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GoÊcie naszego Urz´du

Wizyta przedstawicieli Zwiàzku Sybiraków
inister Jan Turski 8 grudnia ub.r. spotka∏
si´ z przedstawicielami Zwiàzku Sybiraków – prezesem Ryszardem Reiffem i sekretarzem generalnym Edwardem Duchnowskim.
W spotkaniu uczestniczy∏ równie˝ zast´pca kierownika Urz´du Jerzy Koz∏owski oraz dyrektor Departamentu Wojskowego p∏k Jan Ozga. Podczas
spotkania podj´to mi´dzy innymi temat odszkodowaƒ dla Sybiraków. Prezes Ryszard Reiff otrzyma∏
nominacj´ na stopieƒ podpu∏kownika i gratulacje
od uczestników spotkania. Redakcja „Kombatanta” tak˝e serdecznie gratuluje!

M

K. K.

Fot. K. K´pka

Minister Jan Turski sk∏ada gratulacje prezesowi Ryszardowi Reiffowi

Bia∏oruskie medale
– polskim inwalidom wojennym
W trzeciej dekadzie wrzeÊnia 2004 r. w siedzibie Zarzàdu G∏ównego Zwiàzku Inwalidów Wojennych RP w Warszawie odby∏a si´
uroczystoÊç wr´czenia grupie kombatantów – inwalidów wojennych – jubileuszowych medali, upami´tniajàcych 60. rocznic´
wyzwolenia terytorium Bia∏orusi.
edale te ustanowione przez
Prezydenta Republiki Bia∏oruÊ sà nadawane osobom,
które uczestniczy∏y w obronie bàdê wyzwalaniu Bia∏orusi.
Propozycja prezesa Mariana Kazubskiego, by aktu dekoracji dokonaç
w siedzibie Zwiàzku Inwalidów
Wojennych, zosta∏a ˝yczliwie przyj´ta.
Warto w tym miejscu przypomnieç, ˝e
ZIW RP jest w naszym kraju najstarszà
organizacjà kombatanckà, bo utworzonà w 1919 r. i skupiajàcà inwalidów wojennych wywodzàcych si´ ze wszystkich
formacji organizacyjnych. O tej specyfice cz∏onkowskiej mówi∏ prezes Marian
Kazubski. Nawiàza∏ tak˝e do corocznych obchodów rocznicy bitwy pod Lenino, stoczonej przez ˝o∏nierzy 1 DP im.
T. KoÊciuszki, w których to obchodach
bierze udzia∏ ZIW RP. WÊród przyby∏ych na uroczystoÊç dekoracji kombatantów, wi´kszoÊç stanowili w∏aÊnie
uczestnicy tamtej bitwy.

M
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Ambasador nadzwyczajny i pe∏nomocny Republiki Bia∏oruÊ w Polsce
Pawe∏ Latuszka przypomnia∏: – Nasze
narody ponios∏y najwi´ksze straty biologiczne spoÊród wszystkich 60 paƒstw
uczestniczàcych w II wojnie Êwiatowej.
Z kolei minister Jerzy Koz∏owski, zast´pca kierownika UdSKiOR, wypowiedzia∏ si´ m.in. na temat wspó∏pracy
ze stronà bia∏oruskà w zakresie roz-

strzygania kwestii opieki nad kombatantami i ofiarami wojny czy wspólnych obchodów historycznych rocznic.
Po wystàpieniach, ambasador Pawe∏
Latuszka wr´czy∏ jubileuszowe medale
polskim kombatantom. W ich imieniu
podzi´kowa∏ sekretarz Krajowej Rady
Kombatantów WP – kmdr Henryk Leopold Kalinowski.
W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Ogólnopolskiego Spo∏ecznego
Stowarzyszenia „Misja Pojednania” –
prezes Tadeusz Kreps i kanclerz –
Henryk Leopold Kalinowski, którzy za
zas∏ugi w dziele krzewienia dobrosàsiedzkich stosunków mi´dzy naszymi
krajami, czczenie pami´ci poleg∏ych
˝o∏nierzy i ofiar wojny wr´czyli ambasadorowi Republiki Bia∏oruÊ Paw∏owi
Latuszce, radcy Ambasady, a tak˝e
prezesowi ZIW RP Marianowi Kazubskiemu komandorie „Misji Pojednania”. (red.)

Polscy kombatanci – inwalidzi wojenni otrzymali medale upami´tniajàce 60. rocznic´
wyzwolenia terytorium Bia∏orusi
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Jubileusz ostatniego Prezydenta RP na Uchodêstwie Ryszarda Kaczorowskiego

Prezydent
Ryszard
Kaczorowski

List z ˝yczeniami
i gratulacjami
wystosowany do
Jubilata przez ministra
Jana Turskiego.

ukoƒczy∏ 85 lat
rodzi∏ si´ 26 listopada 1919 r.
w Bia∏ymstoku. W tym te˝ mieÊcie rozpoczà∏ swà wielkà przygod´ harcerskà. We wrzeÊniu 1939 r. podjà∏ s∏u˝b´ w pogotowiu harcerskim, za
„pierwszego Sowieta” objà∏ funkcj´ komendanta bia∏ostockiej choràgwi Szarych
Szeregów. Aresztowany przez NKWD
w lipcu 1940 r. zosta∏ skazany na kar´
Êmierci. Po zamianie wyroku na 10 lat ∏agrów znalaz∏ si´ na Ko∏ymie. Nast´pnie
˝o∏nierz 2 Korpusu Polskiego genera∏a
W∏adys∏awa Andersa, uczestnik bitwy
o Monte Cassino. Po demobilizacji pozosta∏ w Londynie, ukoƒczy∏ studia, za∏o˝y∏
rodzin´. Od 1955 r. hm. Ryszard Kaczorowski by∏ Naczelnikiem Harcerzy, a od
1976 r. – przewodniczàcym ZHP poza granicami Kraju. Tak zdobywa∏ uznanie rodaków, powi´ksza∏ grono przyjació∏. Z inicjatywy Kazimierza Sabbata zosta∏ ministrem, zaÊ 19 lipca 1989 r. przejà∏ godnoÊç
Prezydenta II RP na Uchodêstwie. Konsekwentnie, z rozwagà przygotowywa∏ przekazanie insygniów w∏adzy prezydenckiej
do Kraju, co sta∏o si´ 22 grudnia 1990 r.
Nadal Ryszard Kaczorowski bierze aktywny udzia∏ w ˝yciu publicznym kraju
i na emigracji, jest goÊciem honorowym
wielu uroczystoÊci, w tym kombatanckich. Jak zawsze pogodny, ch´tny do rozmów, s∏u˝enia radà. Mamy te˝ przyjemnoÊç witaç Pana Prezydenta w Urz´dzie
do Spraw Kombatantów i Osób Repre-

U

Fot. J. L Englert

sjonowanych. Za swà dzia∏alnoÊç i postaw´ otrzyma∏ odznaczenia polskie, watykaƒskie, angielskie. Jest obywatelem honorowym kilkunastu miast i doktorem
honoris causa kilku uczelni wy˝szych.
A do tego ojciec dwóch córek i dziadek.
Z okazji 85-lecia Ryszard Kaczorowski
otrzyma∏ wiele gratulacji i ˝yczeƒ, g∏ówne uroczystoÊci odby∏y si´ w Bia∏ymstoku
oraz Londynie. List z ˝yczeniami i gratulacjami przes∏a∏ do Jubilata tak˝e minister Jan Turski. ˚yczymy, by ta s∏u˝ba
trwa∏a jeszcze d∏ugie lata, by przynios∏a
du˝o satysfakcji Ostatniemu Prezydentowi RP na Uchodêstwie i osobom mu najbli˝szym, byÊmy mogli cieszyç si´ obecnoÊcià Ryszarda Kaczorowskiego w Êrodowiskach kombatanckich.
Do swych kolegów z lat wojny Prezydent tak powiedzia∏ w kwietniu 1990 r.:
Nadchodzi czas, kiedy przesz∏oÊç b´dziemy musieli pozostawiç badaczom historii.
Nie wszystko, co si´ sta∏o, b´dziemy w stanie zmieniç. Ale przed nami powinniÊmy
mieç wizj´ Polski, wizj´ zgodnà z przesz∏o
tysiàcletnià historià narodu polskiego.
Adam DOBRO¡SKI

Fragment listu Papie˝a Jana Paw∏a II skierowanego
do Prezydenta RP na Uchodêstwie Ryszarda Kaczorowskiego
(…) Pragn´ wi´c wyraziç s∏owa uznania i gratulacji za to wielkie dzie∏o ˝ycia dedykowanego tej wielkiej narodowej sprawie. W∏àczam si´ równie˝ w wyrazy
wdzi´cznoÊci za wielkà trosk´ o polskà emigracj´ oraz zachowanie i propagowanie
tradycji narodowej i religijnej.
Jan Pawe∏ II
Watykan, 26 listopada 2004
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Ekscelencjo
Mam zaszczyt w imieniu w∏asnym oraz
Urz´du do Spraw Kombatantów i Osób
Represjonowanych przes∏aç Panu najserdeczniejsze ˝yczenia z okazji 85-lecia
urodzin.
Pana biografi´ mo˝na uznaç za fascynujàcà. Od ukochanego Bia∏egostoku
droga ˝ycia wiod∏a przez Sybir, Ârodkowy i Bliski Wschód, Itali´ do Wielkiej
Brytanii, a 22 grudnia 1990 roku móg∏
Pan przekazaç na Zamku Królewskim
insygnia w∏adzy prezydenckiej Prezydentowi III RP. Przez ca∏y ten czas, w∏àczajàc wi´zienia i ∏agry, nie przesta∏ Pan
byç wzorem Polaka s∏u˝àcego swej Ojczyênie. Czyni Pan to i obecnie, cz´sto
uczestniczàc w obchodach rocznic narodowych. Cieszy nas to bardzo, s∏owa
podziwu z tego powodu wyra˝ajà kombatanci polscy zamieszkali w Kraju
i poza jego granicami. Przypominajà si´
i tegoroczne spotkania na Monte Cassino, w Warszawie Êwi´tujàcej rocznic´
powstania, w innych miastach i na polach bitew.
Panie Prezydencie
W tej chwili uroczystej, tak satysfakcjonujàcej, dzi´kuj´ Panu za wszystko, co
Pan uczyni∏ dla Polski, dla upami´tnienia naszej historii najnowszej. Dzi´kuj´, ˝e daje Pan wzór m∏odemu pokoleniu i tyle radoÊci kolegom weteranom
z lat wojny.
¸àczymy si´ w ˝yczeniach, które brzmià
teraz w sali Polskiego OÊrodka Spo∏eczno-Kulturalnego w Londynie. Pozdrawiam wszystkich obecnych wraz z Panem, wyrazy szacunku przekazuj´ szanownej Ma∏˝once.
Sto lat drogi Jubilacie – w zdrowiu,
w radoÊci dzielonej z osobami najbli˝szymi. Zapraszam serdecznie w nasze
progi, prosz´ o wsparcie duchowe prac
czynionych z myÊlà o polskich kombatantach i osobach represjonowanych.
Jan Turski
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Wizyty kierownika Urz´du

Jelenia Góra

Wzorowa
wspó∏praca
Z okazji 86. rocznicy odzyskania przez Polsk´ niepodleg∏oÊci, 19 listopada 2004 r. w Domu Kombatanta w Jeleniej
Górze odby∏o si´ spotkanie ministra Jana Turskiego, kierownika Urz´du do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, z kombatantami.
a spotkanie licznie przybyli
prezesi kó∏ Zwiàzku Kombatantów RP i By∏ych Wi´êniów Politycznych. Obecni byli tak˝e
wszyscy prezesi okr´gowych oddzia∏ów innych zwiàzków kombatanckich, tj. Zwiàzku Inwalidów Wojennych RP, Âwiatowego Zwiàzku ˚o∏nierzy Armii Krajowej, Zwiàzku By∏ych Wi´êniów Politycznych, Hitlerowskich Wi´zieƒ i Obozów Koncentracyjnych, Zwiàzku Wi´êniów
Politycznych Okresu Stalinowskie-

N

go, Zwiàzku Sybiraków, Zwiàzku
SolidarnoÊci Polskich Kombatantów
Region Jelenia Góra.
W spotkaniu uczestniczyli m.in.
p∏k Jerzy Walewski – pe∏nomocnik
wojewody dolnoÊlàskiego do spraw
kombatantów i osób represjonowanych, Jerzy Pleskot – przewodniczàcy Rady Miejskiej, Antoni Lewkowicz – wicestarosta powiatu lwóweckiego, Aleksander Gorzkowski –
prezes
Zarzàdu
Okr´gowego
ZKRP i BWP, cz∏onek Zarzàdu

G∏ównego, Danuta Tomaszczyk-˚arska – dyrektor Miejskiego
OÊrodka Pomocy Spo∏ecznej z Jeleniej Góry, prof. Zbigniew Domos∏awski – d∏ugoletni ordynator Szpitala Wojewódzkiego, kierownik naszej przychodni lekarskiej, Jadwiga
Kuêmicz – przewodniczàca Klubu
b. Nauczycieli Tajnego Nauczania,
Jadwiga Dàbrowska – dyrektor Zespo∏u Szkó∏ Ogólnokszta∏càcych im.
C. K. Norwida w Jeleniej Górze
oraz Henryka Miko∏ajczak – dyrektor Szko∏y Podstawowej im. Polskich Nauczycieli Tajnego Nauczania w Siedl´cinie.
Otwarcia spotkania dokona∏ jako
gospodarz p∏k w st. spocz. Edward
Jakubowski – prezes Zarzàdu Okr´gowego ZKRP i BWP w Jeleniej
Górze. Witajàc ministra Jana Turskiego stwierdzi∏, ˝e fakt, i˝ mimo
rozlicznych obowiàzków kierownik
Urz´du przyby∏ na zachodnie rubie˝e
Polski – do Jeleniej Góry – traktujemy
jako du˝e wyró˝nienie.
Gospodarz spotkania poinformowa∏ równie˝, ˝e wspó∏praca ze
zwiàzkami i Êrodowiskami kombatanckimi uk∏ada si´ wzorowo – bez
podzia∏u na lepszych i gorszych.

Fot. Janusz Âliwiƒski

Pamiàtkowa fotografia uczestników jeleniogórskiego spotkania
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Wizyty kierownika Urz´du

E. J.

Podobny charakter mia∏o spotkanie
w Legnicy z udzia∏em przedstawicieli wszystkich organizacji kombatanckich. W spotkaniu tym uczestniczyli senator ziemi legnickiej Marian Lewicki oraz wiceprezydent
miasta Ryszard Bia∏ek. Na zakoƒczenie wizyty kierownik Urz´du minister Jan Turski wpisa∏ si´ do ksi´gi honorowej Zarzàdu Okr´gu
Zwiàzku Kombatantów RP i By∏ych
Wi´êniów Politycznych.
KOMBATANT 2005 nr 1

Wroc∏aw

Kombatanci mogà si´ porozumieç,
gorzej jest z politykami…
Na zaproszenie wojewody dolnoÊlàskiego Stanis∏awa ¸opatowskiego przyby∏ do Wroc∏awia 18 listopada 2004 r. kierownik
Urz´du do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan
Turski.
potkanie z przedstawicielami
wszystkich zwiàzków i organizacji kombatanckich w województwie zorganizowali dyrektor Wydzia∏u
Spraw Obywatelskich i Migracji – Jan
Nocko oraz pe∏nomocnik wojewody
do spraw kombatantów i osób represjonowanych Jerzy Walewski. Gospodarz spotkania wojewoda Stanis∏aw
¸opatowski na wst´pie podzi´kowa∏
zebranym za dobrà wspó∏prac´
i udzia∏ w uroczystoÊciach oraz zaprosi∏ do dalszej owocnej wspó∏pracy
m.in. przy organizacji ogólnopolskich
obchodów 60. rocznicy zakoƒczenia II
wojny Êwiatowej,
planowanych w maju 2005 r.
Minister Jan Turski w swoim wystàpieniu podkreÊli∏
mi´dzy innymi, i˝
rok 2004 by∏ bogaty
w wydarzenia jubileuszowe: 60. rocznicy
Bitwy o Monte Cassino, Akcji „Burza” i Powstania Warszawskiego, 65. rocznicy wybuchu II wojny Êwiatowej i powstania Polskiego Paƒstwa Podziemnego, których znaczàcym
organizatorem by∏ Urzàd.
W du˝ym stopniu uda∏o si´ Urz´dowi
zdopingowaç wojewodów i starostów do
lepszego rozeznania i aktywnego dzia∏ania na rzecz poprawy sytuacji socjalno-zdrowotnej kombatantów.
Urzàd do Spraw Kombatantów i Osób
Represjonowanych uczestniczy w pracach komisji sejmowych i senackich,
wówczas gdy projekty ustaw dotyczà tak˝e kombatantów i osób represjonowanych. W praktyce okazuje si´ jednak, ˝e

S

o ile kombatanci w wielu sprawach mogà si´ porozumieç, gorzej jest z politykami…
W 2005 roku b´dziemy obchodziç 60.
rocznic´ zakoƒczenia II wojny Êwiatowej – w Warszawie i we Wroc∏awiu.
WczeÊniej odb´dà si´ spotkania w wyzwolonych miejscowoÊciach np. w Ko∏obrzegu, Siekierkach. 8 maja 1945 r. dla
wielu by∏ dniem zwyci´stwa, ale dla innych – poczàtkiem nowego zniewolenia.
Mamy nadziej´, ˝e uroczyste obchody
b´dà dla wszystkich – tych z lewicy i tych
z prawicy – powiedzia∏ na zakoƒczenie
minister Jan Turski.
Nast´pnie wywiàza∏a si´ dyskusja, która koncentrowa∏a si´ wokó∏
problemów nurtujàcych Êrodowiska
kombatanckie
i osób represjonowanych. Wypowiada∏ si´ na ten temat m.in. przewodniczàcy Rady do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych –
Jerzy Woêniak.
Po spotkaniu z kombatantami, minister Jan Turski uda∏ si´ do IX Liceum
Ogólnokszta∏càcego im. Juliusza S∏owackiego, gdzie na lekcji wiedzy o spo∏eczeƒstwie opowiedzia∏ 120 uczniom
po∏àczonych klas o zadaniach Urz´du.
Dyrektor Liceum – Izabela Kozieƒ,
która podzi´kowa∏a ministrowi za
wizyt´, stwierdzi∏a tak˝e, ˝e podczas tego spotkania potwierdzi∏a si´ zasada:
historia jest nauczycielkà ˝ycia...
Fot. Biuro Prasowe
Wojewody DolnoÊlàskiego

Wszystkie zwiàzki (z wyjàtkiem
Zwiàzku SolidarnoÊci Polskich
Kombatantów) majà swoje siedziby
w tym budynku, w którym odbywa
si´ spotkanie, zaÊ obiekt ten zosta∏
zbudowany w autentycznym czynie
spo∏ecznym przez kombatantów,
wojsko i jeleniogórskie rzemios∏o
w latach 1985–1988. Jest to jedyny
taki przypadek w Polsce. W Domu
Kombatanta centralne miejsce zajmuje, dost´pna równie˝ dla mieszkaƒców miasta i okolic, przychodnia
lekarska, w której pracuje 25 lekarzy ró˝nych specjalizacji. (Podczas
wizyty ministra Turskiego pacjentów przyjmowa∏a dr El˝bieta Latosiƒska).
W swoim wystàpieniu Jan Turski
scharakteryzowa∏ sytuacj´ spo∏eczno-gospodarczà i politycznà w kraju. Mówi∏ o tematach nurtujàcych
Êrodowiska kombatanckie, problemach weryfikacyjnych, a tak˝e
o przed∏u˝ajàcym si´ procesie nowelizacji ustawy kombatanckiej.
Kierownik Urz´du do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych
wysoko oceni∏ atmosfer´ w Êrodowiskach kombatanckich w Jeleniej
Górze oraz podkreÊli∏ – jako przyk∏ad do naÊladowania przez innych
– dobrà wspó∏prac´ ze szkolnictwem i s∏u˝bà zdrowia.
Nast´pnie odby∏a si´ dyskusja.
Minister Jan Turski udzieli∏ wyczerpujàcych odpowiedzi na wszystkie
pytania. Spotkanie zakoƒczono
wspólnym obiadem, podczas którego Zespó∏ Wokalny Sybiraków zaprezentowa∏ patriotyczne pieÊni.

Jan PALUCHNIAK
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Kombatancki hejna∏
Rozmowa
z Henrykiem ¸agodzkim
(„Hrabia”, „Orze∏”)
ze Zwiàzku Powstaƒców
Warszawskich
Dziesi´ç lat temu, w 1995 roku, prasa
donios∏a, ˝e Warszawa ma hejna∏, bo
zatràbiono z zamkowej wie˝y…
– Tak si´ rzeczywiÊcie sta∏o. 3 maja
1995 roku, dok∏adnie o godzinie 11.15,
hejna∏ z wie˝y Zamku Królewskiego
zagra∏ m∏odszy chorà˝y Piotr Pabich
z Orkiestry Reprezentacyjnej Wojska
Polskiego. WÊród s∏uchajàcych by∏ Prezydent RP na Uchodêstwie Ryszard
Kaczorowski z ma∏˝onkà, zebra∏a si´
grupa Powstaƒców Warszawskich, liczne w tym czasie wycieczki i przygodni
przechodnie. Tak zakoƒczy∏ si´ pierwszy etap naszych staraƒ.
Naszych, czyli czyich?
– Pomys∏ hejna∏u zrodzi∏ si´ w grudniu 1994 roku na zebraniu wÊród ˝o∏nierzy Zgrupowania „Chrobry II”:
Wies∏awa Neweckiego, Henryka ¸agodzkiego, Kazimierza Przedpe∏skiego.
Pierwsi rzucili myÊl, która zaowocowa∏a
rozpisaniem konkursu przez Akademi´
Muzycznà im. Fryderyka Chopina pod
patronatem rektora prof. Andrzeja
Chorosiƒskiego. W drodze konkursu
zosta∏a wybrana kompozycja prof. Zbigniewa Bagiƒskiego oparta na motywach „Warszawianki” Karola Kurpiƒskiego z odniesieniem do „Marszu Mokotowa”. Grana w trzy strony Êwiata
okreÊla wartoÊci patriotyczne: Bóg, Honor, Ojczyzna. Nale˝a∏o ponadto pozyskaç patronów ca∏ego przedsi´wzi´cia
i sponsorów. Ich nazwiska zosta∏y
uwiecznione w dokumencie. D∏uga to
lista, zaczynajàca si´ od prof. Andrzeja
Rottermunda, dyrektora Zamku Królewskiego. Mi∏o mi przypomnieç, ˝e
równie˝ dzi´ki pomocy ówczesnego
kierownika Urz´du do Spraw Komba-

6

tantów i Osób Represjonowanych powsta∏ hejna∏. Dobrze si´ te˝ sta∏o, ˝e
mogliÊmy w ten sposób w∏àczyç si´
w obchody 400-lecia Stolicy.
WyjaÊnijmy, dlaczego hejna∏ jest grany
o 11.15, a nie w samo po∏udnie, jak
chocia˝by ten najbardziej znany – Mariacki…
– 17 wrzeÊnia 1939 roku o godzinie
11.15 p∏omienie palàcego si´ Zamku
zatrzyma∏y wskazówki zegara umieszczonego na wie˝y. Przyj´liÊmy wi´c t´
godzin´. Hejna∏ jest grany w ka˝dà sobot´ i niedziel´, w dni Êwiàt paƒstwowych oraz w wa˝ne rocznice, w tym
1 sierpnia oraz 1 i 17 wrzeÊnia. Naszym
pragnieniem jest, by warszawianie mogli go s∏uchaç codziennie. A gdyby tak
jeszcze mo˝na by∏o przynajmniej co
pewien czas emitowaç melodi´ naszego hejna∏u na falach radiowych… To
przecie˝ godna forma uczczenia pami´ci wszystkich, którzy stracili ˝ycie
w Warszawie w latach wojny i okupacji.
Niech przypomina hejna∏ równie˝
o zniszczeniach materialnych stolicy
Polski. Dzi´kujemy dotychczasowym
sponsorom – prezydentowi Warszawy
Lechowi Kaczyƒskiemu oraz Grzegorzowi Kostrzewskiemu z firmy
„Hator”, a wcià˝ szukamy nowych êróde∏ finansowania.

wstaƒców 1944 r. Cz∏onkiem zwyczajnym mo˝e byç osoba fizyczna, majàca
ukoƒczone 18 lat, zamieszka∏a w Polsce
lub za granicà, tak˝e cudzoziemcy. Chodzi nam o popularyzacj´ Powstania, organizowanie spotkaƒ z jego uczestnikami, zjazdów, konferencji naukowych,
prelekcji filmowych, konkursów dla
m∏odzie˝y. NapisaliÊmy w deklaracji
cz∏onkowskiej, ˝e nadrz´dnym celem
Stowarzyszenia jest wychowanie pokoleniowe w duchu mi∏oÊci do Ojczyzny…
To jeszcze poprosz´ o wyjaÊnienie, dlaczego powstanie hejna∏u warszawskiego zawdzi´czamy w tak du˝ej mierze
Êrodowisku AK „Chrobry II”.
– Bo oddzia∏y z tego w∏aÊnie Zgrupowania walczy∏y na obszarze ÂródmieÊcie-Pó∏noc, mi´dzy Alejami Jerozolimskimi oraz ulicami: Towarowà i Ch∏odnà, placem Grzybowskim. Do swych
sukcesów zaliczamy mi´dzy innymi zdobycie browaru Haberbuscha i Schielego, ci´˝kie walki toczyliÊmy w rejonie
Dworca Pocztowego i Domu Kolejowego, a w ca∏ym powstaniu straciliÊmy
oko∏o 600 zabitych i 1500 rannych. Sam
by∏em aresztowany w 1943 roku przez
gestapo, wi´ziony w al. Szucha i na Pawiaku, ukrywa∏em si´ po ucieczce
z obozu koncentracyjnego na G´siej.
Bra∏em udzia∏ w akcjach powstaƒczych,
przeszed∏em przez trzy obozy jenieckie
Lamsdorf, Mühlberg, Brockwitz. I tak
jak wielu – prze˝ywa∏em dramat tamtych dni.
Cieszmy si´, ˝e Warszawa dzi´ki kombatantom ma swój hejna∏. ˚ycz´ pomyÊlnoÊci w jego propagowaniu, sta∏ym zakotwiczeniu w tradycji sto∏ecznej. Dzi´kuj´ za rozmow´.
Rozmawia∏ Adam DOBRO¡SKI

Czy temu celowi ma s∏u˝yç tak˝e
Stowarzyszenie Pami´ci Powstania Warszawskiego 1944, w zak∏adaniu którego bra∏ Pan czynny udzia∏.
– Ta inicjatywa ma znacznie
szerszy zakres. Jest kultywowa- Po raz pierwszy warszawski hejna∏ zabrzmia∏
niem bohaterskiego zrywu Po- w 1995 roku

KOMBATANT 2005 nr 1

1/05 Kombatant

2/3/05

11:12

Page 7

Opieka zdrowotna

Posiedzenie Zespo∏u Doradczego do Spraw Opieki Zdrowotnej i Socjalnej nad Kombatantami

Ârodki

∏em by∏o prze˝ycie nieludzkich represji
okupantów, skierowanych przeciw osobom narodowoÊci polskiej, jest zapewnienie adekwatnej do ich potrzeb opieki zdrowotnej. WÊród osób uprawnionych do u∏atwieƒ w dost´pie do Êwiad8 grudnia 2004 r., na posiedzeniu zwo∏anym przez przewodni- czeƒ opieki zdrowotnej wymienieni sà:
czàcà Emili´ Bugajskà, obradowa∏ Zespó∏ Doradczy do Spraw inwalidzi wojenni, wojskowi oraz osoby
represjonowane, a tak˝e ma∏˝onkowie
Opieki Zdrowotnej i Socjalnej nad Kombatantami. W posiedzepozostajàcy na wy∏àcznym utrzymaniu
niu uczestniczyli zast´pca kierownika Urz´du do Spraw Komba- inwalidów wojennych i wojskowych –
tantów i Osób Represjonowanych minister Jerzy Koz∏owski, dy- wdowy/wdowcy po poleg∏ych ˝o∏nierrektor Departamentu Stowarzyszeƒ i Spraw Socjalnych Krzysz- zach i zmar∏ych inwalidach wojennych
tof Skolimowski oraz pracownicy Wydzia∏u Spraw Socjalnych uprawnieni do renty rodzinnej.
i Zdrowotnych.
W dyskusji g∏os zabra∏o osiem osób
reprezentujàcych Krajowy Zwiàzek b.
a wst´pie minister Jerzy KoProblemy opieki zdrowotnej nad ˚o∏nierzy Polskich Si∏ Zbrojnych, Zwiàz∏owski poinformowa∏ zebra- kombatantami w Êwietle ustawy z dnia zek Powstaƒców Warszawskich, Stowanych mi´dzy innymi o dzia∏a- 27 sierpnia 2004 r. o Êwiadczeniach rzyszenie Szarych Szeregów, Zwiàzek
niach kierownictwa Urz´du na forum opieki zdrowotnej finansowanych ze Kombatantów RP i By∏ych Wi´êniów
sejmowym, majàcych na celu zwi´ksze- Êrodków publicznych omówi∏ naczelnik Politycznych, Âwiatowy Zwiàzek ˚o∏nie Êrodków Paƒstwowego Funduszu Wydzia∏u do Spraw Socjalnych i Zdro- nierzy Armii Krajowej oraz OgólnopolKombatantów w roku 2005 stosownie wotnych. Poinformowa∏, i˝ w procesie ski Zwiàzek Batalionów Ch∏opskich.
do zwi´kszonych potrzeb
Mówcy zwracali uwag´ na poudzielania pomocy Êrodowitrzeby zdrowotne Êrodowiska
sku kombatanckiemu.
kombatanckiego oraz koDyrektor Departamentu
niecznoÊç otaczania kombaStowarzyszeƒ i Spraw Sotantów niezb´dnà opiekà i pocjalnych Krzysztof Skolimocà spo∏ecznà w miejscu zamowski przedstawi∏ informieszkania. Pytano o nowe
macj´ o realizacji ze Êrodzasady op∏at za pobyt w Doków Paƒstwowego Fundumach Pomocy Spo∏ecznej,
szu Kombatantów w 2004 r.
w tym DPS dla Kombatantów
pomocy indywidualnej dla
(szczegó∏owà informacj´ na ten
kombatantów i innych osób
temat biuletyn „Kombatant”
Fot. K. K´pka
uprawnionych. Omówi∏ takzamieÊci∏ w ubieg∏ym roku
˝e zasady przyznawania pow numerze 4/2004 na str. 6 –
mocy indywidualnej kombatantom legislacyjnym tworzenia ustawy, wspó∏- przyp. red.) Postulowano tak˝e zwi´ki innym osobom uprawnionym ze pracujàc z Urz´dem do Spraw Komba- szenie Êrodków finansowych PaƒstwoÊrodków Paƒstwowego Funduszu tantów szczególnie aktywnie uczestni- wego Funduszu Kombatantów.
Kombatantów w 2004 r. Wskaza∏ na czy∏y: Zwiàzek Kombatantów RP i ByNa zakoƒczenie uczestnicy spotkania
skromnoÊç tych Êrodków w stosunku ∏ych Wi´êniów Politycznych, Zwiàzek podzi´kowali za przygotowane przez
do potrzeb, które – jak podkreÊli∏ – Inwalidów Wojennych RP i Zwiàzek Wydzia∏ Spraw Socjalnych i Zdrowotrosnà w tym zakresie z roku na rok Ociemnia∏ych ˚o∏nierzy RP, a tak˝e nych materia∏y prezentujàce w uk∏ai w 2005 r. tak˝e b´dà wi´ksze. Jako Zwiàzek Sybiraków.
dzie tabelarycznym zakres uprawnieƒ
przyk∏ad, przedstawi∏ informacj´, i˝
W ustawie o Êwiadczeniach opieki do Êwiadczeƒ zdrowotnych oraz ulg koliczba wniosków o pomoc w 2004 r. zdrowotnej finansowanych ze Êrodków munikacyjnych kombatantów, inwalizwi´kszy∏a si´ w stosunku do roku publicznych zapisano kombatanckie dów wojennych i wojskowych oraz
poprzedniego dwukrotnie i zauwa- uprawnienia w zakresie opieki zdro- osób represjonowanych, wraz z powo˝y∏, i˝ jest to proces narastajàcy – wotnej. Ustawodawca kierowa∏ si´ ∏aniem si´ na regulujàce je przepisy
w tym roku mo˝na spodziewaç si´ przekonaniem, i˝ powinnoÊcià paƒstwa prawne.
Andrzej MOSSAKOWSKI
wi´c oko∏o dziesi´ciu tysi´cy wnio- wobec osób szczególnie poszkodowaNaczelnik Wydzia∏u
sków o przyznanie jednorazowej po- nych w walce o wolnoÊç i suwerennoÊç
Spraw Socjalnych i Zdrowotnych
mocy finansowej.
Polski oraz wobec tych, których udzia-

– stosownie do potrzeb

N
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Warto wiedzieç

Podstawowe poj´cia z dziedziny prawa
kombatanckiego: kombatant, weteran,
ofiara represji, osoba represjonowana
i inwalida wojenny
Kierowane do Urz´du do Spraw Kombatantów i Osób
Represjonowanych pytania i postulaty, a tak˝e wypowiedzi osób spoza Êrodowisk kombatanckich i ofiar represji wskazujà na to, ˝e nie zawsze w∏aÊciwie rozumiane sà wyst´pujàce w prawie kombatanckim poj´cia:
kombatant, weteran, ofiara represji, osoba represjonowana i inwalida wojenny. Prowadzi to do nieporozumieƒ
i utrudnia dyskusj´ na temat kszta∏tu polskiego ustawodawstwa kombatanckiego.

Kombatant, weteran,
ofiara represji i osoba
represjonowana
Najogólniejszà definicj´ poj´cia
kombatant podaje m.in. Ma∏a Encyklopedia Wojskowa z 1970 r. Wed∏ug
jej autorów kombatantem jest:
uczestnik wojny w oddzia∏ach regularnych lub nieregularnych, walczàcy
z bronià w r´ku lub w inny sposób. Definicja ta jest zgodna z pochodzeniem wspomnianego poj´cia, wywodzi si´ ono bowiem od francuskiego
combattant (dos∏. walczàcy z ∏ac.
combattare – walczyç) oznaczajàcego walczàcego ˝o∏nierza.
Przywo∏anà wy˝ej definicj´ na
grunt polskiego prawa kombatanckiego przenosi ustawa z 24 stycznia
1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach b´dàcych ofiarami represji wojennych i okresu powojennego
(tekst jedn. Dz. U. z 2002 r., Nr 42,
poz. 371 z póên. zm.). W art. 1 ust.
1 stanowi ona w sposób jednoznacz-

8

ny, ˝e: kombatantami sà osoby, które
bra∏y udzia∏ w wojnach, dzia∏aniach
zbrojnych i powstaniach narodowych,
wchodzàc w sk∏ad formacji wojskowych lub organizacji walczàcych o suwerennoÊç i niepodleg∏oÊç Rzeczypospolitej Polskiej.
Wed∏ug cytowanej ju˝ encyklopedii weteran to: stary doÊwiadczony ˝o∏nierz, uczestnik minionych wojen. Jest
to termin wywodzàcy si´ z ∏aciny
(∏ac. veteranus), gdzie oznacza∏ starego ˝o∏nierza, który zakoƒczy∏ ju˝
zawodowà s∏u˝b´ wojskowà. W terminologii obowiàzujàcej obecnie
w naszym kraju poj´cia kombatant
i weteran sà ze sobà uto˝samiane.
Poza Polskà by∏ych uczestników
walk nazywa si´ najcz´Êciej tylko
weteranami. Kombatantami sà natomiast osoby, które aktualnie uczestniczà, a nie uczestniczy∏y w walkach.
W zwiàzku z powy˝szym nie mo˝e
nasuwaç najmniejszych wàtpliwoÊci,
˝e o tym, czy ktoÊ jest – w rozumieniu polskich przepisów prawnych –
kombatantem, a inaczej mówiàc we-

teranem, nie decyduje sam fakt przyznania uprawnieƒ z ustawy z 24
stycznia 1991 r., lecz tytu∏ zaliczony
do tych˝e uprawnieƒ. Kombatantami
b´dà zatem osoby, którym zaliczono z art. 1 tej˝e ustawy np. s∏u˝b´
w Armii Krajowej, natomiast nie
b´dà nimi ofiary represji politycznych, rasowych, narodowoÊciowych
i religijnych z lat 1939–1956, posiadajàce uprawnienia wy∏àcznie z art.
4, np. deportowani do ZSRR. Nale˝y w tym miejscu tak˝e przypomnieç, ˝e kombatantowi represjonowanemu z powodu prowadzonej
dzia∏alnoÊci kombatanckiej zalicza
si´ represje na podstawie art. 3,
a nie art. 4 ustawy kombatanckiej.
Umieszczenie podobnych przepisów w dwóch odr´bnych artyku∏ach
ustawy wskazuje, ˝e jej autorzy
Êwiadomie dà˝yli do odró˝nienia
wojskowych i cywilnych ofiar represji.
Cywilne ofiary represji, zwane tak˝e
osobami represjonowanymi, sà zatem
drugim – obok kombatantów – adresatem ustawy z 24 stycznia 1991 r.
Wbrew obiegowym opiniom kombatantami nie sà równie˝ beneficjenci
ustaw z 2 wrzeÊnia 1994 r. o Êwiadczeniach pieni´˝nych i uprawnieniach
przys∏ugujàcych ˝o∏nierzom zast´pczej
s∏u˝by wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach w´gla, kamienio∏omach, zak∏adach rud uranu i batalionach budowlanych (tekst jedn. Dz. U.
z 2001 r., Nr 60, poz. 622 z póên.
zm.) i z 31 maja 1996 r. o Êwiadczeniu pieni´˝nym przys∏ugujàcym osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzesz´ i ZSRR (Dz. U.
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z 1996 r., Nr 87, poz. 395 z póên.
zm.). Nale˝à oni do dwóch odr´bnych kategorii ofiar represji wojennych i okresu powojennego, posiadajàcych uprawnienia przyznawane na
podstawie ustaw innych ni˝ kombatancka.
Za majàce istotne znaczenie nale˝y uznaç tak˝e intencje, którymi
kierowa∏ si´ ustawodawca, przyznajàc uprawnienia kombatanckie wyraênie przez siebie odró˝nianym
Êrodowiskom kombatantów i ofiar represji. Kwesti´ t´ wyjaÊnia preambu∏a do ustawy kombatanckiej z 24
stycznia 1991 r., w której zwraca si´
uwag´ na szczególne zas∏ugi dla Polski uczestników walk o suwerennoÊç
i niepodleg∏oÊç Ojczyzny i cierpienia
obywateli polskich zadane przez
w∏adze III Rzeszy, Zwiàzku Radzieckiego i polski komunistyczny
aparat represji. Mamy zatem tak˝e
i tutaj do czynienia z ró˝nymi tytu∏ami stanowiàcymi podstaw´ do nadania uprawnieƒ.
Kombatanci (tzn. weterani) i ofiary
represji (tzn. osoby represjonowane),
o których mowa w ustawie z 24
stycznia 1991 r., majà równie˝ mo˝liwoÊç wystàpienia o przyznanie dodatkowych Êwiadczeƒ przys∏ugujàcych inwalidom wojennym. Takiego
prawa nie majà osoby korzystajàce
ze Êwiadczeƒ wynikajàcych ze wspomnianych ju˝ wy˝ej ustaw z 2 wrzeÊnia 1994 r. i 31 maja 1996 r.

Inwalida wojenny i osoba
represjonowana
korzystajàca z uprawnieƒ
równorz´dnych
z inwalidami wojennymi
Zgodnie z prawodawstwem wielu
krajów osoby pe∏niàce s∏u˝b´ w wojsku (policji i in.) otaczane sà szczególnà ochronà prawnà (tak˝e
w konwencjach mi´dzynarodowych)
i socjalnà. Nabywajà m.in. uprawnienia do rent nadzwyczajnych
(wojennych i wojskowych), b´dàKOMBATANT 2005 nr 1

cych odszkodowaniem za uszczerbek na zdrowiu doznany w zwiàzku
z pe∏nionà s∏u˝bà. Prawo do tego
rodzaju rent ma zatem ÊciÊle okreÊlonego adresata i jest swoistym
ubezpieczeniem ka˝dego ˝o∏nierza
na wypadek kalectwa lub Êmierci
(tu renty rodzinne). Z punktu widzenia paƒstwa nadawanie wspomnianych uprawnieƒ ma zatem
charakter obligatoryjny. Cecha ta
w zasadniczy sposób odró˝nia je od
przedstawionych wczeÊniej przywilejów przys∏ugujàcych kombatantom. Te ostatnie majà bowiem charakter uznaniowy.
W gronie uprawnionych do specjalnych Êwiadczeƒ inwalidzkich sà
inwalidzi wojenni. DoÊç powszechnie
uznaje si´, ˝e inwalidà wojennym
jest: ka˝dy kombatant, który dozna∏
trwa∏ej kontuzji w wyniku udzia∏u
w walkach, s∏u˝by w warunkach zbli˝onych do wojennych lub represji ze strony nieprzyjaciela. Podobnie ujmujà to
wszystkie polskie akty prawne regulujàce status inwalidów wojennych,
w tym mi´dzy innymi ustawy z 18
marca 1921 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i pozosta∏ych po nich
rodzin (Dz. U. z 1921 r., Nr 32, poz.
195 z póên. zm.), z 17 marca 1932 r.
o zaopatrzeniu inwalidzkim (Dz. U.
z 1935 r., Nr 5, poz. 31 z póên. zm.)
i z 29 maja 1974 roku o zaopatrzeniu
inwalidów wojennych i wojskowych
oraz ich rodzin (tekst jedn. Dz. U.
z 2002 r., Nr 9, poz. 87). Ta ostatnia
w art. 6–8 ogranicza jednak kràg
Êwiadczeniobiorców do, z pewnymi
wyjàtkami, uczestników walk z Niemcami w latach 1939–1945.
Obowiàzujàca obecnie definicja
poj´cia inwalida wojenny wykazuje
zatem niespójnoÊç z przepisami
ustawy z 24 stycznia 1991 r., uznajàcej za kombatantów wszystkie osoby,
które bra∏y udzia∏ w walkach zbrojnych o niepodleg∏oÊç Polski w latach
1914–1956. Nie do koƒca trafnym
rozwiàzaniem powy˝szego problemu by∏o umo˝liwienie przyznawania Êwiadczeƒ wynikajàcych z ustawy z 29 maja 1974 r. na podstawie
art. 12 ustawy kombatanckiej. Zro-

dzi∏o to bowiem szereg niejasnoÊci
i wàtpliwoÊci interpretacyjnych,
przysporzonych dodatkowo faktem,
i˝ przywo∏any przepis obejmuje –
obok kombatantów – tak˝e osoby represjonowane z przyczyn narodowoÊciowych, rasowych, religijnych i politycznych, które dozna∏y trwa∏ego
uszczerbku na zdrowiu w wyniku represji.
Fakt nabywania przez osoby represjonowane uprawnieƒ z ustawy
z 29 maja 1974 r. nie oznacza jednak, ˝e automatycznie uzyska∏y one
status inwalidów wojennych. Mo˝na
tu jedynie mówiç o posiadaniu
przez nie uprawnieƒ równorz´dnych
z inwalidami wojennymi. Podobnie
– o czym by∏a ju˝ wczeÊniej mowa –
represjonowani nie b´dàc kombatantami korzystajà z uprawnieƒ
kombatanckich.
Obecny kszta∏t przepisów odnoszàcych si´ do ˝o∏nierzy, którzy doznali uszczerbku na zdrowiu w wyniku represji okreÊlonych w art.
3 ustawy z 24 stycznia 1991 r. oraz
ich interpretacja przez organ rentowy sprawiajà, ˝e tej kategorii uprawnionych przyznawany jest status
osób represjonowanych korzystajàcych z uprawnieƒ prawie równorz´dnych z inwalidami wojennymi. Tymczasem ˝o∏nierz formacji regularnych, osadzony w obozie jenieckim
lub internowania, pozostaje nadal
˝o∏nierzem, czego wymownym Êwiadectwem jest posiadanie przez niego prawa do noszenia munduru i do
poborów (˝o∏du). Oznacza to, ˝e
w przypadku doznania uszczerbku
na zdrowiu w wyniku z∏ych warunków obozowych powinien mieç przyznawany status inwalidy wojennego.
Przez analogi´ tak samo powinni
byç traktowani ˝o∏nierze ruchu oporu, którzy niechronieni mi´dzynarodowymi konwencjami wojennymi,
trafiali do wi´zieƒ, obozów koncentracyjnych lub ∏agrów. Sà to postulaty nie w ka˝dym przypadku znajdujàce oparcie w obowiàzujàcych
przepisach prawnych.
Oprac. Jan P. SOBOLEWSKI
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17.01.2005 r. — 60. rocznica zakoƒczenia walk o Warszaw´

Wspomnienie

Warszawa wolna!
Zbli˝ajàc si´ marszem forsownym do Warszawy, wrzeÊniowego dnia 1944 r. odnotowa∏em w swoim dzienniczku bojowym:
W okolicy Starej Mi∏osnej zaduch spalin nas przyt∏acza
To nieprzyjaciel Warszaw´ pali, niczego nie wy∏àcza
Ja to czu∏em, ja tam by∏em
Mo˝e za kilka miesi´cy, tygodni – myÊl´ – odp∏acimy Berlinem.
zieƒ wyzwolenia Warszawy
by∏ uwieƒczeniem walk toczàcych si´ w stolicy i na jej
przedpolach na prze∏omie 1944
i 1945 r. Jako pierwsi heroiczny bój
podj´li 1 sierpnia 1944 r. Powstaƒcy
Warszawy, ale po 63 dniach krwawych
zmagaƒ – walki zakoƒczy∏y si´ tragicznie. Warszawa zrównana zosta∏a z ziemià, nastàpi∏y ogromne straty w sile
˝ywej i zniszczenia nie tylko zwartej
zabudowy budynków mieszkalnych,
zniszczeniu uleg∏y obiekty kultury narodowej, budowle sakralne i inne.
W konsekwencji Warszawa wcià˝ by∏a
zniewolona przez okupanta.
Prób´ walk o stolic´ rozpocz´∏a
1 Dywizja Piechoty im. Tadeusza

D

KoÊciuszki, która po czterech krwawych dobach, w dniu 15 wrzeÊnia
wyzwoli∏a prawobrze˝nà Warszaw´-Prag´. Po zdobyciu Pragi, 1 Dywizja Piechoty im. T. KoÊciuszki zosta∏a zluzowana przez oddzia∏y 4 Dywizji Piechoty im. Jana Kiliƒskiego.
Dzia∏ania obronne przyjà∏ 10 pp.,
a komendantem – dowódcà garnizonu Pragi zosta∏ gen. Boles∏aw
Kieniewicz. Redakcja gazety 4 Dywizji Piechoty „Do Boju” rozpocz´∏a wydawanie „Biuletynu Informacyjnego”, który od 10 numeru nosi∏
nazw´ „Biuletyn Praski”. Biuletyn –
pierwsze pismo wyzwolonej Pragi –
pomaga∏ w organizowaniu ˝ycia
przyfrontowego miasta. Od 15 paê-

Powstanie Warszawskie. Miasto zosta∏o niemal ca∏kowicie zniszczone
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dziernika 1944 r. kontynuacj´ „Biuletynu Praskiego” podj´∏a redakcja
gazety „˚ycie Warszawy”.
Obie te jednostki, a wi´c 1 Dywizja
Piechoty i 10 pp. 4 Dywizji na trwale
zapisa∏y si´ w historii walk o wyzwolenie prawobrze˝nej Warszawy. Spo∏ecznoÊç Pragi wystawi∏a pomnik KoÊciuszkowcom, a bohaterom 10 pp. –
p∏yt´ pamiàtkowà zlokalizowanà
przy moÊcie Poniatowskiego.
Zdobycie Warszawy-Pragi umo˝liwi∏o dalsze dzia∏ania operacyjne
zwiàzków taktycznych 1 Armii Wojska Polskiego. W nocy z 15 na 16
wrzeÊnia pododdzia∏y 3 Dywizji Piechoty rozpocz´∏y w rejonie Saskiej
K´py przepraw´ przez Wis∏´ na
Czerniaków, a z 17 na 18 wrzeÊnia
pododdzia∏y 2 Dywizji Piechoty przeprawi∏y si´ przez Wis∏´ w rejonie
˚oliborza. Jednak próba pomocy powstaƒcom podj´ta w dniach 15–20
wrzeÊnia zakoƒczy∏a si´ kl´skà desantujàcych na Czerniakowie i ˚oliborzu oddzia∏ów 2 i 3 Dywizji Piechoty 1 Armii WP (...).
12 stycznia 1945 r. rozpocz´∏a si´
wielka ofensywa zimowa. Nacierajàc z przyczó∏ka pod Warkà oraz
z wide∏ Wis∏y i Bugu, 1 Armia WP
dzia∏ajàc w sk∏adzie 1 Frontu Bia∏oruskiego oskrzydli∏a
Warszaw´ od pó∏nocy i po∏udnia. 17
stycznia 1945 r.
o godz. 14.00 dowódca 1 Armii WP meldowa∏ o wyzwoleniu
Warszawy. Warszawa
by∏a wolna.
A ˝o∏nierzom Wojska Polskiego – synom um´czonej ziemi polskiej Êciska∏o
si´ serce gdy patrzyli
na ruiny i pogorzeliska wypalonej i doszcz´tnie zniszczonej
stolicy. (...)
Kazimierz BIGOS
b. ˝o∏nierz frontowy
12 pp. 4 DP
im. Jana Kiliƒskiego
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Pu∏ku”. Podczas uroczystoÊci nadania imienia
„Synów Pu∏ku” Zespo∏owi Szkó∏ w W´glowicach przewodniczàcy Rady Krajowej „Synów
Pu∏ku” kmdr prof. Józef Czerwiƒski przekaza∏

W sierpniu w Warszawie kombatanci ze
Zwiàzku Inwalidów Wojennych RP Oddzia∏
Warszawa Praga Po∏udnie uczestniczyli
w Mszy Êw. w intencji zmar∏ych Kolegów oraz
za zdrowie i b∏ogos∏awieƒstwo dla ˝yjàcych.
W sierpniu w ¸omiankach, przy obelisku ˝o∏nierzy amerykaƒskich poleg∏ych w obronie Polski, kombatanci z ZIW RP Oddzia∏ Warszawa
Praga Po∏udnie z∏o˝yli kwiaty i uczestniczyli
w Mszy Êw.
15 sierpnia w Rio de Janeiro zgodnie z wieloletnià tradycjà odby∏y si´ uroczystoÊci Âwi´ta ˚o∏nierza Polskiego. Obchody rozpocz´∏a
uroczysta Msza Êw. w koÊciele polskim. Stron´
polskà reprezentowa∏ ambasador RP w Brazylii
Jacek Hinz wraz z konsulem Ryszardem Rzàdziƒskim. W Mszy Êw. koncelebrowanej przez
ks. Jana Sobieraja uczestniczy∏y poczty sztandarowe organizacji kombatanckich. Nast´pnie,
po odegraniu hymnów narodowych Polski
i Brazylii, na Grobie Nieznanego ˚o∏nierza wieƒce z∏o˝yli gen. Castro, ambasador Hinz i prezes
Oddzia∏u SPK w Rio de Janeiro Ignacy Felczak.
UroczystoÊci zakoƒczy∏y si´ obiadem w Towarzystwie Dobroczynnym Polonia.
21 sierpnia w Sobieniu w 60. rocznic´ powstania Oddzia∏u Partyzanckiego i 25 pp. AK
odby∏ si´ 52. – ostatni – zjazd ˝o∏nierzy Partyzanckiego Oddzia∏u Lotniczego „Henryka”
i 3 kompanii 25 pp. AK. UroczystoÊç rozpocz´∏a Msza polowa przy drewnianym krzy˝u, przy
którym „Henrykowcy” modlili si´ w czasie wojny. List od zast´pcy dowódcy oddzia∏u mjr.
Wac∏awa Furmaƒczyka „Wac∏awa”, brata Henryka, przeczyta∏ Adam Magas „Kuku∏ka”. By∏y
partyzant tego Oddzia∏u Stanis∏aw Âlifirski „Jastrzàb” odczyta∏ opracowanà przez niego
szczegó∏owà histori´ Oddzia∏u. Nast´pnie odby∏ si´ Apel Poleg∏ych, który prowadzi∏ por.
W∏odzimierz Koperkiewicz „Kustosz”. Oddano
salw´ honorowà.
26 sierpnia w Warszawie odby∏a si´ promocja pierwszego tomu ksià˝ki „Pami´ci lotników
polskich poleg∏ych w wojnie 1939–1945” wydanego z okazji 65. rocznicy wybuchu II wojny
Êwiatowej oraz Âwi´ta Lotników Polskich.
26–28 sierpnia w W´glowicach k. Cz´stochowy odby∏ si´ Ogólnokrajowy Zlot „Synów
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tor generalny Lasów Paƒstwowych wr´czyli
zas∏u˝onym leÊnikom-kombatantom odznaczenia, dyplomy i honorowe kordelasy do galowych mundurów.
1 wrzeÊnia w Brzegu z okazji 65. rocznicy wybuchu II wojny Êwiatowej oraz Dnia Weterana na
Mszy Êw. za poleg∏ych i za spokojnà przysz∏oÊç
bez wojen modlili si´ przedstawiciele w∏adz samorzàdowych, Êrodowisko kombatanckie, s∏u˝by
mundurowe, w∏adze oraz mieszkaƒcy powiatu.
Przed pomnikiem mjr. Henryka Sucharskiego z∏o˝ono wieƒce i wiàzanki bia∏o-czerwonych kwia-

sztandar, który zosta∏ poÊwi´cony w pobliskim
koÊciele. Po Mszy Êw. w intencji Córek i Synów
Pu∏ku, ods∏oni´to tablic´ pamiàtkowà na gmachu szko∏y. W programie Zlotu by∏ wyjazd do
Klasztoru Jasnogórskiego, Msza Êw. i przekazanie daru genera∏owi Zakonu Paulinów o. Izydorowi Matuszewskiemu. Podczas wycieczki
do Tarnowskich Gór odwiedzono Dom Kombatanta w Lubliƒcu oraz z∏o˝ono kwiaty przed
tamtejszym pomnikiem. W trakcie zlotu odczytano list, który przes∏a∏ do uczestników prezydent Aleksander KwaÊniewski.
27 sierpnia w Warszawie z okazji Âwi´ta
Lotnictwa po Mszy Êw. w Katedrze Polowej WP,
przedstawiciele Dowództwa Polskich Si∏ Powietrznych i Êrodowisk lotniczych z∏o˝yli kwiaty przed Pomnikiem Lotnika oraz przed Pomnikiem ku Czci Lotników Polskich Poleg∏ych w latach 1939–1945.
29 sierpnia w Antoniowie obchodzono 60.
rocznic´ akcji „Burza” i bitwy pod Antoniowem. Po z∏o˝eniu kwiatów przy pomniku poleg∏ych i Mszy Êw. polowej, odczytano Apel Poleg∏ych. Nast´pnie wr´czono akt przekazania
opieki nad pomnikiem Publicznemu Gimnazjum
im. Jana Paw∏a II w Chlewiskach.
30–31 sierpnia w Spale k. Tomaszowa
Mazowieckiego odby∏ si´ Ogólnopolski Zlot LeÊników Kombatantów. Na uroczystoÊç przyby∏
minister ochrony Êrodowiska Jerzy Swatoƒ,
wiceminister prof. Zbigniew Witkowski, dyrektor generalny Lasów Paƒstwowych Janusz Dawidziuk, przedstawiciele Wojska Polskiego, terenowej administracji samorzàdowej i leÊnej,
prezes honorowy leÊników-kombatantów Zbigniew Zieliƒski. Przed pomnikiem Partyzantów-LeÊników oficer WP odczyta∏ apel poleg∏ych
leÊników na wszystkich frontach II wojny Êwiatowej (poleg∏o oko∏o 6 tys. leÊników). Kompania Honorowa Wojska Polskiego odda∏a honory i trzykrotny salut. Msz´ Êw. polowà odprawi∏
ks. p∏k Stanis∏aw Czernik „Burza”. Sprawozdanie z dzia∏alnoÊci Komisji LeÊników-Kombatantów przy Dyrekcji Generalnej Lasów Paƒstwowych i kó∏ terenowych wyg∏osi∏ prezes Jan Kapusciak. Minister ochrony Êrodowiska i dyrek-

tów. Na spotkaniu w ratuszu zas∏u˝eni kombatanci otrzymali z ràk starosty i burmistrza pisemne
˝yczenia i podzi´kowania za dotychczasowà
wspó∏prac´. Wr´czono równie˝ Patenty Weterana
Walk o WolnoÊç i Niepodleg∏oÊç Ojczyzny. Wystàpi∏y dwa zespo∏y: Chór „Bia∏e Or∏y” oraz Zespó∏
Taƒca Stylizowanego „Piast”.
1 wrzeÊnia we Lwowie, w siedzibie Organizacji Polskich Kombatantów wojny 1939–1945
i Osób Represjonowanych miasta Lwowa, odby∏o si´ tradycyjne spotkanie dla uczczenia roku wybuchu wojny. W spotkaniu wzià∏ udzia∏
m.in. wicekonsul Marek Maluchnik, który ÊciÊle
wspó∏pracuje z polskimi kombatantami. W cz´-

Êci oficjalnej goÊci przywita∏a prezes Stanis∏awa Kalenowa. Bogdan Sydelnik przedstawi∏
wspomnienia o pierwszym dniu wojny i obronie
Lwowa. Epizody wojny wspominali równie˝ ˚o∏nierze WrzeÊnia – obroƒcy Warszawy 1939 r.
– Stefan Kokotko i W∏odzimierz Olejnik.
1 wrzeÊnia w Piasecznie odby∏y si´ uroczystoÊci zwiàzane z 65. rocznicà wybuchu II wojny Êwiatowej. Na cmentarzu parafialnym,
w Kwaterze Wojennej 1939–1944, odczytano
Apel Poleg∏ych oraz z∏o˝ono wiàzanki w Miejscach Pami´ci Narodowej. Zosta∏a odprawiona
Msza Êw. polowa w intencji poleg∏ych ˝o∏nierzy
1939 r. Weterani 1939 roku otrzymali listy okolicznoÊciowe.

Ciàg dalszy na str. 15
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Kombatanckie spotkanie op∏atkowe
– 10 stycznia 2005 r.

JesteÊcie depozytariuszami polskiej historii,
polskiego patriotyzmu. Chcia∏bym Wam za
to serdecznie podzi´kowaç – powiedzia∏
podczas uroczystego spotkania op∏atkowego kombatantów prezes Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej prof.
Marek Belka
G∏ównym punktem uroczystoÊci by∏o prze∏amywanie si´
op∏atkiem. Premier Marek Belka, minister Jan Turski i ks.
Antoni Szyrwiƒski, kapelan SPK w Kraju

Gwiazdka
ol´dami wita∏ Chór Reprezentacyjnego Zespo∏u Artystycznego WP pod dyrekcjà Piotra Racewicza licznych
przedstawicieli zwiàzków i stowarzyszeƒ kombatanckich z ca∏ego kraju, przyby∏ych na tradycyjne ju˝ spotkanie
op∏atkowe zorganizowane w Centrum Konferencyjnym MON
w Warszawie. Na zaproszenie kierownika Urz´du do Spraw
Kombatantów i Osób Represjonowanych ministra
Jana Turskiego oraz Biskupa Polowego Wojska Polskiego –
krajowego duszpasterza kombatantów gen. bryg. Tadeusza
P∏oskiego wraz z delegacjami kombatantów przyjechali do
Warszawy pe∏nomocnicy wojewodów ds. kombatantów.
Uczestniczyli oni równie˝ w osobnej dwudniowej naradzie roboczej, dotyczàcej aktualnych problemów Êrodowisk kombatanckich (relacj´ z narady opublikujemy w nast´pnym numerze „Kombatanta”).
Wyjàtkowà rang´ tegorocznego spotkania op∏atkowego podkreÊli∏a obecnoÊç prezesa Rady Ministrów Rzeczypospolitej
Polskiej prof. Marka Belki, którego kombatanci przywitali
burzliwymi oklaskami. Na uroczystoÊci goÊcili przedstawiciele
parlamentu, rzàdu i koÊcio∏ów, wojska i innych instytucji wspó∏pracujàcych na co dzieƒ z Urz´dem. Obecni byli m.in.: Kanclerz Kapitu∏y Orderu Wojennego Virtuti Militari gen. bryg.
Stanis∏aw Na∏´cz-Komornicki, prezes Stowarzyszenia Kawalerów Orderu Wojennego Krzy˝a Grunwaldu gen. bryg. Edward
Dysko, prezes Fundacji Dziedzictwa Polskiego w Republice Po∏udniowej Afryki Andrzej Romanowicz z ma∏˝onkà oraz wybitny dzia∏acz polonijny i kombatancki z Kanady Jan Kaszuba
z ma∏˝onkà, szef Biura Bezpieczeƒstwa Narodowego gen. dyw.
Tadeusz Ba∏achowicz, podsekretarz stanu do spraw spo∏ecznych w MON Maciej Górski.
Modlitwy ekumeniczne celebrowali: Biskup Polowy Wojska
Polskiego – krajowy duszpasterz kombatantów gen. bryg. Tadeusz P∏oski, Prawos∏awny Ordynariusz WP ks. bp gen. bryg.
Miros∏aw Miron Chodakowski oraz Naczelny Kapelan Ewangelickiego Duszpasterstwa Wojskowego ks. bp p∏k Ryszard
Borski.
Witajàc przyby∏ych minister Jan Turski podkreÊli∏ szczególny charakter spotkania: Âwi´ta Bo˝ego Narodzenia i tradycja
dzielenia si´ op∏atkiem sà jednym z wa˝niejszych symboli ∏àczàcych Polaków ponad codziennymi sporami i podzia∏ami. Przy
wigilijnym stole sk∏adajà sobie ˝yczenia ludzie ró˝nych Êrodowisk, stanów i poglàdów, aby w atmosferze pojednania i pokoju
wejÊç w Nowy Rok. W t´ tradycj´ wpisuje si´ dzisiejsza, dorocz-

K

Przewodniczàcy Rady Kombatanckiej dr Jerzy Woêniak
(pierwszy z prawej) w towarzystwie Teresy Nowak i Macieja Krokosa

Zast´pca kierownika Urz´du Jerzy Koz∏owski i Wanda
Broszkowska-Piklikiewicz
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Na sali zasiad∏o kilkuset kombatantów z ca∏ej Polski

kombatantów
na uroczystoÊç gwiazdkowa kombatantów
i osób represjonowanych. (...) ZaprosiliÊmy przedstawicieli wszystkich nurtów
polskiego ruchu kombatanckiego, na co
dzieƒ cz´sto ró˝niàcych si´ w ocenach historycznych i poglàdach politycznych, ale
silnie przecie˝ zjednanych walkà o Polsk´.
Wolnà, Niepodleg∏à, Demokratycznà. Postawa jednoÊci ponad historycznymi podzia∏ami jest tak˝e motywem przewodnim
codziennej pracy Urz´du do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych oraz
pos∏annictwa, z jakim do Êrodowisk kombatanckich przychodzà duszpasterze Wojska Polskiego (...). Jan Turski odczyta∏
równie˝ list z ˝yczeniami, jaki przewodniczàca sejmowej Komisji Polityki Spo∏ecznej i Rodziny Anna Baƒkowska,
skierowa∏a do uczestników kombatanckiego spotkania op∏atkowego.
Premier rzàdu prof. Marek Belka
zwracajàc si´ do kombatantów powiedzia∏ m.in.: Za kilkanaÊcie dni przypada
60. rocznica wyzwolenia Obozu Koncentracyjnego w OÊwi´cimiu. W tym roku tak˝e b´dziemy obchodziç 60. rocznic´ zakoƒczenia II wojny Êwiatowej i oddamy ho∏d
wszystkim polskim ˝o∏nierzom, którzy zimà i wiosnà 1945 roku walczyli na przedpolach Warszawy, uczestniczyli w walkach
o Ko∏obrzeg, na Wale Pomorskim, forsowali Odr´, wyzwalali Bred´, Boloni´ i Wilhelmshaven, zdobywali Berlin... ale nie zapomnimy tak˝e o tych, którzy na ziemiach
polskich walczyli o zapewnienie ojczyênie
suwerennoÊci. Nie zapomnimy o rocznicy
haniebnego moskiewskiego procesu przywódców Polskiego Paƒstwa Podziemnego.
To b´dzie kolejny wa˝ny rok dla naszego
spo∏eczeƒstwa i dla naszej pami´ci historycznej. (...)
Premier nawiàza∏ tak˝e do codziennych spraw ˝yciowych kombatantów
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stwierdzajàc, ˝e rzàd ma ÊwiadomoÊç
problemów, z jakimi boryka si´ wielu zas∏u˝onych ˝o∏nierzy Rzeczpospolitej: To,
jakie Êrodki rzàd mo˝e przeznaczyç na
wsparcie kombatantów zale˝y od kondycji
finansowej kraju. W ubieg∏ym roku mogliÊmy znacznie zwi´kszyç Êrodki przeznaczone na pomoc indywidualnà dla osób znajdujàcych si´ w szczególnie ci´˝kich warunkach bytowych. W miar´ dalszej poprawy
sytuacji bud˝etowej – deklarowa∏ premier – rzàd b´dzie pami´ta∏ o zobowiàzaniach paƒstwa wobec Êrodowiska kombatantów i osób represjonowanych.
Przewodniczàcy Rady do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jerzy Woêniak w imieniu kombatantów podzi´kowa∏ szefowi rzàdu za udzia∏ w uroczystoÊciach w ubieg∏ym roku. Powiedzia∏ m.in.: Na tej sali znajdujà si´ uczestnicy prawie wszystkich znaczàcych pól bitewnych II wojny Êwiatowej, w których Polacy brali udzia∏. (...) ¸àczy nas jedno –
szacunek dla historii i mi∏oÊç Ojczyzny.
Ale równie˝ mówi∏ o trudnych sprawach
nurtujàcych Êrodowiska kombatanckie,
m.in. o nowelizacji ustawy kombatanckiej i problemach socjalnych oraz zdrowotnych. Zg∏osi∏ postulat przywrócenia –
jak powiedzia∏ – dobrej tradycji podporzàdkowania Urz´du do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Kancelarii Premiera. Na koniec ˝yczy∏ prof.
Markowi Belce: aby na niezapisanych
jeszcze kartach naszej historii dziejopis
umieÊci∏ Pana wÊród tych, których historia
promuje...
Po oficjalnych wystàpieniach i z∏o˝eniu
˝yczeƒ przez przedstawicieli duchowieƒstwa – podzielono si´ op∏atkiem.
Ewa DUMIN
Fot. Katarzyna K´pka

Modlitwy ekumeniczne odprawili
duszpasterze: Biskup Polowy WP gen.
bryg. Tadeusz P∏oski, Prawos∏awny
Ordynariusz WP ks. bp gen. bryg. Miros∏aw Miron Chodakowski oraz Naczelny Kapelan Ewangelickiego Duszpasterstwa Wojskowego ks. bp p∏k Ryszard Borski

˚yczenia sk∏ada minister Jan Turski
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60. rocznica wyzwolenia obozu KL Auschwitz-Birkenau

Niemiecki koncentracyjny obóz zag∏ady Auschwitz I

Âwiadectwo
zbrodni
W 1939 r., roku wybuchu II wojny Êwiatowej, miasteczko OÊwi´cim liczy∏o ok. 14 000 mieszkaƒców, z czego ponad 50% wyznania moj˝eszowego. Wówczas nikt nie przypuszcza∏, nawet
w najstraszniejszych fantazjach, ˝e miejsce to b´dzie synonimem najwi´kszej zbrodni ludobójstwa i faszystowskiego sadyzmu w dziejach ludzkoÊci.
u˝ 14 czerwca 1940 roku nadszed∏
do KL Auschwitz pierwszy transport polskich wi´êniów politycznych.
Umieszczono ich cz´Êciowo w zniszczonych koszarach Wojska Polskiego.
Rozpocz´∏a si´ odbudowa, nadbudowa (o 1 pi´tro) i rozbudowa budynków
pokoszarowych, w skrajnie nieludzkich warunkach, pod nadzorem sadystów – cz∏onków SS wspomaganych
przez trzydziestu niemieckich kryminalistów, sprowadzonych specjalnie
z innych, ju˝ wczeÊniej czynnych, faszystowskich obozów koncentracyjnych. Wkrótce zacz´∏y nap∏ywaç nowe
transporty Polaków, aresztowanych za
coraz bardziej rozwijajàcà si´ dzia∏alnoÊç konspiracyjnà. Hitlerowcy wiedzieli, po co przywo˝à tu Polaków. Tote˝ od razu wraz z rozkazem uruchomienia obozu koncentracyjnego zamówili w firmie Topf dwumuflowy
piec do kremacji zw∏ok. (Istnieje do
dzisiaj).
Pierwszy transport Polaków nadszed∏
z wi´zienia w Tarnowie. By∏o to 728
m´˝czyzn w ró˝nym wieku. Oznaczono
ich numerami od 31 do 758. Oprócz
m∏odzie˝y, którà aresztowano przewa˝nie w czasie przekraczania granicy na
po∏udniu Polski, w transporcie tym byli
polscy dzia∏acze polityczni, spo∏eczni,
ksi´˝a, nieliczni ˚ydzi i inni przedstawiciele naszej inteligencji.
I tak rozpocz´∏o si´ planowe i systematyczne niszczenie organizatorów
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polskiego ˝ycia spo∏ecznego i politycznego, co zawsze po przybyciu nowego
transportu zapowiada∏ kierownik obozu, wówczas SS-Obersturmfürer Karl
Fritzsch. Mówi∏ on: „W tym obozie
ten, kto prze˝yje wi´cej ni˝ trzy miesiàce, a ksi´˝a i ˚ydzi jeden miesiàc,
b´dzie okrada∏ III Rzesz´, a wi´c zas∏u˝y na najwy˝szà kar´”. RzeczywistoÊç by∏a jeszcze gorsza. Na skutek
braku dostatecznego wy˝ywienia wi´êniowie p´dzeni jednoczeÊnie do ci´˝kiej pracy oraz bici do utraty przytomnoÊci zarówno przez SS, jak i funkcyjnych kryminalistów, nie wytrzymywali
cz´sto nawet jednego miesiàca. Wielu
bowiem ulega∏o do tego chorobom
nieznanym w normalnym Êwiecie, jak
np. phlegmone, co by∏o niezwyk∏ym
rozk∏adem tkanki mi´Êniowej, najcz´Êciej spowodowanym bardzo silnym
uderzeniem (mi´sieƒ by∏ prawie czarny i wodnisty – ja to prze˝y∏em) lub
durchfall, co objawia∏o si´ niekoƒczàcym si´ rozwolnieniem, które powodowa∏o kraƒcowe odwodnienie organizmu i Êmierç.
ak wielkie zgromadzenie ludzi na
stosunkowo ma∏ym terenie i w tak
skrajnie z∏ych warunkach sanitarnych
spowodowa∏o koniecznoÊç utworzenia
namiastki szpitala, chocia˝by dla odizolowania chorych zakaênie (tyfus)
od za∏ogi SS. I tak przeznaczono kilka
budynków na Krankenbau (inaczej

T

„Rewir”). By∏y to bloki: 19 – tzw.
Schonung (chyba kpiàco – rekonwalescencja), 20 – choroby zakaêne (jednoczeÊnie podawanie dosercowych zastrzyków fenolu), 21 – chirurgia, 28 –
choroby wewn´trzne (i tu wykonywano zastrzyki fenolu). Krankenbau to
odr´bny dzia∏ historii tego straszliwego obozu zag∏ady. Tu bowiem, z koniecznoÊci, Niemcy musieli dopuÊciç
do zgromadzenia polskiej inteligencji
– lekarzy. Ci ostatni zaÊ usi∏owali pomóc, w miar´ mo˝liwoÊci, jak najwi´kszej liczbie wspó∏wi´êniów oraz stworzyç warunki przetrwania dla innych
przedstawicieli inteligencji.
Tu na przyk∏ad wi´êniowie stworzyli
konspiracyjne grupy obozowego ruchu
oporu, którego dzia∏alnoÊç to osobna
historia, okupiona, te˝ zresztà, niejednym wyrokiem Êmierci.
Naprzeciw bloku 21 znajdowa∏ si´
os∏awiony blok nr 11 (poczàtkowo 13)
– blok Êmierci. Tu na ogrodzonej przestrzeni pomi´dzy blokiem 10 a 11
Niemcy mordowali wi´êniów strza∏ami w ty∏ g∏owy. Robili to zwykle we
wtorki i w piàtki. Wskutek po∏o˝enia
tego miejsca, pracujàcy na bloku 11
wi´êniowie (lekarze, sanitariusze, pracownicy administracyjni), w Êcis∏ej
oczywiÊcie konspiracji (zagro˝eni karà
Êmierci), mogli ze strychu, po lekkim
uchyleniu otworu, w niektórych momentach obserwowaç pope∏niane tam
zbrodnie.
y∏em Êwiadkiem m.in. nast´pujàcych wydarzeƒ.
W lecie 1943 r. zobaczy∏em, ˝e przed
bramà wjazdowà na teren „jedenastki” stoi samochód, w rodzaju furgonetki, szczelnie obudowany, koloru
cielistego. Stoi, a motor pracuje! Sa-
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mochód mia∏ od strony kierowcy malutkie okienko, przez które zobaczy∏em m´˝czyzn´ dajàcego mi jakieÊ
znaki – by∏ to znak krzy˝a. Zrozumia∏em, ˝e jadà na Êmierç, widoczne po
wyroku. Ale ciekawe! Dlaczego samochód stoi z pracujàcym silnikiem. Kierowca ca∏y czas siedzia∏ przy kierownicy. Taki dziwny postój z za∏adowanymi
ludêmi trwa∏, wed∏ug mojej obserwacji, oko∏o godziny. Wreszcie kierowca
spojrza∏ do ty∏u i ruszy∏. Jak si´ póêniej dowiedzia∏em, pojecha∏ do Birkenau. DomyÊli∏em si´, a po uzyskaniu
wolnoÊci dowiedzia∏em si´, ˝e Niemcy
przeprowadzali eksperymenty z truciem ludzi gazami spalinowymi w specjalnie do tego przystosowanych samochodach.
19 lipca 1943 r. wybudowano na placu apelowym, przed kuchnià obozowà
– szubienic´. By∏a to szyna z dwuteownika stalowego na trzech drewnianych
s∏upach. Miano dokonaç egzekucji
przez powieszenie dwunastu wi´êniów
z komanda (oddzia∏ pracowniczy)
mierników. Zosta∏a zarzàdzona Lagerspera, tzn. nikt z pracujàcych na miejscu w obozie nie móg∏ wychodziç
z bloków. Reszta wi´êniów zosta∏a
zgromadzona na placu apelowym, aby
przyglàdaç si´ egzekucji. Wyglàda∏em
z bloku 21 w kierunku bloku 11, na
którym przebywali w bunkrze pozostali wi´êniowie, którzy nie uciekli z komanda mierników. By∏o ich dwunastu.
Patrz´, idà! Idà czwórkami. Pokiwa∏em do nich r´kà. Ten z pierwszego
szeregu wysunà∏ do przodu pierÊ i nabra∏ powietrza, jakby chcia∏ nacieszyç
si´ tym, ˝e jeszcze oddycha. Mnie zrobi∏o si´ ciemno przed oczyma. To by∏
Pogonowski. Ta egzekucja by∏a odwetem za ucieczk´ z tego komanda 20 maja 1943 r. trzech wi´êniów – mierników. Tak! FaszyÊci stosowali odpowiedzialnoÊç zbiorowà.
A mimo to ruch oporu w obozie
dzia∏a∏ dalej, do koƒca, do ostatniego
apelu 18 stycznia 1945 r.
Oprac. Tadeusz SZURMAK
by∏y wi´zieƒ obozu koncentracyjnego
Auschwitz-Birkenau w OÊwi´cimiu
nr obozowy 66 797
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Ciàg dalszy ze str. 11
1 wrzeÊnia w Wejherowie w 65. rocznic´
wybuchu II wojny Êwiatowej odby∏y si´ uroczystoÊci na skwerze Jana Paw∏a II przed Pomnikiem Wdzi´cznoÊci. Obchody poprzedzi∏a
Msza Êw. Organizatorem by∏a Rada Kombatantów w Wejherowie.
1 wrzeÊnia w Kurzelowie kombatanci
uczestniczyli w rozpocz´ciu roku szkolnego,
obecny by∏ wÊród nich prezes Spo∏ecznej Po-

Polskiego i wyzwolenia prawobrze˝nej Warszawy. Spotkanie umili∏ wyst´p Zespo∏u Reprezentacyjnego Wojska Polskiego, koncert Orkiestry Reprezentacyjnej Stra˝y Granicznej
oraz pokaz musztry paradnej w wykonaniu ˝o∏nierzy Batalionu Reprezentacyjnego Wojska
Polskiego. Po tradycyjnym pocz´stunku, odby∏o si´ spotkanie z uczestnikami walk.
5 wrzeÊnia we Wroc∏awiu, w Bazylice Mniejszej Êw. El˝biety, ks. pra∏at p∏k S∏awomir ˚arski
odprawi∏ Msz´ Êw. w intencji ˝o∏nierzy-górników represjonowanych w latach 1949–1959.
Homili´ wyg∏osi∏ ks. prof. Henryk Szareyko. Po
nabo˝eƒstwie, uczestnicy z∏o˝yli wiàzank´
kwiatów przed tablicà pamiàtkowà umieszczonà w Êwiàtyni.
6 wrzeÊnia w Warszawie w 65. rocznic´ napaÊci hitlerowskiej na Polsk´ Zarzàd Ko∏a
ZKRPiBWP w dzielnicy Ursus zorganizowa∏
uroczyste spotkanie Êrodowiskowe dla b. ˝o∏-

wiatowej Rady Kombatantów RP i BWP we
W∏oszczowie kpt. w st. spocz. Mieczys∏aw Migacz. Msz´ Êw. dla m∏odzie˝y w koÊciele parafialnym celebrowa∏ ks. Daniel Wojciechowski.
2 wrzeÊnia w Krakowie, przed Muzeum Lotnictwa Polskiego, zosta∏a ods∏oni´ta i poÊwi´cona tablica upami´tniajàca alianckich pilotów
zaopatrujàcych Armi´ Krajowà w latach
1941–1944. W uroczystoÊci uczestniczyli
kombatanci, w∏adze miasta, dostojnicy koÊcielni i przedstawiciele wojska. Uatrakcyjni∏a
jà defilada myÊliwców.
5 wrzeÊnia w D∏ugosiodle i w Pecynce odby∏y si´ uroczystoÊci z okazji 60. rocznicy akcji „Burza” w Puszczy Bia∏ej. Przy tablicy pamiàtkowej przed szko∏à w D∏ugosiodle z∏o˝ono kwiaty. Po poÊwi´ceniu tablic pamiàtkowych, uczestnicy spotkali si´ w Pecynce,
w miejscu bitwy partyzanckiej, by wziàç
udzia∏ w Mszy Êw. polowej. Nast´pnie mia∏y
miejsce okolicznoÊciowe wystàpienia, wr´czenie awansów, odznaczeƒ i dyplomów; odczytano równie˝ Apel Poleg∏ych i oddano salw´ honorowà. Po wyst´pie orkiestry WP
i chóru parafialnego, goÊci zaproszono na ˝o∏nierski pocz´stunek.
5 wrzeÊnia w Izdebniku, w 65. rocznic´ bitwy z Wehrmachtem w Izdebniku i Mogilanach, zosta∏a odprawiona Msza Êw. w miejscowym koÊciele pw. Êw. Ma∏gorzaty. Nast´pnie przed Pomnikiem Poleg∏ych zosta∏y wr´czone odznaczenia oraz odczytano Apel Poleg∏ych i oddano salw´ honorowà.
5 wrzeÊnia w Warszawie odby∏o si´ Spotkanie ˚o∏nierskich Pokoleƒ organizowane z okazji
60. rocznicy powstania Odrodzonego Wojska

nierzy WrzeÊnia 1939 r. Chwilà ciszy uczczono
pami´ç poleg∏ych i zmar∏ych kombatantów.
˚o∏nierze WrzeÊnia otrzymali Dyplomy Honorowe przyznane przez Zarzàd Okr´gu ZKRPiBWP.
5–11 wrzeÊnia w Licheniu odby∏ si´ VI
Zjazd Zwiàzku M∏odocianych Wi´êniów Politycznych lat 1944–1956 „Jaworzniacy”. Towarzyszy∏ mu XIV Zlot. Zjazd wybra∏ te˝ nowe w∏adze. Prezesem pozosta∏ Juliusz Gerung,
a w sk∏ad Zarzàdu weszli równie˝ Jerzy Stokowski (wiceprezes), Jerzy Pruszyƒski (wiceprezes), Maria Skawiƒska (sekretarz), Jadwiga
Grudziƒska (skarbnik), Edward ¸akomski i Zbigniew Tomankiewicz. Po zakoƒczeniu obrad
uczestnicy Zjazdu zwiedzili Sanktuarium Maryjne, wys∏uchali te˝ Mszy Êw. w Kaplicy Trójcy
Âwi´tej. Nast´pnie na terenie sanktuarium zosta∏ ods∏oni´ty i poÊwi´cony pomnik.
10 wrzeÊnia w Zgorzelcu, na Cmentarzu
Bohaterów 2 Armii WP, pami´ç poleg∏ych i zaginionych ˝o∏nierzy 2 AWP uczcili uczestnicy
patriotycznej wycieczki – kombatanci, uczniowie i nauczyciele Zespo∏u Szkó∏ Chemicznych
w Poznaniu. Wspó∏organizatorem wycieczki
by∏a Okr´gowa Komisja Spo∏ecznej Pracy Organicznej Okr´gowego Zarzàdu ZKRPiBWP
w Poznaniu
Oprac. K.K.
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Ukraina

Pielgrzymka kombatancka na Wo∏yƒ

Âladami krwi i ∏ez
Jeszcze u schy∏ku XIX wieku na Zjeêdzie Literatów i Dziennikarzy Polskich we Lwowie w 1894 roku Iwan Franko
(ukraiƒski pisarz i publicysta, dzia∏acz demokratyczny)
mówi∏: W ca∏ej S∏owiaƒszczyênie nie ma dwóch takich narodów, które by pod wzgl´dem ˝ycia politycznego i duchowego tak ÊciÊle zros∏y si´ ze sobà, tak licznymi by∏y powiàzane w´z∏ami, a mimo to tak ciàgle stroni∏y jeden od drugiego jak Polacy i Ukraiƒcy. (...) Obserwujàc zachowanie
uczestników pielgrzymki na Wo∏yƒ w dniach 27–29 maja
2004 r. oraz gospodarzy, którzy nas przyjmowali dostrzec
mo˝na by∏o ch´ç zaniechania krzywd i nienawiÊci na rzecz
gestów przyjaêni, wybaczenia i pojednania.
tosunki polsko-ukraiƒskie, obcià˝one przesz∏oÊcià – i to po
obu stronach – wymykajà si´
prostemu opisowi, ale fakt ten nie
mo˝e hamowaç procesu zmierzajàcego do pojednania.
Obrazek, jaki zaobserwowa∏em
w czasie poÊwi´cenia tablicy upami´tniajàcej fundatorów odbudowy
kaplicy w Zasmykach, poruszy∏
mnie do g∏´bi. Oto ukraiƒskie kobiety obserwujàce to wydarzenie
k∏ad∏y na swoich piersiach – w prawos∏awnym rytuale – znak Krzy˝a
Âwi´tego solidaryzujàc si´ tym gestem z nami w dziele upami´tnienia
na tej ziemi naszej obecnoÊci.
Niewa˝ne jak pr´dko, wa˝ne jak
trwale nasze starania o ocalenie od
zapomnienia naszych Êladów na
Wo∏yniu i nie tylko – zostanà przyj´te i zaakceptowane przez Ukraiƒców. W procesie tym wiele jednak
zale˝y od nas samych i naszych zachowaƒ. Wystarczy przejechaç si´
lewà stronà rzeki Bug od Hrebennego do S∏awatycz i obejrzeç miejsca wiecznego spoczynku by∏ych
mieszkaƒców tej ziemi – wyznawców prawos∏awia, by zrozumieç frustracje tych, którzy zza Buga przyje˝d˝ajà na groby swoich ojców. Za-
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liczeni z urz´du przez Niemców do
ludnoÊci ukraiƒskiej, zostali nast´pnie przesiedleni za Bug. Sta∏o si´ to
wed∏ug wypróbowanej metody sto-

Krzy˝ na symbolicznej mogile 200 ˝o∏nierzy 27 WDP AK poleg∏ych w czasie przeprawy przez Prypeç

sowanej przez Stalina. Obecnie
w wielu miejscowoÊciach cmentarze
by∏ej ludnoÊci wyznania prawos∏awnego wysiedlonej za Bug przypominajà wyglàdem swoim oglàdany
przez nas polski cmentarz rzymskokatolicki w Turzysku. (...)
ChrzeÊcijaƒstwo nie dzieli ludzi wed∏ug narodowoÊci. Je˝eli ktoÊ tak myÊli, to nie rozumie istoty chrzeÊcijaƒstwa. Prawd´ t´ uÊwiadomi∏em sobie
u stóp kurhanu zwieƒczonego krzy˝em upami´tniajàcym 200 ˝o∏nierzy
27 WDP AK poleg∏ych podczas przekraczania Prypeci. Msza Âwi´ta celebrowana na nadrzecznych b∏oniach
u stóp symbolicznej mogi∏y przez polskich ksi´˝y i modlitwa za zmar∏ych
miejscowego ksi´dza prawos∏awnego
w asyÊcie chóru cerkiewnego mia∏a
wymow´ symbolu. Dzia∏o si´ to
w obecnoÊci pielgrzymów z Polski,
miejscowych w∏adz oraz okolicznych
mieszkaƒców. Wi´cej emocjonalnej
treÊci zawiera∏y odprawiane mod∏y
ani˝eli wszystkie oficjalne wystàpienia uczestników spotkania polsko-ukraiƒskiego.
Krople drà˝à ska∏´! Tego, co czyni
Lubelskie Stowarzyszenie by∏ych
˚o∏nierzy 27 WDP AK dla upami´tniania ˝o∏nierskiej ofiary krwi
i ˝ycia, nie da si´ przeceniç. Uporczywe ale taktowne zabieganie
o upami´tnienie miejsc drogich naszym sercom – miejsc kultu i pami´ci – zmienia klimat uczuç miejscowej ludnoÊci ukraiƒskiej wywo∏ujàc
normalny odruch szacunku dla
miejsc, które dla nas sà Êwi´te.
Dowodem na to jest publiczna deklaracja starosty powiatu Ratno i dyrektora miejscowej szko∏y, ˝e b´dà
pami´tali o tych Êwi´tych dla nas
miejscach i ˝e m∏odzie˝ szkolna zadba o ich godny wyglàd. Bia∏e, Êwie˝o odmalowane krzy˝e na odrestaurowanych cmentarzach polskich ˝o∏KOMBATANT 2005 nr 1
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Ukraina
nierzy legionistów oraz zachowane
groby polskich policjantów na cmentarzu w Kowlu, jak równie˝ mogi∏a
harcerzy, których nieznani sprawcy
zamordowali na sobotnio-niedzielnym biwaku nad rzekà Turià w latach
trzydziestych ubieg∏ego wieku, ka˝à
mniemaç, ˝e nie wszystko z serc
mieszkaƒców Kowla usunà∏ nacjonalizm i komunistyczna ideologia.
Znamienny jest te˝ fakt, ˝e szko∏a
w Szczodrohoszczy otacza opiekà
pomnik postawiony ku czci uczàcych
miejscowe dzieci nauczycieli Polaków – których zamordowano skrytobójczo jeszcze przed II wojnà Êwiatowà – Êwiadczy o tym, ˝e coÊ si´
w mentalnoÊci naszych wschodnich
sàsiadów zmienia.
T´ mojà historycznà refleksj´
i prze˝ycia zwiàzane z pielgrzymowaniem po Wo∏yniu zroszonym
krwià i ∏zami jego polskich mieszkaƒców pragn´ zakoƒczyç podzi´kowaniem dla Zarzàdu Lubelskiego
Ârodowiska ˚o∏nierzy 27 WDP AK.
Sk∏adam je na r´ce prezesa Stowarzyszenia Eugeniusza Piàtka. Dzi´kuj´ równie˝ kap∏anom celebrantom ˝a∏obnych spotkaƒ i nabo˝eƒstw w miejscach uÊwi´conych
krwià i m´czeƒstwem: o. Zygmuntowi i o. Tadeuszowi z Kowla oraz ks.
F. Ostrowskiemu z Lublina – synowi
Ziemi Wo∏yƒskiej.
Mam nadziej´, ˝e czas, który goi
i zabliênia rany spowoduje, i˝ we
wzajemnym wybaczeniu i pojednaniu odbudujemy prastare wi´zi krwi
i wiary jakie ∏àczy∏y nasze bratnie
narody. W zaistnia∏ej sytuacji zarówno Ukraiƒcy, jak i Polacy powinni pomyÊleç o tym, jak znaleêç w∏asne miejsce w tym tak skomplikowanym Êwiecie, bowiem w interesie
Ukrainy i Polski jest ˝yç w zgodzie.
Kazimierz STOPA

Opublikowany tekst jest fragmentem
wi´kszej ca∏oÊci. Autor jest historykiem, by∏ym ˝o∏nierzem AK – Szarych
Szeregów i cz∏onkiem Stowarzyszenia
˚o∏nierzy 27 WDP AK w Lublinie.
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˚ytomierz, Berdyczów

Z rewizytà u weteranów
polskich w ˚ytomierzu
Bardzo serdecznie i ciep∏o zostaliÊmy przyj´ci pod koniec paêdziernika ub. r. w ˚ytomierzu przez zamieszka∏ych tam polskich weteranów. W okresie II wojny Êwiatowej walczyli oni w jednostkach polskich utworzonych w Zwiàzku Radzieckim. To w∏aÊnie w ˚ytomierzu w 1944 r. organizowa∏y si´ dwie polskie dywizje – piàta i szósta. Natomiast w Berdyczowie, 40 km od ˚ytomierza formowa∏ si´ Drezdeƒski Korpus Pancerny.

o zakoƒczonej wojnie wielu frontowych ˝o∏nierzy z wymienionych jednostek powróci∏o do swych poprzednich miejsc zamieszkania. ˚yje ich aktualnie 183. Czujà si´ Polakami. Zorganizowali si´ tworzàc Stowarzyszenie Weteranów
Polskich, stanowiàce oddzielne Êrodowisko w ramach organizacji Weteranów Wojennych Ukrainy.
Majà dobre warunki do prowadzenia
dzia∏alnoÊci statutowej, bowiem w ˚ytomierzu istnieje Dom Polski. Znajduje si´
tam biblioteka polskich ksià˝ek i wiele sal,
gdzie majà te˝ swoje biuro kombatanci
polscy. W tym w∏aÊnie domu odby∏o si´
nasze pierwsze spotkanie z weteranami
polskimi ˚ytomierszczyzny. Brali te˝
udzia∏ przedstawiciele miejscowych w∏adz
i wojska. Mia∏em przyjemnoÊç reprezentowaç nasz Zarzàd Okr´gu ZKRPiBWP
w Opolu. Udzia∏ w delegacji wzià∏ tak˝e
szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego
– p∏k Antoni Tkacz, a gen. bryg. Edward
Szwagrzyk – attaché wojskowy w Kijowie
towarzyszy∏ nam przez ca∏y czas pobytu na
˚ytomierszczyênie. Dzi´ki niemu zwiedziliÊmy Kijów wraz z jego zabytkami.
Na spotkaniu w Domu Polskim pi´kne
polskie pieÊni patriotyczne i wojskowe
prezentowa∏ zespó∏ artystyczny „Soko∏y”.
Prezesem tamtejszego Stowarzyszenia
Weteranów Polskich jest p∏k Zygmunt Weng∏owski. On to przedstawi∏ histori´ jego
powstania i dzia∏alnoÊci zrzeszonych
w nim ˝o∏nierzy frontowych. PodkreÊli∏
te˝, ˝e ju˝ od 5 lat wspó∏pracuje ze Zwiàzkiem Kombatantów RP i BWP w Opolu.
Urozmaicony by∏ równie˝ program pobytu w Berdyczowie. Powitali nas przedstawiciele w∏adz miasta i tamtejsi kombatanci polscy. ZwiedziliÊmy zabytkowy koÊció∏ katolicki Âwi´tej Barbary. Przy koÊciele znajduje si´ biblioteka, którà prowadzi i uczy j´zyka polskiego Maria Podgrodecka. Zarówno Dom Polski w ˚ytomierzu, jak i zabytki w Berdyczowie, wspierane sà finansowo przez Wspólnot´ Polskà.

P

˚ytomierz, 25.10.2004. Weterani Wojska
Polskiego z ˚ytomierza i delegacja
ZKRPiBWP z Opola przed Domem
Polskim

Osikowo, 26.10.2004. Pod pomnikiem
upami´tniajàcym powstanie 1 Drezdeƒskiego Korpusu Pancernego WP zebra∏a
si´ m∏odzie˝ szkolna, nauczyciele, przedstawiciele miejscowych w∏adz oraz delegacja ZKRPiBWP z Opola

Pod Berdyczowem w miejscowoÊci Osikowo, gdzie znajduje si´ pomnik upami´tniajàcy powstanie 1 Drezdeƒskiego Korpusu Pancernego – przy udziale m∏odzie˝y
szkolnej, w∏adz, oficerów ukraiƒskiej armii
i weteranów wojennych – delegacje z∏o˝y∏y
kwiaty.
Pobyt w Berdyczowie zakoƒczono
wspólnym spotkaniem – by∏y wspomnienia
wojenne i wzajemne ˝yczenia.
Stefan SZELKA
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Republika Czeska

¸azy, Jab∏onkowo, Nawsie

To jest tylko najprostszy obowiàzek...
Przed 90 laty w Jab∏onkowie stacjonowa∏y
oddzia∏y Legionów Polskich wraz ze swym
komendantem Józefem Pi∏sudskim. Jego
pami´ç spo∏eczeƒstwo polskie uczci∏o
przed kilku laty wmurowaniem (ponownie,
bo podczas okupacji niemieckiej tablic´
z 1934 r. zniszczono) tablicy pamiàtkowej
na Êcianie domu, w którym mieszka∏. Na
poczàtku listopada 1914 r. do grodu Podbeskidzia zawita∏a pierwsza Szko∏a Podchorà˝ych, majàca kszta∏ciç przysz∏ych dowódców legionowych. Najpierw zakwaterowana w szkole powszechnej w Nawsiu, Akt ods∏oni´cia tablicy pamiàtkowej poÊwi´conej genera∏owi W∏adys∏awopóêniej zosta∏a przeniesiona do ¸azów, wi Sikorskiemu
opodal Jab∏onkowa. Zrzàdzeniem losu Polska obchodzi swe Âwi´to Niepodleg∏oÊci
w dniu 11 listopada. W Republice Czeskiej
od niedawna dzieƒ ten jest Âwi´tem Weterana. Nic dziwnego, ˝e dzia∏acze polscy
Polskiego Zwiàzku Kulturalno-OÊwiatowego i Ko∏a Polskich Kombatantów w RC postanowili tym razem uczciç ten dzieƒ wmurowaniem tablicy pamiàtkowej poÊwi´conej genera∏owi W∏adys∏awowi Sikorskiemu
w∏aÊnie na murach Szko∏y Podstawowej
z Polskim J´zykiem Nauczania, w której
stacjonowa∏a podchorà˝ówka.
W Nawsiu kombatanci oddali ho∏d ˝o∏nierzom Armii Krajowej straconym
przez hitlerowców na szubienicy w 1944 r.

roczystoÊç rozpoczà∏ Chór
Nauczycieli Polskich odÊpiewaniem hymnów czeskiego i polskiego. Potem Bronis∏aw
Firla, prezes KPK (autor tablicy),
powiedzia∏ m.in.:
– Pomniki, urny, tablice to Êlady historii zmagaƒ narodu o wolnoÊç. To
tak˝e Êlady pami´ci po tych, którzy
swoje ˝ycie po∏o˝yli na o∏tarzu Ojczyzny. To tak˝e dla nich wyraz ho∏du.
DziÊ zebraliÊmy si´ przed szko∏à polskà, by ods∏oniç tablic´ pamiàtkowà
poÊwi´conà W∏adys∏awowi Sikorskiemu, genera∏owi, politykowi, m´˝owi
stanu. Rodzi si´ pytanie, dlaczego akurat tu w Nawsiu, na Zaolziu, w Republice Czeskiej? Odpowiedê jest prosta.
To tu pod koniec 1914 roku z Krakowa
przyby∏ z polecenia Komitetu Narodo-

U
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wego do oddzia∏ów I Brygady Legionów Polskich kapitan Sikorski. Szef
Departamentu Wojskowego w domu
pastora Franciszka Michejdy sp´dzi∏
wigili´ Bo˝ego Narodzenia i wypowiedzia∏ s∏owa: Twarde sà ˝o∏nierskie s∏owa i twarda ma byç ˝o∏nierska wilia…
WÊród tylu zacnych serc gotowiÊmy
uwierzyç, ˝eÊmy bohaterami… Nie zapominajmy, ˝e to co robimy, to jest tylko
najprostszy obowiàzek. (...)
Aktu ods∏oni´cia dokonali: konsul
generalny RP Andrzej Kaczorowski,
prezes ZG PZKO Zygmunt Stopa
i wicestarosta gminy Nawsie Jan Lipus, a poÊwi´ci∏ kapelan Ew. Duszpasterstwa WP ks. p∏k Zbigniew Kowalczyk. Sylwetk´ genera∏a przybli˝y∏ kpt. Marian Piotrowicz, prezes
Zarzàdu Okr´gu Âlàskiego ÂZ˚AK.

UroczystoÊç zaszczycili swà obecnoÊcià ponadto: Józef Szyneczek –
prezes Kongresu Rady Polaków
w RC, p∏k Adolf Kaleta – cz∏onek
prezydium Cz. Gminy Legionistów,
por. Adam Heczko – prezes Regionalnego Oddzia∏u Stowarzyszenia
Kombatantów PSZ na Zachodzie
w Ustroniu, Józef Pilich – przewodniczàcy Rodziny Katyƒskiej, Alojzy
Kaleta – wiceprzewodniczàcy
Zwiàzku Polskich Wi´êniów Politycznych w RC. Po z∏o˝eniu kwiatów odÊpiewano wspólnie „Brygad´”. Nast´pnie w domu zborowym
odby∏a si´ prelekcja i wyÊwietlono
film z ˝ycia genera∏a, wypo˝yczony
od Rady Miasta Ustronia.
Bronis∏aw FIRLA
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Francja

Dla uczczenia pami´ci admira∏a Józefa Unruga

UroczystoÊç
w Lailly en Val
W dolinie Loary znanej z pi´knych zamków, niedaleko Orleanu,
le˝y miejscowoÊç Lailly en Val. Tutaj od 1958 r. znajduje si´
Dom Spokojnej StaroÊci Polskiego Funduszu Humanitarnego
za∏o˝ony staraniem polskiej emigracji – ostatnia przystaƒ dla
rodaków, którzy nie mogli wróciç do Polski.
ierwszymi mieszkaƒcami domu byli Zofia i Józef Unrugowie. Ju˝ w czerwcu 1958 r.
w liÊcie z Agadir w Maroku, gdzie
w∏aÊnie straci∏ prac´, admira∏ pisa∏
do dyrektora domu genera∏a Wac∏awa Piekarskiego: „Je˝eli warunki
nam na to pozwolà, ewentualne
osiedlenie si´ w schronisku nas by
interesowa∏o”.
Dni polskie organizowane w kantonie Beaugency, w którym znajduje si´ Lailly en Val, by∏y okazjà przy-

P

Listy do redakcji

Chroƒmy
od zapomnienia
W ostatnich latach do obchodów
rocznicy WrzeÊnia 1939 r. w Buku nie
przywiàzywano wielkiego znaczenia.
Przed Pomnikiem Bohaterów Bukowskich, w samym centrum miasta,
uroczystoÊç wyglàda∏a skromniej ni˝
10 lat temu: nie by∏o Klubu By∏ych
˚o∏nierzy, harcerzy, uczniów szkó∏
podstawowych i gimnazjum, nauczycieli historii. Nie zapomnieli tylko bukowscy kombatanci i w∏adze miasta,
którzy z∏o˝yli kwiaty i zapalili znicze.
Ludzie nie przystan´li na chwil´, kiedy o godz. 12.00 odezwa∏a si´ syrena. Wyglàda∏o na to, ˝e rocznica
WrzeÊnia jest Buku ju˝ tylko sprawà
garstki starszych panów w mundu-
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pomnienia
postaci
admira∏a
i uczczenia Jego pami´ci.
W sobot´ 23 paêdziernika 2004 r.
w salonie zamku Fontpertuis, siedzibie Polskiego Funduszu Humanitarnego, odby∏a si´ uroczystoÊç nadania
imienia admira∏a Unruga salonowi
reprezentacyjnemu. UroczystoÊç ta
zgromadzi∏a wielu goÊci. Prezes PFH
Maciej Morawski wita∏ ambasadora
RP w Pary˝u Jana Tombiƒskiego, senatora Erica Doligé – przewodniczàcego Rady Departamentu Loiret,

rach, przychodzàcych pod pomnik,
aby wspomnieç tragiczne dni sprzed
ponad pó∏ wieku.
Przy okazji us∏ysza∏em w mieÊcie
opini´, ˝e pora koƒczyç z ceremoniami obchodzenia rocznicy WrzeÊnia,
bo w dobie jednoczàcej si´ Europy takie uroczystoÊci nie s∏u˝à mi´dzynarodowemu porozumieniu (...).
Takie zarzuty sà nieporozumieniem.
Obchody WrzeÊnia nie powinny byç
okazjà do wypominania Niemcom
i Rosjanom, jaki los zgotowali swojemu s∏abszemu sàsiadowi. Mogà natomiast uÊwiadomiç ka˝demu, niezale˝nie od narodowoÊci, jakim zagro˝eniem dla ludzi sà systemy totalitarne.
SzeÊçdziesiàt pi´ç lat temu kraj
wzgl´dnie demokratyczny, jakim by∏a
wówczas Polska, pad∏ bowiem ofiarà
dwóch paƒstw totalitarnych, które sta∏y si´ przyczynà najwi´kszych nie-

konsula generalnego RP w Pary˝u
Tomasza Wasilewskiego, attaché wojskowego przy Ambasadzie RP Ireneusza Górecznego, merów Beaugency
i Lailly en Val, rodzin´ i przyjació∏ admira∏a oraz zgromadzonych goÊci.
Kulminacyjnym punktem uroczystoÊci by∏o przekazanie Domowi
proporca ofiarowanego przez dowódc´ Marynarki Wojennej RP.
Syn admira∏a, Horacy Unrug, we
wzruszajàcych s∏owach wyrazi∏
podzi´kowanie przedstawicielom
w∏adz za opiek´, jakà Francja roztoczy∏a nad jego rodzicami zast´pujàc
Polsk´ w tym obowiàzku.
Unrugowie przebywali w Lailly en
Val do Êmierci. Admira∏ zmar∏ 28 lutego 1973 r., a jego ˝ona 21 kwietnia
1980 r. Oboje spoczywajà na cmentarzu w Montresor obok grobów Branickich, Potockich, Reyów, Tarnowskich, Tyszkiewiczów i tylu innych Polaków, którzy zwiàzali swoje losy z tym
uroczym miejscem, w którym j´zyk
polski s∏yszy si´ na co dzieƒ, ulice noszà polskie nazwy, a zamek od po∏owy
XIX wieku nale˝y do polskiej rodziny.
Marek SZYPULSKI

szcz´Êç w historii ludzkoÊci. Pad∏ ofiarà, ale te˝ pierwszy stawi∏ czo∏a pot´˝nym i zbrodniczym systemom – p∏acàc za to okrutnà cen´. Czy ktokolwiek
mo˝e dziÊ odmówiç Polakom moralnego prawa do Êwi´towania rocznicy
WrzeÊnia?
MyÊl´, ˝e jej obchody mogà byç nie
tylko dla Polaków wcià˝ ˝ywym
ostrze˝eniem przed powtórkà z historii. Ostrze˝eniem aktualnym tak d∏ugo,
jak d∏ugo b´dà istnieç, równie˝ poza
Europà, re˝imy i dyktatury majàce za
nic prawa cz∏owieka i demokracji.
W∏aÊnie dlatego te˝ warto, aby w Buku i innych miastach – o WrzeÊniu
1939 r. pami´tali nie tylko coraz mniej
liczni kombatanci, ale równie˝ ca∏a
spo∏ecznoÊç.
Jan GIELNIK
Prezes Zarzàdu Ko∏a ZKRP i BWP
w Buku
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Szko∏y — spadkobiercy tradycji

Ko∏o Przyjació∏
Armii Krajowej
w Poznaniu

Koncert
„Sybiraków”

10 listopada 2004 r. odby∏a si´ uroczystoÊç inaugurujàca powstanie pierwszego w Poznaniu Ko∏a
Przyjació∏ Armii Krajowej przy III LO im. Êw. Jana
Kantego.
o∏o przyj´∏o jako patrona hm. Floriana Marciniaka, pierwszego Naczelnika Szarych Szeregów,
który by∏ absolwentem tej szko∏y.
Organizatorem uroczystoÊci by∏a nauczycielka historii Violetta Dworecka. Po wystàpieniu dyrektor
szko∏y Lucyny Bia∏k-CieÊlak i prezesa Zarzàdu Okr´gu Âwiatowego Zwiàzku ˚o∏nierzy AK kpt. Jana
Górskiego, powo∏ano oficjalnie Ko∏o Przyjació∏ Armii Krajowej, w ramach dzia∏ajàcego Towarzystwa
Przyjació∏ AK i wr´czono symbolicznie trzem cz∏onkom legitymacje i odznaki Ko∏a. Interesujàcà cz´Êç
artystycznà przygotowa∏a m∏odzie˝ liceum. Nie zapomniano te˝ o z∏o˝eniu kwiatów pod tablicami pamiàtkowymi. Na zakoƒczenie uroczystoÊci dyr. Lucyna Bia∏k-CieÊlak otwar∏a Izb´ Pami´ci w podziemiu
szko∏y, a zebrani mogli podziwiaç wystaw´ o dzia∏alnoÊci Armii Krajowej, którà przygotowa∏ cz∏onek
Komisji ds. Wspó∏pracy z M∏odzie˝à Zarzàdu Okr´gu ÂZ˚AK por. Feliks S∏omczyƒski.

K

UH

iezwyk∏y charakter mia∏y obchody Âwi´ta Niepodleg∏oÊci, które odby∏y si´ 10 listopada 2004 r. w Zespole Szkó∏ Salezjaƒskich w ¸odzi. M∏odzie˝ pod kierunkiem nauczycieli zaprezentowa∏a program s∏owno-sceniczny. Towarzyszy∏ mu koncert pieÊni i poezji Zespo∏u „Sybiracy” o charakterze patriotycznym. S∏owo
wià˝àce wyg∏osi∏ Jan Onoszko. Zgromadzeni w ogromnej auli: m∏odzie˝, dyrekcja i nauczyciele wys∏uchali wyst´pu z zainteresowaniem i aplauzem. By∏a to dla m∏odzie˝y wyjàtkowa lekcja patriotyzmu.

N

Z. Z.

Âwi´to Szko∏y

2

ta Nowakowska. Po
przemówieniach i podzi´kowaniach goÊci,
uczestnicy uroczystoÊci przeszli przed Pomnik Ma∏ego Powstaƒca. Zosta∏ odczytany Apel PoleFot. K. K´pka
g∏ych, nast´pnie delegacje szko∏y i komba- Poczet sztandarowy Szko∏y Podstawowej nr 344 im. Potantów z∏o˝y∏y kwiaty, wstania Warszawskiego
a uczniowie zapalili
znicze. Przed Pomnikiem ho∏d pole- uczniów, przedstawiajàca przebieg
g∏ym w walkach o Warszaw´ odda∏y Powstania Warszawskiego. Do Êpiepoczty sztandarowe szkó∏ noszàcych wu piosenek powstaƒczych przy∏àimi´ Powstania Warszawskiego.
czyli si´ wszyscy uczestnicy uroczyUroczystoÊci zakoƒczy∏a cz´Êç ar- stoÊci.
K. K.
tystyczna przygotowana przez
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Uczniowie Szko∏y Podstawowej
nr 344 w Warszawie Êwi´towali
10-lecie nadania szkole imienia
Powstania Warszawskiego oraz
60-lecie wybuchu Powstania
Warszawskiego.
paêdziernika ub.r. w uroczystych obchodach Âwi´ta Szko∏y
uczestniczyli zaprzyjaênieni ze szko∏à kombatanci – uczestnicy Powstania Warszawskiego oraz przedstawiciele w∏adz gminy Warszawa-Bia∏o∏´ka.
– Kombatanci sà zawsze mile przyjmowani w naszych progach – mówi∏a,
witajàc goÊci, dyrektor szko∏y Danu-
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Nasi wspaniali Stulatkowie

Najstarszy kombatant rzeszowski
z wizytà u Prezydenta Miasta

jego niezwyk∏ej aktywnoÊci mo˝e
Êwiadczyç fakt, ˝e nadal jest dzia∏aczem kombatanckim, cz∏onkiem naszego zwiàzku kombatanckiego, a tak˝e Zwiàzku Inwalidów Wojennych RP
oraz Zwiàzku By∏ych ˚o∏nierzy Zawodowych i Oficerów Rezerwy WP. Ponadto od wielu lat pe∏ni spo∏ecznie
obowiàzki prezesa Ko∏a Miejskiego nr
6 Zwiàzku Kombatantów RP i By∏ych
Wi´êniów Politycznych, wywiàzujàc
si´ z tych obowiàzków wyró˝niajàco.
Jubilat Franciszek Zi´tkiewicz przyby∏ wraz z ma∏˝onkà Barbarà na okolicznoÊciowe spotkanie, zorganizowane
w Ratuszu Miejskim przez prezydenta
Rzeszowa Tadeusza Ferenca przy
wspó∏udziale zwiàzków kombatanckich. W spotkaniu uczestniczyli goÊcie:
przedstawiciel Prezydenta RP gen.
bryg. Jerzy Kurczewski z Departamentu Zwierzchnictwa Prezydenta RP nad
Si∏ami Zbrojnymi w Biurze Bezpieczeƒstwa Narodowego, dyrektor Departamentu Stowarzyszeƒ i Spraw Socjalnych w Urz´dzie do Spraw Komba-

O

tantów i Osób Represjonowanych
Krzysztof P. Skolimowski i sekretarz
generalny Zarzàdu G∏ównego Zwiàzku
By∏ych ˚o∏nierzy Zawodowych i Oficerów Rezerwy WP p∏k Jerzy Jackiewicz.
Jubilatowi szczególnà satysfakcj´ sprawi∏a szabla oficerska, którà w imieniu
Prezydenta RP wr´czy∏ mu gen. bryg.
Jerzy Kurczewski. Mjr Franciszek Zi´tkiewicz nie kry∏ wzruszenia, gdy gratulacje sk∏adali mu: prezydent miasta Tadeusz Ferenc z kierownikiem USC Jerzym Wiktorem, przedstawiciel Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego – wojskowy komendant uzupe∏nieƒ pp∏k
Wojciech Szyndlar, p.o. prezesa Zarzàdu Okr´gowego ZKRPiBWP Kazimierz Dobosz, prezes Zarzàdu Wojewódzkiego ZB˚ZiOR Bronis∏aw Wójcik, szef Wojskowego Biura Emerytalnego Jan Motyka, prezes Zarzàdu Wojewódzkiego ZIW RP Jan Nowakiewicz, a tak˝e Eugeniusz Sieradzki i Marian Lelek.
Zdzis∏aw DOMINO

Fot. Z. Domino

Rzeszowscy kombatanci uczestniczyli ostatnio w podnios∏ej uroczystoÊci. Okazjà ku temu by∏a
setna rocznica urodzin mjr. w st.
spocz. Franciszka Zi´tkiewicza.
Swoje ˝ycie zwiàza∏ z Rzeszowem. Tu bowiem si´ urodzi∏ i tu
powróci∏ po latach, na sta∏e zamieszkanie i… d∏ugowiecznoÊç.

Mjr Franciszek
Zi´tkiewicz

Jubilat otrzyma∏ wiele ˝yczeƒ i gratulacji

ajor w st. spocz. Franciszek
Zi´tkiewicz urodzi∏ si´ 1 grudnia
1904 r. w Rzeszowie.
Wybuch II wojny Êwiatowej zasta∏
Franciszka Zi´tkiewicza w Wilnie podczas pe∏nienia s∏u˝by w 3 dywizjonie artylerii konnej. Wkrótce, w stopniu st.
ogniomistrza objà∏ dowództwo 2 baterii
3 dywizjonu artylerii w sk∏adzie armii
„¸ódê”. Bra∏ udzia∏ w wielu walkach
obronnych i opóêniajàcych. Po nieudanych próbach przebicia si´ do Warszawy dotar∏ a˝ pod twierdz´ Modlin.
Schwytany i wzi´ty do niewoli sowieckiej, pracowa∏ w nieludzkich kopalniach Norylska i Workuty na Syberii.
W 1943 r. przedar∏ si´ do tworzonej
w ZSRR Armii Polskiej, docierajàc do
obozu wojskowego w Sielcach nad Okà.
Walczy∏ w 3 Dywizji Piechoty im. Romualda Traugutta. Demobilizacja zasta∏a Go w trakcie pe∏nienia s∏u˝by w ZamoÊciu. Za udzia∏ w Wojnie Obronnej
1939 r. oraz za s∏u˝b´ w Wojsku Polskim
podczas dzia∏aƒ wojennych otrzyma∏
uprawnienia kombatanckie.
Posiada liczne odznaczenia m.in.
Krzy˝ Walecznych, Krzy˝ Oficerski Orderu Odrodzenia Polski i Srebrny Medal za Zas∏ugi.
Franciszek Zi´tkiewicz jest cz∏owiekiem o niespo˝ytej energii i wielkiej radoÊci ˝ycia, lubianym i cenionym przez
kolegów z ró˝nych rzeszowskich organizacji kombatanckich.
J. A.

M

Szanownemu Jubilatowi redakcja „Kombatanta” ˝yczy du˝o zdrowia i wszelkiej
pomyÊlnoÊci!

Kpt. Franciszek Karwowski
Jeden z najstarszych polskich
kombatantów kapitan Franciszek
Karwowski 10 grudnia ub.r. skoƒczy∏ 109 lat.

rodzi∏ si´ 10 grudnia 1895 r.
w miejscowoÊci Mroczki w zaborze rosyjskim.
W sierpniu 1914 r., po wybuchu I wojny Êwiatowej, wstàpi∏ jako ochotnik do
Legionów. W listopadzie 1918 r. zosta∏

U
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przeniesiony do 10 Pu∏ku U∏anów Litewskich w Bia∏ymstoku. Podczas wojny
polsko-bolszewickiej walczy∏ na terenie
Suwalszczyzny.
10 lutego 1940 r.
wraz z rodzinà
zosta∏ wywieziony do Kazachstanu. Od 1943 r.
walczy∏ w 1 Dywizji im. Tadeusza KoÊciuszki,
Brygadzie Pan-

cernej im. Obroƒców Westerplatte. Przeszed∏ ca∏y szlak bojowy 1 Armii Wojska
Polskiego.
Zosta∏ uhonorowany licznymi odznaczeniami m.in. Krzy˝em Kawalerskim
Orderu Odrodzenia Polski, Krzy˝em za
udzia∏ w Wojnie 1918–1921 oraz Medalem za Warszaw´ 1939–1945.
Oprac. na podstawie materia∏ów
Ronalda RAGINII
Drogiemu Jubilatowi redakcja „Kombatanta” sk∏ada najserdeczniejsze ˝yczenia!
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Straconym po II wojnie Êwiatowej ˚o∏nierzom Polskiego Paƒstwa Podziemnego

Ho∏d z∏o˝yli warszawianie
Jak ka˝dego roku, 24 paêdziernika
2004 r. w drewnianym koÊciele na
Cmentarzu Bródnowskim spotka∏a
si´ du˝a grupa wi´êniów politycznych z lat 1944–1956 i ich sympatyków, aby modliç si´ za ˚o∏nierzy
Polskiego Paƒstwa Podziemnego
straconych po II wojnie Êwiatowej –
za tych, którzy skrycie w ciàgu godzin nocnych zostali zakopani pod
murem cmentarnym.

rzez pó∏ wieku nad nimi sta∏y dwa
szalety. Tak by∏y bezczeszczone
cia∏a bohaterów! I – jak mówià warszawianie – to miejsce woleli omijaç,
bo by∏o po prostu niebezpieczne.
Przez pó∏ wieku, je˝eli nawet ktoÊ
wiedzia∏ co dzia∏o si´ w tym miejscu,
to wiedz´ t´ zachowywa∏ tylko dla siebie. A˝ wreszcie w 1989 r. kilka osób
doprowadzi∏o do usuni´cia szaletów
i postawi∏o skromny krzy˝ z tablicà.
Spo∏eczny Komitet Budowy na
Cmentarzu Bródnowskim Pomnika
Wi´êniów Politycznych Straconych
w latach 1944–1956 przez pi´ç lat stara∏ si´ u ró˝nych w∏adz o zezwolenie
na budow´ pomnika na tym grobie,

tej najwi´kszej zbiorowej mogile nekropolii bródnowskiej. Pomnik poÊwi´ci∏ trzy lata temu Prymas Polski
kardyna∏ Józef Glemp.
Ka˝dego roku w ostatnià niedziel´
paêdziernika przed Âwi´tem Zmar∏ych jest odprawiana Msza Âwi´ta za
Straconych i tam spoczywajàcych
˚o∏nierzy Polskiego Paƒstwa Podziemnego, po której pochód idzie do

P

Podczas Mszy Êw. za straconych ˚o∏nierzy Polskiego Paƒstwa Podziemnego

W uroczystoÊci wzi´∏y udzia∏ poczty
sztandarowe

pomnika przy kwaterze 45 N i tam na
grobie jest odmawiana litania za
zmar∏ych.
W tym roku podczas Mszy Êw. wystàpili artyÊci: Bogumi∏a Mydlarz
i Lucjan Latos o pi´knych g∏osach,
którzy podnieÊli rang´, nastrój powagi, modlitwy i patriotyzmu. Na grobie
z∏o˝yliÊmy kwiaty i zapaliliÊmy znicze. OkolicznoÊciowe przemówienie
wyg∏osi∏ Tadeusz Kostewicz – prezes
Spo∏ecznego Komitetu „Pami´ç
i Trwanie”. W uroczystoÊci wzi´∏y
udzia∏ poczty sztandarowe: Oddzia∏u
Sto∏ecznego Zwiàzku Wi´êniów Politycznych Okresu Stalinowskiego,
Ârodowiska Fordonianek, Zespo∏u
Szkó∏ z ul. Odrowà˝a, z którego m∏odzie˝ opiekuje si´ tym pomnikiem.
30, 31 paêdziernika i 1 listopada
w prowadzonej kweÊcie pomagali mi:
Krystyna ˚muda i Lucjan Bernaciak
– brat „Orlika”. W ciàgu tych kilku
dni zaobserwowa∏am ciekawe fakty –
reakcje mieszkaƒców Warszawy.
Przede wszystkim nikt ju˝ nie unika
tego miejsca na dalekim kraƒcu
cmentarza, „gdzieÊ tam pod murem”.
Setki ludzi sz∏o, ˝eby pod tym pomnikiem zapaliç znicz, zdjàç czapk´,
prze˝egnaç si´, pochyliç g∏ow´ w skupieniu, zadumie i modlitwie. Tak...
Warszawa ju˝ wie... i oddaje ho∏d
straconym po wojnie Bohaterom. (...)

Halina BAZYLEWSKA

W 2005 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.
Bardzo prosimy o wype∏nianie
przekazu drukowanymi literami.
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W 10. rocznic´ Êmierci gen. Stanis∏awa Maczka

Informujemy

WYSTAWA „NORMANDIA 1944–2004”

Ks. bp Tadeusz P∏oski

11 grudnia 2004 r., w 10. rocznic´
Êmierci gen. Stanis∏awa Maczka,
w dolnym koÊciele Bazyliki Âw.
Krzy˝a przy Krakowskim PrzedmieÊciu w Warszawie otwarto wystaw´
fotografii „Normandia 1944–2004”,
poÊwi´conà tegorocznym obchodom 60-lecia wyzwolenia pó∏nocnej Francji przez polskie formacje
wojskowe.
ystawa ukazuje wk∏ad Polaków
w walki o Normandi´ w czerwcu
i sierpniu 1944 r. Zaprezentowane zosta∏y
zdj´cia archiwalne ze zbiorów Muzeum
Wojska Polskiego i Ewy Lelli, mapy historyczne oraz kilkadziesiàt barwnych fotografii miejsc bitew, cmentarzy i sylwetek
uczestników walk o Francj´, wykonanych
w czasie uroczystoÊci rocznicowych w sierpniu i wrzeÊniu 2004 r. Przedstawiono koleje ˝ycia i ˝o∏nierskà drog´ genera∏a Stanis∏awa Maczka – legendarnego „Bacy”,
zwyci´zcy spod Falaise, oraz szlak bojowy
utworzonej i dowodzonej przez niego
1 Polskiej Dywizji Pancernej. Pokazano
˝o∏nierzy Polskich Si∏ Zbrojnych na Zacho-

W

Fot. E. Zió∏kowska

dzie, bioràcych udzia∏ w walkach o wyzwolenie Francji i odznaczonych Legià Honorowà, miedzy innymi gen. Micha∏a Gutowskiego i rtm. Eustachego Jaroszenk´.
Autorami zdj´ç wspó∏czesnych sà Barbara Stettner-Stefaƒska i Marek Âwiàtkiewicz. Wystawa zosta∏a zorganizowana
dzi´ki wsparciu finansowemu Urz´du ds.
Kombatantów i Osób Represjonowanych
oraz pomocy p∏k. Stefana Gawlika, prezesa Zarzàdu G∏ównego Krajowego Zwiàzku by∏ych ˚o∏nierzy Polskich Si∏ Zbrojnych na Zachodzie, ks. Marka Bia∏kowskiego CM, proboszcza Parafii Âw. Krzy˝a
i jednoczeÊnie prezesa Fundacji „Sursum
Corda”, a tak˝e Akademii Sztuk Pi´knych
w Warszawie.
W styczniu 2005 r. wystawa zostanie
pokazana w Gi˝ycku.

W numerze m.in.:
Jubileusz ostatniego
Prezydenta RP na Uchodêstwie
Ryszarda Kaczorowskiego .................. 3
Ârodki – stosownie do potrzeb.
Posiedzenie Zespo∏u Doradczego
do Spraw Opieki Zdrowotnej
i Socjalnej nad Kombatantami ............ 7
Podstawowe poj´cia z dziedziny
prawa kombatanckiego ...................... 8
Na okladce: Prezes Rady Ministrów
Rzeczypospolitej Polskiej prof. Marek
Belka podczas spotkania op∏atkowego
z kombatantami. Fot. Katarzyna K´pka

Krajowym Duszpasterzem
Kombatantów

330. Zebranie Plenarne Konferencji Episkopatu Polski, obraduj´ce na Jasnej Górze w dniach 25–26
listopada ubieg∏ego roku, mianowa∏o Krajowym Duszpasterzem Kombatantów ks. bp. Tadeusza P∏oskiego, który od paêdziernika 2004 r.
piastuje funkcj´ Biskupa Polowego
Wojska Polskiego.
Sylwetk´ Ksi´dza Biskupa prezentowaliÊmy w „Kombatancie” nr
11/2004.

Nowe stowarzyszenia
Do rejestru stowarzyszeƒ w Urz´dzie ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych wpisano:
Fundacj´ Pomocy i Promocji Kombatant, Al. Ujazdowskie 6A lok. 28,
00-461 Warszawa, prezes – Wojciech
SobiÊ.

Oprac. Ewa ZIÓ¸KOWSKA

Redakcja „Kombatanta”
bardzo dzi´kuje
za wszystkie ˝yczenia
Êwiàteczne i noworoczne

Wa˝ne inicjatywy

Kombatancie
nie jesteÊ sam
ealizujàc has∏o „Kombatancie nie jesteÊ sam”, burmistrz Otmuchowa Jan Woêniak w porozumieniu z Zarzàdem Ko∏a Miejsko-Gminnego Zwiàzku Kombatantów RP i By∏ych Wi´êniów Politycznych w Otmuchowie umo˝liwi∏ zakup drewna opa∏owego z zasobów
leÊnych gminy ze zni˝kà 50% dla kombatantów i podopiecznych.
Drzewo jest poci´te na drobne klocki oraz bezp∏atnie dostarczone zainteresowanym. Jest to du˝a pomoc dla kombatantów. S∏owa uznania
nale˝à si´ burmistrzowi, któremu serdeczne podzi´kowanie tà drogà
Kazimierz DAMASZKA
sk∏adajà kombatanci.

R

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, 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 2005 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 4000 egz.
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60. rocznica internowania ˝o∏nierzy AK w ∏agrach w rejonie Borowicz

Dla Pami´ci… Ku przestrodze…

W

Przy Pomniku
„Dla Pami´ci... Ku Przestrodze”
wart´ zaciàgn´li ˝o∏nierze

Fot. S. Jakowlew

Êród wielu spektakularnych dzia∏aƒ organizowanych w ostatnim czasie przez Êrodowisko Borowiczan, któremu przewodzi
prezes Roman Bar, trzeba wyró˝niç: wspó∏udzia∏
w powstaniu w Borowiczach Muzeum Ofiar Represji Politycznych, realizacj´ przez ekip´ rosyjskà na
czele z Jurijem Burcewem filmu dokumentalnego
o ∏agrach na terenie Borowicz oraz zorganizowanie
w Lublinie obchodów upami´tniajàcych 60. rocznic´ deportacji Akowców do ∏agrów. UroczystoÊci te
odby∏y si´ 18 listopada 2004 r., a ich g∏ównym akcentem by∏o ods∏oni´cie i poÊwi´cenie pomnika
„Dla Pami´ci…Ku Przestrodze”. Nastàpi∏o ono po
Mszy Êw., którà w lubelskiej Archikatedrze celebrowa∏ ks. biskup Mieczys∏aw Cis∏o. Obok kilkudziesi´ciu Borowiczan przyby∏ych do Lublina z ca∏ej Polski
i pocztów sztandarowych wielu innych stowarzyszeƒ
kombatanckich, stan´li uczniowie z dwóch miejscowych gimnazjów – nr 7 i nr 8 ze swoimi sztandarami. Stawili si´ te˝ przedstawiciele w∏adz miasta, które udzieli∏o pomocy w budowie pomnika oraz przy
organizacji uroczystoÊci. OkolicznoÊciowe przemówienia wyg∏osili: zast´pca kierownika Urz´du do
Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych minister Jerzy Koz∏owski, wojewoda lubelski Andrzej
Kurowski, prezydent Lublina Andrzej Pruszkowski.
Przewodniczàcy Rady Miasta Lublina – Zbigniew
Targoƒski odczyta∏ Uchwa∏´ Rady Miasta o nadaniu fragmentowi miejsca przy ul. Nowy Âwiat nazwy
„Skwer Borowiczan”. UroczystoÊci zakoƒczy∏a defilada Kompanii Honorowej.
R. B.

Fot. R. Bar

60 lat temu, w listopadzie 1944 r., do ∏agrów NKWD
nr 270 w rejonie Borowicz (w obwodzie nowogrodzkim ZSRR) deportowano oko∏o 900 ˝o∏nierzy Polskiego Paƒstwa Podziemnego. Aresztowani zostali
przez NKWD i s∏u˝b´ bezpieczeƒstwa Polskiego
Komitetu Wyzwolenia Narodowego w ramach tzw.
akcji „oczyszczania ty∏ów” Armii Czerwonej walczàcej na ziemiach polskich. Dla tych ˝o∏nierzy
wojna nie skoƒczy∏a si´ w maju 1945 r. Byli dziesiàtkowani przez g∏ód, choroby i bardzo ci´˝kà prac´. Ci, co mogli, po latach wrócili do Polski. DziÊ,
choç jest ich ju˝ niewielu, stanowià jedno z najbardziej pr´˝nych Êrodowisk sybirackich.

Organizatorzy polskiej ekspozycji w Muzeum Ofiar Politycznych Represji – Borowicze, 21 paêdziernika 2004 r. Na
zdj´ciu od lewej: W. I. Fiedorowa, J. I. Taisja, prezes R. W.
Bar, J. A. Kitajujewa, W. I. Kalinina, I. W. Szczedrow

