedstawiajàca recept´ do realizacji jest obowiàzana do okazania dokumentu, o którym mowa
w ust. 3.
6. Bezp∏atne zaopatrzenie w leki osób, o których mowa
w ust. 1, przys∏uguje do wysokoÊci limitu, o którym
mowa w art. 38 ust. 1.
Art. 46.
1. Inwalidom wojennym, ich ma∏˝onkom pozostajàcym na
ich wy∏àcznym utrzymaniu oraz wdowom i wdowcom
po poleg∏ych ˝o∏nierzach i zmar∏ych inwalidach wojennych uprawnionym do renty rodzinnej, a tak˝e osobom
KOMBATANT 2004 nr 10

represjonowanym, przys∏uguje bezp∏atne zaopatrzenie
w leki spe∏niajàce ∏àcznie nast´pujàce warunki:
1) oznaczone symbolem Rp w decyzji dopuszczajàcej
do obrotu;
2) wpisane do Rejestru Produktów Leczniczych Dopuszczonych do Obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Osobom, o których mowa w ust. 1, recept´ mo˝e wystawiç lekarz ubezpieczenia zdrowotnego albo felczer ubezpieczenia zdrowotnego lub lekarz albo felczer nie b´dàcy lekarzem albo felczerem ubezpieczenia zdrowotnego, je˝eli posiada uprawnienia do wykonywania zawodu oraz zawar∏ z Funduszem umow´
upowa˝niajàcà go do wystawiania takich recept.
3. Lekarz albo felczer wystawiajàcy recept´ obowiàzany
jest wpisaç na recepcie numer PESEL osoby, o której mowa w ust. 1.
4. Osoby, o których mowa w ust. 1, sà obowiàzane do
okazania lekarzowi albo felczerowi wystawiajàcemu
recept´ dokumentu potwierdzajàcego przys∏ugujàce
uprawnienie.
5. Osoba przedstawiajàca recept´ do realizacji jest obowiàzana do okazania dokumentu, o którym mowa
w ust. 4.
Art. 47.
1. Inwalidom wojennym i wojskowym oraz osobom represjonowanym przys∏uguje prawo do bezp∏atnych
wyrobów medycznych b´dàcych przedmiotami ortopedycznymi i Êrodków pomocniczych na zlecenie lekarza ubezpieczenia zdrowotnego albo felczera
ubezpieczenia zdrowotnego lub lekarza albo felczera
nie b´dàcego lekarzem albo felczerem ubezpieczenia
zdrowotnego, je˝eli posiada uprawnienia do wykonywania zawodu oraz zawar∏ z oddzia∏em wojewódzkim
Funduszu umow´ upowa˝niajàcà go do wystawiania
takich recept, do wysokoÊci limitu ceny okreÊlonego
w przepisach wydanych na podstawie art. 40 ust. 4

DZIA¸ III
Zasady udzielania Êwiadczeƒ opieki zdrowotnej
Art. 57.
1. Ambulatoryjne Êwiadczenia specjalistyczne finansowane ze Êrodków publicznych sà udzielane na podstawie skierowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.
2. Skierowanie, o którym mowa w ust. 1, nie jest wymagane do Êwiadczeƒ:
10) dla inwalidów wojennych i osób represjonowanych.
n
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15 lat Stowarzyszenia Polskich Kombatantów w Kraju

Podsumowanie dzia∏alnoÊci
W wyniku nieuchronnych procesów biologicznych – powiedzia∏
m.in. na posiedzeniu SPK w Kraju prezes W∏adys∏aw Matkowski
– liczba cz∏onków SPK wydatnie si´ zmniejszy∏a i zapewne w nieodleg∏ej przysz∏oÊci stanie przed Stowarzyszeniem problem za koƒczenia dzia∏alnoÊci.
wrzeÊnia br. w Warszawie odby∏o si´, pod przewodnictwem
prezesa W∏adys∏awa Matkowskiego, posiedzenie plenarne Zarzàdu G∏ównego SPK w Kraju, na
które przybyli – poza przewodniczàcymi oddzia∏ów z ca∏ej Polski – równie˝ prezesi: z Grodna – Apoloniusz
Woliƒski, Wilna – Stefan Matusewicz i Lwowa – Eugeniusz Cydzik.
GoÊciem honorowym na posiedzeniu by∏ prezes SPK w Wielkiej Bry-
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tanii i sekretarz generalny Federacji
SPK Mieczys∏aw Jarkowski.
G∏ównym tematem spotkania
by∏o podsumowanie dotychczasowej dzia∏alnoÊci Stowarzyszenia, do
którego 15 lat temu przystàpi∏o ponad 20 tys. osób, oraz omówienie
wyst´pujàcych obecnie, najwa˝niejszych problemów w jego pracy.
Czternastu cz∏onków SPK w Kraju
otrzyma∏o srebrne odznaki Federacji SPK, a dwudziestu czterech – dy-

Fot. B. Materska

Prezes Mieczys∏aw Jarkowski wr´cza
srebrne odznaki Federacji SPK. Od lewej
stojà: Eugeniusz Cydzik, Apoloniusz Woliƒski i Stefan Matusewicz

plomy uznania za zas∏ugi w pracy
spo∏ecznej na rzecz kolegów – kombatantów. Spotkanie zakoƒczy∏o si´
uroczystym obiadem.
BM

60 rocznica Akcji „Burza”

Dni W´growa
60 lat temu, 8 sierpnia 1944 roku, ˝o∏nie rze 3 batalionu 32 pu∏ku piechoty AK, do wodzonego przez komendanta Obwodu
AK „W´grów” mjra Zygmunta Maciejowskiego oswobodzili W´grów. Przez trzy
dni miasto ˝y∏o wolnoÊcià. Potem wkro czy∏a Armia Czerwona. Akowcy, którzy
nie wpadli w r´ce NKWD – musieli po nownie przejÊç do konspiracji.
iasto nie zapomnia∏o o swoich bohaterach.
Corocznie, w∏aÊnie na poczàtku sierpnia obchodzone sà Dni W´growa. Starajà si´ na nie
przyjechaç równie˝ ci ˝o∏nierze Polski Podziemnej –
uczestnicy Akcji „Burza”, którym pozwala na to stan
zdrowia. Jednym z takich ˝o∏nierzy jest kpt. Jerzy Lipka, obecnie honorowy obywatel miasta, wówczas, przed
60 laty, zast´pca majora Maciejowskiego. (Jego wspomnienie o wyzwalaniu W´growa opublikowaliÊmy
w „Kombatancie” nr 6-7/2004).
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Apogeum obchodów przypad∏o na niedziel´ 8 sierpnia. Przed pomnikiem na Grudziach przedstawiciele
Êrodowisk kombatanckich i oficjalne delegacje z∏o˝yli
kwiaty i odczytano Apel Poleg∏ych. Wys∏uchano te˝
okolicznoÊciowych przemówieƒ – kpt. Lipki, prezesa
w´growskich Akowców Wies∏awa Ratajskiego i burmistrza Jana Górskiego. Odby∏a si´ uroczysta sesja Rady
Miejskiej.
BM
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Szlakiem I Kompanii Kadrowej

Kontynuatorzy
tradycji legionowych
W 90. rocznic´ niepodleg∏o Êciowego czynu zbrojnego Le gionów Polskich prawie pi´ciuset uczestników wzi´∏o udzia∏
w XXXIX (a po wojnie ju˝ 24)
Marszu Szlakiem I Kompanii
Kadrowej Strzelców Józefa Pi∏ sudskiego.
arsz odby∏ si´ na historycznej trasie Kraków–Kielce
w dniach 6–12 sierpnia br.
pod patronatem b. Prezydenta RP na
Uchodêstwie Ryszarda Kaczorowskiego. Uczestnicy przybyli do Kielc
12 sierpnia. UroczystoÊci rozpocz´∏y
si´ z∏o˝eniem kwiatów na kwaterach
poleg∏ych legionistów na kieleckim
Cmentarzu Wojskowym. Nast´pnie
przeszli pod figur´ NajÊwi´tszej Marii
Panny. Przed Pomnikiem Legionów
Polskich („Czwórki Legionowej”) od-

M

by∏y si´ uroczystoÊci z udzia∏em
uczestników marszu, kombatantów,
mieszkaƒców Kielc, przedstawicieli
w∏adz paƒstwowych, samorzàdowych
i wojska. Przy symbolicznym D´bie
Niepodleg∏oÊci akt erekcyjny upami´tniajàcy 90. rocznic´ czynu legionowego z∏o˝yli m.in. kanclerz Kapitu∏y Orderu Virtuti Militari gen. Stanis∏aw Na∏´cz-Komornicki, prezydent
Kielc Wojciech Lubawski, Komendant Marszu i prezes Zwiàzku Pi∏sudczyków Jan Kasprzyk. Odznaki „Kadrówki” otrzyma∏y osoby szczególnie
zas∏u˝one dla kultywowania tradycji
legionowych oraz ci uczestnicy Marszu, którzy trzykrotnie przeszli ca∏à
tras´. Najm∏odszy, dziesi´cioletni
uczestnik otrzyma∏ dyplom podpisany
przez córk´ Marsza∏ka, Jadwig´ Pi∏sudskà. W asyÊcie kompanii honorowej liczne delegacje z∏o˝y∏y kwiaty
przed Pomnikiem „Czwórki Legiono-

Fot. K. K´pka

Warta honorowa przed Pomnikiem Legionów Polskich

wej”. Wszyscy przeszli przed dawny
Pa∏ac Biskupów Krakowskich, gdzie
odby∏ si´ Apel Poleg∏ych, oddano salw´ honorowà i z∏o˝ono kwiaty przed
tablicà upami´tniajàcà pobyt Józefa
Pi∏sudskiego w tym gmachu, tu mieÊci∏a si´ jego kwatera g∏ówna. Komendant Jan Kasprzyk wr´czy∏ nagrody zwyci´skim dru˝ynom zawodów marszowych oraz laureatom
konkursu historycznego.
KK

Legia Honorowa dla dwóch polskich kombatantów

Kawalerowie Legii
P∏k Jan Skowron i p∏k Ludwik Tepper do∏àczyli do
grona polskich kombatantów uhonorowanych francuskà Legià Honorowà. UroczystoÊç odby∏a si´ 6 wrzeÊnia br. w siedzibie Ambasady Republiki Francuskiej
w Warszawie.
Jak pami´tamy (pisa∏ o tym „Kombatant” nr 67/2004), dziesi´ciu polskich weteranów zosta∏o odznaczonych Legià podczas obchodów 60. rocznicy làdowania Aliantów w Normandii. Ze wzgl´dów proceduralnych w tym gronie nie znaleêli si´ Jan Skowron i Ludwik Tepper. Dlatego uroczystoÊç musia∏a zostaç prze∏o˝ona.
Obaj kombatanci majà za sobà chlubnà kart´ walk
o wolnoÊç Francji – najpierw w szeregach ruchu oporu,
a potem jako ˝o∏nierze 1 Armii dowodzonej przez gen.
de Lattre de Tasigny.
BM
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Fot. B. Materska

Ludwik Tepper i Jan Skowron
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Pytania o orzecznictwo

W punkcie informacyjnym
Urz´du
Kilkadziesiàt tysi´cy osób rocznie pyta o ró˝ne sprawy z zakresu
dzia∏alnoÊci Urz´du. Wiele z tych pytaƒ dotyczy orzecznictwa
– przyznawania uprawnieƒ i ich weryfikacji.
soba ubiegajàca si´ o uprawnienia prawie zawsze jest
przekonana o s∏usznoÊci
swojego wniosku i dlatego jest bardzo zbulwersowana, gdy otrzymuje
pismo z Urz´du o uzupe∏nienie
wniosku dodatkowymi dokumentami lub wr´cz odmow´ przyznania takich uprawnieƒ.
Sytuacje takie – zdajàc sobie
spraw´ z niedoskona∏oÊci przepisów
samej ustawy jak te˝ niedoskona∏oÊci natury ludzkiej (wnioskodawców
i weryfikatorów) – przewidzia∏ ustawodawca i da∏ mo˝liwoÊç wnioskodawcom, po otrzymaniu drugiej decyzji odmownej skierowania sprawy
do Sàdu Administracyjnego.
Nale˝y jednak pami´taç, ˝e nawet korzystny dla wnioskodawcy wyrok Sàdu nie oznacza, ˝e automatycznie po wyroku wnioskodawca
otrzyma uprawnienia. Decyzja ostateczna nale˝y, zgodnie z przepisami
ustawy, do kierownika Urz´du i mo˝e ona byç ponownie zaskar˝ona do
sàdu administracyjnego.

O

Drugà sprawà istotnà w post´powaniu administracyjnym o przyznanie uprawnieƒ wynikajàcych z przepisów ustaw (o kombatantach oraz
innych osobach b´dàcych ofiarami
represji wojennych i okresu powojennego z 24 I 1991 r. oraz o Êwiadczeniu pieni´˝nym przys∏ugujàcym osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach
pracy przez III Rzesz´ i Zwiàzek Socjalistycznych Republik Radzieckich
z 31 V 1996 r.) jest znajomoÊç tych
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ustaw. Ka˝da osoba, która spe∏nia
wymogi obywatelstwa polskiego
(ewentualnie – w przypadku ustawy
z 1996 roku – tak˝e miejsca zamieszkania) mo˝e wystàpiç do
Urz´du ds. Kombatantów i Osób
Represjonowanych o przyznanie
uprawnieƒ wynikajàcych z przepisów wspomnianych ustaw. I tu zaczynajà si´ nast´pne problemy:
o uprawnienia mo˝e wystàpiç ka˝da
osoba, która posiada∏a lub posiada
obywatelstwo polskie, lecz nie ka˝dy obywatel Polski spe∏nia pozosta∏e warunki okreÊlone w przepisach
omawianych ustaw. Wst´pna selekcja wniosków rozpoczyna si´ na etapie udzielenia rekomendacji przez
organizacje kombatanckie i stowarzyszenia osób represjonowanych.
Drugi i cz´sto ostateczny etap to
weryfikacja dokonywana przez Departament Orzecznictwa Urz´du.
Coraz wi´cej jednak spraw znajduje
swój epilog w Sàdzie Administracyjnym. Sposób myÊlenia wnioskodawcy jest nast´pujàcy: skoro ustawy
dajà takie mo˝liwoÊci, to spróbuj´,
mo˝e s´dzia NSA b´dzie ∏askawszy,
przecie˝ to tak niewiele kosztuje.
Mamy wi´c bardzo cz´sto do czynienia ze sprzecznymi ocenami.
Z jednej strony wyst´puje wnioskodawca przekonany o s∏usznoÊci swojego wniosku i wspomagany przez
organizacje kombatanckie. Z drugiej – Urzàd i weryfikatorzy znajàcy
dok∏adnie nie tylko przepisy ww.
ustaw, ale i przepisy dotyczàce post´powania administracyjnego.

Z punktem informacyjnym
i dzia∏em listów Urz´du kontaktujà
si´ osoby zainteresowane otrzymaniem uprawnieƒ kombatanckich
czy Êwiadczenia pieni´˝nego z tytu∏u deportacji podczas II wojny do
pracy przymusowej. WyjaÊnienia
pracowników Urz´du sà ˝yczliwe
i w miar´ mo˝liwoÊci pe∏ne, choç
nieraz trudne lub niesatysfakcjonujàce zainteresowanych. Szczególnie
odnosi si´ to do informacji telefonicznych, gdzie osoba odbierajàca
telefon musi w miar´ szybko zinterpretowaç podawane informacje
a zainteresowani podajà niekiedy
niepe∏ne fakty. Przy tym zainteresowani cz´sto denerwujà si´, gdy proszeni sà o dodatkowe informacje
dotyczàce ich dzia∏alnoÊci kombatanckiej lub okresu podlegania represjom. Trudne rozmowy odbywajà si´ tak˝e wówczas, gdy zainteresowany tylko cz´Êciowo zna obowiàzujàce w tym zakresie przepisy
prawne lub próbuje skupiç si´ tylko
na tych fragmentach ustaw, które sà
dla niego korzystne. Zdarza si´, ˝e
temperament zainteresowanych
oraz przekonanie o s∏usznoÊci swoich racji powodujà, ˝e nie zawsze
jest mo˝liwe pe∏ne wyjaÊnienie
sprawy oraz uzgodnienie wspólnego stanowiska w interesujàcych
kwestiach.
Wobec iloÊci udzielanych informacji sà to jednak nieliczne przypadki, tym niemniej przykre zarówno dla zainteresowanych jak i pracowników Urz´du.
Wbrew panujàcemu przekonaniu, weryfikator nie mo˝e dowolnie
interpretowaç przepisów ustaw (jego praca zarówno pod wzgl´dem jaKOMBATANT 2004 nr 10

koÊci jak i iloÊci rozpatrywanych wniosków podlega sta∏ej ocenie prze∏o˝onych). Zdarza si´, ˝e zainteresowani,
w rozmowach skar˝à si´ na poszczególnych weryfikatorów, uwa˝ajàc, ˝e ten czy inny weryfikator jest stronniczy i uparty, nie daje si´ przekonaç zainteresowanemu
co do s∏usznoÊci jego wniosku. Nale˝y zatem podkreÊliç, i˝ podstawowym kryterium przyznania uprawnieƒ
jest udokumentowanie wniosku, tj. przedstawienie dokumentów lub co najmniej wiarygodnego Êwiadka który by∏ w tym samym czasie i okolicznoÊciach kombatantem lub osobà represjonowanà.
Gdy do Urz´du wp∏ynie tak przygotowany wniosek,
zaopiniowany przez organizacj´ kombatanckà lub stowarzyszenie osób represjonowanych z pewnoÊcià zostanie pozytywnie rozpatrzony. Sama weryfikacja (post´powanie administracyjne w sprawie wniosku) jest konieczna, gdy˝ ma na celu wyeliminowanie tych wniosków, których wnioskodawcy nie spe∏niajà wymogów
ustaw, lub – zdajàc sobie spraw´, ˝e uprawnieƒ nie
otrzymajà – mimo to korzystajàc z konstytucyjnych
uprawnieƒ z takimi wnioskami wyst´pujà. W pracy
Urz´du mo˝na si´ spotkaç z listami, telefonami, czy
wr´cz anonimami o nies∏usznym przyznawaniu uprawnieƒ tej czy innej osobie. Jak zawsze Urzàd podchodzi
do takich spraw bardzo wnikliwie i sprawdza takie informacje. I choç nie da si´ wyeliminowaç do koƒca pomy∏ek w tym zakresie, to najcz´Êciej sà to informacje
podawane przez „zazdrosnych czy nie˝yczliwych sàsiadów” a nawet bliskich krewnych i nie znajdujà potwierdzenia w faktach.
Ostatnio okres oczekiwania na rozpatrzenie wniosków wyd∏u˝y∏ si´ w niektórych przypadkach do szeÊciu
miesi´cy. Sta∏o si´ tak po decyzji Trybuna∏u Konstytucyjnego w 2003 r. o przywróceniu mo˝liwoÊci ponownego sk∏adania wniosków wynikajàcych z omawianych
ustaw. Urzàd, dysponujàc okreÊlonà liczbà pracowników nie jest w stanie w ustawowym terminie „przerobiç” kilkudziesi´ciu tysi´cy zgromadzonych i stale nap∏ywajàcych wniosków.
W Urz´dzie podejmowane sà dzia∏ania, by czas
oczekiwania na decyzj´ uleg∏ skróceniu i ju˝ nied∏ugo
terminy rozpatrywania wniosków winny byç zgodne
z tymi, które przewiduje kodeks post´powania administracyjnego.
Chcia∏bym na koniec tak˝e zapewniç, ˝e osoby, które zadzwonià do Urz´du na telefony informacyjne (661
81 29, 661 87 40) zawsze otrzymajà rzetelnà informacj´,
spotkajà si´ z przychylnoÊcià i pomocà.
Kazimierz KONDERAK
g∏ówny specjalista
w punkcie informacyjnym
KOMBATANT 2004 nr 10

25 kwietnia pod Wygodà k. Huszlewa, przy pomniku odby∏y si´ uroczystoÊci w zwiàzku z rocznicà bitwy OP Armii Krajowej „Zenona” z Niemcami pod tà miejscowoÊcià. UroczystoÊç zosta∏a po∏àczona z Mszà Êw. polowà w intencji ˝o∏nierzy WIN poleg∏ych w walce z UB i NKWD w niedalekiej miejscowoÊci Kie∏baski.
25 kwietnia w ˚yrakowie zosta∏a odprawiona Msza
Êw. w intencji poleg∏ych obroƒców Ojczyzny 1939 r. Nast´pnie
uczestnicy przeszli do budynku Zespo∏u Szkó∏ Publicznych
i obejrzeli patriotyczny wyst´p, przygotowany przez m∏odzie˝
szkolnà. UroczystoÊci zorganizowa∏o Ko∏o Gminne ZKRPiBWP.
30 kwietnia w Poznaniu,

w Szkole Podstawowej
nr 9 im. Franciszka Witaszka odby∏ si´ uroczysty „Dzieƒ Patrona Szko∏y”. Po okolicznoÊciowych wystàpieniach, do „Ksi´gi
Patrona Szko∏y” wpisano 10 wyró˝nionych uczniów. Szko∏a
otrzyma∏a medal Opiekuna Miejsc Pami´ci Narodowej; wr´czono medal „Przyjaciel Szko∏y”. M∏odzie˝ szkolna przygotowa∏a spektakl patriotyczny.

30 kwietnia w Rzeszowie w 85. rocznic´ powstania
Zwiàzku Inwalidów Wojennych RP odby∏o si´ uroczyste spotkanie Zarzàdu Oddzia∏u ZIW RP w Rzeszowie z w∏adzami
miasta.

30 kwietnia we Wroc∏awiu, na placu przed gmachem
DolnoÊlàskiego Urz´du Wojewódzkiego zgromadzili si´ parlamentarzyÊci, przedstawiciele w∏adz samorzàdowych, harcerze,
prezesi zwiàzków i organizacji kombatanckich z pocztami sztandarowymi, mieszkaƒcy Wroc∏awia i Dolnego Âlàska. Punktualnie
o godz. 24.00 orkiestra odegra∏a „Od´ do radoÊci”, a delegacja
harcerska podnios∏a na maszt flag´ Unii Europejskiej.

2 maja w Buku ods∏oni´to wykonanà z inicjatywy prezesa
miejscowego ko∏a ZKRPiBWP ppor. Jana Gielnika tablic´ z nazwiskami osiemdziesi´ciu oÊmiu bukowian, którzy zgin´li
w czasie II wojny Êwiatowej. Tablic´ ods∏oni∏y rodziny poleg∏ych.
W uroczystoÊci uczestniczy∏a kompania honorowa jednostki lotniczej, w∏adze powiatu, miasta, kombatanci i m∏odzie˝ szkolna.
2 maja w Kietrzu, na Skwerze Sybiraków zosta∏ ods∏oni´ty i poÊwi´cony pomnik „W ho∏dzie Sybirakom”. Uroczystà
Msz´ Êw. w koÊciele parafialnym pw. Êw. Tomasza odprawi∏ ks.
proboszcz Józef Gacka. Przed pomnikiem okolicznoÊciowe
przemówienie wyg∏osi∏a prezes Zwiàzku Sybiraków Kazimiera
Sawicka. Na uroczystoÊç licznie przybyli mieszkaƒcy Kietrza
i okolicznych miejscowoÊci, zwiàzki kombatanckie ze swymi
pocztami sztandarowymi oraz dru˝yny harcerskie.

Ciàg dalszy na str. 11
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Kombatanci na Êwiecie

Ustawodawstwo kombatanckie za granicà, podstawowe zagadnienia

Prezentujemy Paƒstwu zapowiedziane wczeÊniej informacje dotyczàce ustawodaw stwa kombatanckiego za granicà. Zosta∏y one oparte g∏ównie na nades∏anych
przez polskie placówki dyplomatyczne opracowaniach, a niekiedy tak˝e tekstach
ustaw. Mimo pewnych niejasnoÊci i trudnoÊci interpretacyjnych, które napotkaliÊmy,
sàdzimy, i˝ publikowane materia∏y oddajà specyfik´ rozwiàzaƒ prawnych i organizacyjnych przyj´tych w wybranych przez nas krajach.

Republika Czeska
(10 mln mieszkaƒców, cz∏onek NATO i Unii Europejskiej)
paƒstwie czeskim podstawowymi aktami regulujàcymi prawo kombatanckie sà obecnie dwie ustawy. Pierwsza z 19 grudnia 1946 r. o pe∏niàcych
s∏u˝b´ w armii czechos∏owackiej za
granicà i o niektórych uczestnikach
walki narodowowyzwoleƒczej (o
příslušnících československé armády
v zahraničí a o někter ∂ych jiny∂ch
u∂častnících národního boje za osvobození) za uczestników tych walk
uznaje osoby, które:
1) w latach 1939–1945:
– pe∏ni∏y s∏u˝b´ w armii czechos∏owackiej, sojuszniczej lub
w formacjach partyzanckich;
– dzia∏a∏y co najmniej 3 miesiàce
w krajowym lub zagranicznym
ruchu oporu, wymagany okres
nie dotyczy poleg∏ych, rannych
lub uwi´zionych z terenu obj´tego powstaniem s∏owackim;
– uczestniczy∏y w powstaniu praskim i ponios∏y Êmierç w boju
lub zosta∏y ci´˝ko ranne;
– by∏y represjonowane przez
w∏adze okupacyjne;
2) bra∏y udzia∏ w walkach w Hiszpanii 1936–1939;
3) pe∏ni∏y s∏u˝b´ w stra˝y granicznej i w trakcie walk pogranicznych w 1938 r. poleg∏y, dozna∏y
uszczerbku na zdrowiu lub zosta∏y uwi´zione.

W

10

Natomiast przyj´ta 9 kwietnia
2002 r. ustawa o weteranach wojennych (o válečny
∂ch veteránech) przyznaje specjalny status tym uczestnikom walk za Ojczyzn´ oraz w obronie idea∏ów wolnoÊci i demokracji,
którzy:
– w trakcie s∏u˝by w czeskich i czechos∏owackich si∏ach zbrojnych
w czasie konfliktu zbrojnego albo
w mi´dzynarodowych operacjach
pokojowych doznali trwa∏ego
uszczerbku na zdrowiu lub dokonali bohaterskiego czynu;
– pe∏nili wymienionà s∏u˝b´ przez
przynajmniej 30 nieprzerwanych
dni;
– uzyskali status uczestnika walki
narodowowyzwoleƒczej z tytu∏u
udzia∏u w walkach zbrojnych
1939–1945.
Realizacja obu ustaw zosta∏a powierzona Ministerstwu Obrony
(Ministerstvo Obrany), w którego
strukturach do 2001 r. funkcjonowa∏
Urzàd Wojskowy do Spraw Weteranów Wojennych i Ruchu Oporu,
a obecnie dzia∏a Wydzia∏ Weteranów Biura Kadr tego Ministerstwa.
Ustawa z 1946 r. przyj´ta zosta∏a
przede wszystkim z myÊlà o zdemobilizowanych ˝o∏nierzach. W zwiàzku z tym, przyznawa∏a kombatan-

tom przywileje pierwszeƒstwa: zatrudnienia w przedsi´biorstwach
realizujàcych zadania publiczne,
otrzymania zgody na prowadzenie
dzia∏alnoÊci rzemieÊlniczej, handlowej lub wykonywania wolnego zawodu oraz przyj´cia do szkó∏ i na
kursy zawodowe. Gwarantowa∏a te˝
prawo do przydzia∏u lub dzier˝awy
majàtku rolnego, zak∏adu rzemieÊlniczego albo innego majàtku ruchomego i nieruchomego, pochodzàcego z konfiskaty w∏asnoÊci nieprzyjacielskiej.
Przepisy te majà dziÊ anachroniczny charakter, stàd te˝ podstawowe Êwiadczenia kombatanckie
okreÊla obecnie rozporzàdzenie
Ministra Obrony nr 7/2000. Daje
ono mo˝liwoÊç otrzymania przez
kombatantów i ofiary represji ograniczonej wysokoÊci Êwiadczeƒ finansowych na: leczenie sanatoryjne, pobyt na wczasach krajowych
i zagranicznych oraz pobyt w zak∏adach opieki spo∏ecznej, w tym
w Domach Kombatanta.
Wspomniane uprawnienia przechodzà na pozosta∏ych po poleg∏ych
lub zmar∏ych kombatantach: wspó∏ma∏˝onków, konkubentów, rodziców, dzieci i rodzeƒstwo (dziedziczy tylko jedna osoba).
KOMBATANT 2004 nr 10

Z mo˝liwoÊci korzystania z przywilejów kombatanckich ustawa
z 1946 r. wykluczy∏a osoby, które:
– pe∏ni∏y s∏u˝b´ w armii nieprzyjacielskiej (nie dotyczy armii s∏owackiej) lub by∏y cz∏onkami organizacji wspó∏pracujàcych z Niemcami i W´grami, m.in. Czeskiej
Ligi przeciwko Bolszewizmowi,
Zwiàzku Wspó∏pracy z Niemcami i Gwardii Hlinki;
– pe∏ni∏y kierownicze funkcje
w prawicowych organizacjach, takich jak S∏owackie Stronnictwo
Ludowe Hlinki (i in.), chyba ˝e
swoje stanowisko wykorzystywa∏y
w walce o wolnoÊç;
– pe∏ni∏y kierownicze stanowiska
z nadania okupanta w s∏u˝bach publicznych, chyba ˝e wykorzystywa∏y
je w walce o wolnoÊç albo by∏o to
stanowisko w armii s∏owackiej;
– wspiera∏y w jakiejkolwiek formie
czynami lub s∏owami okupantów;
– sà narodowoÊci niemieckiej lub
w´gierskiej, chyba ˝e nie pope∏ni∏y przewinieƒ przeciwko narodom czeskiemu i s∏owackiemu
lub przeciwko paƒstwu czechos∏owackiemu i dobrowolnie
uczestniczy∏y w walce wolnoÊç.
Obie obowiàzujàce w Czechach
ustawy nie przewidujà mo˝liwoÊci
utraty statusu kombatanta. Nie nale˝y przy tym jednak zapominaç, ˝e
w paƒstwie tym nie dzia∏a∏o po wojnie zbrojne antykomunistyczne
podziemie, dlatego te˝ nie by∏o
w nim kombatantów utrwalajàcych
w∏adz´ ludowà.
Ocenia si´, ˝e status uczestnika
walki narodowowyzwoleƒczej posiada∏o w 2002 r. ok. 20 tys. osób, a weterana wojennego ok. 7,5 tys. osób.
Wi´kszoÊç kombatantów jest cz∏onkami Czeskiego Zwiàzku Bojowników o WolnoÊç lub Czechos∏owackiej Organizacji Legionowej.

Ciàg dalszy ze str. 9

W dniach 2–3 maja na Jasnà
Gór´ przybyli uczestnicy XV Âwiatowej
Ogólnopolskiej Pielgrzymki „Sybiraków”
w roku 10. rocznicy Koronacji Cudownego Obrazu M. B. Patronki Sybiraków.

3 maja w D´bicy uroczyÊcie obchodzono Âwi´to Konstytucji 3 Maja. Po
przemówieniach i wyst´pie miejskiej Orkiestry D´tej, Kompania Honorowa Podhalaƒczyków odda∏a trzykrotnà salw´
honorowà. Uczestnicy przeszli na Plac
SolidarnoÊci, gdzie zosta∏a odprawiona
Msza Êw. Nast´pnie z∏o˝ono wieƒce
przed Pomnikiem NajÊwi´tszej Marii
Panny.
3 maja we Wroc∏awiu odby∏y si´
uroczystoÊci 213. rocznicy uchwalenia
Konstytucji 3 Maja. W Bazylice Mniejszej
pw. Êw. El˝biety Msz´ Êw. w intencji Ojczyzny celebrowa∏ wraz z kapelanami
ks. Edward ˚mijewski, a homili´ z okazji
Êwi´ta Matki Boskiej Królowej Polski
oraz Konstytucji 3 Maja wyg∏osi∏ ks. p∏k
dr Jerzy Rasiak. Po Mszy Êw. uczestnicy
udali si´ pod Panoram´ Rac∏awickà, by
uroczyÊcie przed Obeliskiem z∏o˝yç
wieƒce i wiàzanki kwiatów. UroczystoÊci
zakoƒczy∏ koncert Orkiestry „Viktoria”
Parafii Matki Boskiej Zwyci´skiej Warszawa-Rembertów.

6 maja w Poznaniu, w siedzibie Zarzàdu Okr´gowego ZKRPiBWP na uroczystym posiedzeniu poÊwi´conym 59
rocznicy II wojny Êwiatowej wiceprezes
Zarzàdu Okr´gu ppor. Jerzy Bare∏kowski zosta∏ odznaczony Krzy˝em Oficerskim OOP. Prezes Zarzàdu Okr´gu p∏k
Janusz Rad∏owski wr´czy∏ uczestnikom
spotkania okolicznoÊciowe dyplomy.

6 maja w Warszawie, w koÊciele
pw. Êw. Aleksandra zosta∏a odprawiona
Msza Êw. w intencji ˝o∏nierzy „Parasola”,
uczestniczàcych 6 maja 1944 roku
w nieudanej akcji bojowej przeciwko
szefowi warszawskiego Gestapo Walterowi Stammowi. Nast´pnie w Alei Szu-

cha, przed tablicà upami´tniajàcà dziewi´ciu poleg∏ych Akowców z∏o˝ono
kwiaty. Podczas akcji zgin´li: Kazimierz
KardaÊ „Orkan”, Stefan Królikowski „Hipek”, Stefan Santarek „Kajtek”, Jerzy
Koz∏owski „Kastor”, Ireneusz Szadkowski „Na∏´cz”, Henryk Adamczyk „Nemo”, Jerzy Sarnowski „Polluks”, Kazimierz Urbaƒski „S∏awomir”. Bronis∏aw
Hellwig „Bruno” zmar∏ póêniej w wyniku
odniesionych ran.

7 maja w Miƒsku Mazowieckim
odby∏ si´ uroczysty capstrzyk w 59. rocznic´ zakoƒczenia II wojny Êwiatowej
i zwyci´stwa nad hitlerowskimi Niemcami. Po przemówieniach i modlitwie za
Obroƒców Ojczyzny, przeprowadzono
Apel Poleg∏ych i oddano salw´ honorowà. Na grobach ˝o∏nierskich z∏o˝ono
kwiaty i zapalono znicze. Podczas spotkania kombatantów z w∏adzami powiatu
i miasta wr´czono odznaczenia i awanse
na stopnie oficerskie. UroczystoÊç
uÊwietni∏y wyst´py zespo∏ów artystycznych.

7 maja w Opolu odby∏o si´ spotkanie z okazji 59. rocznicy zakoƒczenia
II wojny Êwiatowej. Wojewoda opolski
i dowódca 10 Opolskiej Brygady Logistycznej zaprosili kombatantów ze
wszystkich zwiàzków, m∏odzie˝ szkolnà
i harcerzy. Licznie przybyli te˝ byli ˝o∏nierze zwodowi, przedstawiciele rzàdu,
samorzàdu, parlamentu, policji i stra˝y
po˝arnej. Kilkudziesi´ciu kombatantów
zosta∏o wyró˝nionych. Decyzjà prezydenta RP Krzy˝ Kawalerski Orderu Od-

rodzenia Polski otrzyma∏ 89-letni por.
Henryk Pflaum. Patent Weterana Walk
o WolnoÊç i Niepodleg∏oÊç Ojczyzny
otrzyma∏ p∏k Stefan Szelka (na zdj´ciu –
z lewej). Pi´tnastu kombatantów otrzyma∏o nominacje na wy˝sze stopnie wojskowe. Wr´czono równie˝ odznaki „Za
Zas∏ugi dla Województwa Opolskiego”
Ciàg dalszy na str. 12

Oprac. Jan P. SOBOLEWSKI
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8 maja w Poznaniu delegacje w∏adz,

i „Za Zas∏ugi dla ZKRPiBWP” oraz dyplomy. UroczystoÊci zakoƒczono wspólnym
˝o∏nierskim posi∏kiem – wyÊmienità grochówkà. Spotkanie poprzedzi∏a Msza Êw.
w intencji ˝o∏nierzy walczàcych na frontach II wojny Êwiatowej.

organizacji kombatanckich, jednostek
wojskowych, instytucji i ˝o∏nierzy z∏o˝y∏y
kwiaty pod obeliskiem poÊwi´conym ponad pi´ciu tysiàcom poleg∏ych ˝o∏nierzy
Armii Radzieckiej, przed pomnikiem poÊwi´conym stu poleg∏ym poznaniakom –
Cytadelowcom oraz na kwaterze Wspólnoty Brytyjskiej.

7 maja we Wroc∏awiu odby∏y si´
uroczystoÊci upami´tniajàce zakoƒczenie
II wojny Êwiatowej i 85-lecie dzia∏alnoÊci
ZIW RP. W Bazylice Mniejszej pw. Êw. El˝biety Msz´ Êw. w intencji Ojczyzny i inwalidów wojennych celebrowa∏ ks. pra∏at p∏k
dziekan wojsk làdowych S∏awomir ˚arski.
Uczestnicy z∏o˝yli wieƒce i wiàzanki kwiatów na Cmentarzu ˚o∏nierzy Polskich na
Oporowie, a nast´pnie na Cmentarzu Oficerów Armii Radzieckiej. W sali Klubu
ÂOW odby∏a si´ uroczysta akademia
z ceremonia∏em wojskowym. 29 kombatantów otrzyma∏o nominacje, 20 osób –
replik´ wpisu do Ksi´gi Zas∏u˝onych Aktywistów ZIW RP Okr´gu Wroc∏awskiego,
a 80 kombatantom wr´czono Patenty Weterana Walk o WolnoÊç i Niepodleg∏oÊç
Ojczyzny.
8 maja w Brzegu z okazji 59. rocznicy zakoƒczenia II wojny Êwiatowej w koÊciele pw. Mi∏osierdzia Bo˝ego odprawiona zosta∏a Msza Êw. w intencji Ojczyzny.
Przed pomnikiem poÊwi´conym mjr. Henrykowi Sucharskiemu odby∏ si´ Apel Poleg∏ych, a kompania WP odda∏a salw´ honorowà. Kwiaty i wieƒce przed pomnikiem
z∏o˝yli m.in. przedstawiciele w∏adz samorzàdowych, delegacje organizacji kombatanckich, harcerzy, policji, stra˝y po˝arnej
i szkó∏.
8 maja w Dàbrowie Che∏miƒskiej
obchodzono 59. rocznic´ zakoƒczenia
II wojny Êwiatowej. W koÊciele spotkali si´
kombatanci, którzy modlàc si´, dzi´kowali Bogu za ocalenie ˝ycia w walkach II wojny Êwiatowej. Msz´ Êw. w intencji kombatantów celebrowa∏ Tadeusz Myszk. U stóp
pomnika poÊwi´conego pomordowanym
w roku 1939 z∏o˝ono wiàzanki kwiatów
i zapalono znicze. Organizatorem uroczystoÊci by∏ Zarzàd Gminny ZKRPiBWP
z Dàbrowy Che∏miƒskiej.

8 maja w ¸odzi, na placu przed Pomnikiem P´kni´tego Serca Matki w Parku
Promienistych, odby∏y si´ uroczyste obchody Âwi´ta Represjonowanych Dzieci
Wojny. Po okolicznoÊciowych przemówieniach, z∏o˝ono wieƒce i kwiaty przed Pomnikiem.

12

8 maja w Warszawie, przed tablicà
poÊwi´conà pami´ci harcmistrza Floriana
Marciniaka, pierwszego Naczelnika Szarych Szeregów odby∏ si´ uroczysty Apel
w 60. rocznic´ Jego Êmierci w obozie
koncentracyjnym Gross-Rosen.

wej” oraz odznakami „Zas∏u˝ony dla
Zwiàzku ˚o∏nierzy LWP”, „Zas∏u˝ony dla
Stowarzyszenia Kawalerów Orderu Wojennego Krzy˝a Grunwaldu”, a tak˝e medalami „Za Zas∏ugi dla Po˝arnictwa”.
Cz´Êç oficjalnà zakoƒczy∏o z∏o˝enie wieƒców i wiàzanek kwiatów przed pomnikami
dowódców LWP – marsza∏ka K. Rokossowskiego i gen. K. Âwierczewskiego.
Nast´pnie odby∏ si´ VI Festiwal Piosenki
˚o∏nierskiej.

9 maja w Warszawie, w koÊciele Êw.
Jacka zosta∏a odprawiona uroczysta Msza
Êw. w intencji m´czenników ponarskich
i ofiar II wojny Êwiatowej. Msza Êw., koncelebrowana przez ks. Stanis∏awa Ma∏kowskiego, zakoƒczy∏a si´ odÊpiewaniem
hymnu „Bo˝e, coÊ Polsk´”. Nast´pnie
kombatanci z∏o˝yli kwiaty w koÊciele przed
tablicà ponarskà. UroczystoÊç uÊwietni∏
koncert chóru „Polonia”, który zaprezentowa∏ pieÊni patriotyczne i kresowe.
10 maja w Piotrkowie Trybunalskim odby∏a si´ Mi´dzynarodowa Konfe-

8 maja w Zwierzyƒcu,

w KoÊciele
Garnizonowym Armii Krajowej odby∏ si´
doroczny Zjazd Stowarzyszenia Dzieci
Ofiar Wojny Ziemi Zamojskiej. 8 maja –
dzieƒ zakoƒczenia II wojny Êwiatowej jest
Êwi´tem statutowym Stowarzyszenia. Po
uroczystej Mszy Êw., delegacje z∏o˝y∏y
wieƒce i kwiaty pod Tablicà Pami´ci Narodowej w koÊciele oraz przed pomnikiem
upami´tniajàcym ofiary hitlerowskiego
obozu przejÊciowego w Zwierzyƒcu.

9 maja w Garbowie z inicjatywy Zarzàdu Gminnego ZKRPiBWP w rocznic´
zakoƒczenia II wojny Êwiatowej w koÊciele parafialnym zosta∏a odprawiona Msza
Êw. koncelebrowana w asyÊcie pocztu
sztandarowego w intencji zmar∏ych kombatantów i podopiecznych oraz o zdrowie
˝yjàcych i b∏ogos∏awieƒstwo Bo˝e w rodzinach.
9 maja w Uniejowicach k. Z∏otoryi szczególnie uroczyÊcie obchodzono
Dzieƒ Zwyci´stwa na terenie prywatnego
Muzeum Ludowego Wojska Polskiego
i Pamiàtek po Armii Radzieckiej im. p∏k.
Ludwika Polaƒskiego. Licznie przybyli
dolnoÊlàscy cz∏onkowie Zwiàzku ˚o∏nierzy LWP, Stowarzyszenia Wspó∏pracy Polska – Wschód i wroc∏awskiego Klubu Weteranów Lewicy. Liczna grupa aktywu
Zwiàzku ˚o∏nierzy LWP zosta∏a odznaczona medalami „Za Zas∏ugi dla ObronnoÊci
Kraju”, „Opiekun Miejsc Pami´ci Narodo-

rencja Naukowa „Dokument Filmowy i Telewizyjny” pod patronatem by∏ego Prezydenta RP na Uchodêstwie Ryszarda Kaczorowskiego.

11 maja w Bydgoszczy, w Zespole Szkó∏ nr 19 odby∏a si´ uroczystoÊç
z okazji 30. rocznicy nadania imienia „Synów Pu∏ku” Szkole Podstawowej nr 25.
Uroczysty apel na boisku szkolnym rozpoczà∏ si´ z udzia∏em uczniów i pedagogów oraz zaproszonych goÊci, wÊród których byli kombatanci, przedstawiciele
w∏adz miasta i kuratorium. Po zakoƒczeniu oficjalnej cz´Êci goÊcie zwiedzili wystawy przygotowane przez uczniów szko∏y. Po zakoƒczeniu uroczystoÊci w sali
gimnastycznej odby∏y si´ wyst´py
uczniów i pokazy taƒca.

12 maja w Pu∏tusku, w Sali Senatu
Wy˝szej Szko∏y Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora odby∏a si´ konferencja
naukowa „Powstanie Warszawskie”.
12 maja w Warszawie z okazji 15.
rocznicy nadania Szkole Podstawowej
nr 109 imienia Batalionów Ch∏opskich odby∏a si´ uroczystoÊç poÊwi´cona Patronowi Szko∏y. Po wprowadzeniu sztandaru,
odÊpiewaniu hymnu narodowego i przemówieniach dostojnych goÊci, m∏odzie˝
zaprezentowa∏a program artystyczny „Bia∏y orle nad Ojczyznà naszà czuwaj”, który
nagrodzono d∏ugimi oklaskami. Wr´czono
Ciàg dalszy na str. 25
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UCHWA¸A
Sejmu Rzeczypospolitej
Polskiej
z dnia 27 sierpnia 2004 r.

„PAMI¢å I
ODPOWIEDZIALNOÂå”
w 65. Rocznic´ Wybuchu
II Wojny Âwiatowej
Prezydent Aleksander KwaÊniewski przed kompanià reprezentacyjnà Wojska Polskiego

Przemówienie Prezydenta
Aleksandra KwaÊniewskiego
wyg∏oszone z okazji 65. rocznicy wybuchu II wojny Êwiatowej oraz Dnia Weterana
Wieluƒ, 1 wrzeÊnia 2004 r. (fragment)

ostawa polskich ˝o∏nierzy w czasie drugiej wojny Êwiatowej godna jest najwy˝szego podziwu. Oni
nigdy nie z∏o˝yli broni. Walczyli od jej
pierwszego do ostatniego dnia. Na ró˝nych frontach, na rodzimej i obcej ziemi. Pod Narwikiem, we Francji, w bitwie o Angli´, pod Tobrukiem, Lenino,
Monte Cassino, w Normandii, Holandii
i Belgii, w bitwie o Wa∏ Pomorski
i o w∏oskà Boloni´, wreszcie uczestniczàc w zdobyciu Berlina. Wielki d∏ug
wdzi´cznoÊci ma Rzeczpospolita wobec
swoich obroƒców. D∏ug, który trudno
sp∏aciç, bo nie mo˝na zwróciç utraconych lat, nie da si´ wskrzesiç najbli˝szych ani te˝ zmieniç biegu ludzkich losów. Wyra˝am Wam, Czcigodni Kombatanci, wielkie uznanie za chwa∏´, jakà
na zawsze okryliÊcie mundur ˝o∏nierza
polskiego. Dzi´kuj´ za Wasz trud i prze-

lanà krew. K∏aniam si´ nisko prochom
Waszych wspó∏towarzyszy, którzy na o∏tarzu Ojczyzny z∏o˝yli najwi´kszà ofiar´ – w∏asne ˝ycie. Przywo∏uj´ pami´ç
o tysiàcach polskich oficerów i ˝o∏nierzy zamordowanych w Katyniu, Miednoje i Charkowie; zam´czonych w drodze na dalekà, nieludzkà ziemi´ – na
rozleg∏e syberyjskie bezdro˝a i w goràce stepy Kazachstanu. S∏owa ogromnego szacunku kieruj´ do wszystkich tych,
których nie z∏ama∏ terror okupantów,
którzy przetrwali jenieckie i koncentracyjne obozy, wywózki do przymusowej
pracy, deportacje. Jestem bardzo rad,
˝e w dzisiejszej uroczystoÊci rami´
w rami´ uczestniczà przedstawiciele
najwa˝niejszych zwiàzków i stowarzyszeƒ weteranów drugiej wojny Êwiatowej. Jest rzecz, która nas wszystkich ∏àczy: umi∏owanie Ojczyzny. (...)

Prezydent Aleksander KwaÊniewski z ryngrafem przedstawiajàcym or∏a z Cmentarza Polskiego na Monte Cassino, który
otrzyma∏ od Stowarzyszenia By∏ych ˚o∏nierzy Polskich Si∏ Zbrojnych na Zachodzie „Karpatczycy”

Kombatanckie poczty sztandarowe przemaszerowa∏y przed trybunà honorowà

P
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W 65. rocznic´ wybuchu
II Wojny Âwiatowej Sejm Rzeczypospolitej Polskiej wzywa
do szczególnego szacunku dla
prawdy historycznej i przeciwstawienia si´ próbom rozmywania
odpowiedzialnoÊci
Niemiec i Zwiàzku Sowieckiego za wywo∏anie II Wojny
Âwiatowej i pope∏niane w jej
czasie zbrodnie, i zniewolenie
narodów, i deportacje, i podzia∏ Europy.
Polska, która jako pierwsza opar∏a si´ agresji Niemiec
hitlerowskich i ponios∏a
ogrom ofiar w czasie II Wojny Âwiatowej, ma szczególne
prawo do upominania si´
o respekt dla prawdy historycznej jako fundamentu
sprawiedliwoÊci i solidarnoÊci w Europie. W imi´ pami´ci o ofiarach II Wojny Âwiatowej Sejm Rzeczypospolitej
Polskiej apeluje do wszystkich instytucji i paƒstw Unii
Europejskiej o szacunek dla
tych wartoÊci w imi´ dobra
pokojowej wspó∏pracy narodów europejskich.
Oczekujemy od Niemiec
uznania raz na zawsze odpowiedzialnoÊci za ca∏oÊç skutków agresji na Polsk´ i wynikajàcych z tego prawnych
konsekwencji.
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65. rocznica wybuchu II wojny Êwiatowej

1 wrzeÊnia w Wieluniu
Centralne obchody 65.
rocznicy wybuchu II wojny
Êwiatowej i Dnia Weterana
odby∏y si´ w Wieluniu, któ ry by∏ pierwszym miastem
zbombardowanym przez
niemieckie lotnictwo pod czas II wojny Êwiatowej.
wrzeÊnia 1939 roku zgin´∏o 1200
mieszkaƒców 16-tysi´cznego wówczas miasta. Wieluƒ zosta∏ zniszczony w 70%. Dla upami´tnienia tego
ataku Prezydent RP Aleksander KwaÊniewski tu˝ przed rozpocz´ciem centralnych uroczystoÊci ods∏oni∏ w ruinach fary tablic´ pamiàtkowà, na której widnieje napis: 1 wrzeÊnia, atakiem
niemieckiej Luftwaffe na Wieluƒ rozpocz´∏a si´ II Wojna Âwiatowa.

1

Przemawia prezes Stowarzyszenia Polskich Kombatantów w Kraju W∏adys∏aw
Matkowski; obok na trybunie honorowej
siedzà m.in. prezydent Aleksander KwaÊniewski i minister Jan Turski
Na uroczystoÊci do Wielunia przyby∏y
liczne delegacje Êrodowisk kombatanckich – malowniczy wieluƒski rynek wype∏ni∏ si´ zielenià mundurów i barwami
pocztów sztandarowych, zaÊ na trybunie
honorowej zasiedli obok Prezydenta RP
Aleksandra KwaÊniewskiego przedstawiciele w∏adz paƒstwowych i samorzàdowych, parlamentarzyÊci, przedstawiciele
Instytutu Pami´ci Narodowej, delegacje
z innych miast polskich, czeskich i niemieckich. Urzàd do Spraw Kombatantów

14

Kombatanci na rynku w Wieluniu
i Osób Represjonowanych reprezentowali minister Jan Turski oraz jego zast´pca
wiceminister Jerzy Koz∏owski.
Starosta Wieluƒski Mieczys∏aw M.
¸uczak witajàc przyby∏ych na uroczystoÊç kombatantów i zaproszonych goÊci
podkreÊli∏ m.in., i˝ to historia zadecydowa∏a o tym, ˝e uroczystoÊci odbywajà si´
w tym mieÊcie... Natomiast Burmistrz
Wielunia Mieczys∏aw Majcher przypomnia∏ niektóre epizody z dawnej
i wspó∏czesnej historii miasta.
Po swoim wystàpieniu do zebranych
na wieluƒskim rynku, Prezydent Aleksander KwaÊniewski uhonorowa∏ licznych kombatantów aktami mianowania
na I stopieƒ oficerski oraz wr´czy∏ wysokie odznaczenia paƒstwowe (list´ odznaczonych zamieszczamy na stronie
21). W imieniu kombatantów g∏os zabra∏ – prezes SPK w Kraju W∏adys∏aw

Minister Jan Turski (pierwszy z lewej)
z kombatantami po oficjalnej cz´Êci uroczystoÊci

Matkowski. (Tekst wystàpienia publikujemy na stronie 19).
Na zakoƒczenie uroczystoÊci Prezydent RP Aleksander KwaÊniewski przyjà∏ z ràk prezesa Stowarzyszenia By∏ych
˚o∏nierzy Polskich Si∏ Zbrojnych na
Zachodzie „Karpatczycy” Tadeusza
Czerkawskiego szczególny upominek –
ryngraf przedstawiajàcy or∏a z Cmentarza Polskiego na Monte Cassino.
* * *
Stadko bia∏ych go∏´bi zatacza∏o coraz szersze kr´gi nad rynkiem, wysoko
ponad g∏owami kombatantów i mieszkaƒców Wielunia – niewielkiego miasta, które sta∏o si´ istotnà cz´Êcià Wielkiej Historii.
Ewa DUMIN
Fot. Katarzyna K¢PKA

Obelisk upami´tniajàcy ofiary nalotu
Luftwaffe na Wieluƒ
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Mimo nie najlepszej pogody, do Zegrza zjecha∏a liczna grupa goÊci ze wszystkich Êrodowisk kombatanckich

Zegrze – 4 wrzeÊnia 2004 roku

Spotkanie Weteranów
onad stu kombatantów przyjecha∏o w sobot´, 4 wrzeÊnia br.
do Zegrza pod Warszawà, by
uczciç Dzieƒ Weterana. Po oficjalnych paƒstwowych uroczystoÊciach
w Wieluniu, na Westerplatte i w Warszawie, które odby∏y si´ 1 wrzeÊnia,
obchody w Zegrzu mia∏y charakter
typowo kombatancki – na terenach
Centrum Szkolenia ¸àcznoÊci i Informatyki kierownik Urz´du Jan
Turski i jego zast´pca Jerzy Koz∏owski goÊcili delegacje zwiàzków, stowarzyszeƒ i Êrodowisk kombatanckich z ca∏ej Polski oraz przedstawi-

cieli terenowych rad kombatanckich i pe∏nomocników wojewodów.
G∏ównym punktem uroczystoÊci by∏o uhonorowanie kombatantów odznaczeniami i mianowanie ich na
wy˝sze stopnie wojskowe. Po raz
pierwszy wr´czone zosta∏y Krzy˝e
Zes∏aƒców Sybiru – z ràk ministra
Turskiego otrzyma∏o je szeÊcioro Sybiraków, którzy na t´ uroczystoÊç
przyjechali z ró˝nych miast – z Wa∏cza, ¸odzi, Krakowa, Elblàga i Gorzowa Wielkopolskiego.
Po cz´Êci oficjalnej, w swobodnej
atmosferze, na wolnym powietrzu

Mi´dzy innymi obecny by∏ tak˝e prezes
Ogólnokrajowego Stowarzyszenia Kombatantów Polskich Si∏ Zbrojnych na Zachodzie Zygmunt Korwin-Soko∏owski
(siedzi jako pierwszy w drugim rz´dzie)

Na stopieƒ podpu∏kownika nominowany
zosta∏ m.in. Woldenberczyk Witold Domaƒski (pierwszy z lewej)

P
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by∏a okazja do rozmów, wspomnieƒ
z lat wojennych, towarzyskich spotkaƒ, które urozmaici∏ pokaz ˝o∏nierskiej sprawnoÊci i defilada
Kompanii Reprezentacyjnej Wojsk
Làdowych. ˚o∏nierskie melodie
gra∏a wojskowa orkiestra. Zgromadzeni kombatanci mieli te˝ okazj´
do zwiedzenia bazy szkoleniowej
Centrum. Mogli równie˝ spróbowaç
potraw przyrzàdzonych przez ˝o∏nierskà kuchni´ polowà.
Bo˝ena MATERSKA
Fot. Jolanta ADAMSKA

Jednym z najstarszych uczestników spotkania by∏ kpt. Zenon Jankowski, uczestnik wojny polsko-bolszewickiej 1920 r.

15

65. rocznica wybuchu II wojny Êwiatowej

S∏owa kierownika Urz´du ds. Kombatantów
i Osób Represjonowanych
Jana Turskiego
skierowane do uczestników spotkania w Zegrzu
(fragment przemówienia)

Szanowne Panie i Panowie
– Prezesi zwiàzków
i stowarzyszeƒ kombatanckich!
Drodzy Kombatanci
– Weterani walki
o niepodleg∏à Polsk´!
Szanowni GoÊcie!
Witam Paƒstwa bardzo serdecznie na tradycyjnym spotkaniu
z okazji Dnia Weterana. Âwi´to to,
mimo ˝e obchodzone dopiero siedem lat, wpisa∏o si´ ju˝ na trwa∏e
w kalendarz. Jest to dzieƒ, w którym wspó∏czeÊni Polacy oddajà
ho∏d obroƒcom Ojczyzny, ludziom
którzy nie wahali si´ – gdy przysz∏a
taka potrzeba – z∏o˝yç najwy˝szà
ofiar´. JesteÊcie Paƒstwo tymi, którzy – nie szcz´dzàc ˝ycia i zdrowia
na polach walki zbrojnej, w formacjach Wojska Polskiego, armii sojuszniczych, a tak˝e w podziemnych

organizacjach niepodleg∏oÊciowych
– s∏u˝yli Rzeczypospolitej.
W imieniu rodaków oraz rzàdu
chyl´ przed wami czo∏o w podzi´kowaniu za trud i poÊwi´cenie.
Dzieƒ Weterana jest te˝ momentem, kiedy wspominamy wszystkich
tych, którzy walczàc o Polsk´ zgin´li na polach bitew. Pami´tamy bohaterskich uczestników wojny obronnej 1939 roku, tych którzy oddali ˝ycie w Narwiku i Tobruku, polegli
w Bitwie o Angli´, na polach Lenino
czy stokach Monte Cassino, tych,
którzy walczyli na Wale Pomorskim
i zdobywali Berlin. W szeÊçdziesiàtà
rocznic´ akcji „Burza” i Powstania
Warszawskiego szczególnie czcimy
pami´ç poleg∏ych ˝o∏nierzy Polskiego Paƒstwa Podziemnego. Oddajemy tak˝e dzisiaj ho∏d ofiarom hitlerowskich oraz stalinowskich obozów
zag∏ady i katowni.

Kombatanci uhonorowani zostali wysokimi odznaczeniami
paƒstwowymi. Wr´cza∏ je minister Jan Turski. Pierwszy z prawej Jan Kreusch, nast´pnie Leon Dàbrowski i Eugeniusz Ryba∏ko.
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Niez∏omnoÊç i poÊwi´cenie, z jakim polski ˝o∏nierz bi∏ si´ na
wszystkich frontach, a tak˝e w okupowanym kraju – przesz∏y do legendy. Niestety, zakoƒczenie II wojny
Êwiatowej, jakie dokona∏o si´ w Europie w 1945 roku dla wielu Polaków nie oznacza∏o koƒca walki
o niepodleg∏oÊç Ojczyzny. Wielu
z nich zap∏aci∏o za to ˝yciem. (…)

Drodzy Kombatanci!
Wszystkim Paƒstwu obecnym
na dzisiejszej uroczystoÊci – a za
Waszym poÊrednictwem wszystkim
polskim kombatantom w kraju i za
granicà – sk∏adam wyrazy najg∏´bszego szacunku oraz ˝yczenia zdrowia, wielu si∏ i d∏ugich lat ˝ycia.
Niech poczucie dobrze wype∏nionego obowiàzku wobec Ojczyzny b´dzie êród∏em Waszej satysfakcji
i radoÊci. (...)

Grupa Sybiraków odznaczonych Krzy˝em Zes∏aƒców Sybiru.
WÊród nich minister Jan Turski
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Dzieƒ Weterana w Krakowie

Kombatanci razem...
W Krakowie odby∏a si´ wspólna uroczystoÊç kombatancka zwiàzana
z 65. rocznicà wybuchu II wojny Êwiatowej. Delegacja wszystkich organizacji z∏o˝y∏a jeden wielki wieniec przy pomniku Armii „Kraków”
na Cmentarzu Rakowickim.
dpowiadajàc na pytania,
o to, jak uda∏o si´ doprowadziç do takiej jednoÊci kombatantów – rzecznik Komitetu Organizacyjnego Dnia Weterana, powstaniec warszawski Józef Kossobudzki-Or∏owski wyjaÊnia∏: – By uniknàç
niepotrzebnych k∏ótni wystàpiliÊmy do
dowódcy 2 Korpusu Zmechanizowanego, by przyjà∏ na siebie rol´ organizatora uroczystoÊci. To wygasi∏o spory.
Tak wi´c 1 wrzeÊnia w Krakowie,
ponad 900 weteranów WrzeÊnia 1939
i innych szlaków bojowych II wojny
Êwiatowej wspólnie uczci∏o pami´ç
poleg∏ych towarzyszy broni – ˝o∏nierzy Rzeczpospolitej. Organizatorami
tegorocznych obchodów Dnia Weterana byli: komitet z∏o˝ony z przedstawicieli 14 organizacji kombatanckich

O

zrzeszajàcych kombatantów z Krakowa i Ma∏opolski, któremu przewodniczy∏ p∏k w st. sp. Julian Zi´ba oraz
gen. broni Mieczys∏aw Bieniek – dowódca 2 Korpusu Zmechanizowanego, w∏adze miasta Krakowa i województwa Ma∏opolskiego. Z ich inicjatywy wszyscy mieszkajàcy w Ma∏opolsce weterani WrzeÊnia 1939 r. otrzymali pamiàtkowe medale oraz dyplomy. Tego dnia odby∏a si´ uroczysta
Msza Êwi´ta w katedrze wawelskiej.
Po Apelu Poleg∏ych i z∏o˝eniu wieƒców przed pomnikiem Armii „Kraków” na terenie koszar 16 batalionu
powietrzno-desantowego odby∏a si´
uroczysta akademia z udzia∏em najwy˝szych w∏adz miasta i województwa. Przemawiajàc w imieniu zebranych weteranów dr Dionizy Smyk po-

Weterani polsko-litewskich walk na Wileƒszczyênie
podpisali deklaracj´ pojednania

Pojednanie w Wilnie
2 wrzeÊnia br. w Wilnie, po 65 latach, jakie up∏yn´∏y od wybuchu II wojny Êwiatowej, polscy partyzanci z Armii Krajowej oraz byli ˝o∏nierze Litewskiego Korpusu Miejscowego (Lietuvos Vietine Rinktine – pod wodzà genera∏a Povilasa Plechaviciusa, utworzonego pod auspicjami okupujàcych Litw´ Niemców), którzy
na poczàtku maja 1944 r. toczyli krótkà, bo zaledwie dziesi´ciodniowà, lecz intensywnà wojn´ na Wileƒszczyênie – wreszcie si´ pojednali.

kt Pojednania zosta∏ podpisany w obecnoÊci prezydenta Litwy Valdasa Adamkusa
i premiera Algirdasa Brazauskasa.
Polskie w∏adze reprezentowa∏ minister w Kancelarii Prezydenta RP
Andrzej Majkowski. W deklaracji
pojednania czytamy mi´dzy innymi:
Min´∏o 60 lat od momentu, gdy byli-

A
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Êmy wrogami, i dziÊ stwierdzamy, ˝e
historia rozwiàza∏a ju˝ wszystkie problemy, z powodu których walczyliÊmy
jedni przeciw drugim. (...)
Podczas wojny byliÊmy po przeciwnej stronie barykady. Tak nie powinno si´ staç, ale historii nie zmienimy. DziÊ ˝yjemy we wspólnej Europie,
gdzie Litwa i Polska sà wolne i nie-

Fot. Sekcja Inf. -Pras. 2KZ

UroczystoÊci przy Pomniku Armii „Kraków” na Cmentarzu Rakowickim

wiedzia∏ m.in.: – zapewnienie poetki
Olgi Berghala – dedykowane bohaterom II wojny Êwiatowej, aby „Nikt nie
zosta∏ zapomniany i nic nie zosta∏o zapomniane” odnosi si´ do pokolenia,
które prze˝y∏o kataklizm II wojny – by
ka˝dy heroizm i szlachetnoÊç czy prawoÊç by∏y przez historyków i publicystów opiewane i kultywowane, a ka˝da
nikczemnoÊç i zbrodnia – pot´piane.
Nawiàzujàc zaÊ do problematyki stosunków polsko-niemieckich – mówi∏:
pojednanie mo˝liwe jest w prawdzie,
w pe∏nej prawdzie o historii, choç cz´sto
ED
bardzo bolesnej. (...)

podleg∏e. O takà Europ´ walczyliÊmy.
Nadszed∏ wi´c czas na pojednanie
z litewskimi ˝o∏nierzami – powiedzia∏
m.in. podczas ceremonii podpisania
Aktu Pojednania Wac∏aw Pacyna,
przewodniczàcy Klubu Kombatantów Armii Krajowej na Litwie.
W komentarzach prasowych dotyczàcych tego niezwykle wa˝nego,
bo wykraczajàcego poza wymiar
stosunków polsko-litewskich, wydarzenia podkreÊla si´, i˝ ma ono g∏´bokà, moralnà wymow´. Oznacza
bowiem, i˝ obie strony potrafi∏y
zrezygnowaç z wzajemnych oskar˝eƒ i przebaczyç sobie wyrzàdzone
krzywdy. W Wilnie spe∏ni∏o si´ to,
co przez dziesiàtki lat wydawa∏o si´
niemo˝liwe – r´ce wyciàgni´to do
zgody...
ED
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65. rocznica powstania S∏u˝by Zwyci´stwu Polski

Dzieƒ
Polskiego
Paƒstwa
Podziemnego
Fot. B. Materska

„Dzisiejsze Âwi´to Polskiego Paƒstwa Podziem nego jest ho∏dem dla wszystkich jego obywateli,
którzy podj´li walk´ przeciw niemieckiej i sowieckiej przemocy i w tej walce zgin´li” – powiedzia∏ 27
wrzeÊnia podczas uroczystego spotkania w Sej mie by∏y Prezydent RP na Uchodêstwie Ryszard
Kaczorowski. W przeddzieƒ rocznicy w Archikate drze Âw. Jana Chrzciciela Prymas Polski kardyna∏
Józef Glemp odprawi∏ w ich intencji Msz´ Êw.
roczystoÊç w Sejmie zgromadzi∏a oko∏o dwustu
˝o∏nierzy Armii Krajowej. Po krótkim przywitaniu wyg∏oszonym przez wicemarsza∏ka Kazimierza

U

27 wrzeÊnia wieczorem przed Pomnik Polskiego Paƒstwa Podziemnego i Armii Krajowej przybyli kombatanci i harcerze. Po
cz´Êci oficjalnej, w której przemawiali prezydent miasta Lech Kaczyƒski i prezes ÂZ˚AK Stanis∏aw Karolkiewicz, odczytano Apel
Poleg∏ych i z∏o˝ono wieƒce. Potem odby∏ si´ uroczysty koncert

Ujazdowskiego i przemówieniu Prezydenta Ryszarda
Kaczorowskiego, gen. dyw. Tadeusz Ba∏achowicz
w imieniu Prezydenta RP Aleksandra KwaÊniewskiego
wr´czy∏ weteranom wysokie odznaczenia paƒstwowe.
Za wybitne zas∏ugi dla niepodleg∏oÊci Polski oraz za
prac´ w organizacjach kombatanckich uhonorowano
dwadzieÊcia jeden osób. List´ odznaczonych publikujemy na str. 21.
(oprac. B.M.)

Przemówienie
b. Prezydenta RP
na Uchodêstwie
Ryszarda Kaczorowskiego
(fragment)
Szanowni Paƒstwo,
Po Kampanii WrzeÊniowej 1939 roku Naród Polski nie pogodzi∏ si´
z przegranà na wojennych frontach. Szuka∏ odwetu na wrogach,
którzy podst´pnie najechali nasz
kraj. 27 wrzeÊnia, jeszcze w czasie
walk, powsta∏a w Warszawie z rozkazu Naczelnego Wodza tajna organizacja wojskowa – S∏u˝ba Zwyci´stwu Polski. Przekszta∏cona
w Zwiàzek Walki Zbrojnej, a póêniej w Armi´ Krajowà, by∏a integralnà cz´Êcià Polskich Si∏ Zbrojnych, odtwarzanych na Zachodzie
przez konstytucyjny Rzàd Rzeczy-
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pospolitej. Sta∏a si´ podwalinà
i zbrojnym ramieniem Podziemnego Paƒstwa Polskiego. Jej podstawa
polityczna i formalna by∏a w sensie
prawnym o wiele mocniejsza od
struktur ruchu oporu we Francji,
Jugos∏awii czy W∏oszech. Tak wi´c
od samego poczàtku Polskie Podziemie mia∏o ustalonà hierarch´
i Êcis∏e ramy swego dzia∏ania.
Dzisiaj, w 65 rocznic´ utworzenia
struktur konspiracyjnych w kraju,
przypominamy fenomen istnienia
w okupowanej Polsce Paƒstwa Podziemnego, kierowanego przez delegatów Rzàdu Rzeczypospolitej, poczàt-

kowo z Francji, a póêniej z Wielkiej
Brytanii. To Paƒstwo jednoczy∏o Polaków, istnia∏o w sercach i duszach
Narodu, a jego ramy formalne, tak
trudne do okreÊlenia w okupacyjnej
rzeczywistoÊci, wyznacza∏y nie tylko
urz´dowe dokumenty legalnej polskiej w∏adzy dzia∏ajàcej w konspiracji, ale przede wszystkim spo∏eczna
ch´ç zjednoczenia si´ przeciw wrogom. Ludzie podziemia zahartowali
si´ w twardej szkole przeciwnoÊci losu. Nie mieli bazy zapewniajàcej bezpieczeƒstwo, nie mieli przewagi technicznej ani te˝ metody skutecznego
zabezpieczenia przed represjami
wroga. Ich udzia∏em by∏o poÊwi´cenie, ryzyko, a niekiedy i szyderstwo,
nawet ze strony swoich. Dewizà Podziemia sta∏y si´ s∏owa Józefa Pi∏sudskiego, twórcy wojska II Rzeczypospolitej, z której wywodzili si´ za∏o˝yciele konspiracyjnych Si∏ Zbrojnych:
„Byç zwyci´˝onym, a nie ulec – to
zwyci´stwo”. (...)
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Wystàpienie Prezesa SPK w Kraju
W∏adys∏awa Matkowskiego
na uroczystoÊci Dnia Weterana
1 wrzeÊnia 2004 r. w Wieluniu

Fot. B. Materska

Sala Kolumnowa Sejmu. Siedzà od lewej: przewodniczàcy Rady Naczelnej
ÂZ˚AK i przewodniczàcy Rady Kombatanckiej dr Jerzy Woêniak (który prowadzi∏ spotkanie), prezes Zw. Powstaƒców
Warszawskich Zbigniew Âcibor-Rylski,
Kanclerz Kapitu∏y Orderu Wojennego
Virtuti Militari gen. bryg. Stanis∏aw Na∏´cz-Komornicki, cz∏onek Rady Naczelnej
ÂZ˚AK Emilia Bugajska, wiceprezes
ÂZ˚AK Boles∏aw Lisowski oraz prezes
Klubu Kawalerów Orderu Wojennego
Virtuti Militari Stefan Starba-Ba∏uk

Fot. B. Materska

Sala Kolumnowa Sejmu. Prezydent Ryszard Kaczorowski w rozmowie z marsza∏kiem Wies∏awem Chrzanowskim.
Obok prezes Stanis∏aw Karolkiewicz

Fot. B. Materska

Dzieƒ Polskiego Paƒstwa Podziemnego
zosta∏ ustanowiony uchwa∏à Sejmu RP
w 1998 roku. Podczas uroczystoÊci przed
Pomnikiem na ul. Wiejskiej stan´li ˝o∏nierze Armii Krajowej – najliczniejszej
podziemnej armii w okupowanej Europie, zbrojnego ramienia Polskiego Paƒstwa Podziemnego
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Panie Prezydencie,
Szanowni Paƒstwo,
Drogie Kole˝anki
i Koledzy Kombatanci
Wszyscy, uhonorowani dzisiaj odznaczeniami paƒstwowymi i oficerskimi
nominacjami, nale˝ymy do pokolenia, którego m∏odoÊç – najpi´kniejsze
lata ˝ycia – przypad∏y na najtragiczniejszy okres w dziejach Narodu
i Paƒstwa Polskiego.
65 lat temu, w scenerii z∏otej polskiej jesieni, runà∏ nagle Êwiat, w którym wyroÊliÊmy, który kochaliÊmy.
Pod ciosami dwóch najeêdêców leg∏y
w gruzach struktury paƒstwowoÊci
polskiej, stanowiàcej ostoj´ ∏adu spo∏ecznego i bezpieczeƒstwa obywateli.
Od tej chwili ka˝da zbrodnia pope∏niona na narodzie polskim, ka˝de
bezprawie sta∏o si´ bezkarne, a najeêdêcy ze zbrodniczym okrucieƒstwem z bezkarnoÊci tej korzystali.
Sta∏o si´ wówczas jasne, ˝e walka
o odzyskanie suwerennej paƒstwowoÊci polskiej jest kwestià ˝ycia i Êmierci, ˝e musi byç prowadzona choçby za
cen´ najwy˝szych poÊwi´ceƒ.
Gorzki smak wrzeÊniowej kl´ski
∏agodzi∏a duma, ˝e kraj nasz, jako
pierwszy powiedzia∏ „nie” hitlerowskiemu szanta˝owi, „nie” ob∏àkaƒczej ideologii wy˝szej rasy i przestrzeni ˝yciowej dla narodu panów. ByliÊmy dumni, ˝e Polska przeciwstawi∏a
si´ pot´dze, która wielu silniejszych
od nas pora˝a∏a obezw∏adniajàcym
strachem. Sprawia∏ nam g∏´bokà satysfakcj´ fakt, ˝e Polska podj´∏a narzuconà walk´ z woli ca∏ego – zjednoczonego jak nigdy w tysiàcletniej historii – narodu i ˝e naród ten, w toku
wojennych zmagaƒ, wykaza∏ niebywa∏à ofiarnoÊç, solidarnoÊç i psychicznà odpornoÊç, ani przez chwil´

nie dopuszczajàc myÊli o kapitulacji.
WÊród kiru narodowej ˝a∏oby nowego
blasku nabra∏y s∏owa WolnoÊç i Niezawis∏oÊç.
Wiele przymiotów spo∏eczeƒstwa
polskiego lat wojny godnych jest najwy˝szego uznania, ale szczególnà rol´
odgrywa∏a solidarnoÊç spo∏eczna, bez
której walka z wrogiem by∏aby niemo˝liwa. Dla wielu ludzi mojego pokolenia, poczucie spo∏ecznej solidarnoÊci, zw∏aszcza to wyniesione z lat
wojny, zachowa∏o znaczenie w ca∏ym
póêniejszym ˝yciu. Ci, którzy w s∏u˝b´ spo∏ecznà na rzecz kolegów – kombatantów zaanga˝owali si´ w sposób
szczególny, dziÊ zostali zaszczytnie
wyró˝nieni.
Warto tak˝e przypomnieç, ˝e w latach okupacji niezawodnym kryterium oceny postaw i dzia∏aƒ ludzkich
by∏o poj´cie honoru, lub – traktowane na równi – poczucie godnoÊci narodowej. Nikt nie mia∏ wtedy wàtpliwoÊci, co jest zgodne z poczuciem honoru a co haƒbi. Moje pokolenie, tak˝e po wojnie przez d∏ugie lata swojego ˝ycia, z respektem odnosi∏o si´ do
tego kryterium. Sens nadanych nam
dzisiaj odznaczeƒ traktujemy jako
swoisty certyfikat, potwierdzajàcy ˝e
przeszliÊmy przez to d∏ugie i cz´sto
nadmiernie urozmaicone ˝ycie, nie
uw∏aczajàc godnoÊci obywatela Rzeczypospolitej Polskiej. Jest to ogromna satysfakcja u schy∏ku naszych dni.
Obchodzimy dzisiaj, ustanowiony
przez Sejm, Dzieƒ Weterana.
Dzisiaj rozpoczyna si´ tak˝e nowy
rok szkolny. To niemal symboliczna
zbie˝noÊç. Korzystam z niej, by najm∏odszemu pokoleniu Polaków powiedzieç: Strze˝cie wspólnego dobra,
jakim jest suwerenne Paƒstwo Polskie. Od jego si∏y i presti˝u zale˝y
tak˝e wasza osobista pomyÊlnoÊç.
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Wspomnienie

owania natarcia na Sochaczew, celem otwarcia si∏à drogi odwrotu do
Warszawy. O zmroku, 15 wrzeÊnia,
pu∏ki piechoty 17 Dywizji rozpocz´∏y
marsz w kierunku wschodnim i w godzinach rannych, nazajutrz, osiàgn´∏y
Sà w moim ˝yciu daty i wydarzenia, które w szczególny
rejon Rybna i sàsiednich wsi. (...)
sposób wyry∏y Êlady w pami´ci. Nale˝y do nich przede
O Êwicie 17 wrzeÊnia, sztab 17. pal
i jego drugi dywizjon, nie zdà˝ywszy
wszystkim wrzesieƒ 1939 roku.
jeszcze ulokowaç si´ w lesie Cyprian,
dosta∏ z ziemi i powietrza huraganoa front trafi∏em jako zawodo- mi. (...) W oznaczonym dniu dywizja wy ogieƒ. Rzeê ta trwa∏a do póênego
wy wojskowy – od 1932 r. s∏u- zaj´∏a rejon w okolicach Kutna, po wieczora. By∏a to najczarniejsza nie˝y∏em w 17 Gnieênieƒskim czym otrzyma∏a zadanie odbicia z ràk dziela w ciàgu ca∏ych naszych walk.
Pu∏ku Artylerii Lekkiej, wchodzàcym niemieckich ¸´czycy oraz osiàgni´cia (...) A tymczasem wÊród ˝o∏nierzy zaw sk∏ad 17 Dywizji Piechoty, pu∏ku po∏udniowego brzegu Bzury. (...)
cz´∏y krà˝yç pog∏oski, ˝e fronty po leo bogatej tradycji walk z okresu
¸´czyca kilkakrotnie przechodzi- wej stronie Bzury przesta∏y istnieç
I wojny Êwiatowej.
∏a z ràk do ràk i w czasie tych walk i rzekomo sà rozkazy dowódcy Armii
W czerwcu 1939 r., rozkazem uleg∏a znacznemu zniszczeniu.
Poznaƒ zezwalajàce na dowolne
dowódcy pu∏ku, wraz z moim doPo opanowaniu miasta dywizja, przedostanie si´ w kierunku na Warwódcà por. Kowalczykiem, zosta∏em przy wsparciu artylerii, opanowa∏a szaw´. Ka˝dy, na w∏asnà r´k´, przeoddelegowany do grupy topografów silnie bronionà przez Niemców miej- prawia∏ si´ wp∏aw przez Bzur´. W ten
zorganizowanej na szczeblu Armii scowoÊç Góra Âwi´tej Ma∏gorzaty sposób nieliczni, a ja wraz z nimi,
Poznaƒ do zadaƒ topograficznych i kilka innych osad. W czasie tych przebijajàc si´ nocami z bronià w r´w rejonie prac fortyfikacyjnoku, dotarliÊmy do Puszczy Kam-obronnych ˚nina – przedmiepinoskiej.
Êcia Ko∏a. (...) 26 sierpnia grupa
19 wrzeÊnia rano do∏àczy∏em
zosta∏a rozwiàzana i ˝o∏nierze
do 25 Dywizji Piechoty i w jej
zostali wezwani z powrotem do
zgrupowaniu przebija∏em si´ do
macierzystej jednostki znajdujàWarszawy. (...)
cej si´ na zapasowych stanowiW nocy z 20 na 21 wrzeÊnia,
skach na zachód od Gniezna.
podczas walk w rejonie Bielan,
Po powrocie i zameldowaniu
wpad∏em z grupà ˝o∏nierzy w zasi´ wróci∏em na swoje stanowisko
sadzk´. Po krótkiej walce, strazast´pcy dowódcy plutonu. Mój Wrzesieƒ 1939. Zwiad. Od lewej autor wspomnieƒ ciwszy kilku kolegów, zmuszeni
pododdzia∏ zakwaterowany by∏
zostaliÊmy do poddania si´. Niew gospodarstwie niemieckim. Go- walk, 11 i 12 wrzeÊnia znaczne sukce- wola trwa∏a kilka godzin. Dalsze naspodarze nie ukrywali wrogoÊci. sy odniós∏ drugi dywizjon artylerii tarcie nadciàgajàcych wojsk zmusi∏o
Ujawnili jà w pe∏ni w dniu wybuchu lekkiej w walce z czo∏gami, a szcze- Niemców do ucieczki. PozostaliÊmy
wojny. Rano, podczas przelotu samo- gólnie szósta bateria, b´dàca mojà na strzelnicy wojskowej w Lasku Bielotów niemieckich nad naszym ugru- macierzystà jednostkà, dowodzona laƒskim, gdzie oswobodzeni, wraz
powaniem, z pobliskiego zagajnika, przez kpt. G∏owackiego (...).
z nacierajàcymi wojskami, wkroczyliPowodzenie dywizji wykorzystano Êmy do Warszawy. W stolicy otrzymaza pomocà luster, przekazywali sygna∏y lokalizacyjne. Aresztowani do dalszego natarcia w bardzo trud- ∏em przydzia∏ do 25., zdekompletoi osadzeni w wi´zieniu w Gnieênie – nym, otwartym terenie, w kierunku wanego, pal, który przedosta∏ si´
jak si´ dowiedzia∏em po wojnie – wy- Modlin – Celestynowo. (...)
z Puszczy Kampinoskiej i na ˚oliboW dniach 13 i 14 wrzeÊnia walki rzu kontynuowa∏ walk´ a˝ do dnia kapuszczeni po wkroczeniu rodaków,
zosta∏y przerwane. Zmieni∏a si´ sytu- pitulacji Warszawy.
brali odwet na Polakach.
3 wrzeÊnia rozpocz´liÊmy odwrót acja na froncie i poszczególne jedHonorowa kapitulacja zosta∏a
w kierunku WrzeÊnia – Konin – Kut- nostki 17 Dywizji Piechoty otrzyma∏y podpisana 28 wrzeÊnia. (...)
no bez stycznoÊci z nieprzyjacielem, rozkaz wycofania si´ nad Bzur´, doP∏k w st. spocz.
n´kani natomiast nalotami lotniczy- konania przegrupowania i kontynuStanis∏aw PAJ¢CZY¡SKI

WrzeÊniowe dni

N
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Odznaczeni
Za wybitne zas∏ugi na rzecz
niepodleg∏oÊci Rzeczypospolitej Polskiej, za osiàgni´cia
w pracy spo∏ecznej w organizacjach kombatanckich odznaczeni zostali:

Krzy˝em Oficerskim OOP
Leon Dàbrowski
Jan Kreusch
Piotr Maziarski
Ryszard Pisarek

1 wrzeÊnia, Wieluƒ

Krzy˝em Kawalerskim OOP
Stefania Konieczna
Stefan Koz∏owski
Tadeusz Olizarowicz

Krzy˝em Komandorskim Orderu
Odrodzenia Polski
Antoni ¸awrynowicz
W∏adys∏aw Matkowski
Jan Nowakiewicz
ks. Antoni Szyrwiƒski

Z∏otym Krzy˝em Zas∏ugi
Wojciech Bojarczuk
Zbigniew Grzesiak
Antoni Jarecki
Jerzy Pasierbiak
Krystyna ˚muda

Krzy˝em Oficerskim Orderu
Odrodzenia Polski
Piotr Belka
Mieczys∏aw Jarkowski
Marian Kolbert
Henryk Tuliszko
Jakub W∏odarczyk

Srebrnym Krzy˝em Zas∏ugi
Czes∏aw Mroczek
Marian Rybicki

Krzy˝em Oficerskim Orderu
Zas∏ugi Rzeczypospolitej Polskiej
Bogus∏aw Morski
Krzy˝em Kawalerskim Orderu
Odrodzenia Polski
W∏adys∏aw Guszczak
Marian Kopiec
Eugeniusz ¸adny
Józef Rostkowski

Fot. K. K´pka

Prezes SPK w Wielkiej Brytanii i sekretarz generalny Federacji SPK Mieczys∏aw Jarkowski otrzymuje
z ràk Prezydenta RP Aleksandra KwaÊniewskiego
Krzy˝ Oficerski Orderu Odrodzenia Polski

27 wrzeÊnia, Warszawa
Krzy˝em Komandorskim z Gwiazdà
Orderu Odrodzenia Polski
Stefan Klemens Ba∏uk
Tytus Karlikowski
Krzy˝em Komandorskim Orderu
Odrodzenia Polski
Boles∏aw Lisowski
Miros∏aw Spiechowicz
Bogus∏aw Ujma

4 wrzeÊnia, Zegrze

Krzy˝em Oficerskim Orderu
Odrodzenia Polski
Henryk Kowal
Karol Per∏owski
Józef Rell
W∏odzimierz Steyer
Tadeusz WiÊniewski

Krzy˝em Komandorskim OOP
Eugeniusz Ryba∏ko
Marek Werner

Krzy˝em Kawalerskim Orderu
Odrodzenia Polski
Czes∏aw Justyn Cywiƒski

Z∏otym Krzy˝em Zas∏ugi
Jadwiga Kowalik
Bronis∏aw Morawiak
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Maria Downarowicz
Zygmunt Felak
Natalia Barbara Kamiƒska
Stanis∏aw Krawczyk
Stanis∏awa Cecylia Pelczarska
Wojciech Andrzej Walosiƒski
Z∏otym Krzy˝em Zas∏ugi
Wojciech Mieroszewicz
Antoni O˝óg
Danuta Maria Âwi´tochowska
Stanis∏aw Pawe∏ Tymkiewicz

Ponadto: do listy kombatantów,
którzy odznaczeni zostali 29 lipca,
w Warszawie, w 60. rocznic´ wybuchu Powstania Warszawskiego – nale˝y dopisaç:
Krzy˝em Komandorskim Orderu
Odrodzenia Polski
Eugeniusz Tadeusz Guzek
Andrzej Danysz
Jan Bohdan Gliƒski
Nazwisk tych zabrak∏o w wykazie odznaczonych („Kombatant” nr 9/2004,
str. 14). Bardzo przepraszamy.
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Obrona Sochaczewa
we wrzeÊniu 1939 r.
Sochaczew w ciàgu naszych dziejów dzi´ki swemu po∏o˝eniu
stanowi∏ stra˝nic´ obronnà, strzegàcà przeprawy przez Bzur´.
By∏ wa˝nym punktem strategicznym we wszystkich nam zna nych dzia∏aniach wojennych, a tak˝e w Bitwie nad Bzurà.
pierwszych dniach kampanii wrzeÊniowej 1939 r.
dwie polskie armie „Poznaƒ” i „Pomorze”, maszerujàc
z Wielkopolski i Pomorza ku WiÊle,
zosta∏y wyprzedzone na drodze odwrotu przez wojska niemieckie pràce
ku Warszawie. Chcàc zapewniç sobie
swobod´ manewru w kierunku Warszawy, jej obrony i dalszych dzia∏aƒ
w g∏´bi kraju, d-ca armii „Poznaƒ”
gen. dyw. Tadeusz Kutrzeba zwróci∏
si´ do Naczelnego Wodza z propozycjà wykonania zwrotu zaczepnego na
skrzyd∏o 8 armii niemieckiej. 8 wrzeÊnia Naczelne Dowództwo wyrazi∏o
zgod´ na wykonanie manewru zaczepnego si∏ami obu armii. Zapoczàtkowa∏o to wielkà, blisko dwa tygodnie trwajàcà bitw´ wzd∏u˝ Bzury
od ¸´czycy a˝ po jej ujÊcie do Wis∏y
oraz pó∏nocne przedpola stolicy.
Po stronie niemieckiej w bitwie
tej udzia∏ wzi´∏y: 8 i 10 armia z gru-

W

py armii „Po∏udnie”, jednostki
z grupy armii „Pó∏noc” oraz lotnictwo l i 4 floty powietrznej. W szczytowym momencie walk blisko 1/3 si∏
niemieckich skupi∏a si´ nad Bzurà.
Sochaczew w tej bitwie odegra∏ znaczàcà rol´, albowiem stanowi∏ dogodne miejsce przeprawy przez
Bzur´. Do jego utrzymania wyznaczono II batalion 18 pu∏ku piechoty
przy wsparciu II dywizjonu 26 pu∏ku
artylerii lekkiej z 26 Dywizji Piechoty armii „Poznaƒ”.
12 wrzeÊnia
• o zmierzchu wyjazd II batalionu
18 pu∏ku piechoty samochodami
ci´˝arowymi z rejonu ˚ychlina.
13 wrzeÊnia
• o Êwicie II batalion 18 pu∏ku piechoty i II dywizjon 26 pu∏ku artylerii lekkiej w Sochaczewie;
• zaj´cie pozycji obronnych przez 4,
5 i 6 kompani´ II/18 pp;

Niemcy w natarciu przy ratuszu miejskim w Sochaczewie. W rogu mjr Feliks Kozubowski – dowódca obrony
miasta
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• miasto ostrzeliwane zmasowanym
ogniem artylerii niemieckiej 19
Dywizji Piechoty;
• natarcie niemieckiej 19 Dywizji
Piechoty i 4 Dywizji Pancernej
z doborowym pu∏kiem SS-Leibstandarte „Adolf Hitler” na 4,
5 i 6 kompani´;
• oko∏o pó∏nocy silne natarcie przewa˝ajàcych si∏ niemieckich zmusza II batalion do wycofania si´ na
zachodni brzeg Bzury.
14 wrzeÊnia
• zwrot batalionu z miejscowoÊci Kàty
na rozkaz dowódcy piechoty dywizyjnej p∏k. Tadeusza Parafiƒskiego
do przeciwnatarcia na Sochaczew;
• II batalion osiàga przedmieÊcie
miasta w ciàg∏ym ogniu broni
r´cznej i maszynowej;
• walka o Sochaczew i odzyskanie
poprzednio zajmowanych stanowisk przy wsparciu 5 baterii II/26
PAL dowodzonej przez porucznika Andrzeja Doroszewskiego;
• Niemcy rzucajà do walki przewa˝ajàce si∏y piechoty, czo∏gów, artylerii 4 Dywizji Pancernej i SS-Leibstandarte „Adolf Hitler”;
• zepchni´cie oddzia∏ów polskich
w g∏àb p∏onàcego miasta;
• kontratak i odzyskanie cz´Êci
uprzednio zajmowanych pozycji
obronnych;

Rozbite czo∏gi niemieckie w czasie obrony Sochaczewa.
W rogu por. Andrzej Doroszewski – dowódca 5 baterii II
dywizjonu 26 PAL
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• resztki pododdzia∏ów 2II/18 pp
bronià si´ w ruinach i zgliszczach
miasta.
15 wrzeÊnia
• o Êwicie natarcie niemieckie na
pozycje 4 i 5 kompanii;
• Êmierç porucznika Mariana Himmla, dowódcy 4 kompanii;
• z rozkazu dowódcy II batalionu,
majora Feliksa Kozubowskiego,
wyczerpane resztki obroƒców wycofujà si´ z miasta na zachodni
brzeg Bzury;
• walka o przejÊcie do Bzury i forsowanie jej pod ostrza∏em niemieckiej artylerii i ci´˝kich karabinów maszynowych;
• 5 bateria II/26 PAL ogniem zaporowym powstrzymuje atak nieprzyjaciela;
• Êmierç dowódcy batalionu majora Feliksa Kozubowskiego, kierujàcego odwrotem rozbitych oddzia∏ów na zniszczonym moÊcie
pontonowym;
• w godzinach popo∏udniowych
Niemcy opanowujà Sochaczew.
16 wrzeÊnia
• do godziny 16.00 5 bateria II/26
PAL wielokierunkowym ogniem
swych dzia∏ nie pozwala Niemcom na osiàgni´cie zachodniego
brzegu Bzury.
Od 13 do 16 wrzeÊnia 2 batalion
18 pu∏ku piechoty, broniàc Sochaczewa, straci∏ oko∏o 80% stanu liczbowego. Liczby zabitych, rannych
i zaginionych podoficerów i szeregowych tego batalionu oraz 5 baterii II/26 PAL nie uda∏o si´ ustaliç.
Bitwa o Sochaczew i przepraw´
w tym miejscu na Bzurze trwa∏a 3,5
doby. Czas jej prowadzenia (poza
Warszawà, Helem czy Westerplatte), w walce o jedno miasto, by∏ najd∏u˝szy w ca∏ej kampanii wrzeÊniowej 1939 r.
Maciej WOJEWODA
Opracowano na podstawie materia∏ów ze
zbiorów Muzeum Ziemi Sochaczewskiej
i Pola Bitwy nad Bzurà
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Woldenberczycy
— pami´ci poleg∏ym kolegom
Nie wszyscy wiedzà, ˝e le˝àce na ziemi lubuskiej miasto Dobiegniew to przedwojenny Woldenberg, gdzie
przez pi´ç lat by∏ oficerski obóz Oflag IIC.
o wojnie byli jeƒcy upami´tnili
to miejsce Muzeum, którego
eksponaty dajà wyobra˝enie
o egzystencji za drutami, a szczególnie
o kulturalnej, naukowej i sportowej
dzia∏alnoÊci jeƒców. Uwieczniona te˝
zosta∏a ich dzia∏alnoÊç podziemna,
czyli prowadzenie nas∏uchu z terenów
dzia∏alnoÊci wojennej na Êwiecie (tzw.
Pluton R), przygotowania do obrony
w razie prób likwidowania jeƒców
przez oddzia∏y SS. Sà te˝ wspomniane
ucieczki, z których kilka zakoƒczy∏o si´
sukcesem.
Jedna z nich by∏a szczytem pomys∏owoÊci i wyposa˝enia w odpowiedni
sprz´t. Jeden z oficerów znajàcy perfekt j´zyk niemiecki, ubrany w p∏aszcz
koloru feldgrau (przemalowany polski), he∏m z tektury i zrobiony z drewna karabin, wyprowadzi∏ czterech oficerów przez g∏ównà bram´ o Êwicie
z zadaniem „dostarczenia ich do szpitala” w Stargardzie. Jeƒcom uda∏o si´
dostaç do Warszawy i w∏àczyç do Armii Krajowej.
Po wojnie, dzi´ki inicjatywie Woldenberczyków i ich powa˝nemu wk∏adowi finansowemu, otwarto w Dobiegniewie Szko∏´ Podstawowà imienia
˚o∏nierzy WrzeÊnia Woldenberczyków.
Co roku jesienià odbywajà si´ zjazdy
Woldenberczyków. Za drutami by∏o ich
siedem tys., a teraz zjawia si´ w Dobiegniewie kilku. Niektórzy starajà si´
równie˝ uczestniczyç w dorocznych
uroczystoÊciach Patrona, które odbywajà si´ w kwietniu – Miesiàcu Pami´ci Narodowej. Tego dnia m∏odzie˝
szkolna okazuje swojà wi´ê z fundatorami szko∏y, prezentujàc pieÊni i wiersze, które powstawa∏y za drutami.
Dobiegniewska m∏odzie˝ nie ograniczy∏a si´ tylko do wspominania oflagu i z inicjatywy ˚o∏nierzy WrzeÊnia

P

Obraz Matki Boskiej Woldenberskiej z figurà Matki Boskiej z Dzieci´ciem wyrzeêbionà w Oflagu IIC przez Stanis∏awa
Horno-Pop∏awskiego. Na s∏upku z cegie∏
obozowych stan´∏a Urna z Ziemià z Pól
Bitewnych WrzeÊnia 1939 r. wykonana
przez jeƒca Woldenbergu Êp. in˝. mech.
Jerzego ¸atkiewicza.
skupionych w Warszawskim Kole Woldenberczyków zebra∏a ziemi´ z pól bitewnych do Urny. 23 kwietnia br. stan´∏a ona obok O∏tarza Woldenberskiego w KoÊciele Chrystusa Króla. Na o∏tarzu jest figura Matki Boskiej, która
kl´czàc podtrzymuje stojàcego Syna.
Figur´ wykona∏ w obozie profesor Stanis∏aw Horno-Pop∏awski.
28 paêdziernika br., w Gmachu Biblioteki Narodowej przy Alei Niepodleg∏oÊci w Warszawie zostanie otwarta
wystawa obrazujàca na bazie eksponatów z Muzeum w Dobiegniewie ˝ycie
obozowe Oflagu IIC. Inicjatorem i wykonawcà wystawy jest zauroczony niesamowità inwencjà artystycznà, naukowà itd. ludzi wykonujàcych wspania∏e
dzie∏a w prymitywnych warunkach –
in˝. architekt Zbigniew Wilma.

WSD
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60. rocznica oswobodzenia prawobrze˝nej Warszawy

Ho∏d ˝o∏nierzom
poleg∏ym podczas
wyzwalania Pragi
wrzeÊnia br. uroczyÊcie
obchodzono 60. rocznic´ wyzwolenia Pragi.
UroczystoÊci rozpocz´∏a Msza Êw.
w intencji poleg∏ych KoÊciuszkowców w Katedrze Âwi´tego Floriana
na warszawskiej Pradze. Po Mszy
Êw. kombatanci oraz zaproszeni
goÊcie udali si´ przed Pomnik KoÊciuszkowca, by oddaç ho∏d ˝o∏nierzom 1 Dywizji Piechoty im. Tadeusza KoÊciuszki. W swoim wystàpieniu prezes Klubu KoÊciuszkowców p∏k Roman Nogal przybli˝y∏
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militarne znaczenie i kontekst wydarzeƒ sprzed 60 lat.
Mówi∏ m.in. „Przed zdobywFot. K. K´pka
cami Pragi roztacza∏ si´ wiDelegacja kombatantów sk∏ada kwiaty przed
dok chmur dymów, a w nocy
Pomnikiem KoÊciuszkowca
∏uny po˝arów w walczàcej
˚o∏nierze kompanii reprezentastolicy. ˚o∏nierze 1 AWP uczynili
wszystko co by∏o w ich mocy, by cyjnej uczcili pami´ç KoÊciuszkowpomóc powstaƒcom i ludnoÊci ców salwà honorowà. Liczne delew ich bohaterskiej walce z wro- gacje kombatantów oraz przedstagiem”. Przebieg walk o Prag´ wicieli w∏adz rzàdowych, samorzàwspomina∏ tak˝e pp∏k Micha∏ ¸u- dowych oraz Wojska Polskiego z∏oszyƒski (obszerne fragmenty – ˝y∏y kwiaty przed Pomnikiem.
drukujemy poni˝ej).
KK

Wspomnienie

Walki o Prag´
o chrzcie bojowym pod Lenino, jako m∏ody oficer, d-ca
plutonu strzeleckiego z niema∏ym ju˝ zasobem doÊwiadczeƒ
bojowych i dowódczych, ruszy∏em
z dywizjà na Zachód, pozostawiajàc
nierzadko mogi∏y wspó∏towarzyszy
poleg∏ych w tej bitewnej drodze.
8 wrzeÊnia 1944 r., stanà∏em na
przedpolach Pragi w Mi´dzylesiu.
Ogarn´∏a nas radoÊç, ˝e b´dziemy
wyzwalaç Prag´, ˝e dojdziemy do
Wis∏y. (...)
10 wrzeÊnia po pot´˝nym przygotowaniu artyleryjskim kilkuset dzia∏
i moêdzierzy kruszàcych pierwsze
pozycje obrony niemieckiej, nasz
2 Batalion jako oddzia∏ szturmowy
ruszy∏ do ataku. Przed frontem
3 Pu∏ku broni∏y si´ doborowe pododdzia∏y 73 dywizji hitlerowskiej
wzmocnione du˝à iloÊcià artylerii,
moêdzierzy, czo∏gów, dzia∏ samobie˝nych i lotnictwem szturmowym.
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Niemcy doceniajàc znaczenie
strategiczne Pragi zadbali o nale˝yte przygotowanie pozycji obronnych. Mimo silnego wsparcia ogniowego, batalion bardzo wolno posuwa∏ si´ do przodu. Pola minowe
skutecznie opóênia∏y natarcie. Ja ze
swoim plutonem ju˝ w godzinach
po∏udniowych osiàgnà∏em rejon
Anina w okolicy ul. Kajki. PrzekroczyliÊmy drog´ Warszawa – Lublin
i lasem kierowaliÊmy si´ na Glinki.
Tu do∏àczy∏a si´ pozosta∏a cz´Êç
5 Kompanii i cz´Êç pozosta∏ych
kompanii. SzturmowaliÊmy punkty
oporu niemieckiego w rejonie koÊcio∏a w Glinkach. (...) Nast´pnego
dnia po krótkiej nawale ogniowej
3 Pu∏k ruszy∏ do natarcia. W po∏udnie zaj´liÊmy Wygod´. A w godzinach popo∏udniowych – wschodni
skraj Kaw´czyna. 2 Batalion poniós∏
jednak dotkliwe straty. 12 wrzeÊnia
zaj´liÊmy Kaw´czyn, Antoninów,

Elsnerów. W godzinach popo∏udniowych zaj´liÊmy Utrat´. 14 wrzeÊnia byliÊmy ju˝ na ulicy Targowej,
a po po∏udniu, posuwajàc si´ wzd∏u˝
Jagielloƒskiej dotarliÊmy do wiaduktu kolejowego. W nocy Niemcy
zacz´li si´ wycofywaç na drugi brzeg
Wis∏y. Rano nast´pnego dnia ju˝
bez wi´kszych oporów zaj´liÊmy
Gol´dzinów i brzegiem Wis∏y dotarliÊmy do Pelcowizny, gdzie zluzowa∏y nas oddzia∏y 2 Dywizji przygotowujàcej si´ do forsowania Wis∏y.
W walkach o wyzwolenie Pragi poleg∏o 163 ˝o∏nierzy 3 Pu∏ku, w tym
11 oficerów i 570 rannych, w tym 35
oficerów. To sà straty tylko 3 Pu∏ku,
a o wyzwolenie Pragi walczy∏y jeszcze Pu∏ki 1 i 2, samodzielne pododdzia∏y Dywizji. (...)
KoÊciuszkowcom nie dane by∏o
d∏u˝ej odpoczywaç. Wnet ruszyliÊmy na pó∏noc od Pragi wyzwalajàc
miejscowoÊci: Henryków, Marcelin,
P∏udy, Choszczówka, Jab∏onna, bo
wyzwolenie Pragi by∏o jednym z etapów naszego bojowego szlaku: Lenino, Warszawa, Berlin.
pp∏k Micha∏ ¸USZY¡SKI
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Ciàg dalszy ze str. 12

nagrody uczniom, którzy zwyci´˝yli
w konkursie wiedzy o Patronie Szko∏y
oraz w organizowanym przez dzielnic´
Wawer konkursie literackim. Nast´pnie
delegacja m∏odzie˝y z∏o˝y∏a kwiaty pod
tablicà upami´tniajàcà ˚o∏nierzy Batalionów Ch∏opskich. Na zakoƒczenie wystàpili artyÊci Filharmonii Narodowej
z przedstawieniem „Cud mniemany, czyli
Krakowiacy i Górale”. GoÊcie zostali zaproszeni do obejrzenia wystawy poÊwieconej Patronowi Szko∏y oraz na przyj´cie.

tów 1 DP im. Tadeusza KoÊciuszki, przedstawiciele 1 WDZ oraz w∏adze i mieszkaƒcy BrzeÊcia. Otwarcie Konferencji poprzedzi∏ wyst´p Klubu M∏odej Polonii oraz Zespól Folklorystyczny PieÊni i Taƒca „Karolika” z BrzeÊcia.

13 maja w Warszawie w 60. rocznic´ wybuchu Powstania Warszawskiego
odby∏ si´ Zlot Gwiaêdzisty M∏odych Przyjació∏ Warszawy. M∏odzie˝ szkó∏ warszawskich odda∏a ho∏d Obroƒcom Stolicy; na
pl. Krasiƒskich pod pomnikiem Powstania
Warszawskiego z∏o˝ono kwiaty oraz
uczczono pami´ç Poleg∏ych minutà ciszy.
14 maja w Warszawie w 61. rocznic´ sformowania 1 Dywizji Piechoty im. Tadeusza KoÊciuszki przy pomniku KoÊciuszkowca odby∏a si´ uroczystoÊç z udzia∏em
delegacji kombatanckich, w∏adz paƒstwowych i wojskowych oraz samorzàdowych.
Po wystàpieniach okolicznoÊciowych
przed pomnikiem z∏o˝ono wiàzanki kwiatów. Organizatorem obchodów by∏o dowództwo 1 Warszawskiej Dywizji Zmechanizowanej im. T. KoÊciuszki oraz Klub Kombatantów 1 Dywizji Piechoty.

19 maja po raz pierwszy w Polsce
obchodzony by∏ Mi´dzynarodowy Dzieƒ
Uczestników Misji Pokojowych. Ustanowi∏ go w roku 2003 Sekretarz Generalny
ONZ Kofi Annan.

W dniach 21–23 maja w BrzeÊciu odby∏a si´ mi´dzynarodowa konferencja popularno-naukowa poÊwi´cona
s∏awnym Polakom pochodzàcym z Polesia, ze szczególnym uwzgl´dnieniem postaci Tadeusza KoÊciuszki. Celem konferencji by∏o uczczenie 210. rocznicy wybuchu Powstania KoÊciuszkowskiego. Na
Cmentarzu Garnizonowym z∏o˝yli wieƒce
i zapalili znicze delegaci Klubu Kombatan-

25 maja we Wroc∏awiu, w Zarzàdzie Okr´gu OZ˚BCh odby∏o si´ uroczyste
wr´czenie mianowania na stopieƒ porucznika jedenastu kombatantom. Akty nominacji otrzymali: Stefania Antoszczyszyn,
Józef Bonek, Marian Buczkowski, Karolina
Ca∏ka, Weronika Kupis, W∏adys∏aw ¸agosz,
Jan ¸yjak, Aniela Nowakowska, Genowefa
Nurek, W∏adys∏aw Ptasiƒski i W∏adys∏aw
Walasek. Jubileuszowe listy gratulacyjne
dostali W∏adys∏aw Górniak i Eugeniusz Ga∏a. Mi∏ym akcentem spotkania by∏a dekoracja sztandaru OZ˚BCh Krzy˝em Zwiàzku
SolidarnoÊci Polskich Kombatantów „Semper Fidelis” nadanym przed Zarzàd G∏ówny i Kapitu∏´ Krzy˝a.
26 maja w Lublinie odby∏ si´ pre-

22 maja w Koniuchach

zosta∏
ods∏oni´ty obelisk poÊwi´cony „Pami´ci
mieszkaƒców wsi Koniuchy – m´˝czyzn,
kobiet i dzieci, zamordowanych w nocy
29 stycznia 1944 roku podczas napadu
oddzia∏ów partyzantki sowieckiej z Puszczy Rudnickiej”.

22 maja we Wroc∏awiu, w Sali Rycerskiej Klubu Âlàskiego Okr´gu Wojskowego, odby∏o si´ zebranie Klubu Kawalerów Orderu Wojennego Virtuti Militari.
Wr´czono kombatantom medale „Za Zas∏ugi dla ObronnoÊci Kraju” oraz odznak´
„Zas∏u˝ony dla Zwiàzku ˚o∏nierzy LWP”.
Chwilà ciszy uczczono pami´ç najstarszego cz∏onka Klubu mjr. Stanis∏awa Kotwy,
który odszed∏ na Wiecznà Wart´.

23 maja w Kozienicach

odby∏y
si´ uroczystoÊci upami´tniajàce 61. rocznic´ pomordowania przez Niemców ˝o∏nierzy Batalionów Ch∏opskich i Armii Krajowej. Po Mszy Êw. odprawionej w koÊciele Êw. Krzy˝a, delegacje w∏adz samorzàdowych, mieszkaƒców, wojska oraz
18 pocztów sztandarowych przemaszerowa∏y przed pomnik pomordowanych.
Przed pomnikiem przeprowadzono Apel
Poleg∏ych. Organizatorem by∏ Oddzia∏
w Kozienicach Stowarzyszenia Polskich
Kombatantów w Kraju.

23 maja w Wierzbnie k. Proszowic uroczyÊcie obchodzono 60. rocznic´ zrzutu gen. Leopolda Okulickiego na
zrzutowisko „Kos” 407. Po Mszy Êw., ˝o∏nierze 106 DP AK i scalonych Batalionów
Ch∏opskich oraz mieszkaƒcy udali si´ na
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dawne zrzutowisko i z∏o˝yli wiàzanki
kwiatów przed pomnikiem, upami´tniajàcym zrzut genera∏a i towarzyszàcych mu
cichociemnych.

mierowy pokaz dokumentalnego filmu
historycznego „Dla Niepodleg∏ej” wed∏ug
scenariusza Jana Tarczyƒskiego w re˝yserii Leszka WiÊniewskiego.

26 maja w Warszawie w ramach
programu ∏agodzenia skutków d∏ugotrwa∏ego stresu wojennego odby∏o si´
spotkanie kole˝eƒskie kombatantów seniorów. Spotkanie zorganizowa∏a Fundacja Moje Wojenne Dzieciƒstwo.
26 maja w Wolicy odby∏a si´ uroczystoÊç patriotyczno-religijna w 60.
rocznic´ pacyfikacji tej miejscowoÊci. Organizatorem by∏o ko∏o nr 54 ZKRPiBWP
i Urzàd Miasta i Gminy Ch´ciny. Po Mszy
Êw., uczestnicy przeszli przed pomnik ku
czci pomordowanych i z∏o˝yli kwiaty.
Z recytacjami i piosenkà patriotycznà wystàpi∏a m∏odzie˝ szko∏y w Wolicy; uroczystoÊç zakoƒczy∏ wyst´p Zespo∏u Ko∏a
Gospodyƒ Wiejskich z Siedlec.

27 maja w Bydgoszczy, w Akademii Bydgoskiej odby∏a si´ konferencja
naukowa „Obóz w Potulicach – aspekt
trudnego sàsiedztwa polsko-niemieckiego w okresie dwóch totalitaryzmów”.

27 maja w Tarnowskich Górach
odby∏o si´ spotkanie Zarzàdu Ko∏a Miejskiego ZKRPiBWP i w∏adz miasta z najstarszymi kombatantami i podopiecznymi Ko∏a. Celem spotkania by∏o uczczenie
najstarszych cz∏onków, którzy cz´Êç
swojego ˝ycia poÊwi´cili walce o niepodleg∏à i wolnà Polsk´.
Oprac. K.K.
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17 wrzeÊnia — Dzieƒ Sybiraka

Ocaliç od zapomnienia

Prace magisterskie
poÊwi´cone Sybirakom
(na przyk∏adzie Uniwersytetu Opolskiego)
opiero od 1990 roku odkrywamy okrutnà prawd´
o deportacjach wielkiej
liczby Polaków na terenach ZSRR
w okresie drugiej wojny Êwiatowej
i jeszcze przez d∏ugie lata po jej zakoƒczeniu. Do dziÊ nie ustalono dok∏adnej liczby osób zes∏anych na pobyt w sowieckich ∏agrach ani liczby
deportowanych. Wiadomo, ˝e by∏y
to setki tysi´cy osób. Ocenia si´, ˝e
w latach 1944–1959 powróci∏o do
kraju 330–470 tysi´cy syberyjskich
zes∏aƒców.
Trudno powiedzieç, ilu powracajàcych Sybiraków zdecydowa∏o si´
osiàÊç na Opolszczyênie. Wed∏ug dokumentacji Opolskiego Oddzia∏u
Zwiàzku Sybiraków, prowadzonej od
1989 r., dotyczy to oko∏o 2100 osób,
które zosta∏y deportowane na tereny
by∏ego Zwiàzku Sowieckiego i 120
skazanych na pobyt w ∏agrach.
Ponad po∏ow´ wymienionej liczby
„opolskich” Sybiraków wywieziono
z województw tarnopolskiego
i lwowskiego, pozosta∏ych z województw (w kolejnoÊci zes∏aƒ): bia∏ostockiego, wileƒskiego, nowogródzkiego, wo∏yƒskiego, poleskiego i stanis∏awowskiego. SpoÊród zes∏anych,
oko∏o 50% by∏o wówczas dzieçmi.
Najwi´cej, bo oko∏o 800 osób zosta∏o wywiezionych podczas pierwszej
masowej akcji deportacyjnej, przeprowadzonej 10 lutego 1940 r.
Reaktywowanie Oddzia∏u Wojewódzkiego Zwiàzku Sybiraków
w Opolu mia∏o miejsce w listopadzie
1988 r., za dat´ faktycznego rozpocz´cia dzia∏alnoÊci przyjmuje si´ jednak dzieƒ 10 lutego 1989 r., kiedy to
w rocznic´ pierwszej wielkiej deportacji, na Zjeêdzie w Opolu powo∏ano

D
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Zarzàd Wojewódzki, w jego sk∏ad
weszli: Romana CieÊlak, Micha∏ Ferenc, Zofia Hajducka, Juliusz Maria
Krawacki, Mieczys∏aw Konwiƒski,
W∏adys∏aw Najbar, Zenon Trzaska.
Przewodniczàcym Zarzàdu wybrano
Juliusza Mari´ Krawackiego, funkcj´
t´ sprawuje on do dzisiaj. Pierwszà
decyzjà Zarzàdu, podj´tà na inauguracyjnym spotkaniu w marcu 1989 r.
by∏o powo∏anie do ˝ycia czternastu
kó∏ terenowych (Brzeg, G∏ubczyce,
G∏ucho∏azy, Grodków, Grodziec,
K´dzierzyn-Koêle, Kluczbork, Namys∏ów, Nysa, Olesno, Opole,
Otmuchów, Paczków, Prudnik).
Natychmiast po reaktywowaniu
Oddzia∏ przystàpi∏ do aktywnej, spo∏ecznej dzia∏alnoÊci. Nawiàzano serdeczne kontakty z dyrekcjami szkó∏
w ró˝nych miejscowoÊciach.
u˝ w 1993 roku zosta∏a na Uniwersytecie obroniona pierwsza
praca magisterska, napisana pod
kierunkiem prof. Ludwika Kozo∏uba przez Ma∏gorzat´ Kwasik –
Zwiàzek Sybiraków Oddzia∏ Wojewódzki w Opolu i jego dzia∏alnoÊç –
próba zarysu monograficznego.
W nast´pnych latach kolejni studenci opolskiej uczelni podejmowali tematyk´ zwiàzanà z historià
syberyjskich zes∏aƒ i z dniem dzisiejszym Zwiàzku Sybiraków.
W planach prof. Ludwika Kozo∏uba jest uchwycenie ca∏oÊci spraw
zwiàzanych z ˝yciem Sybiraków na
Âlàsku Opolskim. Przewiduje on
opracowanie monografii wszystkich
oddzia∏ów terenowych. Przy okazji
pisania prac magisterskich gromadzone sà te˝ wspomnienia zes∏aƒców, pamiàtki, zdj´cia.

J

Dotychczas powsta∏y nast´pujàce
prace magisterskie poÊwi´cone interesujàcej nas tematyce:
– Losy Sybiraków wczoraj i dziÊ – Joanna Maria Baranowska (1993 r.);
– Zwiàzek Sybiraków – Ko∏o Terenowe w Kluczborku i jego dzia∏alnoÊç –
Agnieszka Wróbel (1997 r.);
– Losy Sybiraków Ziemi Opolskiej na
przyk∏adzie Ko∏a Terenowego Sybiraków w Brzegu – Iwona Kosi∏o
(1997 r.);
– Zwiàzek Sybiraków w G∏ubczycach
– B∏a˝ej Rut (2003 r.);
– Ko∏o Terenowe Zwiàzku Sybiraków
w Opolu – rys historyczny – Justyna
Przyby∏owicz (2003 r.)
Ta ostatnia praca o Sybirakach
zamieszka∏ych w G∏ubczycach zosta∏a napisana pod kierunkiem prof. dr.
hab. Miko∏aja Iwanowa.
Ka˝da z prac sk∏ada si´ zwykle
z trzech cz´Êci. W pierwszej przysz∏y magistrant musi wykazaç si´
znajomoÊcià tematyki historycznej.
Druga poÊwi´cona jest Zwiàzkowi
Sybiraków w Polsce ze szczególnym
uwzgl´dnieniem specyfiki i uwarunkowaƒ charakterystycznych dla
Opolszczyzny. Trzecia cz´Êç – napisana na podstawie êróde∏ historycznych – przedstawia histori´ ko∏a terenowego, podejmowane formy
dzia∏alnoÊci, wa˝ne wydarzenia. Na
zakoƒczenie ka˝dej cz´Êci autorzy
podajà bibliografi´ przedmiotowà,
obejmujàcà dziesiàtki pozycji prasowych i literackich. Jako za∏àczniki wprowadzane sà dokumenty,
w spektakularny sposób ukazujàce
codziennà prac´ kó∏. Sà to np. zdj´cia ze spotkaƒ i uroczystoÊci Êrodowiskowych, kopie dokumentów
o wielkiej cz´sto wartoÊci historycznej, listy otrzymywane od w∏adz lokalnych i wojewódzkich.
W taki oto sposób, krok po kroku opracowywana jest dokumentacja dotyczàca losów zes∏aƒców syberyjskich.
Jerzy DUDA
Juliusz Maria KRAWACKI
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17 wrzeÊnia — Dzieƒ Sybiraka

Marsz ˚ywej Pami´ci
Polskiego Sybiru
wrzeÊnia br., po raz
czwarty, zjechali do
Bia∏egostoku Sybiracy
z ca∏ej Polski i kilku miast z terenu Bia∏orusi oraz Litwy, przyby∏y
wyjàtkowo liczne grupy m∏odzie˝y, stawili si´ przedstawiciele
w∏adz paƒstwowych i samorzàdowych, cieszy∏a obecnoÊç oko∏o 150
pocztów sztandarowych, orkiestry
szkolnej, kompanii honorowej
wojska. Tradycyjnie ju˝ wszyscy
przeszli od Pomnika Katyƒskiego
do koÊcio∏a Ducha Âwi´tego, by
uczestniczyç w Mszy Êw. odprawianej przez abp. Wojciecha
Ziemb´, metropolit´ bia∏ostockiego. Nast´pnie przed Grobem Nieznanego Sybiraka kontynuowano
modlitwy ekumeniczne, odczytane
zosta∏o pos∏anie od Prezydenta
RP Aleksandra KwaÊniewskiego,
g∏os zabrali m.in.: minister Jan
Turski, prezes Zwiàzku Sybiraków
Ryszard Reiff, prezydent Bia∏egostoku Ryszard Tur. Przypominajàc
tragiczne losy polskich wygnaƒców, mówiono o dokonaniach
w∏adz oraz ogniw Zwiàzku, wyra˝ano nadziej´ na szybkie ju˝ sfinalizowanie odszkodowaƒ ze strony
Rosji. Dzieƒ wczeÊniej ods∏oni´to
i poÊwi´cono tablic´ upami´tniajàcà biskupa polowego Wojska
Polskiego abp. Józefa Gawlin´
oraz wr´czono jedne z pierwszych
Krzy˝y Zes∏aƒców Sybiru. Mo˝na
te˝ by∏o zwiedziç coraz bogatsze
w eksponaty Muzeum Sybiraków
i okolicznoÊciowà wystaw´, nabyç
wydawnictwa, odnowiç znajomoÊci. Dobra to by∏a lekcja historii
narodowej dla uczniów. A ˝e pogoda te˝ dopisa∏a, rozje˝d˝ano si´
do domów z myÊlà o spotkaniu za
rok. (a)
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Fot. Aleksander Dobroƒski

W 2005 r. egzemplarz „Kombatanta” b´dzie kosztowa∏ 2,50 z∏, a cena
prenumeraty rocznej wraz z kosztem wysy∏ki – 30 z∏. Prenumerata ze
zleceniem dostawy za granic´ pocztà lotniczà kosztuje 24 USD lub
równowartoÊç tej kwoty (mogà byç czeki). Wp∏at na prenumerat´
nale˝y dokonywaç na konto: Urzàd ds. Kombatantów i Osób
Represjonowanych, ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa, numer konta:
NBP Oddzia∏ Okr´gowy Warszawa 03101010100050472231000000.
Bardzo prosimy o wype∏nianie przekazu wed∏ug za∏àczonego wzoru.
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Listy do redakcji

Komitet Pojednania
... w ¸asku
zanowna Redakcjo, nazywam
si´ Zygmunt Zastró˝ny i jestem synem oficera Armii Krajowej, dzia∏ajàcego w okresie okupacji w Kolumnie (woj. ∏ódzkie).

S

Od dawna bola∏o mnie serce, gdy
widzia∏em, ˝e oddzielnie Êwi´tujà
˝o∏nierze Âwiatowego Zwiàzku Armii Krajowej i oddzielnie kombatanci zrzeszeni w ZKRP i BWP.
Historyczne posiedzenie
Komitetu Pojednania
Zwiàzków Paramilitarnych i Rodzin Wojskowych w ¸asku – 9 stycznia 2004 r. Siedzà od
prawej: Józef Malinowski
– przewodniczàcy Komitetu, Antoni Toma – wiceprzewodniczàcy, Halina Latuszkiewicz, Kazimierz Maczkiewicz, Zofia Sobanty, stojà: Walerian Swiercz, Leszek
K∏os, W∏adys∏aw Goczka, Zygmunt Zastró˝ny,
Longin Gaudecki, Czes∏aw Biwunt.

Sesja naukowa

Historia polskiego WrzeÊnia 1939 r.

Fot. B. Materska

ramach obchodów 65. rocznicy wybuchu II wojny Êwiatowej Zwiàzek Kombatantów RP i By∏ych Wi´êniów Politycznych zorganizowa∏ sesj´ naukowà, poÊwi´conà historii polskiego WrzeÊnia 1939 roku. Do Zamku Królewskiego w Warszawie, gdzie odbywa∏y si´ obrady, przyby∏o liczne grono weteranów. Obrady otworzy∏ prezes Zwiàzku gen. Wac∏aw Szklarski, a prowadzi∏ je prof. Adam Dobroƒski

W

Bardzo pragnà∏em te dwa zwiàzki pogodziç i po∏àczyç. Marzenie
moje zosta∏o zrealizowane dzi´ki
màdroÊci prezesów: Âwiatowego
Zwiàzku ˚o∏nierzy Armii Krajowej
w ¸asku – Antoniego Tomy i prezesa
Zwiàzku Kombatantów RP i BWP
w ¸asku – Józefa Malinowskiego.
Wspó∏praca nasza zacz´∏a si´ od
tego, ˝e zostaliÊmy – pan Józef Malinowski i ja – zaproszeni na posiedzenie Zarzàdu Âwiatowego Zwiàzku
Armii Krajowej w ¸asku. By∏a wspania∏a przyjacielska atmosfera, przyj´to nas bardzo serdecznie. Na tym posiedzeniu ustaliliÊmy, ˝e zostanie
zorganizowane wspólne posiedzenie
zarzàdów obu zwiàzków. Odby∏o si´
ono w dniu 12 grudnia 2003 r. A poniewa˝ by∏ to okres zbli˝ajàcych si´
Âwiàt Bo˝ego Narodzenia, wi´c dzielono si´ op∏atkiem, Êpiewano kol´dy,
a na gitarze gra∏ 88-letni Stanis∏aw
Osiƒski. Po tak uroczystym posiedzeniu obu zarzàdów odby∏ si´ wspólny
obiad, wydany przez burmistrza Jacka Pa∏uszyƒskiego.
Ta wspania∏a atmosfera i przyjacielski klimat zach´ci∏ nas do tego, ˝e
w dniu 9 stycznia 2004 r. postanowiliÊmy powo∏aç wspólnà organizacj´ dla
wszystkich zwiàzków paramilitarnych
w ¸asku. Organizacja ta przyj´∏a nazw´ – Komitet Pojednania Zwiàzków
Paramilitarnych w ¸asku. (...)
Posiedzenia Komitetu b´dà si´
odbywa∏y okolicznoÊciowo, wg zaistnia∏ych potrzeb. B´dà wspólnie obchodzone wszelkiego rodzaju Êwi´ta
i uroczystoÊci.
Uwa˝amy, ˝e powinno to byç
przyk∏adem dla wszystkich organizacji paramilitarnych w ca∏ym kraju. Polacy winni si´ wzajemnie szanowaç i przyjaêniç.
Zygmunt ZASTRÓ˚NY
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Nasi wspaniali Stulatkowie

Stanis∏aw Lubaƒski
16 wrzeÊnia br. Stanis∏aw Lubaƒski skoƒczy∏ 100 lat.
rodzi∏ si´ w P∏ochocinie
16 wrzeÊnia 1904 r. Bra∏ udzia∏
w wojnie 1939 r. jako ˝o∏nierz pu∏ku artylerii ci´˝kiej – przeszed∏
szlak od Modlina do Kowla. Pod
koniec wrzeÊnia 1939 r. razem
z ˝o∏nierzami z jednostki dosta∏ si´

U

do niewoli sowieckiej. Zosta∏ wywieziony do obozu Pawliszczew-Bor ko∏o Moskwy. Pod koniec listopada 1939 r. jeƒców z obozu
przekazano Niemcom.
W Niemczech przebywa∏ w obozie Stalag IX-C (jego numer jeniec-

ki – 10 204). Obóz znajdowa∏ si´
w Turyngii. Jeƒcy wojenni byli wykorzystywani do pracy w okolicznych majàtkach i gospodarstwach.
W lutym 1941 r. z powodu z∏ego
stanu zdrowia Stanis∏aw Lubaƒski
zosta∏ zwolniony z niewoli i wróci∏
do domu i rodziny we wsi Bo˝a Wola, gdzie mieszka do dzisiaj wraz
z córkà Ewà.

Franciszek Grad
Dostojny Jubilat swoje setne urodziny obchodzi∏ 2 wrzeÊnia br.
zko∏´ Podoficerskà w ¸ucku
ukoƒczy∏ w stopniu kaprala.
Pe∏ni∏ obowiàzki instruktora i szkoli∏ m∏odych ˝o∏nierzy. W 1944 r. zosta∏ powo∏any do 21 Pu∏ku Zapasowego Artylerii we W∏odawie. Z jednostkà dotar∏ a˝ do Torunia. W ma-

S

ju 1945 r. w stopniu plutonowego
zosta∏ zwolniony do rezerwy. Po
wojnie zajmowa∏ si´ rzemios∏em
szewskim, pracowa∏ na kolei oraz
prowadzi∏ gospodarstwo rolne.
Za swoje zas∏ugi otrzyma∏ wiele
wyró˝nieƒ i odznaczeƒ: Odznak´

Grunwaldu, Medal za Zwyci´stwo,
odznak´ „10 lat w S∏u˝bie Narodu”,
Srebrny Krzy˝ Zas∏ugi, z∏otà odznak´ „W S∏u˝bie Narodu”, dyplom
Ministra Obrony Narodowej.

Por. Aleksander Smoleƒski
96-letni por. Aleksander Smoleƒski jest jednym z najstarszych
˝yjàcych kombatantów na po∏udniowym Podlasiu.
rodzi∏ si´ 28 maja 1908 r.
w Krasnymstawie. W 1928 r.
zosta∏ powo∏any do s∏u˝by wojskowej w 83 Pu∏ku Piechoty w Kobryniu (Kresy Wschodnie). Po odbyciu
s∏u˝by rekruckiej skierowany zosta∏
do szko∏y podoficerskiej, którà
ukoƒczy∏ w stopniu kaprala. Ukoƒczy∏ równie˝ dywizyjny kurs instruktorski dla podoficerów zawodowych. Do wybuchu II wojny Êwiatowej w macierzystym pu∏ku pe∏ni∏
funkcj´ dowódcy dru˝yny ckm.
W Kampanii WrzeÊniowej
1939 r. Aleksander Smoleƒski wzià∏
czynny udzia∏ w ci´˝kich bojach
z Niemcami w rejonie Wielunia. Po
kl´sce wrzeÊniowej powróci∏ do domu. Okupacj´ niemieckà sp´dzi∏
w Bia∏ej Podlaskiej. Wstàpi∏ do kon-

U
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spiracji i dzia∏a∏ w wywiadzie kolejowym Armii Krajowej na magistrali
Terespol–Warszawa. Dzia∏alnoÊç
konspiracyjna poczàtkowo polega∏a
na wykrywaniu stanowisk niemieckich, a po roku 1941 na zbieraniu
wiadomoÊci o transportach wojskowych z Rzeszy na front wschodni.
Kiedy zacz´to tworzyç w sierpniu 1944 r. na Podlasiu Wojsko
Polskie, Aleksander Smoleƒski
w stopniu kaprala wstàpi∏ do 2 Armii Wojska Polskiego. Szlak bojowy pod dowództwem gen. Karola
Âwierczewskiego rozpoczà∏ w czasie operacji warszawskiej 1945 r.
w sk∏adzie 1 Frontu Bia∏oruskiego.
Wzià∏ równie˝ udzia∏ od 6 do 11
maja 1945 roku z 2 Armià WP
w operacji praskiej.

Posiada wszystkie medale pamiàtkowe z okresu walk frontowych, a w okresie powojennym
uhonorowany zosta∏ Krzy˝em Kawalerskim Orderu Odrodzenia
Polski i Srebrnym Medalem „Za
Zas∏ugi dla ObronnoÊci Kraju”
oraz wyró˝niony wieloma podzi´kowaniami i dyplomami.
Boles∏aw ¸UGOWSKI

Szanownym Jubilatom
gratulujemy i ˝yczymy wszelkiej
pomyÊlnoÊci!
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APTEKA PRZYJAZNA DLA KOMBATANTA
APTEKA „CEFARM”
19-100 MO¡KI
Al. Niepodleg∏oÊci 6
tel. (0-86) 716 23 33
Godziny otwarcia:
pn.–pt 7.00–19.30
sob.–niedz. 9.30–13.30
Apteka proponuje 5% rabat dla posiadaczy
kart sta∏ego klienta, ponad 5% obni˝k´ cen
na ponad 300 pe∏nop∏atnych leków na recept´. Oferuje ponadto m.in. obni˝k´ cen na 60
najbardziej popularnych preparatów, a tak˝e ponad 10% rabat na comiesi´cznà list´ ok.
20 preparatów.
APTEKA „CEFARM”
19-200 GRAJEWO
ul. Wojska Polskiego 44
Godziny otwarcia:
pn.–pt. 7.00–21.00
sob. 8.00–16.00
niedz. – tylko dy˝urne
Apteka proponuje 5% rabat dla posiadaczy
kart sta∏ego klienta, ponad 5% obni˝k´ cen
na ponad 300 pe∏nop∏atnych leków na recept´. Oferuje ponadto m.in. obni˝k´ cen na 60
najbardziej popularnych preparatów, a tak˝e ponad 10% rabat na comiesi´cznà list´ ok.
20 preparatów.
APTEKA „CEFARM”
16-030 SUPRAÂL
ul. Dolna 19
tel. (0-85) 718 35 46
Godziny otwarcia:
pn.–pt. 8.00–19.00
sob. 8.00–16.00
Apteka proponuje 5% rabat dla posiadaczy
kart sta∏ego klienta, ponad 5% obni˝k´ cen
dla ponad 300 pe∏nop∏atnych leków na recept´. Oferuje ponadto m.in. obni˝k´ cen na
60 najbardziej popularnych preparatów,
a tak˝e ponad 10% rabat na comiesi´cznà list´ ok. 20 preparatów.
APTEKA „CEFARM”
18-430 WIZNA
pl. kpt. Raginisa 31
tel. (0-86) 219 60 49
Godziny otwarcia:
pn.–pt. 7.00–15.30
sob.–niedz. 8.00–12.00
Apteka proponuje 5% rabat dla posiadaczy
kart sta∏ego klienta, ponad 5% obni˝k´ cen
na ponad 300 pe∏nop∏atnych leków na recept´. Oferuje ponadto m.in. obni˝k´ cen na 60
najbardziej popularnych preparatów, a tak˝e ponad 10% rabat na comiesi´cznà list´ ok.
20 preparatów.
APTEKA „ANALGIKA”
17-100 BIELSK PODLASKI
ul. Mickiewicza 21
tel. (0-85) 730 05 88
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Godziny otwarcia:
pn.–pt. 7.30–18.00
sob.–niedz. 7.30–14.00
Apteka proponuje 5% rabat na leki wydawane ze 100% odp∏atnoÊcià na recept´ lub bez
recepty, materia∏y medyczne, Êrodki opatrunkowe, kosmetyki, sprz´t medyczny (w
tym ciÊnieniomierze). W uzasadnionych
przypadkach zapewnia bezp∏atnà dostaw´
leków do domu.
APTEKA „CEFARM”
18-500 KOLNO
ul. Wojska Polskiego 67
tel. (0-86) 278 25 70
Godziny otwarcia:
pn.–pt. 7.30–21.00
sob. 8.00–16.00
niedz. 9.00–16.00
Apteka proponuje 5% rabat dla posiadaczy
kart sta∏ego klienta, ponad 5% obni˝k´ cen
na ponad 300 pe∏nop∏atnych leków na recept´. Oferuje ponadto m.in. obni˝k´ cen na 60
najbardziej popularnych preparatów, a tak˝e ponad 10% rabat na comiesi´cznà list´ ok.
20 preparatów. Oferuje równie˝ sprzeda˝
pieluchomajtek z 30% zni˝kà refundacyjnà.
PUNKT APTECZNY W KOZI¡CACH
16-002 DOBRZYNIEWO KOÂCIELNE
ul. Bia∏ostocka 25
tel. (0-85) 719 91 93
Godziny otwarcia:
pn.–pt. 8.30–16.30
Apteka proponuje 5% zni˝k´ dla kombatantów i wdów po kombatantach na leki wydawane na recept´, bez recepty oraz na pieluchomajtki. W uzasadnionych przypadkach
istnieje mo˝liwoÊç dostarczenia leków do domu pacjenta.
APTEKA „RADIX”
16-515 PU¡SK
ul. Szkolna 26
tel. (0-85) 51 61 104
Godziny otwarcia:
pn.–pt. 8.00–15.00
sob.–niedz. 9.00–12.00
Apteka proponuje 5% rabat dla kombatantów na ca∏y asortyment apteki, obs∏ug´ poza
kolejnoÊcià, dostarczenie leków do domu po
porozumieniu si´ i uzgodnieniu terminu.
W uzasadnionych przypadkach mo˝liwe jest
równie˝ wydanie leków z odroczonym terminem p∏atnoÊci.
APTEKA POD HERBEM MARII I TOMASZA SCHMIDT
48-100 G¸UBCZYCE
ul. Moniuszki 11 c
tel. (0-77) 485 86 88
Godziny otwarcia:
pn.–pt. 8.00–19.00
sob. 9.00–14.00

Apteka udziela 6% rabatu kombatantom
i wdowom-podopiecznym po kombatantach
na leki pe∏nop∏atne na recept´ oraz bez recepty, parafarmaceutyki oraz Êrodki opatrunkowe, materia∏y i sprz´t medyczny.
Ponadto apteka oferuje tanie insuliny, comiesi´czne promocje cenowe na leki bez recepty i parafarmaceutyki, a tak˝e uczestnictwo w programie „Apteka z sercem”.
APTEKA POD BIA¸YM LWEM MARII
I TOMASZA SCHMIDT
48-100 G¸UBCZYCE
ul. Sobieskiego 2
tel. (0-77) 485 20 17
Godziny otwarcia:
pn.–pt. 8.00–19.00
sob. 9.00–14.00
Apteka udziela 6% rabatu kombatantom
i wdowom-podopiecznym po kombatantach
na leki pe∏nop∏atne na recept´ oraz bez recepty, parafarmaceutyki oraz Êrodki opatrunkowe, materia∏y i sprz´t medyczny.
Ponadto apteka oferuje tanie insuliny, comiesi´czne promocje cenowe na leki bez recepty i parafarmaceutyki, a tak˝e uczestnictwo w programie „Apteka z sercem”.
APTEKA „KRAKOWSKA”
48-385 OTMUCHÓW
ul. Krakowska 14
tel. (0-77) 431 46 95
Godziny otwarcia:
pn.–pt. 8.00–19.00
sob. 9.00–14.00
Apteka proponuje 5% rabat dla kombatantów i wdów po kombatantach na leki pe∏nop∏atne na recept´ oraz bez recepty, a tak˝e na
parafarmaceutyki, Êrodki opatrunkowe, materia∏y medyczne, sprz´t medyczny, ciÊnieniomierze, glukometry itp.
APTEKA PRYWATNA
16-100 SOKÓ¸KA
ul. Bia∏ostocka 1
tel. (0-85) 711 56 75
Godziny otwarcia:
pn.–pt. 8.00–19.00
sob.–niedz. 8.00–15.00
Apteka oferuje z∏ote karty rabatowe z du˝ym
upustem dla pacjenta, a tak˝e szereg preparatów o obni˝onej cenie, niektóre nawet gratis.
APTEKA „IZMAR”
00-004 WARSZAWA
ul. Marsza∏kowska 138
tel. (0-22) 828 01 14
Godziny otwarcia:
pn.–pt. 7.30–21.00
sob. 10.00–16.00
Apteka przyznaje 3% rabat na Êrodki farmaceutyczne, opatrunkowe oraz materia∏y
medyczne pe∏nop∏atne. Zni˝ka dotyczy te˝
insuliny.
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poszukujemy

erdeczne podzi´kowanie sk∏adam Redakcji „Kombatanta”
za umieszczenie przes∏anego
zdj´cia z 1945 r. Informuj´, ˝e
mia∏em ju˝ kontakt z jednym
z kolegów z tej jednostki, mo˝e
dojdzie do spotkania w Ciechocinku, jak obieca∏. Przyznam si´,
˝e nie zdà˝y∏em zapisaç adresu
tego kolegi. Posiadam podobne
zdj´cie – z promocji na podoficerów z tej jednostki.

S

l

poszukujemy

Ârodowisko Borowiczan
Zwiàzku Sybiraków
– Lublin-Sopot-Warszawa
informuje, ˝e

l

Prosi∏bym, podobnie jak w numerze 4 „Kombatanta” z kwietnia 2004
r. o umieszczenie za∏àczonego zdj´cia. Mo˝e z tej grupy ktoÊ ˝yje i odezwie si´ lub nawià˝e kontakt. Jest to
zdj´cie z czerwca 1945 r. Mo˝e to byç
Tomaszów Mazowiecki 21 PAL lub
Toruƒ 71 PAC. Dlatego podaj´ Toruƒ, bo po promocjach zostaliÊmy
porozsy∏ani do innych jednostek.
Mnie skierowano w∏aÊnie do Torunia
i s∏u˝y∏em tam do 27.07.1947.
Z góry za wszystko
dzi´kuj´.
Roman KAZIERSKI
ul. Wo∏uszewska 148
87-720 Ciechocinek
tel. (0-54) 283 46 56

Nowe organizacje
po˝ytku publicznego
W „Kombatancie” nr 3 z marca 2004 roku zamieÊciliÊmy obszernà informacj´ o tym, jakie konsekwencje ma uzyskanie przez stowarzyszenie lub fundacj´ statusu organizacji po˝ytku publicznego. DziÊ
publikujemy list´ organizacji spo∏ecznych, które w ostatnich miesiàcach zosta∏y wpisane do Krajowego Rejestru Sàdowego jako organizacje po˝ytku publicznego.
– Fundacja Pomocy i Promocji Kombatant
– 0000175759 Warszawa (od 4.06.2004 r.),
– Fundacja Pomocy Weteranom Ludowego Wojska Polskiego
– 0000145140 Warszawa (od 24.05.2004 r.),
– Stowarzyszenie ˚ydów Kombatantów i Poszkodowanych
w II Wojnie Âwiatowej – 0000127872 Warszawa (od 5.04.2004 r.),
– Fundacja Moje Wojenne Dzieciƒstwo
– 0000177984 Warszawa (od 20.05.2004 r.).

UroczystoÊci
upami´tnienia 60. rocznicy deportacji i internowania ˝o∏nierzy Armii Krajowej do ¸agrów Nr 270
w rejonie Borowicz zorganizowane
zostanà w dniu 18 listopada 2004 r.
w Lublinie.
Komitet Organizacyjny zawiadamia, ˝e w∏adze miasta Lublina przychyli∏y si´ do propozycji Ârodowiska
– upami´tnienia miejsca, skàd nast´powa∏a deportacja – poprzez
nadanie nazwy „SKWER BOROWICZAN” oraz ufundowanie Pomnika „DLA PAMI¢CI... KU
PRZESTRODZE”.
Dok∏adniejsze informacje dotyczàce uczestnictwa mo˝na uzyskaç pod
adresem:
Sabina ¸yszcz, ul. Karpiƒskiego 6,
24-100 Pu∏awy lub telefonicznie:
(0-81) 886 56 15 (w godz. 8.00-11.00
i 18.00-20.00).

Informujemy
sierpnia 2004 r. zmar∏ Prezes
Ludwik Krasucki . Stowarzyszenie
˚ydów Kombatantów i Poszkodowanych w II Wojnie Âwiatowej uprzejmie
informuje, ˝e funkcja Prezesa zosta∏a
powierzona dotychczasowemu zast´pcy Tomaszowi Miedziƒskiemu.

3

Na ok∏adce: Podczas uroczystoÊci 1 wrzeÊnia
br. na wieluƒskim rynku na honorowych miejscach zasiad∏o kilkuset kombatantów
Fot. K. K´pka

REDAKCJA: 00-926 Warszawa, ul. Wspólna 2/4
REDAGUJE ZESPÓ¸: Bo˝ena Materska (red. nacz.), Katarzyna K´pka
sta∏a wspó∏praca prof. Adam Dobroƒski, Ewa Dumin
PRENUMERATA I KOLPORTA˚: Andrzej Sosiƒski (661 86 67)
WYDAWCA: Urzàd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych
ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa, tel. redakcji 661 87 05, fax 661 87 45, tel. centr. 661 81 11, tel. informacji 661 81 29, 661 87 40
Adres internetowy: http://www.udskior.gov.pl e-mail: kombatant@udskior.gov.pl
W 2004 r. egzemplarz „Kombatanta” kosztuje 2,50 z∏, a cena prenumeraty rocznej wraz z kosztem wysy∏ki – 30 z∏. Prenumerata ze zleceniem dostawy za granic´ pocztà lotniczà kosztuje 24 USD lub równowartoÊç tej kwoty (mogà byç czeki). Wp∏at na prenumerat´ nale˝y dokonywaç na konto: Urzàd ds. Kombatantów i Osób
Represjonowanych, ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa, numer konta: NBP Oddzia∏ Okr´gowy Warszawa 03101010100050472231000000.
Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania zmian i skrótów w nadsy∏anych materia∏ach. Materia∏y powinny byç czytelne, podpisane pe∏nym imieniem i nazwiskiem
autora oraz zawieraç jego prywatny adres, ewentualnie telefon. Artyku∏ów nie zamówionych redakcja nie zwraca. Rubryka „Poszukujemy” jest bezp∏atna. Nak∏ad 4500 egz.
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wrzeÊnia 1939 roku ZSRR napad∏ na Polsk´, walczàcà z nawa∏à hitlerowskà. Pami´ç o tej agresji jest
wcià˝ ˝ywa. 17 wrzeÊnia, jak co roku, w Warszawie przed Pomnikiem Poleg∏ym i Pomordowanym na Wschodzie odby∏a
si´ uroczystoÊç religijno-patriotyczna, a nast´pnie w Katedrze Âw. Jana zosta∏a odprawiona Msza Êw. w intencji ofiar.
Koncelebrowa∏ jà Prymas Polski kard. Józef Glemp.
Tego samego dnia przed po∏udniem Prezydent RP Aleksander KwaÊniewski spotka∏ si´ z grupà przedstawicieli
Zwiàzku Sybiraków. Kilkunastu z nich, deportowanych
i wi´zionych w ∏agrach, zosta∏o odznaczonych Krzy˝em Zes∏aƒców Sybiru.

17

17 wrzeÊnia – Dzieƒ Sybiraka

Fot. B. Materska

To ju˝ 65 lat…

Przed Pomnikiem mieszkaƒcy Warszawy k∏adli wiàzanki
kwiatów, zapalali znicze
Fot. K. K´pka

WÊród odznaczonych Krzy˝em Zes∏aƒców Sybiru znaleêli
si´ dzia∏acze Zwiàzku Sybiraków, m.in. prezes Ryszard Reiff (w szeregu pierwszy z lewej) oraz Jan Belina (drugi)
i Edward Duchnowski (piàty)

Fot. B. Materska

UroczystoÊç przed Pomnikiem Poleg∏ym i Pomordowanym na Wschodzie zgromadzi∏a liczne grupy kombatantów – nie tylko Sybiraków, ale te˝ Akowców. Przyby∏o kilkadziesiàt pocztów sztandarowych

Fot. K. K´pka

„DziÊ chc´ wyraziç s∏owa najwy˝szego szacunku i wielkiej czci
wszystkim, którzy sà bohaterami dzisiejszej uroczystoÊci” – tymi
s∏owami rozpoczà∏ swoje przemówienie do Sybiraków prezydent
Aleksander KwaÊniewski. Na zdj´ciu: za prezydentem stojà
m.in. – kierownik naszego Urz´du minister Jan Turski (drugi
z lewej), a obok – jego zast´pca minister Jerzy Koz∏owski

Fot. Cz. Szczyglewski

UroczystoÊç przy Pomniku Zes∏aƒców Sybiru na Skwerze
Sybiraków we Wroc∏awiu

