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Wizyty kierownika Urz´du

Spotkanie
w Gdyni
18

lipca br. w Auli Akademii Marynarki
Wojennej w Gdyni odby∏o si´ spotkanie przedstawicieli organizacji kombatanckich i by∏ych ˝o∏nierzy zawodowych Si∏
Zbrojnych RP z kierownictwem Resortu
Obrony Narodowej na czele z wiceministrem
Januszem Zemke. W spotkaniu uczestniczy∏
kierownik Urz´du do Spraw Kombatantów
i Osób Represjonowanych minister Jan Turski oraz wicewojewoda pomorski Krystyna
Gozdawa-Nocoƒ.
Tematem spotkania by∏o funkcjonowanie
systemu obronnego RP oraz informacja
o stanie wspó∏pracy MON-u z organizacjami
kombatanckimi, a szczególnie z by∏ymi ˝o∏nierzami zawodowymi. Powy˝szych informacji udziela∏ minister Janusz Zemke.
W drugiej cz´Êci spotkania pytania zadawali zaproszeni goÊcie. Dotyczy∏y one spraw
socjalnych i opieki zdrowotnej.
Na zakoƒczenie spotkania g∏os zabra∏ minister Jan Turski, który stwierdzi∏, i˝ mimo
konsekwentnie prowadzonej przez Urzàd do
Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych polityki równego traktowania wszystkich kombatantów, a tak˝e podj´tych prób
pogodzenia Êrodowisk kombatanckich – wielu podejmowanych dzia∏aƒ w tym kierunku,
b´dàcych odpowiedzià na inicjatywy niektórych organizacji kombatanckich – porozumienie nie zosta∏o osiàgni´te.
Konstanty ROSENER

Wyró˝nieni Medalem „Pro Memoria”

Powstaƒcy
warszawscy
edale „Pro Memoria”
otrzyma∏a kolejna grupa powstaƒców warszawskich.
Kierownik Urz´du do
Spraw Kombatantów i Osób
Represjonowanych minister
Jan Turski uroczyÊcie wr´czy∏ Medale kilkudziesi´ciu
powstaƒcom podczas uroczystoÊci, która odby∏a si´ 20 lipca 2005 r. w siedzibie Zwiàzku Powstaƒców Warszawskich w Warszawie. Minister
Jan Turski powiedzia∏, ˝e to
prawdziwy zaszczyt wr´czaç
Medale powstaƒcom warszawskim i przypomnia∏, ˝e
Medal „Pro Memoria” zosta∏
ustanowiony w 60. rocznic´
zakoƒczenia II wojny Êwiatowej i przyznawany jest osobom szczególnie zas∏u˝onym
w utrwalaniu pami´ci o ludziach i ich czynach w walce
o niepodleg∏oÊç Polski podczas II wojny Êwiatowej i po
jej zakoƒczeniu. W imieniu
odznaczonych podzi´kowa∏
Wiktor Rzecznik.

M

Mieczys∏aw Adamiak i Henryk ¸agodzki

Od lewej: prezes Zwiàzku Powstaƒców Warszawskich gen. bryg. Zbigniew Âcibor-Rylski, minister
Jan Turski, prezes Zarzàdu Ârodowiska ˚o∏nierzy
Pu∏ku AK i Innych Mokotowskich Oddzia∏ów Powstaƒczych Wojciech Militz. Czwarty od lewej: wiceprezes Zwiàzku Powstaƒców Warszawskich
Bronis∏aw Troƒski

KK
Fot. Katarzyna K´pka Powstaƒcy wyró˝nieni Medalem „Pro Memoria”

„Missio Reconciliationis”

Komandoria dla Ambasadora
Republiki S∏owackiej
gólnopolskie Spo∏eczne Stowarzyszenie „Misja Pojednania” uhonorowa∏o komandorià „Missio Reconciliationis” Ambasadora Republiki S∏owackiej w Polsce Františka Ružičk´ za dzia∏alnoÊç dla dobra publicznego,
krzewienie dobrosàsiedzkich stosunków i pokoju.
Wiceprezes stowarzyszenia i kanclerz Kapitu∏y zwiàzkowej odznaki „Missio
Reconciliationis” kmdr Henryk Leopold Kalinowski uroczyÊcie wr´czy∏ odznak´ podczas spotkania, które odby∏o si´ Ambasadzie Republiki S∏owackiej
11 lipca br. W spotkaniu uczestniczy∏ zast´pca kierownika Urz´du do Spraw
Kombatantów i Osób Represjonowanych wiceminister Jerzy Koz∏owski. KK

O
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Fot. Katarzyna K´pka
Kmdr Henryk Leopold Kalinowski (z lewej) sk∏ada
gratulacje Ambasadorowi Republiki S∏owackiej
w Polsce Františkowi Ružičce w obecnoÊci wiceministra Jerzego Koz∏owskiego (z prawej)
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Prawda o tym, jaki wk∏ad Polacy wnieÊli
w zwyci´stwo nad III Rzeszà

Raport Polsko-Brytyjskiej
Komisji Historycznej
o pracy polskiego wywiadu
w czasie II wojny Êwiatowej
4 lipca 2005 r. w Londynie minister spraw zagranicznych Adam Daniel Rotfeld i brytyjski sekretarz stanu ds. zagranicznych Jack Straw dokonali oficjalnej prezentacji Raportu Polsko-Brytyjskiej Komisji Historycznej ds. Dokumentacji Dzia∏alnoÊci Polskiego Wywiadu w II Wojnie Âwiatowej i Jego Wspó∏dzia∏ania z Wywiadem Brytyjskim.
aport, b´dàcy efektem wieloletnich wysi∏ków historyków polskich i brytyjskich, jest pierwszym tak
kompleksowym dokumentem dotyczàcym wk∏adu
polskiego wywiadu w zwyci´stwo aliantów nad III Rzeszà.
Prezentacja blisko 600-stronicowego raportu Polsko-Brytyjskiej Komisji Historycznej, powsta∏ego na podstawie jawnych i tajnych archiwów z czasów II wojny Êwiatowej w Wielkiej Brytanii i USA, odby∏a si´ w gmachu brytyjskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych z udzia∏em wspó∏przewodniczàcych Komisji: naczelnego dyrektora Archiwów Paƒstwowych Darii Na∏´cz oraz szefa Wydzia∏u Historycznego i Archiwalnego Urz´du Premiera Wielkiej Brytanii Tessy Stirling. Obecni byli równie˝ m.in. sekretarz Rady Ochrony Pami´ci Walk i M´czeƒstwa Andrzej Przewoênik, Ambasador
RP w Londynie Zbigniew Matuszewski, Polacy i Brytyjczycy
zwiàzani z pracami Komisji, przedstawiciele Êwiata nauki
oraz kombatanci.
Podczas uroczystoÊci w brytyjskim Foreign Office brytyjski
sekretarz stanu ds. zagranicznych Jack Straw podkreÊli∏, ˝e
opublikowany 60 lat po zakoƒczeniu II wojny Êwiatowej raport nie pozostawia absolutnie ˝adnej wàtpliwoÊci co do niezmiernie znaczàcej roli polskiego wywiadu w czasie II wojny
Êwiatowej. Przypomnia∏ tak˝e m.in. o z∏amaniu przez polskich
matematyków kodu niemieckiej maszyny szyfrujàcej „Enigma” oraz udziale polskiego wywiadu w operacji przechwycenia sprawnej rakiety V2.
Z kolei polski minister spraw zagranicznych Adam Daniel
Rotfeld podkreÊla∏, ˝e podobne publikacje powstajà g∏ównie
z myÊlà o przysz∏ych pokoleniach: Przypominajà prawd´
o tym, jaki wk∏ad Polacy wnieÊli w zwyci´stwo nad III Rzeszà,
który by∏ cz´sto ignorowany, pomijany i niedostrzegany. (...)
W sprawie udzia∏u Polaków w II wojnie Êwiatowej, stosunku
Wielkiej Brytanii do Polski w czasie tej wojny jest jeszcze bardzo
wiele nie do koƒca rozpoznanych stron. Mam nadziej´, ˝e ten
tom otwiera nowy rozdzia∏ w badaniach.

R

Oprac. E. D.
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Sierpniowa
victoria

M

ija 85 lat od „cudu nad Wis∏à”, zwyci´stwa
wojsk polskich nad armiami Rosji bolszewickiej, które wyruszy∏y przez Polsk´ na podbój
Europy. W wielu miejscowoÊciach w kraju odb´dà si´
uroczystoÊci, a udzia∏ w nich wezmà ostatni ˝yjàcy
„obroƒcy Ojczyzny”, bo medal z takà dewizà przyznano
bohaterom 1920 roku.
Znany jest przebieg poszczególnych bitew i bojów
z dramatycznych dni sierpniowych owego roku: pod
¸om˝à i Ostro∏´kà, w rejonie Lwowa, pod Radzyminem
i Ossowem, nad Wkrà i pod P∏ockiem, na szlakach poÊcigu rozpocz´tego kontrofensywà znad Wieprza. Napisano
sagi o dowódcach, poczynajàc od Marsza∏ka Józefa Pi∏sudskiego, spopularyzowano postacie bohaterów, czego
przyk∏adem ks. Ignacy Skorupka, zadbano o cmentarze,
przybywa pomników. Czy jednak w pe∏ni doceniamy znaczenie tej victorii porównywalnej z wiedeƒskà 1683 r.?
Na pewno wojna 1920 r. utrwali∏a byt Polski niepodleg∏ej, zadecydowa∏a tak˝e – po zwyci´stwie nad Niemnem
– o przebiegu granicy wschodniej II Rzeczypospolitej.
Mia∏a równie˝ wielki wp∏yw na losy Europy, wszak kozacy Budionnego Êpiewali o zaj´ciu Pary˝a, Rzymu, Londynu, a wodzom rewolucji marzy∏o si´ zbudowanie wspólnej republiki klas pracujàcych.
To zwyci´stwo potrzebne by∏o jednak przede wszystkim
samym Polakom, by pozbyç si´ kompleksów czasów zaborowych. Nale˝y te˝ pami´taç o ówczesnej sile ugrupowaƒ, które nad walor w∏asnej paƒstwowoÊci wysuwa∏y
has∏a socjalne, da∏y si´ zwieÊç agitacji bolszewickiej.
W Bia∏ymstoku powsta∏a namiastka polskiego rzàdu rewolucyjnego, buntowa∏y si´ niektóre rodzime spo∏ecznoÊci, narasta∏y emocje wÊród mniejszoÊci narodowych.
O wa˝noÊci wydarzeƒ sprzed ju˝ niemal osiemdziesi´ciu lat Êwiadczà wcià˝ trwajàce spory historyków. Pojawiajà si´ sporadycznie g∏osy kwestionujàce bezpodstawnie prymat Józefa Pi∏sudskiego w podejmowaniu najwa˝niejszych decyzji. Interesujàce sà najnowsze badania
o roli KoÊcio∏a katolickiego i o udziale S∏owian Wschodnich w operacjach wojskowych strony polskiej. Precyzyjniej odczytujemy kontekst mi´dzynarodowy, majàc na
wzgl´dzie tak˝e zachowanie aliantów w 1939 r. i w latach
1944–1945. Za ma∏o wcià˝ wiemy o postawie ludnoÊci cywilnej, wysi∏ku mieszkaƒców ma∏ych miasteczek, wk∏adzie w dzie∏o zwyci´stwa Polonii. Powraca w wymiarze
propagandowym zarzut rosyjski o masowych mordach
na jeƒcach sowieckich w 1920 r.
To wszystko Êwiadczy o tym, ˝e choç min´∏o 85 lat – pami´tamy, pochylamy g∏owy, sk∏adamy ho∏d autorom zwyci´stwa. I tak powinno byç.
Adam DOBRO¡SKI
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Na miar´ wielkich rocznic

DomyÊlaç si´ nale˝y, ˝e w trakcie Êwi´towania nast´powa∏y korekty programowe.
– Obchody, o których mówimy, wywo∏a∏y du˝e zainteresowanie, wzbudzi∏y te˝
emocje. Nie wszyscy chcieli zgodziç si´
z ocenà, ˝e 8 maja to Êwi´to wa˝ne dla
Polaków. To pierwszy dzieƒ pokoju czy
kolejny dzieƒ okupacji sowieckiej? Przewa˝y∏ jednak swoiÊcie rozumiany praktycyzm, potrzeba patrzenia na przesz∏oÊç nie tylko poprzez w∏asne, cz´sto
bolesne doÊwiadczenia, ale z myÊlà
o m∏odych, którzy ˝yjà w jednoczàcej si´
Europie. Z nadspodziewanie du˝à
ochotà na uroczystoÊci przybywali rów-

4

nie˝ weterani polscy z ca∏ego Êwiata, ze
Wschodu i Zachodu. Powtarzano, ˝e to
wprawdzie okazja mocno spóêniona, ale
jak˝e cenna „nieskr´powanego” Êwi´towania zwyci´stw polskich ˝o∏nierzy
wszystkich formacji walczàcych w II
wojnie Êwiatowej. Atrakcjà sta∏ si´
udzia∏ tak zwanych grup odtworzeniowych (rekonstrukcyjnych), czyli m∏odych „sobowtórów” kawalerzystów, piechurów, artylerzystów, pancerniaków...
Czy mo˝na dokonaç podsumowania
tych uroczystoÊci w wymiarze statystycznym?
– To by∏o kilkanaÊcie du˝ych uroczystoÊci centralnych w kraju i za granicà
organizowanych przez nasz Urzàd
z udzia∏em ponad 15 tysi´cy weteranów
i do tego kilkadziesiàt imprez lokalnych.
A przecie˝ Urzàd organizowa∏ tak˝e wyjazdy licznych reprezentacji kombatanckich uczestniczàcych w uroczystoÊciach,
którym patronowa∏a Rada Ochrony Pami´ci Walk i M´czeƒstwa.

stracji. D∏uga jest lista tych najbardziej
zas∏u˝onych. DziÊ mo˝emy wszyscy powiedzieç, ˝e szcz´Êliwi czasu nie liczà,
nios∏a nas wdzi´cznoÊç okazywana przez
bohaterów tamtych dni. Nie ˝a∏uj´ ˝adnej minuty, którà poÊwi´ci∏em trosce
o profesjonalnà organizacj´ uroczystoÊci
i zapewnienie godnych warunków udzia∏u w nich weteranów.
Najbardziej zaskakujàce wydarzenie?
– Zabrzmi to mo˝e zbyt pochwalnie
dla Urz´du, ale po prostu nie by∏o negatywnych wydarzeƒ. Triumf Êwi´ci∏a natomiast zasada równego traktowania
zbrojnego czynu ˝o∏nierza polskiego na
wszystkich frontach II wojny Êwiatowej
i we wszystkich formacjach. Skutek by∏
taki, ˝e na przyk∏ad powstaƒcy warszawscy oddali ho∏d ˝o∏nierzom walczàcym
o prze∏amanie Wa∏u Pomorskiego i forsowanie Odry oraz Nysy ¸u˝yckiej,
a ˝o∏nierze I i II Armii Wojska Polskie-

Zatem wielki wysi∏ek organizacyjny. Jak
mo˝na go opisaç?
– Od stycznia do maja pracowaliÊmy
bez wolnych sobót i niedziel. Ciàg∏e
podró˝e s∏u˝bowe,
posiedzenia komitetów organizacyjnych,
negocjacje z w∏adzami lokalnymi i podwykonawcami, walka
o Êrodki finansowe,
sprawdzanie zabezpieczenia uroczystoÊci. Przyk∏ad dawa∏
nam minister Jan Turski, harowa∏ wr´cz ca∏y sk∏ad osobowy Departamentu Wojskowego, mo˝na by∏o zawsze liczyç na Departament Spraw Socjal- Zast´pca kierownika Urz´du do Spraw Kombatantów i Osób Reprewiceminister Jerzy Koz∏owski dekoruje kombatantów
nych i Stowarzyszeƒ, sjonowanych
Medalami „Pro Memoria” podczas „Spotkania ˝o∏nierskich pokona Wydzia∏ Admini- leƒ” w Weso∏ej – 7 maja 2005 r.
Fot. Ewa Dumin

Panie Ministrze, za nami wielkie prze˝ycia, po licznych uroczystoÊciach pozosta∏y zdj´cia, wspomnienia, teksty przemówieƒ. Jakie by∏y za∏o˝enia obchodów
60. rocznicy zakoƒczenia II wojny Êwiatowej?
– Za∏o˝enia te oraz program obchodów zosta∏y starannie przygotowane
w Urz´dzie do Spraw Kombatantów
i Osób Represjonowanych, przekonsultowane z wieloma innymi instytucjami,
a przede wszystkim z najbardziej zainteresowanymi, czyli uczestnikami walk.
ZgodziliÊmy si´, ˝e nale˝y ukazaç
i utrwaliç pami´ç o udziale Polski w walce z faszyzmem, byliÊmy przecie˝ czwartà pod wzgl´dem liczebnym si∏à w koalicji antyhitlerowskiej, stàd te˝ ustanowienie medalu okolicznoÊciowego „Pro
Memoria”. OczywiÊcie, by∏a to wyjàtkowa okazja, by oddaç raz jeszcze ho∏d
tym, którzy walczyli i cierpieli w imi´
obrony niepodleg∏oÊci Ojczyzny. Ale to
nie wszystko, uroczystoÊci mia∏y byç
istotnym czynnikiem prze∏amywania
animozji, budowania wzajemnego zaufania mi´dzy pokoleniami i narodami.
Z tej to przyczyny bardzo cieszy∏ udzia∏
delegacji szkó∏ dziedziczàcych tradycje
polskich jednostek bioràcych udzia∏ w II
wojnie Êwiatowej, a tak˝e udzia∏ delegacji weteranów z innych krajów.

Fot. Ewa Dumin

Rozmowa z zast´pcà kierownika Urz´du do
Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych
wiceministrem Jerzym Koz∏owskim
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go uczestniczyli w uroczystoÊciach w Bolonii, Wilhelmshaven, Oberlangen.
Najbardziej wzruszajàcy moment?
– By∏o ich wiele. Jeden z uczestników
uroczystoÊci w Zgorzelcu odnalaz∏ po 60
latach grób swojego ojca, który zginà∏
podczas walk w rejonie Budziszyna,
a jedna z kombatantek – grób swojego
narzeczonego. Wzruszy∏ mnie wyst´p
ponad 540-osobowego zespo∏u artystycznego harcerzy w Teatrze na Wyspie
w ¸azienkach, który odby∏ si´ 8 maja.
Pada∏ deszcz, wia∏ wiatr, a ponad tysiàc
kombatantów z za∏zawionymi oczami
dotrwa∏o do koƒca. Wzruszajà i pochwa∏y zawarte w licznych listach, podzi´kowania. I tylko wcià˝ powtarza∏a
si´ uwaga: szkoda, ˝e tak póêno nasta∏a
normalnoÊç. NormalnoÊç, przy której
mogliÊmy obecnoÊç Polski zaznaczyç
wsz´dzie tam, gdzie obchodzono wielkie
rocznice i Êwi´towano zakoƒczenie wojny, jeszcze w 2004 roku pod Monte Cassino i na pla˝ach Normandii, a w tym roku obok wy˝ej wymienionych: w Moskwie, Berlinie, Wilhelmshaven, czy
wreszcie po raz pierwszy od zakoƒczenia wojny w Londynie.
OÊmielam si´ jednak zauwa˝yç, ˝e
o tym wszystkim ma∏o si´ mówi∏o, pisa∏o.
– Paradoksalnie dlatego w∏aÊnie, ˝e
nie by∏o negatywnych sensacji. Ârodki
masowego przekazu utrwali∏y przebieg
tych najwi´kszych uroczystoÊci: Auschwitz (OÊwi´cim), Bolonia (w roku
ubieg∏ym Monte Cassino), Warszawa,
Wroc∏aw. S∏abiej wypad∏y przekazy
z Ko∏obrzegu, Siekierek, Zgorzelca,
Wilhelmshaven. O wszystkich pisa∏ nasz
„Kombatant”.
Nigdy doÊç podzi´kowaƒ tym, co na nie
zas∏u˝yli...
– Na pewno tak. Nale˝à si´ one organizacjom kombatanckim, wojsku, harcerzom, policji, w∏adzom samorzàdowym,
przedstawicielom duchowieƒstwa, dyrektorowi Parku ¸azienkowskiego i tak
mo˝na wyliczaç d∏ugo. To tak˝e cieszy.
Do∏àczam si´ i ja do gratulacji, dzi´kuj´ za rozmow´.
Rozmawia∏ Adam DOBRO¡SKI
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Narada z pe∏nomocnikami do spraw kombatantów

Podsumowania i za∏o˝enia
na przysz∏oÊç
29 czerwca br. w siedzibie Urz´du do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych odby∏a si´ narada z udzia∏em pe∏nomocników wojewodów do spraw kombatantów. W spotkaniu uczestniczyli: dyrektor
Departamentu Stowarzyszeƒ i Spraw Socjalnych – Krzysztof Skolimowski oraz dyrektor Departamentu Wojskowego – Jan Ozga.
a poczàtku narady podsumowano
przebieg obchodów 60. rocznicy
zakoƒczenia II wojny Êwiatowej
w Europie. Oceniajàc uroczystoÊci rocznicowe zarówno w kraju, jak i za granicà,
których wspó∏organizatorem cz´sto by∏
Urzàd do Spraw Kombatantów i Osób
Represjonowanych, dyrektor Jan Ozga
wyrazi∏ satysfakcj´ i podkreÊli∏, ˝e mia∏y
one wyjàtkowà rang´ i podnios∏y charakter. Mówiono tak˝e o ogromnym zainteresowaniu Êrodowisk kombatanckich Medalem „Pro Memoria” od niedawna
nadawanym przez kierownika Urz´du
osobom i instytucjom szczególnie zas∏u˝onym w utrwalaniu pami´ci historycznej.
Dyrektor Krzysztof Skolimowski zwróci∏
si´ do przedstawicieli wojewodów, aby
przekazali do Urz´du szczegó∏owe informacje dotyczàce obchodów rocznicy, zorganizowanych na szczeblu lokalnym.
Kolejnym punktem narady by∏o omówienie realizacji przez powiaty zadaƒ, wynikajàcych z ustawy o kombatantach oraz
niektórych osobach b´dàcych ofiarami
represji wojennych i okresu powojennego
z 24 stycznia 1991 r., zwiàzanych z opiekà
zdrowotnà i socjalnà nad Êrodowiskiem
kombatanckim. Dyrektor Krzysztof Skolimowski mówi∏ o koniecznoÊci bie˝àcego
analizowania sytuacji ˝yciowej kombatantów i podejmowania w tym zakresie istotnych inicjatyw. Apelowa∏ równie˝, by pe∏nomocnicy informowali wojewodów o potrzebie zdecydowanego o˝ywienia wspó∏pracy ze Êrodowiskiem kombatanckim.
Podczas spotkania omówiono tak˝e zadania administracji rzàdowej i samorzàdów terytorialnych w zakresie roztoczenia
adekwatnej do potrzeb opieki nad Kawalerami Orderu Wojennego Virtuti Militari.
Na zakoƒczenie dyrektor Departamentu Stowarzyszeƒ i Spraw Socjalnych przypomnia∏ o nowych zasadach odp∏atnoÊci

N

za pobyt w Domach Kombatanta. Obecnie ka˝dy powiat okreÊla koszt pobytu
w Domu Pomocy Spo∏ecznej. Do koƒca
2003 r. kombatant wnosi∏ odp∏atnoÊç za
pobyt w Domu Pomocy Spo∏ecznej w wysokoÊci 70% swojego dochodu, jednak nie
wi´cej ni˝ 922 z∏. Ró˝nic´ pomi´dzy wnoszonymi op∏atami a faktycznymi kosztami
pobytu finansowa∏ bud˝et paƒstwa.
Od stycznia 2004 r. zmieni∏y si´ przepisy dotyczàce odp∏atnoÊci za pobyt w Domu Pomocy Spo∏ecznej, zgodnie z którymi odp∏atnoÊç ta ustalana jest na poziomie Êredniego miesi´cznego kosztu utrzymania mieszkaƒca w domu. Starosta na
wniosek dyrektora domu ustala jego wysokoÊç w powiatowym Domu Pomocy
Spo∏ecznej i og∏asza w wojewódzkim
dzienniku urz´dowym, nie póêniej ni˝ do
31 marca ka˝dego roku.
Do wnoszenia op∏at za pobyt w Domu
Pomocy Spo∏ecznej obowiàzani sà w kolejnoÊci:
• mieszkaniec domu, nie wi´cej jednak
ni˝ 70% swojego dochodu;
• ma∏˝onek, zst´pni przed wst´pnymi –
zgodnie z umowà zawartà z kierownikiem OÊrodka Pomocy Spo∏ecznej,
ustalajàcà wysokoÊç ponoszonej przez
nich op∏aty za pobyt osoby umieszczonej w Domu Pomocy Spo∏ecznej;
• gmina, z której osoba zosta∏a skierowana do Domu Pomocy Spo∏ecznej –
w wysokoÊci ró˝nicy mi´dzy Êrednim
kosztem utrzymania w Domu Pomocy
Spo∏ecznej a op∏atami wnoszonymi
przez osoby, o których mowa wy˝ej.
Je˝eli 70% dochodu mieszkaƒca, odpowiada Êredniemu miesi´cznemu kosztowi utrzymania w Domu Pomocy Spo∏ecznej, osoby, o których mowa wy˝ej, nie
sà obowiàzane do wnoszenia op∏at za jego pobyt.
L. S.
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60. rocznica zakoƒczenia II wojny Êwiatowej w Europie

W dniach 5–9 maja br. na zaproszenie kierownika Urz´du do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, ministra Jana Turskiego, na
obchody 60. rocznicy zwyci´stwa nad hitlerowskimi Niemcami przyjecha∏o do Warszawy ponad 180 osób z Australii, Bia∏orusi, Czech, Danii,
Estonii, Francji, Kanady, Litwy, ¸otwy, Meksyku,
Mo∏dawii, Niemiec, Rosji, Stanów Zjednoczonych, Ukrainy i Wielkiej Brytanii. Z uwagi na uroczystoÊci w krajach zamieszkania nie mogli przybyç polscy weterani m.in. z Belgii, Holandii i Izraela. Niektórzy z zaproszonych z ˝alem informowali tak˝e Urzàd, ˝e ze wzgl´du na stan zdrowia
nie mogà przyjechaç do Polski.

Fot. Jan P. Sobolewski
W warszawskich ¸azienkach Królewskich

Zjazd kombatantów i osób represjonowanych z zagranicy z okazji
60. rocznicy zakoƒczenia II wojny Êwiatowej w Europie

ByliÊmy uznani, docenieni,
uhonorowani…
o raz drugi od czasu pami´tnego
Âwiatowego Zjazdu Kombatantów, który odby∏ si´ w 1992 r., do
naszego kraju zjecha∏a z zagranicy liczna grupa przedstawicieli polskich organizacji kombatanckich. GoÊcie reprezentowali wszystkie najwi´ksze Êrodowiska weteranów II wojny Êwiatowej –
˝o∏nierzy Wojny Obronnej 1939 roku,
Polskich Si∏ Zbrojnych na Zachodzie,
Wojska Polskiego na Wschodzie, Armii
Krajowej, a tak˝e Armii Radzieckiej.
Liczne grono stanowili równie˝ rozsiani
po Êwiecie Sybiracy.
Weterani z zagranicy oraz niedu˝a
grupa dzia∏aczy kombatanckich z ró˝nych regionów naszego kraju zostali zakwaterowani w hotelach Campanile
i Kyriad w centrum Warszawy.
6 maja br. goÊcie wzi´li udzia∏
w spotkaniu w Pa∏acu Prezydenckim,
a wieczorem uczestniczyli w Mszy
Êwi´tej przed Katedrà Polowà Wojska
Polskiego.
Kolejny dzieƒ wype∏ni∏y zwiedzanie
Muzeów Wojska Polskiego i Powstania
Warszawskiego oraz objazd po najciekawszych zakàtkach Warszawy. Po po∏udniu weterani udali si´ do Weso∏ej,
gdzie stacjonuje 1 Warszawska Brygada
Pancerna im. Tadeusza KoÊciuszki. Tu
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mieli mo˝liwoÊç obejrzenia sprz´tu bojowego, pokazów ˝o∏nierskiej sprawnoÊci oraz wyst´pów wojskowych zespo∏ów artystycznych. „Spotkanie ˝o∏nierskich pokoleƒ” zakoƒczy∏a wspólna biesiada, na której nie zabrak∏o tradycyjnej
˝o∏nierskiej grochówki.
Tego samego dnia dziewi´cioosobowa reprezentacja weteranów z zagranicy uda∏a si´ wraz z Prezydentem RP na
uroczystoÊci do Wroc∏awia.
Ranek 8 maja rozpoczà∏ si´ nabo˝eƒstwem ekumenicznym w Bazylice Êw.
Krzy˝a na Krakowskim PrzedmieÊciu.
Po nabo˝eƒstwie uczestnicy zjazdu
przeszli na plac Pi∏sudskiego, aby wziàç
udzia∏ w centralnych uroczystoÊciach
paƒstwowych przed Grobem Nieznanego ˚o∏nierza. Wieczorem zaÊ obejrzeli
w Teatrze na Wyspie w ¸azienkach koncert zespo∏ów artystycznych Zwiàzku
Harcerstwa Polskiego.
Tych kilka dni sp´dzonych w Warszawie dostarczy∏o naszym goÊciom wielu
wra˝eƒ i wzruszeƒ, czego dowodem sà
liczne podzi´kowania sk∏adane na r´ce
kierownika Urz´du i pracowników zaanga˝owanych bezpoÊrednio w organizacj´ zjazdu.
Jan P. SOBOLEWSKI

MARIAN E. PRUSEK – prezes, STEFAN REGULSKI – sekretarz Oddzia∏u w Chicago, Illinois, Ko∏a By∏ych ˚o∏nierzy Armii Krajowej:
URZÑD DO SPRAW KOMBATANTÓW
I OSÓB REPRESJONOWANYCH
Pan Minister JAN TURSKI
˚o∏nierze Armii Krajowej Oddzia∏u w Chicago
przesy∏ajà serdeczne podzi´kowanie za umo˝liwienie naszym Kolegom uczestniczenia w „Spotkaniu ˝o∏nierskich pokoleƒ”. Krzywdzàce losy
i sankcje polityczne, które powodowa∏y, ˝e ˝o∏nierze tworzàcy w trudnych czasach monolit patriotyczny zostali rozp´dzeni po ró˝nych kontynentach. Te okolicznoÊci spowodowa∏y, ˝e i na kontynencie amerykaƒskim by∏a i jest znaczna liczba
˝o∏nierzy Armii Krajowej.
Do pana Ministra kierujemy s∏owa wdzi´cznoÊci, które prosimy równie˝ przekazaç pani Franciszce Gryko i panu Janowi Sobolewskiemu, za
zaanga˝owanie i trosk´ (...).
STEFAN ZADRÓ˚NY z Montrealu:
Tegoroczne obchody (…) by∏y tak jakby tylko
dla nas, dla weteranów i innych zaproszonych goÊci. Taka ekskluzywnoÊç by∏a serdecznie przyj´ta
przez zaproszonych.
JERZY LIPOWICZ, prezes Ko∏a By∏ych ˚o∏nierzy Armii Krajowej, Samodzielny Oddzia∏
we Francji:
Szanowny Panie Ministrze, pozwalamy sobie
przes∏aç na Jego r´ce podzi´kowanie za zorganizowanie uroczystoÊci 60. rocznicy zakoƒczenia
II wojny Êwiatowej, w czasie której my, Polacy,
ponieÊliÊmy tyle ofiar.
Mimo ˝e 8 maja by∏ dniem „symbolicznej wolnoÊci”, bo, pozbywajàc si´ okupacji hitlerowskiej,
znaleêliÊmy si´ pod okupacjà stalinowskà, to jednak by∏ on dniem wyzwolenia obozów jenieckich
i koncentracyjnych. Pozwoli∏ nam te˝ na rozpocz´cie odbudowy naszej ukochanej, bohaterskiej
Warszawy. Droga do wolnoÊci by∏a d∏uga, lecz
owocna i skuteczna. Nie wolno, ˝eby posz∏a w zapomnienie. JesteÊmy Panu Ministrowi wdzi´czni,
˝e nie zapomniano o nas, by∏ych AK-owcach –
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60. rocznica zakoƒczenia II wojny Êwiatowej w Europie
weteranach. Od˝y∏y w nas wspomnienia z m∏odoÊci i walki o wolnoÊç Ojczyzny. ByliÊmy myÊlami
z tymi, którzy oddali za Nià ˝ycie.
Wyra˝amy uznanie i doceniamy trudnà prac´
organizatorów uroczystoÊci (…), którzy z tak
wielkim oddaniem i cierpliwoÊcià zajmowali si´
nami.
HENRYK ÂCIGA¸A z USA:
W imieniu Ko∏a Karpatczyków – 3 DSK,
Zwiàzku Sybiraków w USA, 90 Placówki Stowarzyszenia Weteranów Armii Polskiej w Ameryce
oraz jako przewodniczàcy Historycznej Fundacji
i Centrum 2 Korpusu w Orchard Lake, pragn´
wyraziç podzi´kowanie Panu Ministrowi Janowi
Turskiemu i Ca∏emu Zespo∏owi z Urz´du do
Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych
za wspania∏e przyj´cie mnie i wszystkich reprezentantów. ˚ycz´ du˝o zdrowia i si∏ do dalszej chwalebnej pracy.
ZYGMUNT WENG¸OWSKI, prezes Stowarzyszenia Weteranów Wojska Polskiego ˚ytomierszczyzny na Ukrainie:
Serdecznie dzi´kuj´ Paƒstwu za uwag´ i za
wszystko, co zrobiliÊcie dla naszych weteranów
z ˚ytomierszczyzny.
JÓZEF KARNACEWICZ z Estonii:
Serdecznie dzi´kuj´ i Bóg zap∏aç Panu Kierownikowi Urz´du do Spraw Kombatantów i Osób
Represjonowanych, Janowi Turskiemu, ˝e zaprosi∏ mnie na uroczystoÊç 60. rocznicy zwyci´stwa
nad hitlerowskimi Niemcami w dniach 6–8 maja
br. (…) Przyjmowano nas wsz´dzie z ca∏ego serca
i goszczono tak, ˝e ka˝dy z nas by∏ zadowolony, ˝e
naród Polski jest wolny.
JANINA GIECZEWSKA, p.o. prezesa Polskiej
Sekcji Wileƒskiej Wspólnoty Wi´êniów Politycznych i Zes∏aƒców, Wilno:
Nasz kilkudniowy pobyt w Warszawie by∏
wspania∏y! MieszkaliÊmy wygodnie w hotelu
Campanile (…). Na ka˝dym kroku odczuwaliÊmy trosk´ o nasze dobre samopoczucie ze strony
organizatorów tej wielkiej imprezy.
Serdeczne dzi´ki sk∏adamy wi´c Panu Janowi
Turskiemu i Panu Janowi Krystkowi oraz Paniom
– Franciszce Gryko, Jolancie Adamskiej i Panu
Janowi P. Sobolewskiemu, którzy bezpoÊrednio
nam towarzyszyli podczas pobytu.
To oni pomyÊleli o najdrobniejszych szczegó∏ach, przygotowujàc si´ do przyj´cia rodaków
z ca∏ego Êwiata.
KRYSTYNA POMERENKE z Wielkiej Brytanii:
Ju˝ samo zaproszenie na t´ uroczystoÊç by∏o
dla mnie zaszczytem. Ca∏y przebieg obchodów by∏
bardzo dok∏adnie rozplanowany, przewidziany na
ka˝dà sytuacj´ (parasole!), ka˝dy z nas by∏ traktowany z szacunkiem i wyrozumia∏oÊcià oraz
z wielkà cierpliwoÊcià (z uwagi na nasz wiek).
Wizyta w Pa∏acu Prezydenckim by∏a dla nas wyró˝nieniem, bioràc pod uwag´, ˝e nie wszyscy rodacy w kraju majà t´ okazj´. Zwiedzanie Muzeum Powstania Warszawskiego by∏o wielkim prze˝yciem,

KOMBATANT 2005 nr 8

szczególnie dla AK-owców. UroczystoÊç zmiany
warty i z∏o˝enie wieƒców na Grobie Nieznanego
˚o∏nierza pog∏´bi∏y uczucie patriotyzmu i wdzi´cznoÊç za mo˝liwoÊç uczestniczenia w tej ceremonii.
Spotkanie z ˝o∏nierzami 1 Warszawskiej Brygady Pancernej da∏o nam okazj´ do dumy. (...)
Wspania∏ym zakoƒczeniem uroczystoÊci by∏a wizyta w ¸azienkach. Wyst´py harcerzy i harcerek
w Teatrze Na Wodzie – poczàwszy od ma∏ych
szkrabów do baletu starszych – wywo∏ywa∏y emocje nie do opisania. CzegoÊ tak pi´knego nie widzia∏am i pewnie nie zobacz´.
WANDA ZWIERZY¡SKA z Wielkiej Brytanii:
ByliÊmy uznani, docenieni, uhonorowani przy
wszystkich okazjach, a przemówienia zwiàzane
z uroczystoÊcià odpowiada∏y naszym poglàdom,
tych – kiedyÊ ignorowanych – kombatantów z Zachodu. Tym razem s∏yszeliÊmy s∏owa, które cieszy∏y nasze serca i z tych serc Êlemy wszystkim zaanga˝owanym w uÊwietnienie obchodów jak najserdeczniejsze podzi´kowania. Pisz´ to w liczbie
mnogiej, bo wiem, ˝e wszyscy czuliÊmy podobnie.
WANDA LESISZ, prezes Ko∏a By∏ych ˚o∏nierzy Armii Krajowej – Oddzia∏ Manchester
w Wielkiej Brytanii:
Wszyscy byliÊmy zachwyceni wspania∏à organizacjà i troskliwoÊcià, jakà nas Paƒstwo darzyli
podczas ca∏ego pobytu.
IRENA HRYNKIEWICZ, sekretarz generalny
Zwiàzku Polskich Spadochroniarzy w Wielkiej
Brytanii:
Chcia∏abym bardzo serdecznie podzi´kowaç
Paniom i Panom, którzy mnie spotkali i odwieêli
na lotnisko i tak mile zajmowali si´ nami wszystkimi podczas pobytu na uroczystoÊciach w Warszawie. Nie wymieniam nazwisk, bo ich nie znam,
ale bardzo dzi´kuj´ za serdecznoÊç i ˝yczliwoÊç.
DANUTA GRADOSIELSKA z Wielkiej Brytanii:
Z g∏´bi serca pragn´ podzi´kowaç za wspania∏à goÊcinnoÊç, za msze Êw., za wszystkie imprezy
i wycieczki, dzi´kuj´ za prezenty, a nade wszystko
za medal PRO MEMORIA. By∏am tu delegatkà
z sekcji Ko∏a Kobiet ˚o∏nierzy, a równoczeÊnie reprezentowa∏am Ko∏o Stowarzyszenia Polskich
Kombatantów Nr 316 Kompanii Transportowej
PWSK, którego prezesem jestem od 20 lat. Zawsze z wdzi´cznoÊcià b´d´ pami´ta∏a Paƒstwa
dobrà organizacj´ i troskliwà opiek´, szczególnie
przy tak licznym udziale weteranów potrzebujàcych specjalnej uwagi.
WIES¸AWA BEREèNICKA z Wielkiej Brytanii:
Przesy∏am najserdeczniejsze podzi´kowania
wszystkim organizatorom za tak wspania∏e przyj´cie nas w Warszawie. Wszystko by∏o zapi´te na
ostatni guzik. Wszyscy byli bardzo troskliwi, pomocni i dobrze poinformowani. OkazaliÊcie du˝o serca i cierpliwoÊci malejàcej ju˝ grupie weteranów.

Przedstawiciele polskich
placówek dyplomatycznych
za granicà informujà
Mo∏dawia
Piotr MARCINIAK, Ambasador RP w Kiszyniowie:
Ambasada RP w Kiszyniowie w Mo∏dawii
we wspó∏pracy z Urz´dem do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych oraz
miejscowym zwiàzkiem kombatanckim zorganizowa∏a wyjazd na uroczystoÊci rocznicowe w Polsce (6–8 maja br.) grupy dziewi´ciu weteranów, uczestniczàcych w operacjach wojskowych na terenie Polski w szeregach 1 Armii Wojska Polskiego i Armii
Czerwonej, w tym w walkach o Warszaw´ we
wrzeÊniu 1944 r. i w styczniu 1945 r. Entuzjastyczne relacje z tej wizyty przedstawi∏y
rozg∏oÊnie radiowe i telewizyjne.
Ponadto Ambasador Piotr Marciniak
poinformowa∏ nasz Urzàd, ˝e w ramach
obchodów 60. rocznicy zwyci´stwa nad hitlerowskimi Niemcami, 10 maja br. w Ambasadzie RP w Kiszyniowie – 21 weteranom Wojska Polskiego i Armii Czerwonej,
uczestniczàcym w walkach na ziemiach
polskich i posiadajàcym polskie odznaczenia bojowe, wr´czono Medale „Pro Memoria”, przyznane przez kierownika Urz´du do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Podnios∏a uroczystoÊç by∏a
filmowana przez cztery stacje telewizyjne
oraz relacjonowana przez paƒstwowe radio, a informacje o niej ukaza∏y si´ tego
samego dnia we wszystkich g∏ównych wydaniach wiadomoÊci.

Pakistan
Ireneusz MAKLES, Konsul Generalny RP w Karaczi:
Uprzejmie informuj´ Pana Ministra, ˝e
9 czerwca br. dokona∏em uroczystego wr´czenia Medalu „Pro Memoria” za zas∏ugi
w walce o niepodleg∏oÊç Polski podczas
II wojny Êwiatowej – pani Zofii Turowicz,
˝onie W∏adys∏awa Turowicza, genera∏a lotnictwa Pakistaƒskich Si∏ Powietrznych. Genera∏ W. Turowicz wniós∏ wielki wk∏ad
w stworzenie Pakistaƒskich Si∏ Powietrznych. Wr´czenie Medalu wykorzysta∏em do
spotkania si´ ze Êrodowiskiem dziennikarskim i przekazania materia∏ów o wk∏adzie
Polski w zwyci´stwo nad faszyzmem jako
czwartej pod wzgl´dem wielkoÊci armii koalicji antyhitlerowskiej. Na skutek naszych
dzia∏aƒ, po wr´czeniu medalu, ukaza∏o si´
w najwa˝niejszych dziennikach szeÊç informacji i artyku∏ów prasowych i jest zapowiadana publikacja dalszych.

Oprac. Franciszka GRYKO
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Obchody 60. rocznicy zakoƒczenia II wojny Êwiatowej
— Londyn, 10 lipca 2005 r.

Kombatanci z Polski po raz pierwszy wzi´li udzia∏ w brytyjskich
uroczystoÊciach rocznicy zakoƒczenia II wojny Êwiatowej

Londyn upami´tnia
„W mi∏oÊciwej obecnoÊci Jej Królewskiej
MoÊci, Premier i Rzàd Jej Królewskiej
MoÊci Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Pó∏nocnej Irlandii posy∏a
zaproszenie dla […] do wzi´cia udzia∏u
w Pamiàtkowym Wydarzeniu Zadumy
i Wspomnienia na (Placu) Parad Gwardii Konnej (w Londynie), w niedziel´ 10
lipca 2005 o godzinie 2:30 po po∏udniu”.
akie brzmienie posiada∏ fragment dokumentacji przys∏anej ka˝demu
uczestnikowi Wydarzenia, które nazywano tak˝e Festiwalem – i nie by∏a to grzecznoÊciowa formu∏ka, bowiem gdzie tylko pojawi∏a si´ królowa El˝bieta II, zaraz te˝ mo˝na by∏o dostrzec Tony’ego Blaire’a, chocia˝
bez kompletu swojego rzàdu, ale za to rodzina królewska dopisa∏a niemal w komplecie.
Obchody 60. rocznicy zakoƒczenia II wojny
Êwiatowej zaplanowano w taki sposób, a˝eby
wypada∏y pomi´dzy datami zakoƒczenia dzia∏aƒ wojennych w Europie (VE-Day – 8 maja)
i zwyci´stwa nad Japonià (VJ-Day – 1 wrzeÊnia) – jako ˝e Wielka Brytania by∏a krajem,
który toczy∏ zmagania z nazizmem na ró˝nych
kontynentach.
Przygotowania do Festynu trwa∏y wiele
miesi´cy. W tym czasie Wielka Brytania obj´∏a przewodnictwo w Unii Europejskiej, wygra∏a przetarg na organizacj´ Igrzysk Olimpijskich, sta∏a si´ gospodarzem Szczytu G8 –
przywódców najbogatszych krajów Êwiata.
I nagle nastàpi∏ kryzys. Bojownicy muzu∏maƒscy zdetonowali bomby na stacjach metra
londyƒskiego, zabijajàc ponad 50 osób (równie˝ Polaków) i kilkaset innych raniàc. Trzy
dni przed 10 lipca, gdy wszystko by∏o ju˝ zapi´te na ostatni guzik.
Zacz´∏y si´ goràczkowe rozwa˝ania: odwo∏aç Festiwal czy mimo wszystko kontynuowaç? Wtedy to pojawi∏ si´ w telewizji premier Tony Blair, niczym legendarny Winston
Churchill, wypowiadajàc s∏awetne s∏owa:
Nikt nie b´dzie nam dyktowa∏, jak mamy si´ zachowywaç we w∏asnym kraju…
Nabo˝eƒstwo w Westminster Abbey
(11.00–12.00)
W Opactwie Westminsterskim zgromadzi∏o
si´ oko∏o 2000 weteranów. Przyby∏ premier To-
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ju˝ od godziny 9.00. Po przejÊciu drobiazgowej kontroli antyterrorystycznej, wchodzi∏o
si´ do obszernego parku, w którym urzàdzono Centrum Weteranów. Tu spotyka∏y si´
przybywajàce delegacje bàdê pojedyncze osoby ze swoimi dawnymi kolegami, a tak˝e rodziny weteranów. Przewidziano udzia∏ 11 000
widzów. Nad Centrum unosi∏ si´ olbrzymi balon zaporowy na uwi´zi, zupe∏nie jak w czasie
wojny nad najwa˝niejszymi miastami brytyjskimi. Balony takie by∏y postrachem zarówno
dla lotnictwa niemieckiego, jak i brytyjskiego,
bowiem zderzenie z jego pow∏okà powodowa∏o gwa∏towne wydostanie si´ gazu zapalajàcego, który wywo∏ywa∏ po˝ar w najechanym
samolocie.

ny Blair oraz 12-osobowa rodzina królewska.
Opactwo uchodzi za najwa˝niejszà Êwiàtyni´
dla monarchii brytyjskiej, miejsce koronowania
królów. Dostojnà par´ witali: dziekan Kapitu∏y
Westminsteru, biskup dr Wesley Carr; prymas
Anglii, arcybiskup Canterbury dr Rowan Williams; zarzàdca wojskowy opactwa, genera∏
David Burden. Królowa z∏o˝y∏a kwiaty przed
pomnikiem „Rzezi Niewiniàtek”, ofiar przeÊladowaƒ religijnych, które wiele lat temu, w Betlejem, postrada∏y ˝ycie z rozkazu króla Heroda. Normalnie
„Âwi´to Niewiniàtek” obchodzà
Brytyjczycy 28 grudnia, ale dzisiaj uznali, ˝e zamachy w Londynie przypominajà tamto zdarzenie. Podczas nabo˝eƒstwa
przemawia∏o grono dostojników, nawiàzujàc do czwartkowej tragedii. Po mszy, rodzina
królewska powróci∏a do Buckingham Palace na lunch.
W ogrodach pa∏acu BuckinOpactwo Westminsterskie
gham (13.00–14.15)
W przepi´knych ogrodach
okalajàcych rezydencj´ królewskà Buckingham Palace,
rodzina monarsza spotka∏a si´
z 2000 weteranów, spoÊród
których cz´Êç uczestniczy∏a ju˝
w nabo˝eƒstwie w Westminster Abbey. Posi∏ki wydawane
by∏y w formie „szwedzkiego
sto∏u”, dzi´ki czemu zebrani
mogli wybieraç potrawy wedle
w∏asnego gustu, a ponadto UroczystoÊci na placu Defilad Gwardii Konnej
uzyskali swobod´ ruchu, krà˝àc pomi´dzy grupkami dyskutujàcych uczestników. W koƒcowej fazie, do rodziny królewskiej do∏àczyli delegaci z Walii
(ksià˝´ta Karol, Harry i ksi´˝na Camilla), którzy potem towarzyszyli królowej podczas
g∏ównej uroczystoÊci na placu
Defilad Gwardii Konnej.
Festiwal Horse Guards Parade
(14.30–16.15)
Rejon uroczystoÊci by∏ do- Uczestnicy polskiej delegacji przed pomnikiem Lotników
Polskich w Northolt
st´pny posiadaczom zaproszeƒ
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Obchody 60. rocznicy zakoƒczenia II wojny Êwiatowej
— Londyn, 10 lipca 2005 r.
Sporà atrakcj´ stanowi∏o Living Museum,
˚ywe Muzeum, urzàdzone specjalnie do obs∏ugi tej uroczystoÊci i prezentujàce szereg
wystaw.
Plac, na którym ustawiono ogromnà zadaszonà scen´ os∏oni´tà z trzech boków jak do
koncertu rockowego, trybuny honorowe
i krzese∏ka dla weteranów (niestety nieprzys∏oni´te dachem, co przy 30-stopniowym upale dawa∏o si´ we znaki), znajdowa∏ si´ mi´dzy
alejà, którà doje˝d˝a∏a na pokazy Gwardia
Królewska, a rozleg∏ymi budynkami Ministerstwa Obrony przy ulicy Whitehall. Flagi
lotnictwa, marynarki i piechoty powiewajàce
na dachach pozwala∏y zorientowaç si´, które
kwarta∏y zabudowaƒ u˝ytkowane sà przez dany rodzaj si∏ zbrojnych. Na dachach Ministerstwa dostrzega∏o si´ stanowiska strzelców wyborowych, a wysoko w górze, podczas przerw
w spektaklu krà˝y∏ Êmig∏owiec uczestniczàcy
w akcji zapewnienia spokoju.

Sk∏ad polskiej delegacji
Pancerni: W∏adys∏aw Dwojak, Janusz
Go∏uchowski, Eustachy Jaroszenko,
Franciszek Korcz, Mieczys∏aw Âcie˝yƒski. Lotnictwo: Jan Henryk Janczak,
Mieczys∏aw Naruszewicz, Aleksander
Paw∏owski, Edmund Próchnicki. Marynarka Wojenna: Kazimierz D´bski, Zygmunt Soko∏owski. Spadochroniarze:
Czes∏aw Stawski, Mieczys∏aw Tymiƒski.
Piechota: Aleksander Bia∏y, Stanis∏aw
Dawid. ¸àcznoÊç: Adam Heczko. Saperzy: Henryk Kastrau. Opiekunowie: Anna Wyka, Tadeusz Kurcyk. Kierownik
delegacji: Andrzej Janczak.
O 14.30 na trybun´ zacz´li wchodziç cz∏onkowie rodziny królewskiej. O 14.35 powita∏
zebranych gospodarz spektaklu Simon Callow, popularny aktor brytyjski. Przez nast´pne dwie i pó∏ godziny, z ogromnym zaanga˝owaniem, skromnoÊcià i taktem wiàza∏ s∏owem
kolejne punkty programu. Nast´pnie na trybun´ wchodzili posiadacze najwy˝szych bojowych odznaczeƒ brytyjskich: Victoria Cross
i George Cross. Legendarny pieÊniarz Bruce
Forsyth zaintonowa∏ pieÊƒ Kiedy Êwiat∏a zab∏ysnà w Londynie. A potem Orkiestra Góralskiej Szkockiej Dywizji Kobziarzy i Werblistów odegra∏a przepi´kny utwór Odleg∏e
wzgórza, który ilustrowany by∏ na wielkich
ekranach telewizyjnych przejazdem karocy
Ciàg dalszy na str. 10
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lipca br. odby∏y si´ w Londynie pod patronatem królowej El˝biety II uroczystoÊci 60. rocznicy zakoƒczenia II wojny Êwiatowej. Strona brytyjska
zwróci∏a si´ z propozycjà uczestnictwa w nich polskich kombatantów,
tych, którzy zamieszkujà w Wielkiej Brytanii oraz tych z Polski.
Wst´pne rozmowy przeprowadzono z Ogólnokrajowym Stowarzyszeniem Kombatantów PSZ na Zachodzie, a nast´pnie z Urz´dem do Spraw Kombatantów i Osób
Represjonowanych. Z Polski zaproszono 20 kombatantów. Po kilku spotkaniach organizacyjnych ustalono list´ osób, które pojadà. Przede wszystkim brano pod uwag´
lotników, marynarzy, 1 Dywizj´ Pancernà i Samodzielnà Brygad´ Spadochronowà
oraz 2 Korpus Polski. Nale˝y podkreÊliç, ˝e organizatorzy – Ministerstwo Obrony
Wielkiej Brytanii – traktowa∏o te uroczystoÊci jako spraw´ wewn´trznà i udzia∏ bra∏y
delegacje Wspólnoty Brytyjskiej. Polacy byli jedynymi kombatantami spoza Wspólnoty, którzy zostali zaproszeni.
Po przylocie do Londynu zostaliÊmy powitani przez attaché wojskowego Ambasady RP, konsula generalnego oraz attaché wojskowego i morskiego Ambasady Wielkiej Brytanii w Warszawie, który czuwa∏ nad nami i opiekowa∏ si´ podczas uroczystoÊci. Dwóch naszych kombatantów ju˝ z lotniska uda∏o si´ do ogrodów w Pa∏acu Buckingham, a reszta odjecha∏a autokarem do Londynu, zatrzymujàc si´ po drodze
w Northolt przy pomniku Lotników Polskich. Po krótkim zwiedzaniu Londynu
z okien autokaru, udaliÊmy si´ na centralnà imprez´ na Horse Guards Parade (plac
Defilad Gwardii Konnej). Sektor, w którym nas posadzono naprzeciwko g∏ównej sceny, by∏ usytuowany przed trybunà g∏ównà, gdzie miejsce zaj´∏a królowa, rodzina królewska i rzàd. Królowa El˝bieta II przyby∏a na uroczystoÊci karetà wraz z m´˝em
w asyÊcie Królewskiej Gwardii Konnej. Na trybunie honorowej miejsca zaj´li kawalerowie najwy˝szego orderu wojennego Victoria Cross. Po odegraniu hymnu brytyjskiego rozpoczà∏ si´ spektakl patriotyczno-wspomnieniowy. Na billboardach pokazywano premiera Arthura Neville’a Chamberlaina, gdy sk∏ada∏ oÊwiadczenie w parlamencie o przystàpieniu do wojny. Pokazywano te˝ niektóre wa˝ne przemówienia premiera Winstona Churchilla. By∏o to wszystko przeplatane muzykà i melodiami tamtych czasów. Nast´pnie przemówi∏a królowa El˝bieta II, po czym pami´ç poleg∏ych
uczczono dwoma minutami ciszy. Ponad 100 000 weteranów zebranych na tym placu defilad w upalnym s∏oƒcu (30°C) sta∏o w ciszy i skupieniu. Potem 12 strza∏ów salwy z okr´tu wojennego zacumowanego na Tamizie odda∏a Royal Navy. Po chwili
wprowadzono 200 sztandarów kombatanckich, w tym 20 polskich, które ∏atwo by∏o
dostrzec, bo chorà˝owie mieli bia∏o-czerwone szarfy, a na drzewcach or∏y.
Po przelocie samolotów uroczystoÊci si´ zakoƒczy∏y. Nast´pnie udaliÊmy si´ do
Ambasady RP, gdzie naszà grup´ i 20 kombatantów polskich z Wielkiej Brytanii przyjà∏ pocz´stunkiem nasz ambasador. Obecny by∏ równie˝ ostatni Prezydent RP na
Uchodêstwie Ryszard Kaczorowski z ma∏˝onkà, attaché wojskowy, attaché wojskowy
brytyjski w Warszawie. Na powitalne przemówienie ambasadora odpowiedzia∏ prezes
Ogólnokrajowego Stowarzyszenia Kombatantów PSZ na Zachodzie kpt. mar. w st.
spocz. Zygmunt Korwin-Soko∏owski. W godzinach wieczornych grupa nasza odjecha∏a do hotelu obok lotniska i rano 11 lipca odlecia∏a do Warszawy. Na pewno ten gest
zaproszenia polskich kombatantów mia∏ zrekompensowaç w jakimÊ stopniu niezaproszenie nas na parad´ zwyci´stwa w 1946 r. Ale lepiej póêno ni˝ wcale. Organizacyjnie impreza by∏a bez zarzutu.
Kpt. mar. w st. spocz. Zygmunt KORWIN-SOKO¸OWSKI
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dziennego Wielkiej Brytanii. Przemówienia
radiowe polityków, zw∏aszcza Winstona Churkrólewskiej, eskortowanej przez liczny od- chilla, ówczesnego premiera Wielkiej Brytanii
dzia∏ gwardzistów konnych. Sprawia∏o to nie- – doskonale modulowane g∏osem przez Rosamowite wra˝enie. W takiej atmosferze berta Hardy’ego. Aktorzy i dziesiàtki statyprzyby∏a na spektakl o godzinie 15.00 para stów w kostiumach z tamtej epoki wykonywakrólewska El˝bieta II i Filip, ksià˝´ Edynbur- li epizody ze zdarzeƒ wojennych w kolejnoÊci
ga, oraz nast´pca tronu Karol, ksià˝´ Walii, chronologicznej od 1939 do 1945 roku. Cerez synem Harrym i drugà ma∏˝onkà Camillà, monia∏ wojskowy uwzgl´dni∏: przemarsz 200
ksi´˝nà Kornwalii. Zebrani powstali z miejsc. pocztów sztandarowych (w tym kilkunastu
Szef Sztabu Generalnego Armii Brytyjskiej polskich), wspólnà modlitw´ pod kierunkiem
genera∏ Sir Michael Walker z∏o˝y∏ uroczysty dr. Davida Cronera, biskupa Armii Brytyjmeldunek. Nast´pnie orkiestra odegra∏a skiej, dwuminutowà chwil´ ciszy, krótkà defihymn narodowy Wielkiej Brytanii.
lad´ wspó∏czesnych samolotów bojowych tyZaczà∏ si´ festiwal kultury wojennej. Taƒce, pu Jaguar, salut artyleryjski z pok∏adu okr´tu
piosenki, opowiadania, dowcipy z ˝ycia co- HMS Belfast.
Nast´pnie królowa powitana
gromkimi oklaskami wyg∏osi∏a
przemówienie, którego fragment brzmia∏: Bohaterowie drugiej wojny Êwiatowej sà natchnieniem dla londyƒczyków w dzisiejszych trudnych chwilach.
O godzinie 16.10 para królewska opuÊci∏a Horse Guards
Parade, wracajàc do Buckingham Palace. Pi´ç minut póêAttaché wojskowy Ambasady RP w Londynie p∏k Marek Lisiak (pierwszy z lewej) rozmawia z kombatantami: Edmun- niej podà˝y∏a za nià rodzina
dem Próchnickim i Aleksandrem Paw∏owskim w Hotelu No- królewska. Tà samà drogà povotel Heathrow
maszerowa∏a orkiestra Trzech
Rodzajów Si∏ Zbrojnych oraz
poczty sztandarowe, dochodzàc do alei The Mall i wzd∏u˝
niej w pobli˝e bramy wejÊciowej do Buckingham Palace.
Defilada powietrzna – The
Mall (17.00–17.15)
Od Pa∏acu Buckingham odchodzi d∏uga, przestronna promenada o nazwie The Mall,
Gazety angielskie pisa∏y: „wojna si´ skoƒczy∏a, a policja zo- która s∏u˝y jako wygodne miejsta∏a uzbrojona”. Nigdy dotàd policjant brytyjski (zwany sce spotkaƒ spo∏eczeƒstwa brypieszczotliwie „Bobby”) nie by∏ uzbrojony
tyjskiego z dworem monarszym. Tak by∏o i dzisiaj, gdy rodzina królewska ukaza∏a si´ na
balkonie Buckingham, obserwujàc stamtàd zapowiadanà
defilad´ samolotów pochodzàcych z drugiej wojny Êwiatowej.
Wówczas The Mall zape∏ni∏o
250 000 ludzi.
By∏a najs∏ynniejsza pora
w dobie brytyjskich zaj´ç – czas
Adres Ambasady RP w Londynie od czasów gen. W∏. Sikor- na herbatk´, czyli 5 o’clock, gdy
skiego (1940) po dzieƒ dzisiejszy
formacja 19 wiekowych samolotów zni˝y∏a si´ nad The Mall,
Ciàg dalszy ze str. 9
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kierujàc si´ w stron´ Pa∏acu Buckingham. Wyprawa podzielona zosta∏a na pi´ç sekcji, w odst´pach dwuminutowych, jedna od drugiej.
Piatà (fina∏owà) sekcj´ stanowi∏y trzy samoloty, na których lata∏y polskie dywizjony:
ci´˝ki bombowiec Avro Lancaster, os∏aniany
po bokach przez myÊliwce Hawker Hurricane i Vickers-Supermarine Spitfire. Hurricane’y odegra∏y najwa˝niejszà rol´ w 1940 r.,
podczas „Bitwy o Angli´”, niszczàc wi´cej
samolotów Luftwaffe ni˝li wszystkie typy samolotów brytyjskich razem wzi´te. W póêniejszych latach wyparte zosta∏y z linii przez
perfekcyjne Spitfire’y, wyprodukowane w 22
odmianach, w ponad 20 000 egzemplarzy,
których nazwy nie cierpia∏ genialny konstruktor R. J. Mitchell. Jego zdaniem, samolot powinien si´ nazywaç Shrew – czyli „j´dza”... Ukoronowanie spektaklu stanowi∏
Lancaster, który historykom wojskowoÊci
kojarzy si´ g∏ównie ze spektakularnà operacjà „Chastise” w maju 1943, podczas której
617 Dywizjon zbombardowa∏ trzy tamy na
Renie, wywo∏ujàc powódê w g´sto uprzemys∏owionym Zag∏´biu Ruhry. Teraz z samolotu tego zrzucono milion czerwonych maków
z papieru, wielkoÊci jednego metra, stanowiàcych symbol weteranów brytyjskich.
Polonica
Trzeba przyznaç, ˝e tym razem Brytyjczycy
okazali lojalnoÊç sojuszniczà. W imponujàcej
broszurze poÊwi´conej II wojnie Êwiatowej
calutkà stron´ formatu A-4 poÊwi´cili Polsce,
a w∏aÊciwie opisowi wk∏adu ˝o∏nierzy polskich w rozgromienie III Rzeszy. Tekst zaczyna si´ nast´pujàco:
Polska by∏a jedynym krajem, który walczy∏
na europejskim teatrze dzia∏aƒ wojennych od
pierwszego do ostatniego dnia tego najwi´kszego zbrojnego konfliktu w dziejach ludzkoÊci. Druga wojna Êwiatowa zacz´∏a si´ podwójnà inwazjà Polski, najpierw przez nazistowskie Niemcy w dniu 1 wrzeÊnia 1939
i wkrótce potem przez Zwiàzek Sowiecki
w dniu 17 wrzeÊnia 1939. Pomimo pora˝ki
w 1939, Polacy kontynuowali formowanie pi´ciu armii, w tym czterech na obczyênie: we
Francji w 1939, w Zjednoczonym Królestwie
w 1940 i dwukrotnie w Zwiàzku Sowieckim:
w 1941 (wyprowadzonà na Bliski Wschód
w 1942) i 1943. Takim sposobem Polacy walczyli na wszystkich frontach drugiej wojny
Êwiatowej: na Zachodzie, na Wschodzie
i w Kraju.
Tekst i zdj´cia Andrzej R. JANCZAK
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60. rocznica zakoƒczenia II wojny Êwiatowej w Europie

Województwo opolskie

Godne uczczenie
Na Opolszczyênie, podobnie jak w ca∏ym kraju, uroczyÊcie obchodzono 60. rocznic´ zakoƒczenia wojny. W przygotowanie
obchodów zaanga˝owa∏y si´ w∏adze administracji rzàdowej,
samorzàdowej, organizacje kombatanckie, m∏odzie˝owe, szko∏y, prasa, radio i telewizja lokalna. Zarzàd Okr´gu ZKRPiBWP
przed∏o˝y∏ redakcjom czasopism wykaz mieszkajàcych na
Opolszczyênie kawalerów Orderu Krzy˝a Virtuti Militari, Krzy˝a
Grunwaldu i uczestników szturmu na Berlin, aby zaprezentowaç ich sylwetki. Organizacje kombatanckie inspirowa∏y szko∏y do tworzenia izb i kàcików pami´ci, organizowania spotkaƒ
z kombatantami oraz nadawania imion bohaterów i formacji
zbrojnych z okresu II wojny Êwiatowej.
roblematyka rocznicowa by∏a
tematem spotkaƒ prezesa Zarzàdu Okr´gu ZKRPiBWP
z dyrektorami gimnazjów i szkó∏ ponadgimnazjalnych. To poskutkowa∏o
pe∏nym zaanga˝owaniem rad pedagogicznych w przygotowanie patriotycznych uroczystoÊci szkolnych. Przedstawiciele w∏adz wojewódzkich i samorzàdowych spotykali si´ z kawalerami Orderu Virtuti Militari, Krzy˝a
Grunwaldu, z kombatantami uhonorowanymi Krzy˝em Walecznych,
Krzy˝em Zas∏ugi z Mieczami i medalami „Zas∏u˝ony na Polu Chwa∏y”.
Wojewódzka uroczystoÊç, podczas
której oddano ho∏d ofiarom i bohaterom II wojny Êwiatowej, odby∏a si´
w Opolu na placu WolnoÊci 8 maja br.
Na uroczystoÊç z∏o˝y∏y si´ przemówienia, Apel Poleg∏ych, z∏o˝enie
kwiatów przed pomnikiem Bojowników o PolskoÊç Âlàska Opolskiego
i ods∏oni´cie tablicy na Êcianie gmachu Urz´du Wojewódzkiego ku czci
˝o∏nierzy walczàcych na wszystkich
frontach.
Podobne
tablice
ods∏oni´to
w Kluczborku, Kamienniku, Lubszy
i Zdzieszowicach. Natomiast w Strzelcach Opolskich ods∏oni´to pomnik
pod nazwà „Pieta Âlàska”, poÊwi´cony ofiarom wojny. UroczystoÊç odby∏a si´ zgodnie z ceremonia∏em wojskowym, uczestniczy∏a w niej kompania honorowa i orkiestra oraz nasz
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krajan, gen. broni Mieczys∏aw Bieniek – dowódca 2 Korpusu Zmechanizowanego, parlamentarzyÊci, wojewoda, marsza∏ek województwa, kombatanci, m∏odzie˝, duchowieƒstwo
trzech wyznaƒ i spo∏eczeƒstwo.
W tym samym dniu ods∏oni´to w Tu∏owicach pomnik ku czci ˝o∏nierzy.
12 maja br. obradowa∏o VII plenum
Zarzàdu Okr´gu ZKRPiBWP w Opolu. Z tej okazji odby∏o si´ tak˝e rocznicowe spotkanie z kombatantami, na
które przyby∏ marsza∏ek województwa Grzegorz Kubat, wicewojewoda
Franciszek Stankala, senator Apolonia Klepacz, dowódca 10 Opolskiej
Brygady Logistycznej – gen. Roman
Klecha, szef Wojewódzkiego Sztabu
Wojskowego – p∏k Antoni Tkacz, komendant Opolskiej Choràgwi ZHP –
hm. Stanis∏aw Ba∏aj, a specjalnie
z Londynu przyjecha∏ kpt. Edward
G∏owacki – uczestnik bitwy o Monte
Cassino. Obecni byli tak˝e prezesi innych stowarzyszeƒ kombatanckich.
Podczas spotkania wr´czono kombatantom Krzy˝e Zes∏aƒców Sybiru,
Z∏oty i Srebrne Medale Opiekuna
Miejsc Pami´ci Narodowej. Niektóre
osoby wyró˝niono odznakà „Za zas∏ugi dla Województwa Opolskiego”,
„Za zas∏ugi dla ZKRPiBWP” oraz
trzech kombatantów otrzyma∏o jubileuszowà odznak´ „Synów Pu∏ku”.
Stefan SZELKA

Moment ods∏oni´cia tablicy pamiàtkowej na
Êcianie ratusza miasta Kluczbork. Na zdj´ciu od
lewej: Stanis∏aw Rakoczy – starosta Kluczborka,
wnuk ˝o∏nierza spod Lenino i Stefan Szelka –
prezes Zarzàdu Okr´gu ZKRPiBWP w Opolu

Ods∏oni´cia tablicy w Zdzieszowicach dokonujà:
Dieter Przewdziug – burmistrz Zdzieszowic i Jerzy
Karkos – prezes Zarzàdu Miejsko-Gminnego
ZKRPiBWP w Zdzieszowicach

Wicewojewoda opolski Franciszek Stankala dekoruje Mieczys∏awa Rzepiel´ – I wiceprezesa Zarzàdu Okr´gu ZKRPiBWP Krzy˝em Zes∏aƒców
Sybiru. Obok stoi W∏adys∏aw Paczkowski –
uczestnik bitwy o Ko∏obrzeg

Delegacja po z∏o˝eniu kwiatów przed pomnikiem
Powstaƒców Âlàskich na Górze Êw. Anny w 84.
rocznic´ wybuchu III Powstania. Od prawej Mieczys∏aw MaÊlak – prezes Zarzàdu Wojewódzkiego
ZB˚ZiORWP, Juliusz Krawacki – prezes Zarzàdu Oddzia∏u Wojewódzkiego Sybiraków i Stefan
Szelka – prezes Zarzàdu Okr´gu ZKRPiBWP
w Opolu
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65. rocznica bitwy 1 Dywizji Grenadierów pod Lagarde i Dieuze

Francja

Oddano ho∏d poleg∏ym
na polach Lotaryngii
Na zaproszenie w∏adz Zwiàzku Rezerwistów i By∏ych Wojskowych
Rzeczypospolitej, w dniach 11–12 czerwca br., przebywa∏a we Francji
40-osobowa delegacja kombatantów z Polski, uczestniczàc w uroczystoÊciach upami´tniajàcych 65. rocznic´ walk 1 Polskiej Dywizji Grenadierów na polach Lotaryngii. WÊród przyby∏ych by∏o kilkunastu
uczestników tamtych wydarzeƒ. Obchody uÊwietnili swojà obecnoÊcià: by∏y Prezydent RP na Uchodêstwie Ryszard Kaczorowski, Konsul Generalny RP w Strasburgu Piotr Szymanowski oraz attaché
obrony przy Ambasadzie RP w Pary˝u kmdr Ireneusz Góreczny. Kierownika Urz´du do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych
reprezentowa∏ dyrektor Departamentu Wojskowego p∏k Jan Ozga.
bchody rozpocz´∏y si´ uroczystoÊcià przy Pomniku Polskich
Grenadierów w Lagarde, w której oprócz goÊci z Polski udzia∏ wzi´li
mieszkaƒcy merostwa, liczne poczty
sztandarowe organizacji kombatanckich regionu lotaryƒskiego. Wa˝nym
akcentem spotkania by∏a ceremonia
uhonorowania miejscowoÊci Medalem
„Pro Memoria”, przyznanym przez ministra Jana Turskiego. Aktu dekoracji
dokona∏ p∏k Jan Ozga, który podzi´kowa∏ za opiek´ nad polskimi miejscami
pami´ci i okazywanà pomoc w organizowaniu uroczystoÊci rocznicowych.
Wszyscy ˝o∏nierze 1 Dywizji Grenadierów, z ràk mera, otrzymali pamiàtkowe
medale. UroczystoÊç zakoƒczy∏a si´ z∏o˝eniem wieƒców i wiàzanek kwiatów.
Dalsza cz´Êç obchodów odby∏a si´
w Sarralbes, gdzie zaproszeni goÊcie

O

Lagarde. Przemawia mer miejscowoÊci

12

i okoliczni mieszkaƒcy z∏o˝yli ho∏d polskim i francuskim ˝o∏nierzom toczàcym
walki w tej cz´Êci linii Maginota. Weterani z Polski zostali przyj´ci przez mera
miasta, a nast´pnie, w muzeum regionalnym, zwiedzili okolicznoÊciowà wystaw´
poÊwi´conà Polskim Si∏om Zbrojnym.
Wzruszajàce chwile prze˝ywaliÊmy na
Cmentarzu Narodowym w Sarrebourg.
Spoczywajà tu szczàtki 77 ˝o∏nierzy genera∏a Bronis∏awa Ducha, poleg∏ych na
polach Lotaryngii. Na p∏ycie pomnika,
usytuowanego wÊród pi´knie utrzymanych i udekorowanych bia∏o-czerwonymi szarfami mogi∏, delegacja nasza
z∏o˝y∏a wiàzanki kwiatów.
Drugi dzieƒ pobytu to uroczystoÊci
w Dieuze. Rozpocz´∏a je uroczysta
Msza Êw. w intencji poleg∏ych ˝o∏nierzy. Na Narodowym Cmentarzu pami´ç ˝o∏nierzy polskich i francuskich

uczci∏y liczne delegacje reprezentujàce
w∏adze regionu, miasta, zwiàzków
i stowarzyszeƒ kombatanckich, a tak˝e
organizacji spo∏ecznych oraz przedstawiciele armii francuskiej. W cz´Êci oficjalnej g∏os zabrali mer Dieuze, prezydent Ryszard Kaczorowski, a w imieniu weteranów pan Franciszek Dekiert. Miasto Dieuze i kilkadziesiàt
osób zosta∏o uhonorowanych polskimi
odznaczeniami. W imieniu Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej, ministra
obrony narodowej oraz kierownika
Urz´du do Spraw Kombatantów
i Osób Represjonowanych Krzy˝e Zas∏ugi, Medale „Za zas∏ugi dla obronnoÊci kraju” i Medale „Pro Memoria”
wr´czyli konsul Piotr Szymanowski
i p∏k Jan Ozga.
Po zakoƒczeniu uroczystoÊci delegacja
z Polski uda∏a si´ do Nancy. Po krótkim

Lagarde. Przy Pomniku Polskich Grenadierów w Lagarde przemawia p∏k Jan Ozga, dyrektor Departamentu Wojskowego Urz´du do
Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych

Nancy. Kombatanci przed polskim koÊcio∏em
katolickim. W pierwszym rz´dzie, w Êrodku –
by∏y Prezydent RP na Uchodêstwie Ryszard
Kaczorowski
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65. rocznica bitwy 1 Dywizji Grenadierów pod Lagarde i Dieuze
zwiedzaniu zabytków na placu Stanis∏awa Leszczyƒskiego, zostaliÊmy przyj´ci
przez mera tego pi´knego miasta.
Pobyt we Francji, mimo bogatego
i napi´tego programu, pozostanie w pami´ci uczestników wyjazdu. Wysoki poziom organizacyjny, ˝yczliwoÊç lokalnych w∏adz, a zw∏aszcza opieka ze strony rodaków zamieszkujàcych Lotaryngi´ zas∏ugujà na szacunek. Szczególne
s∏owa uznania nale˝à si´ panu Czes∏awowi Barteli, prezesowi Zarzàdu G∏ównego Zwiàzku Rezerwistów i By∏ych
Wojskowych Rzeczypospolitej we Francji. Dzi´ki takim ludziom mo˝emy byç
pewni, i˝ pami´ç o polskich ˝o∏nierzach
b´dzie trwaç.
P∏k Jan OZGA
Dyrektor Departamentu
Wojskowego Urz´du
Zdj´cia Alina M. Nowacka

UroczystoÊci na Cmentarzu Narodowym
w Dieuze

Franciszek Dekiert przemawia podczas uroczystoÊci w Dieuze

Przed Pomnikiem w Kwaterze Polskiej na
Cmentarzu Narodowym w Dieuze

KOMBATANT 2005 nr 8

Warszawa

Przy pomniku Grenadierów
W 65. rocznic´ walk 1 Dywizji Grenadierów pod dowództwem gen.
Bronis∏awa Ducha z wojskami hitlerowskimi na linii Maginota – pod
Lagarde, Sarrable i Dieuze – 18 czerwca br. odby∏a si´ uroczystoÊç
z∏o˝enia wieƒców przy pomniku Grenadierów w Warszawie przy alei
Stanów Zjednoczonych.
roczystoÊç poprzedzi∏a Msza
Êwi´ta w pobliskim koÊciele
Matki Bo˝ej Królowej Polskich
M´czenników, podczas której dokonano uroczystego zapalenia zniczy przed
tablicà upami´tniajàcà czyn zbrojny
Grenadierów.
W uroczystoÊci przed pomnikiem
Grenadierów uczestniczyli kombatanci i przedstawiciele stowarzyszeƒ kombatanckich na czele z prezesem Krajowego Zwiàzku by∏ych ˚o∏nierzy Polskich Si∏ Zbrojnych na Zachodzie Stefanem Gawlikiem, przedstawiciele
korpusu dyplomatycznego Francji,
w∏adz dzielnicy, m∏odzie˝ i mieszkaƒcy Warszawy.
W swoim wystàpieniu prezes Stefan
Gawlik przypomnia∏ przebieg wydarzeƒ sprzed 65 laty – walk stoczonych
w 1940 r. we Francji przez 1 Dywizj´
Grenadierów, która by∏a pierwszà
wielkà jednostkà polskà stworzonà po
kl´sce wrzeÊniowej przez Naczelnego
Wodza gen. W∏adys∏awa Sikorskiego
na ziemi francuskiej: Szczególnie zaci´te i krwawe walki odwrotowe stoczy∏a
Dywizja pod Dieuze i Lagarde w dniach
17–19 czerwca 1940 r. w obronie kana∏u Marna–Ren. (...) Podczas gdy walki,
stoczone w koƒcowej, zwyci´skiej fazie
wojny, zosta∏y uwiecznione w pami´ci
Polaków, wiedza o walkach 1 Dywizji
Grenadierów nie dotar∏a do szerszych
kr´gów, bo jej tragiczne dzieje przes∏oni´te zosta∏y w ÊwiadomoÊci spo∏eczeƒstwa niedawnà kl´skà kampanii wrzeÊniowej i jeszcze bardziej kl´skà Francji,
najwa˝niejszego sojusznika Polski w poczàtkowej fazie wojny. (...)
Po wystàpieniach, w imieniu kierownika Urz´du do Spraw Kombatantów
i Osób Represjonowanych, p∏k Miros∏aw Sulej wr´czy∏ zas∏u˝onym w upa-

U

mi´tnianiu kombatantom Medale „Pro
Memoria”.
UroczystoÊç zakoƒczy∏a salwa honorowa i ceremonia sk∏adania wieƒców.
E. D.
Zdj´cia Ewa Dumin

Prezesi – Stefan Gawlik i Eugenia Maria Cegielska zapalili znicz przed tablicà poÊwi´conà
˚o∏nierzom 1 Dywizji Grenadierów

Przemawia prezes Krajowego Zwiàzku by∏ych
˚o∏nierzy Polskich Si∏ Zbrojnych na Zachodzie Stefan Gawlik

P∏k Miros∏aw Sulej sk∏ada gratulacje uhonorowanemu Medalem „Pro Memoria” prof.
Adamowi Szeworskiemu
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61. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego

Wspomnienie

Dzieƒ pierwszy

Ma∏a ∏àczniczka
statnie dni Starówki nie rokowa∏y ju˝ ˝adnej nadziei na jakàkolwiek pomoc i ocalenie. Przedziera∏em si´ mi´dzy ulicami Franciszkaƒskà a Nowiniarskà w kierunku swojej
kwatery przy ul. D∏ugiej, róg Kiliƒskiego, kiedy wÊród zwa∏ów gruzu zobaczy∏em le˝àcà dziewczynk´ (...). Stojàcy
obok niej jakiÊ ˝o∏nierz dostrzeg∏szy
mnie, przywo∏a∏ do „ma∏ej”. MusieliÊmy
si´ kryç pó∏le˝àc, gdy˝ od strony Ogrodu
Krasiƒskich co par´ minut przerywanym
ogniem pada∏y w naszym kierunku strza∏y, na szcz´Êcie sz∏y górà, obsypujàc nas
tylko odpadajàcym rozbitym tynkiem.
– Panie poruczniku! Ona ma krwawà
dezynteri´... Nie przetrzyma, a ja sam
nie dam rady dociàgnàç jà do szpitala na
D∏ugà.
– Pilnuj jej, ch∏opie, a mnie mo˝e uda
si´ sprowadziç nosze.
Mijajàc mojà kwater´, przypomnia∏em sobie, ˝e powinna byç u nas jeszcze
blaszanka z czerwonym winem, które
„dystrybucja” z pobliskiej zbiornicy na
Podwalu skrz´tnie wydziela∏a ka˝dej
kompanii jako jedyne lekarstwo na ˝o∏àdkowe schorzenia.
Blaszanka by∏a pe∏na wina – ok. 2–3
litrów. Pochwyci∏em jakieÊ litrowe pude∏ko po niedojedzonej zupie, po drodze wezwa∏em dwóch spotkanych sanitariuszy z noszami i poczo∏galiÊmy si´
mi´dzy gruzami w kierunku pozostawionej dziewczynki.
Na szcz´Êcie ˝y∏a, ale ca∏a niemal zakrwawiona dygota∏a z bólu i kiedy poda∏em jej pude∏ko z winem pomieszane na
wpó∏ z niedojedzonà zupà, ma∏a zaj´cza∏a, odsuwajàc „˝yciodajny” napój ze
wstr´tem – wo∏ajàc:
– Nie mog´... tu p∏ywajà z kaszà oka
t∏uszczu.
– Pij, maleƒka – zach´ca∏em. – Pij, to
twój jedyny ratunek…
– Nie mog´ – zaj´cza∏o dziecko.
Wtedy ja zdoby∏em si´ na jedyny ˝o∏nierski argument:
– Pij! Do jasnej cholery, bo zdechniesz!
Widaç argument poskutkowa∏, bo
ma∏a wielkimi haustami wydudli∏a ca∏e

O
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„zupowino”. Kiedy skoƒczy∏a, oznajmi∏a nam, ˝e jest ∏àczniczkà i niesie wa˝ny meldunek od „Rados∏awa” do
„Montera”…
W tym czasie przyniesiono nosze
i dwaj silni ch∏opcy ponieÊli ma∏à w kierunku szpitala. Dopatrzy∏em, aby poddano jà choçby ogl´dzinom jakiejÊ sanitariuszki i dopilnowano, aby nie zgubi∏a
trzymanego za pazuszkà meldunku.
Kiedy po kilku dniach zajrza∏em do
szpitala, aby zobaczyç, co dzieje si´
z ma∏à ∏àczniczkà – ju˝ jej nie zasta∏em.
Wydobrzawszy troch´ – uciek∏a, aby znikajàc w czeluÊciach kana∏ów, dotrzeç
z przydzielonà przewodniczkà pod
wskazany adres do sztabu „Montera”.
Póêniej ujawniono, ˝e by∏a to wa˝na relacja „Rados∏awa” o beznadziejnym stanie Starówki, gotowej do ewakuacji kana∏ami...
*
Kiedy po jednej z prób „Ma∏ego klubu
weteranów” w pokoju Zosi Obr´bskiej,
Zosia podÊpiewujàc jeszcze niedokoƒczonà melodi´, pocz´stowa∏a nas czerwonym winem – jedna z uczestniczek
spotkania wzruszona powiedzia∏a:
– Ile razy pij´ czerwone wino, tylekroç
brzmià mi w uszach s∏owa jakiegoÊ porucznika, w∏aÊciwie mego wybawcy, który najwspanialszym ˝o∏nierskim rozkazem zmusi∏ mnie, chorà na czerwonk´,
do wypicia wina z brudnej blaszanki rozkazem: – Pij, ma∏a, bo zdechniesz!
W oczach mi pociemnia∏o. To ja by∏em tym „wybawcà” spotkanym przypadkowo po 60 latach. Mojà „pacjentkà” by∏a Roma Nowosielska. Mieszkanka Domu „Kombatanta”. Jej poÊwi´cam ten wierszyk jako przeproszenie za
wulgarny ˝o∏nierski rozkaz – aby wypi∏a
wino z kaszà:
Ja ciebie wtedy nie zna∏em wcale
Maleƒka moja dziewczyno...
I nie rozumia∏em powodu twoich ∏ez
By ci´ ratowaç – przynios∏em ci wino
Aby cierpieniom twoim po∏o˝yç wreszcie
kres
¸àczniczce „Romie”
„Zygmunt”
Zygmunt MORAWSKI

N

a Mokotowie 1 sierpnia 1944 r. pu∏k
„Baszta” czeka na rozkaz do natarcia. Batalion „Karpaty” ma opanowaç teren WyÊcigów na S∏u˝ewcu, gdzie kwaterujà niemieckie jednostki pancerne SS.
Godzina „W”, ruszamy do natarcia. Trzy
kompanie forsujà mur otaczajàcy WyÊcigi, opanowujà wartowni´ i budynki administracyjne. Zaskoczeni Niemcy wycofujà
si´ na trybuny. Trwa wymiana ognia, sà
zabici i ranni. Z korony trybun bije na
przedpole niemiecka broƒ maszynowa.
Nasze natarcia za∏amujà si´ w ogniu
n-pla. O zmroku batalion dostaje rozkaz
wycofania. Na placu boju zostaje 69 poleg∏ych. Takà cen´ p∏aci batalion za wykonanie niewykonalnego rozkazu.
Jacek CYDZIK
sier˝. pchor. „Ran”
dowódca II plut. Komp. K1

Dzieƒ pi´çdziesiàty

O

dda∏am meldunek i wraca∏am do
oddzia∏u normalnie – przez piwnice
i podwórza. Na Ho˝ej jak zawsze sta∏a kolejka do studni. Nagle okropny huk, krzyki i j´ki, ludzie biegajà bez∏adnie. To
Niemcy zacz´li ostrzeliwaç silnym ogniem
z granatników.
Jednym skokiem jestem pod Êcianà,
osuwam si´, jestem ranna, pe∏no krwi.
W szpitalu na Poznaƒskiej okaza∏o si´, ˝e
moje nogi naszpikowane sà od∏amkami,
co wyglàda∏o jakby ktoÊ chlapnà∏ atramentem, ale okropnie boli.
„Iza” Janina Mizerska, wspania∏a sanitariuszka (póêniejszy medal Florence Nightingale), opatrzy∏a moje rany, wiele
od∏amków wyj´∏a i powiedzia∏a – „inne
zropiejà i wyjdà same, koÊci sà nienaruszone”.
Dosta∏am jakieÊ spodnie, bo moja
spódnica by∏a w strz´pach i postanowi∏am, ˝e wracam na ˚uliƒskiego pod poczt´ do oddzia∏u por. „Kaliksta”.
Zaopatrzono mnie w banda˝e, jodyn´
i jakieÊ prochy a ch∏opcy pomogli dotrzeç
do swoich.
Powstanie trwa∏o jeszcze 14 dni. WierzyliÊmy do koƒca, ˝e wygramy. Potem by∏a ju˝ tylko okropna tu∏aczka obozowa.
Wanda
BROSZKOWSKA-PIKLIKIEWICZ
ps. „Wanda-¸ucja”
batalion „Zaremba-Piorun”
Wspomnienia z: Almanach 1945, Muzeum
Powstania Warszawskiego, Warszawa 2004.
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61. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego

Najm∏odsi ˝o∏nierze Powstania Warszawskiego

Niecodzienny apel
paêdziernika 1944 r. przeprowadzono w Stalagu
344 Lamsdorf niecodzienny i niespodziewany
apel, podczas którego niemieckie w∏adze obozowe chcia∏y wyselekcjonowaç m∏odocianych ˝o∏nierzy, jeszcze
cz´Êciowo rozproszonych wÊród doros∏ych kolegów. Polski
komendant bloku m∏odocianych ˝o∏nierzy, kpt. Wac∏aw Zagórski – „Lech Grzybowski” wydawa∏ komendy, po których
kolejno opuszczali szeregi jeƒcy poni˝ej 18 lat. Apel ten filmowali Niemcy, chcàc wykorzystaç motyw dzieci-˝o∏nierzy
do propagowania idei Volkssturmu (ludowego pospolitego
ruszenia) wÊród m∏odocianych Niemców. By∏a to terytorialna organizacja wojskowa III Rzeszy, tworzona na mocy dekretu Hitlera z dnia 25 wrzeÊnia 1944 r. (og∏oszonego 18 paêdziernika 1944) w ramach totalnej mobilizacji w celu wzmocnienia si∏ Wehrmachtu. Volkssturm by∏ formowany z ludzi
zdolnych do noszenia
broni, w wieku 16–60 lat,
którzy ze wzgl´du na zatrudnienie w gospodarce
pozostawali dotychczas
poza wojskiem. Jako
uzupe∏nienie regularnej
armii uwa˝any by∏ za
wa˝ny element obrony
III Rzeszy. Dlatego te˝
goebbelsowska propaganda podkreÊla∏a, ˝e
Volkssturm u boku regularnej armii mo˝e jeszcze
wygraç wojn´. Filmowanie wi´c przebiegu apelu
dzieci i m∏odzie˝y z AK
w obozie jeƒców wojennych w ¸ambinowicach mia∏o wed∏ug
zamys∏u Niemców – przez oddzia∏ywanie psychologiczne –
s∏u˝yç jako zach´ta do wst´powania m∏odzie˝y niemieckiej
w szeregi Volkssturmu. Gdy jednak na komendy kpt. W. Zagórskiego z szeregów zacz´∏o wyst´powaç coraz wi´cej 12-,
13-, 14-, 15-, 16-, 17-latków, w tym kawalerowie Orderu Virtuti Militari i Krzy˝a Walecznych – hitlerowców ogarn´∏a
wÊciek∏oÊç i przerwali filmowanie: mieli zamiar propagowaç
walk´ nieletnich, bo pali∏ im si´ ju˝ grunt pod nogami, lecz
nie zamierzali rozs∏awiaç bohaterstwa i m´stwa najm∏odszych ˝o∏nierzy Powstania Warszawskiego. Przekonali si´
wówczas naocznie, ˝e w Polsce wszyscy stawali do walki
zbrojnej ze znienawidzonym okupantem, nawet dzieci, oraz
˝e takich ch∏opców-˝o∏nierzy nie mia∏a ˝adna inna armia
Êwiata. Na placu apelowym obozu ∏ambinowickiego stan´∏o
bowiem oko∏o 600 najm∏odszych ˝o∏nierzy Êwiata – nieletnich ch∏opców z Powstania Warszawskiego.

P

ublikowane poni˝ej zdj´cia z Powstania Warszawskiego pochodzà ze zbiorów udost´pnionych Redakcji „Kombatanta” przez pana Jerzego W∏odka, który poinformowa∏ nas tak˝e, ˝e zrobiono je na PowiÊlu.

Rys. Apolinary J. Cynk-Borucki

18

Sceny z Powstania
Warszawskiego

Witold KONECKI
Henryk ¸AGODZKI
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Informacja
o zasadach udzielania indywidualnej pomocy
finansowej z Paƒstwowego Funduszu Kombatantów
a podstawie art. 19 ust. 6 ustawy
z dnia 24 stycznia 1991 roku
o kombatantach oraz niektórych
osobach b´dàcych ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2002 r.
Nr 42, poz. 371, z póêniejszymi zmianami)
kierownik Urz´du do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych mo˝e,
w szczególnie uzasadnionych przypadkach,
udzielaç pomocy kombatantom i innym
osobom uprawnionym, a tak˝e wdowom
i wdowcom pozosta∏ym po tych osobach,
na zasadach innych ni˝ okreÊlone w Rozporzàdzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 17 kwietnia 1998 roku
w sprawie kryteriów, form i trybu przyznawania i udzielania pomocy pieni´˝nej
z Paƒstwowego Funduszu Kombatantów
(Dz. U. z 1998 r. Nr 53, poz. 334). Kierownik Urz´du do Spraw Kombatantów
i Osób Represjonowanych jako zwierzchnik centralnego organu administracji paƒstwowej, podejmujàc decyzj´ o udzieleniu
pomocy finansowej, ka˝dà spraw´ traktuje
indywidualnie.
Ka˝dy wniosek o pomoc finansowà skierowany do kierownika Urz´du powinien
zawieraç:
* w∏asnor´cznie podpisanà proÊb´ kombatanta lub innej osoby uprawnionej
o udzielenie pomocy (na s. 17 za∏àczamy przyk∏adowy wzór wniosku).
W przypadku zwracania si´ o t´ pomoc
za poÊrednictwem stowarzyszenia niezb´dna jest pisemna zgoda kombatan-

N

ta na wyst´powanie stowarzyszenia
w jego imieniu;
* kserokopi´ zaÊwiadczenia o uprawnieniach kombatanckich lub o uprawnieniach wdowy lub wdowca po kombatancie;
* obligatoryjne dokumenty dajàce podstaw´ do ustalenia stanu zdrowia oraz sytuacji rodzinnej i materialnej osoby zwracajàcej si´ o pomoc:
– odcinek renty lub emerytury wnioskodawcy i wspó∏ma∏˝onka,
– zaÊwiadczenie o stanie zdrowia od lekarza,
– ewentualnie zaÊwiadczenie o posiadanym inwalidztwie, faktury pro forma za
zakupiony sprz´t rehabilitacyjny, rachunki za lekarstwa i inne wydatki poniesione na poratowanie zdrowia.
W przypadku nades∏ania przez wnioskodawc´ niekompletnego wniosku Urzàd
zwraca si´ pisemnie o uzupe∏nienie dokumentów. Nienades∏anie ich przez kombatanta traktowane jest jako rezygnacja z pomocy.
Przy rozpatrywaniu wniosku o udzielenie indywidualnej pomocy finansowej pomocne b´dà informacje dotyczàce:
* dochodów osoby uprawnionej i wspó∏ma∏˝onka;
* sytuacji zdrowotnej wnioskodawcy
(ci´˝ka choroba wymagajàca sta∏ego
przyjmowania leków, Êwiadczenia
us∏ug opiekuƒczych);

* sytuacji rodzinnej wnioskodawcy (zamieszkuje samotnie czy z rodzinà);
* stopnia inwalidztwa i niepe∏nosprawnoÊci (koniecznoÊç pomocy ze strony
innych osób);
* wieku wnioskodawcy;
oraz
* opinia zwiàzku lub stowarzyszenia potwierdzajàca sytuacj´ przedstawionà
przez wnioskodawc´.
Pomoc udzielana przez kierownika
Urz´du mo˝e dotyczyç dofinansowywania
kosztów leczenia, w tym równie˝ leczenia
sanatoryjnego, opieki, zakupu sprz´tu rehabilitacyjnego lub ortopedycznego oraz
wsparcia w przypadku trudnych warunków
˝yciowych spowodowanych ró˝nymi zdarzeniami losowymi, np. kradzie˝ami, kl´skami ˝ywio∏owymi.
Podstawà do okreÊlenia wysokoÊci proponowanej pomocy finansowej jest wysokoÊç dochodów w rodzinie wnioskodawcy,
wiek, rodzaj schorzeƒ oraz cel, na jaki zostanie przeznaczona.
Indywidualna decyzja o przyznaniu pomocy jest przesy∏ana do wnioskodawcy listownie. W Êlad za decyzjà nast´puje jej realizacja – przyznana kwota zostaje przekazana za
poÊrednictwem poczty, przelewem lub wyp∏acona wnioskodawcy (ew. osobie upowa˝nionej) bezpoÊrednio z kasy Urz´du.
Maria CIEÂLA
g∏ówny specjalista
w Departamencie Stowarzyszeƒ
i Spraw Socjalnych

Szanowni kombatanci, przypominamy, ˝e codziennie zaprasza Was
Przychodnia dla Kombatantów
przy Szpitalu Praskim pw. Przemienienia Paƒskiego, al. SolidarnoÊci 67 w Warszawie
W przychodni przyjmujà lekarze interniÊci, którzy w razie potrzeby kierujà na konsultacje i badania medyczne w zakresie:
• chorób wewn´trznych o profilu geriatrycznym,
• chirurgii ogólnej,
• chirurgii naczyniowej,
• chirurgii urazowej i ortopedycznej,

• urologii,
• diabetologii,
• nefrologii,
• kardiologii.

Istnieje mo˝liwoÊç wykonania potrzebnych analiz i badaƒ w ciàgu jednego dnia.
Aby skorzystaç z us∏ug Przychodni, wystarczy okazaç legitymacj´ kombatanckà.
Nie trzeba mieç skierowania od lekarza pierwszego kontaktu.
Przychodnia dla Kombatantów dzia∏a niezale˝nie od przychodni rejonowych.
Centrala (0-22) 818 50 61 recepcja: wew. 1307
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1. Nazwisko i imi´ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. Nr i seria dowodu osobistego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3. Adres zamieszkania
miejscowoÊç . . . . . . . . . . . . ulica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
nr domu . . . . . . . . . . . nr mieszkania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Szanowny Pan
Jan TURSKI
Kierownik Urz´du
do Spraw Kombatantów
i Osób Represjonowanych
00-926 WARSZAWA
ul. Wspólna 2/4

PODANIE
W zwiàzku z trudnà sytuacjà zdrowotnà i losowà oraz materialnà, w której si´ obecnie znajduj´, prosz´ o udzielenie
jednorazowej pomocy finansowej z Paƒstwowego Funduszu Kombatantów.
ProÊb´ swojà motywuj´ nast´pujàcymi faktami:
/ Wype∏nia kombatant lub inna osoba uprawniona/

....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................

.........................................................................
miejscowoÊç i data

........................................................................
w∏asnor´czny podpis wnioskodawcy

Za∏àczniki do wniosku
1. Kserokopia zaÊwiadczenia o przyznaniu uprawnieƒ kombatanta lub wdowy po kombatancie
2. Aktualna kopia odcinka renty/emerytury w∏asnej i ma∏˝onka
2. Dokumenty stanowiàce podstaw´ ustalenia stanu zdrowia, Êwiadectwo lekarskie, ewentualnie orzeczenie o niepe∏nosprawnoÊci
3. Koszty zakupionych leków, faktury pro forma, itp.
4.Inne dokumenty poÊwiadczajàce wypadki losowe, np. po˝ar, kradzie˝, wypadek itp.
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11 lutego w Niechlowie, w Samorzàdowej Szkole
Podstawowej im. Armii Krajowej, uroczyÊcie obchodzono Dzieƒ Patrona Szko∏y. Przed gmachem szko∏y
ods∏oni´to i poÊwi´cono g∏az z tablicà pamiàtkowà,
a nast´pnie w myÊl has∏a powieszonego nad scenà: To
co prze˝y∏o jedno pokolenie, drugie przerabia w sercu
i pami´ci m∏odzie˝ przedstawi∏a wzruszajàce s∏owno-muzyczne wspomnienie o Powstaniu Warszawskim.
W uroczystoÊci uczestniczy∏y delegacje Zarzàdu Okr´gu Wielkopolska i Oddzia∏u Leszno Âwiatowego Zwiàzku ˚o∏nierzy Armii Krajowej, przedstawiciele miejscowych w∏adz na czele z wójtem oraz nauczyciele wraz
z inicjatorkà uroczystoÊci dyrektor Marià Ska∏à.
22 lutego w Poznaniu uroczyÊcie obchodzono 60lecie zakoƒczenia walk o Cytadel´ i wyzwolenia miasta.
W∏adze województwa i miasta oraz polscy uczestnicy
walk – Cytadelowcy oddali ho∏d i z∏o˝yli kwiaty w kwaterach: Wojska Polskiego oraz ˝o∏nierzy Armii Radzieckiej. Z∏o˝ono te˝ kwiaty w kwaterach Wehrmachtu. Na
sesji popularno-naukowej pt. „Zakoƒczenie walk o Poznaƒ z perspektywy 2005 r. ” prezydent miasta Ryszard
Grobelny wr´czy∏ Cytadelowcom listy gratulacyjne i pamiàtkowy okolicznoÊciowy medal.
22 lutego w Warszawie, w Archiwum Akt Nowych,
odby∏a si´ uroczystoÊç przekazania do zasobów Archiwum dokumentów dotyczàcych Polskiego Paƒstwa
Podziemnego zebranych przez prof. Tomasza Strzembosza. Obszerna spuÊcizna Profesora zawiera m.in.
pras´ konspiracyjnà, druki ulotne, pamiàtki po jeƒcach
obozów koncentracyjnych oraz unikalne dokumenty
Socjalistycznej Organizacji Bojowej z lat 1943 i 1944.
23 lutego w Poznaniu, w Cytadeli, w ramach obchodów wyzwolenia miasta, po okolicznoÊciowych
przemówieniach z∏o˝ono kwiaty przed obeliskiem Armii
Radzieckiej w kwaterze Poznaƒskich Cytadelowców
oraz przed pomnikiem ˚o∏nierzy Alianckich. UroczystoÊci zakoƒczy∏ koncert w wykonaniu studentów Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego pt. „Poznaƒ mój
widz´ ogromny”.

12 marca w Bydgoszczy, w Pomorskim Muzeum
Wojskowym, z okazji 60. rocznicy prze∏amania Wa∏u
Pomorskiego i zdobycia Ko∏obrzegu odby∏a si´ uroczystoÊç, w której uczestniczyli kombatanci i ˝o∏nierze
1 Armii Wojska Polskiego, uczestnicy walk od Lenino
do Berlina. Obecni byli tak˝e ˝o∏nierze 2 Armii Wojska
Polskiego oraz kombatanci AK, BCh, AL. W spotkaniu
wzi´li udzia∏: wiceminister obrony narodowej Janusz
Zemke, zast´pca kierownika Urz´du do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych wiceminister Jerzy
Koz∏owski, prezes Zarzàdu G∏ównego Zwiàzku Kombatantów RP i BWP gen. dyw. Wac∏aw Szklarski. Obecni
byli tak˝e przedstawiciele dyrekcji szkó∏, które nawiàzujàc do tradycji Wojska Polskiego przyj´∏y patronaty
m.in. 1 Dywizji Piechoty im. T. KoÊciuszki, Zdobywców
Wa∏u Pomorskiego, „Synów Pu∏ku”, 8 Bydgoskiego
Pu∏ku Piechoty. Po przemówieniach p∏k. Bogdana Jagodziƒskiego i p∏k. Zbigniewa Podgórskiego z∏o˝ono kwiaty przed tablicà upami´tniajàcà ˝o∏nierzy 1 Armii Wojska Polskiego. Nast´pnie w Sali Rycerskiej kombatanci
otrzymali ordery i odznaczenia: Krzy˝e Oficerskie Orderu Odrodzenia Polski, Krzy˝e Zes∏aƒców Sybiru, Medale Urz´du do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych oraz Odznaki „Za Zas∏ugi dla ZKRPiBWP”.
13–15 marca na Jasnej Górze Regionalna Rada
Kombatantów w Cz´stochowie zorganizowa∏a wielkopostne rekolekcje dla kombatantów i ich rodzin. Prowadzi∏ je kapelan WP i kombatantów ks. p∏k Stanis∏aw Rospondek wspólnie z o. Eustachym Rakoczym, kapelanem ˚o∏nierzy Niepodleg∏oÊciowych.

9 marca w Piasecznie, w OÊrodku Kultury, odby∏o
si´ spotkanie z okazji Mi´dzynarodowego Dnia Kobiet.
Organizatorami uroczystoÊci byli starosta powiatu, burmistrz miasta i gminy, miejscowy OÊrodek Kultury i Ko∏o Miejsko-Gminne Zwiàzku Kombatantów RP i BWP
w Piasecznie.
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21 marca w Warszawie, w Centralnej Bibliotece
Wojskowej, podczas spotkania Êwiàtecznego z Biskupem Polowym WP ks. gen. bryg. Tadeuszem P∏oskim (z
okazji zbli˝ajàcej si´ Wielkanocy) odby∏a si´ prezentacja Pami´tników Arcybiskupa Józefa Gawliny. Obecni
na spotkaniu historycy szeroko ukazali prac´ duszpasterskà Arcybiskupa zarówno wÊród ˝o∏nierzy jako Biskupa Polowego Polskich Si∏ Zbrojnych w latach wojny,
jak i póêniej, jako opiekuna Wychodêstwa Polskiego.
Spotkanie prowadzi∏ prof. Wies∏aw Wysocki.
22 marca w Gdaƒsku-Nowym Porcie w 65.
rocznic´ Êmierci kapitana ˝.w. Tadeusza Zió∏kowskiego
– komandora pilotów Wolnego Miasta Gdaƒska, Zarzàd
Ko∏a Zwiàzku Kombatantów RP i By∏ych Wi´êniów Politycznych zorganizowa∏ uroczystoÊç dla uczczenia Jego

16 marca w Opolu, w Urz´dzie Wojewódzkim, odby∏o si´ spotkanie wojewody opolskiego z prezesami
stowarzyszeƒ kombatanckich, pe∏nomocnikami starostw ds. kombatantów. Naradzie przewodniczy∏a wojewoda El˝bieta Rutkowska. Uczestnicy omówili sytuacj´ kombatantów oraz planowane obchody 60. roczni-

1 marca w PrzemyÊlu odby∏o si´ uczniowskie historyczno-obywatelskie sympozjum poÊwi´cone pami´ci
ludzkich losów zwiàzanych z II wojnà Êwiatowà i czasami wspó∏czesnymi. Uczniowie wyg∏osili dwadzieÊcia referatów. Ich s∏uchaczami byli m.in. kombatanci, Sybiracy
i inwalidzi wojenni. Sympozjum odby∏o si´ w Zespole
Szkó∏ Gastronomicznych i Przemys∏u Spo˝ywczego.
8 marca w Tychach z okazji Dnia Kobiet odby∏o si´
spotkanie cz∏onków miejscowego ko∏a Zwiàzku Kombatantów RP i By∏ych Wi´êniów Politycznych. Podczas
przyj´cia panie otrzyma∏y kwiaty.

nia za upami´tnienie miejsc pami´ci narodowej oraz za
aktywnà wspó∏prac´ z miejscowym ko∏em Âwiatowego
Zwiàzku ˚o∏nierzy AK.

pami´ci. Po przywitaniu goÊci przez prezesa Jana Serafina, Henryk Bajduszewski odczyta∏ okolicznoÊciowe
wspomnienie o Kapitanie. Nast´pnie przed tablicà pamiàtkowà poÊwi´conà kapitanowi ˝.w. Tadeuszowi Zió∏kowskiemu z∏o˝ono wiàzanki kwiatów.

cy zakoƒczenia II wojny Êwiatowej. Na zakoƒczenie
wr´czono pisemne podzi´kowania pe∏nomocnikom starostw ds. kombatantów i osób represjonowanych.
16 marca w Pabianicach Stowarzyszenie Rodzin
Katolickich zorganizowa∏o spotkanie poÊwi´cone deportacji Polaków. Recital poetycki i wspomnienia Polaków zes∏anych na Syberi´ zaprezentowa∏a Zofia Znamierowska.
20 marca w Czarncy w 61. rocznic´ Êmierci ˝o∏nierzy 74 pp. Armii Krajowej w lesie Gajówka Zwierzyniec
uczczono pami´ç poleg∏ych. Po wr´czeniu odznaczeƒ
„Za Zas∏ugi dla Zwiàzku Kombatantów RP i BWP”
przedstawicielom Starostwa, Urz´du i Rady Miasta,
uczestnicy uroczystoÊci przemaszerowali przed budynek szko∏y, gdzie przed tablicà pamiàtkowà poÊwi´conà poleg∏ym partyzantom z∏o˝ono kwiaty i zapalono
znicze. Nast´pnie w koÊciele parafialnym zosta∏a odprawiona Msza Êw. i odczytano Apel Poleg∏ych. UroczystoÊci zakoƒczy∏o spotkanie, podczas którego prezes Spo∏ecznej Powiatowej Rady Kombatantów
ZKRPiBWP Mieczys∏aw Migacz otrzyma∏ dyplom uzna-

24 marca w Warszawie odby∏o si´ spotkanie wielkanocne „Kraszanki, pisanki, bazie” zorganizowane
przez Zwiàzek Kombatantów RP i By∏ych Wi´êniów Politycznych Warszawa ÂródmieÊcie, Centralnà Bibliotek´
Rolniczà i Fundacj´ „Moje wojenne dzieciƒstwo”.
25 marca w Warszawie-Rembertowie zosta∏y
z∏o˝one kwiaty i wyg∏oszona okolicznoÊciowa prelekcja
przed pomnikiem Wi´êniów Obozu NKWD nr 10 w 60.
rocznic´ wywiezienia transportu z wi´êniami tego obozu na Ural.
30 marca w ¸odzi odby∏o si´ spotkanie wielkanocne zorganizowane przez Stowarzyszenie Rodzin Policyjnych 1939 r.
30 marca w Szczecinie, w Zachodniopomorskim
Urz´dzie Wojewódzkim, wojewoda Stanis∏aw Wziàtek
w imieniu Prezydenta RP wr´czy∏ Krzy˝e Zes∏aƒców Sybiru siedemdziesi´ciu trzem cz∏onkom Zachodniopomorskiego Zwiàzku Sybiraków. Po oficjalnej cz´Êci uroczystoÊci, przy pocz´stunku, Sybiracy podzielili si´ swoimi
wspomnieniami i przedstawili aktualne problemy Êrodowiska wojewodzie i dziennikarzom.
oprac. KK
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61. rocznica wyzwolenia regionu Marche
przez 2 Korpus Polski we W∏oszech

Uroczyste otwarcie wystawy w Loreto

2 Korpus Polski w regionie Marche 1944–1946
11 czerwca br. otwarta zosta∏a w Loreto, przygotowana przez Asesorat ds. Kultury Regionu Marche i Regionalny Instytut Historii Ruchu
Wyzwolenia Marche w Ankonie, wystawa fotograficzna „Il II Corpo
d’armata polacco nelle Marche 1944–46”, prezentowana poprzednio
z wielkim powodzeniem w Warszawie, Cz´stochowie i Krakowie.
W okresie: lipiec 2005 r. – maj 2006 r. b´dzie ona eksponowana jeszcze w Rzymie oraz w dziewi´ciu miastach regionu Marche, wyzwolonego w 1944 r. w ca∏oÊci przez nasz Korpus przy wspó∏dzia∏aniu kilku jednostek w∏oskich.
organizowanie tych wystaw ma
ogromne znaczenie dla przypomnienia W∏ochom i Polakom i w∏aÊciwej oceny polskiego czynu zbrojnego na
odcinku adriatyckim podczas kampanii
w∏oskiej 1944–1945, i roli pobytu naszych
oddzia∏ów w trudnym okresie powojennym
bratniej Italii. Wielka w tym zas∏uga kilku
naszych oddanych przyjació∏, a zw∏aszcza
kierownika S∏u˝by Technicznej Wydzia∏u
Kultury Regionu Marche dra Raimondo
Orsetti i jego ˝ony Beaty Jackiewicz oraz
historyków dra Giuseppe Campana i Mario Fratesi, których monografia bitwy
o Ankon´, napisana przy wspó∏pracy ni˝ej
podpisanego, przyczyni∏a si´ walnie do
wznowienia obchodów rocznicowych
w tym mieÊcie po 20-letnim zastoju.
Wystawa, oparta g∏ównie na materia∏ach udost´pnionych bezinteresownie
przez Instytut Polski i Muzeum im. gen.
W∏. Sikorskiego w Londynie, stanowi
cz´Êç programu wieloletniego projektu
„Region Marche podczas wojny”, o którego planach i realizacji decyduje Komitet Naukowy, kierowany przez dra Raimondo Orsetti, a w którego sk∏ad wchodzà przedstawiciele wspomnianego Wydzia∏u tego Regionu i Instytutu Regionalnego Historii Ruchu Wyzwolenia, oraz
wymienieni wy˝ej historycy i osoby, reprezentujàce Instytut Polski i Muzeum
im. gen. Sikorskiego w Londynie (Micha∏
Olizar), naszà ambasad´ w Rzymie (dr
Krzysztof Strza∏ka) i historyków 2 Korpusu – kombatantów z Polski (prof. Wojciech Nar´bski). Ogromnà pomoc przy
wyborze materia∏ów na wystaw´ okaza∏
pracownik-wolontariusz Instytutu W∏. Sikorskiego, zas∏u˝ony ˝o∏nierz 16 baonu

Z
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5 Kresowej Dywizji Piechoty 2 Korpusu
Stanis∏aw ˚urakowski, którego dwaj bracia polegli na polu chwa∏y we W∏oszech
pod Monte Cassino i w pobli˝u Loreto.
Zebranie komitetu odby∏o si´ w przeddzieƒ uroczystoÊci otwarcia wystawy
w siedzibie burmistrza Loreto. Poza jego
cz∏onkami wzi´li w nim udzia∏ pozostali
zaproszeni przez region Marche polscy
delegaci: prezydent zaprzyjaênionej
z Loreto Cz´stochowy dr in˝. Tadeusz
Wrona z ma∏˝onkà i mgr Tomasz Skrzyƒski, oficer Pu∏ku U∏anów Karpackich,
który wyzwoli∏ rejon Numany.
UroczystoÊç 11 czerwca br. rozpocz´∏a
Msza Êw. na polskim cmentarzu wojennym w Loreto, odprawiona w intencji poleg∏ych ˝o∏nierzy przez arcybiskupa Loreto Gianni Danzi w asyÊcie duszpasterza
polonii w∏oskiej ks. Mariana Burniaka.
Przed nabo˝eƒstwem wieƒce przy pomniku, upami´tniajàcym g∏ówne bitwy kampanii adriatyckiej 2 Korpusu, z∏o˝yli
przedstawiciele miejscowych w∏adz oraz
organizacji polskich i w∏oskich, a w imieniu Ambasady RP dr K. Strza∏ka i mjr M.
Ordecki.
Po po∏udniu w sali Urz´du Miasta
w Loreto odby∏o si´ uroczyste posiedzenie poprzedzajàce otwarcie wystawy. Po
pokazie krótkiego filmu o dziejach
2 Korpusu wyg∏oszono szereg przemówieƒ, m.in. prezydent Regionu Marche
Gian Mario Spacca z∏o˝y∏ ho∏d polskim
˝o∏nierzom za wyzwolenie tej ziemi i wyrazi∏ nadziej´, ˝e – równie˝ dzi´ki tej wystawie – okres zapomnienia o ich czynach minà∏ bezpowrotnie.
Nast´pnie g∏ówny kurator wystawy dr
Raimondo Orsetti omówi∏ jej koncepcj´,

a pozostali kuratorzy – dr Giuseppe
Campana (autor wi´kszoÊci tekstów),
Mario Fratesi i Beata Jackiewicz – zapoznali obecnych z katalogiem i obszernym
albumem, zredagowanym przez Giuseppe Campana „2 Korpus Polski w Marche
1944–1946. Fotografie”.
Mi∏ym akcentem tej uroczystoÊci by∏o
wr´czenie ozdobnych dyplomów uznania
Regionu Marche polskim i w∏oskim kombatantom oraz osobom zas∏u˝onym przy
organizowaniu wystawy. Ponadto Tomasz
Skrzyƒski otrzyma∏ z ràk przewodniczàcego Rady Miasta Ankony Maurizio Cesarini tabliczk´ z wyrazami uznania, jako
U∏an Karpacki – oficer szwadronu, który
pierwszy wkroczy∏ do stolicy Marche.
Nast´pnie Prezydent Regionu Marche
wr´czy∏ wysokie odznaczenia Ordery Zas∏ugi Republiki W∏oskiej, przyznane
przez Prezydenta Carlo Azeglio Ciampi:
Oficerskie – dr. Giuseppe Campana
i prof. Wojciechowi Nar´bskiemu oraz
Kawalerski – Beacie Jackiewicz. Wszyscy
oni wspó∏pracowali ÊciÊle podczas przygotowaƒ do realizacji wystawy. Raimondo Orsetti, Beat´ Jackiewicz, Giuseppe
Campana, Mario Fratesi i Krzysztofa
Strza∏k´ uhonorowano Medalami „Pro
Memoria”, przyznanymi przez kierownika Urz´du ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych.
Otwarcia wystawy, zlokalizowanej w zabytkowym Bastionie Sangallo, dokona∏
prezydent Regionu Marche w asyÊcie prezydenta Cz´stochowy i sekretarza Ambasady RP.
Pi´knym koƒcowym akordem uroczystoÊci w Loreto by∏ wieczorny koncert
znakomitej orkiestry d´tej Bersalierów
z Ascoli Piceno na „Piazza della Madonna” przed Bazylikà Matki Boskiej Loretaƒskiej.
Trudno by∏o ukryç wzruszenie, gdy na
zakoƒczenie, o pó∏nocy, zabrzmia∏a w tej
niezwyk∏ej scenerii melodia Mazurka Dàbrowskiego, odÊpiewanego na ˝yczenie
dyrygenta przez grupk´ polskich kombatantów i towarzyszàcych im rodaków.
Prof. Wojciech NAR¢BSKI
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Ods∏oni´cie pomnika w Grodêcu Opolskim

Pami´ci ˚o∏nierzy Sybiraków
7 maja 2005 r. podczas rozpoczynajàcej si´ XVI Ogólnopolskiej Pielgrzymki
Sybiraków na Jasnà Gór´ na terenie Sanktuarium Matki Boskiej Sybiraków
i Kalwarii Pana – Kalwarii Sybiraków w Grodêcu Opolskim zosta∏ ods∏oni´ty
i poÊwi´cony symboliczny Pomnik ˚o∏nierzy Sybiraków. Patronat honorowy
nad budowà i uroczystoÊcià poÊwi´cenia pomnika objà∏ kierownik Urz´du
do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych minister Jan Turski.

sz´ Êw. Pontyfikalnà koncelebrowa∏ bp Pawe∏ Stobrawa
z Opola. W swej homilii, dzi´kujàc Sybirakom za Êwiadectwo wiary
i przywiàzanie do Ojczyzny, za zachowanie wiernoÊci Ewangelii i KoÊcio∏owi, prosi∏, aby cierpienia Sybiraków nigdy si´ nie powtórzy∏y.
Po Mszy Êw. uczestnicy przemaszerowali przed Pomnik ˚o∏nierzy Sybiraków, gdzie okolicznoÊciowe przemówienie wyg∏osi∏a Zofia Znamierowska –
córka ˝o∏nierza Sybiraka, walczàcego
w 1 Dywizji Piechoty im. Tadeusza KoÊciuszki, koƒczàc je wierszem Mariana
Jonkajtysa „Nie zdà˝yli do Armii An-

M

dersa”.
– W tym miejscu kultywujemy ˝ywà pami´ç o tragicznych losach naszego narodu – mówi∏a Zofia Znamierowska. – To
pi´kna lekcja historii, umi∏owania Boga
i Ojczyzny.
Pomnik ods∏onili Roman Cywiƒski
i Zofia Znamierowska, a nast´pnie poÊwi´ci∏ go bp Pawe∏ Stobrawa. Apel Poleg∏ych przeprowadzi∏ prezes opolskiego oddzia∏u Âwiatowego Zwiàzku ˚o∏nierzy AK Krzysztof Werner.
Na uroczystoÊç przyby∏o oko∏o tysiàca
pielgrzymów z Polski, Rosji i Ameryki.
Za liczny udzia∏ podzi´kowa∏ zgromadzonym Krajowy Kapelan Sybiraków

Fot. Janina Janas
W uroczystoÊci ods∏oni´cia i poÊwi´cenia pomnika wzi´li udzia∏ pielgrzymi z wielu krajów

Fot. Roman Cywiƒski

i kustosz Sanktuarium ks. Edmund Cisak.
UroczystoÊç zakoƒczono modlitwà za
poleg∏ych i odÊpiewaniem „Bo˝e coÊ
Polsk´”. Po po∏udniu pielgrzymi spotkali si´ na Jasnej Górze.
Zofia ZNAMIEROWSKA

We wrzeÊniu zostanie ods∏oni´ty nowy podk∏ad przy pomniku Poleg∏ym i Pomordowanym na Wschodzie

Dla pami´ci… Ku przestrodze…
wrzeÊnia 2005 r. pomnik Poleg∏ym i Pomordowanym na
Wschodzie w Warszawie zostanie wzbogacony o kolejny
podk∏ad z nazwà „Borowicze”.
W programie uroczystoÊci przewidywane sà: Msza Êwi´ta w Katedrze Polowej Wojska Polskiego (o godz. 10.00), ods∏oni´cie i poÊwi´cenie podk∏adu, projekcja filmu dokumentalnego, tematycznie zwiàzanego z dzia∏alnoÊcià Ârodowiska Borowiczan w dziele

10

Z nades∏anej
korespondencji

Przypomniano,
˝e by∏a taka bitwa…
BURMISTRZ MIASTA
PAN ZDZIS¸AW TUDEREK
WA¸CZ
Szanowny Panie Burmistrzu,
W imieniu uczestników walk na Wale Pomorskim mam zaszczyt wyraziç Panu serdeczne
podzi´kowanie za nadanie tak uroczystego charakteru 60 rocznicy przy∏àczenia ziem zachodniego i pó∏nocnego Pomorza do Macierzy.
Wyrazili Paƒstwo szacunek dla ˝o∏nierskiego
trudu, a nade wszystko ho∏d poleg∏ym, którzy
z∏o˝yli najwi´kszà ofiar´ na o∏tarzu Ojczyzny.
Nasza walka o te ziemie i uczestniczenie
w II wojnie Êwiatowej by∏y Êwi´tym obowiàzkiem.
JesteÊmy wdzi´czni W∏adzom i Spo∏ecznoÊci za gigantyczny wysi∏ek, wk∏ad pracy w od-

20

upami´tniania miejsc pami´ci,
spotkanie kole˝eƒskie by∏ych
wi´êniów z przedstawicielami
w∏adz – honorowymi goÊçmi
i Kolegami – Kombatantami.
Wszystkich zainteresowanych uczestnictwem prosimy o kontakt z Miros∏awem Pastwà – tel. (0-22) 619 64 54.

budow´ i rozwój tego pi´knego regionu, który
ciàgle rozwija mo˝liwoÊci i ich realizacj´.
Przysz∏oÊcià tej Ziemi jest jej wspania∏a patriotyczna m∏odzie˝, która znajàc rodowód powrotu tych terenów do Polski, z pietyzmem
podkreÊla swà naukà i pracà wag´ wydarzeƒ
sprzed ponad pó∏ wieku.
Pi´knym i wiernym akcentem piel´gnowania pami´ci o walkach w tym by∏ym bastionie
obronnym jest dzia∏anie Restrukturystów –
m∏odzie˝y pe∏niàcej s∏u˝b´ w jednym z bunkrów i otoczeniu. Wierzymy, ˝e w tej s∏u˝bie,
pracy i zapale oraz poÊwi´ceniu m∏odzie˝ ta
b´dzie wspierana przez W∏adze miasta.
Pragn´ pogratulowaç Panu Burmistrzowi,
Radzie i Panu StaroÊcie sukcesów w rozwoju
miasta i regionu, ˝yczyç du˝o zdrowia, pomyÊlnoÊci w pracy i w ˝yciu osobistym, serdecznie
podzi´kowaç za przyj´cie i opiek´ w czasie naszego pobytu w Wa∏czu.
Z powa˝aniem
Prezes
p∏k w st. spocz. Roman NOGAL
Warszawa, dnia 27.03.2005 r.

SZANOWNY PAN
P¸K W ST. SPOCZ. ROMAN NOGAL
PREZES KLUBU KOMBATANTÓW
1 DYWIZJI PIECHOTY
IM. TADEUSZA KOÂCIUSZKI
(…) UroczystoÊci 60 rocznicy prze∏amania
Wa∏u Pomorskiego by∏y dla nas nie tylko okazjà do oddania ho∏du poleg∏ym ˝o∏nierzom
wszystkich armii walczàcych na tym odcinku
frontu, by∏a to tak˝e mo˝liwoÊç podzi´kowania tym, którzy prze˝yli, a póêniej tutaj tworzyli zr´by paƒstwowoÊci polskiej na ziemiach,
s∏usznie nazywanych „odzyskanymi”.
Dzi´kuj´ za to, ˝e tak ciep∏o i tak pi´knà
polszczyznà poinformowa∏ Pan ca∏y kraj o tych
wydarzeniach, przypomnia∏, ˝e by∏a taka bitwa,
bardzo wa˝na dla losów frontu wschodniego
i zwyci´ska dla or´˝a polskiego, a tak˝e za to,
˝e tak liczna delegacja kombatantów nie tylko
1, ale i 4 dywizji I Armii Wojska Polskiego zaszczyci∏a swojà obecnoÊcià te uroczystoÊci.
Z wyrazami szacunku
BURMISTRZ MIASTA WA¸CZA
Zdzis∏aw Tuderek
Wa∏cz, 13 czerwca 2005
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VII Zjazd Delegatów Âwiatowego Zwiàzku ˚o∏nierzy Armii Krajowej

Nowe w∏adze akowców
W dniach 18 i 19 lipca br. w oÊrodku kultury Akademii Obrony Narodowej w Rembertowie – VII Zjazd Delegatów Âwiatowego Zwiàzku
˚o∏nierzy Armii Krajowej oceni∏ prac´ Zwiàzku w okresie ostatnich
3 lat, wytyczy∏ zadania stojàce przed Êrodowiskami kombatanckimi
oraz dokona∏ wyboru nowego prezesa Zarzàdu G∏ównego oraz przewodniczàcego Rady Naczelnej. Zarejestrowany 26 maja 1989 roku
Zwiàzek liczy obecnie oko∏o 30 tys. cz∏onków i jest najwi´kszà organizacjà kombatanckà zrzeszajàcà uczestników walki podziemnej
w kraju. W ostatnim dniu Zjazdu wybrano tak˝e 12-osobowe prezydium Zwiàzku oraz 20-osobowà Rad´ Naczelnà.
twarcia Zjazdu dokona∏ ust´pujàcy przewodniczàcy Rady Naczelnej dr Jerzy Woêniak, na którego wniosek zebrani uczcili minutà ciszy
pami´ç zmar∏ego Papie˝a Jana Paw∏a II.
Delegaci w ten sam sposób uczcili pami´ç
wszystkich zmar∏ych kolegów, a wÊród
nich s∏ynnego kuriera Armii Krajowej Jana Nowaka-Jezioraƒskiego.
W pierwszym dniu Zjazdu uroczyÊcie
zosta∏y wr´czone zas∏u˝onym cz∏onkom
Zwiàzku wysokie odznaczenia paƒstwowe – Krzy˝e Oficerskie Orderu Odrodzenia Polski oraz Z∏ote Krzy˝e Zas∏ugi, Medale „Pro Memoria” oraz Odznaki Âwiatowego Zwiàzku ˚o∏nierzy Armii Krajowej.
WÊród goÊci Zjazdu obecni byli m.in.
Janusz Krupski, który odczyta∏ list prezesa IPN Leona Kieresa skierowany do
delegatów, Witold Grzebski – wiceprezes
ZG Zwiàzku ˚o∏nierzy Narodowych Si∏
Zbrojnych, który w swoim wystàpieniu
podzi´kowa∏ Zwiàzkowi i jego dotychczasowemu prezesowi p∏k. Stanis∏awowi
Karolkiewiczowi za owocnà wspó∏prac´.
Z kolei prezes Ogólnopolskiego Zwiàzku Batalionów Ch∏opskich Stanis∏aw
Ozonek przypomnia∏ jakà drogà szliÊmy
razem ku wolnej Polsce, natomiast prezes
Zwiàzku Ociemnia∏ych ˚o∏nierzy mec.
W∏adys∏aw Go∏àb podkreÊli∏ rol´ Federacji Stowarzyszeƒ Weteranów Walk
o Niepodleg∏oÊç Polski w umacnianiu
jednoÊci. O konsolidacji mówi∏ tak˝e prezes Zarzàdu G∏ównego Zwiàzku Powstaƒców Warszawskich gen. Zbigniew
Âcibor-Rylski – wszyscy wywodzimy si´
z jednego pnia – od 1939 roku.
W pierwszym dniu Zjazdu odczytany
zosta∏ list, przebywajàcego w tym czasie

O
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w Gdyni, kierownika Urz´du do Spraw
Kombatantów i Osób Represjonowanych. W drugim dniu obrad minister
Jan Turski przyby∏ na Zjazd i zwracajàc
si´ do delegatów, mówi∏ m.in.: Obejmowa∏em funkcj´ kierownika Urz´du do
Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych – jako cz∏owiek pokoju. I z tej
perspektywy – odnios∏em pe∏ny sukces.
Nie by∏o czystek w Urz´dzie. StworzyliÊmy
Urzàd przyjazny dla kombatantów, bez
wzgl´du na legitymacje i barwy, który nie
dzieli ich na lepszych i gorszych. (...) Nie
odnios∏em jednak sukcesu w próbie – nie
jednoczenia, bowiem w wieloÊci jest wartoÊç, ale pogodzenia Êrodowisk kombatanckich. Propozycja posadzenia kombatantów – by∏ to pomys∏ jednej z organizacji kombatanckich – przy jednym stole,
skoƒczy∏a si´ du˝ym poruszeniem i protestami. Nadal bowiem toczy si´ wojna
o pami´ç historycznà Polaków... W tej
kampanii wyborczej b´dzie ona widoczna... Nam jeszcze potrzebne sà teczki, ideologiczne i polityczne bitwy historyczne –
z goryczà mówi∏ minister Jan Turski.
Minister Jan Turski podzi´kowa∏ za
wspó∏prac´ z Urz´dem ust´pujàcemu
prezesowi p∏k. Stanis∏awowi Karolkiewiczowi oraz przewodniczàcemu dr. Jerzemu Woêniakowi, którzy zachowali
stanowiska honorowego prezesa i przewodniczàcego. Nast´pnie z∏o˝y∏ gratulacje nowo wybranemu przewodniczàcemu Rady Naczelnej ÂZ˚AK, jej dotychczasowemu wiceprezesowi – Karolowi Per∏owskiemu oraz nowemu prezesowi Zarzàdu G∏ównego ÂZ˚AK –
Czes∏awowi Cywiƒskiemu, który dotychczas by∏ cz∏onkiem prezydium.
Ewa DUMIN

Fot. Ewa Dumin

Fot. Ewa Dumin

Fot. Ewa Dumin
Prezes p∏k Stanis∏aw Karolkiewicz przyjmuje
od kolegów kwiaty i podzi´kowania

Fot. Ewa Dumin
Na zdj´ciu od lewej: nowo wybrany prezes Zarzàdu G∏ównego ÂZ˚AK – Czes∏aw Cywiƒski, minister Jan Turski, dotychczasowy przewodniczàcy Rady Naczelnej ÂZ˚AK dr Jerzy
Woêniak, nowy przewodniczàcy Rady Naczelnej ÂZ˚AK Karol Per∏owski
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86. rocznica powstania Zwiàzku Inwalidów Wojennych RP

Poszukujemy

PoÊwi´cenie sztandaru

oszukuj´ mojego brata Jerzego Mariana Szafernicha
(Schaffernichta).
Urodzi∏ si´ 2 lutego 1924 r.
w Poznaniu. Uciek∏ przed nazistami i ukrywa∏ si´ pod pseudonimami: Jacek Podolski, Andrzej Sowiƒski, Jacek Sowiƒski (lub
Jurek). Do czerwca 1944 r. pracowa∏ w spó∏dzielni spo˝ywczej w Rzeszowie i Gorlicach. Wyjecha∏
z kolegà przez Kraków do Warszawy, by wziàç
udzia∏ w Powstaniu Warszawskim. Przys∏a∏ dwie
kartki do cioci, podpisujàc je pseudonimem. Zaginà∏ w czasie Powstania.
Listy bardzo prosz´ przesy∏aç na adres:
Dr A. M. Shafernich
1932 Decook Avenue
Park Ridge, Illinois 60068
USA tel.: (0-01) 847 823 3469

okazji 86. rocznicy powstania Zwiàzku Inwalidów Wojennych RP, w Katedrze Polowej Wojska Polskiego w Warszawie 18 kwietnia br. podczas Mszy Êw.
zosta∏ przekazany i poÊwi´cony nowo
ufundowany sztandar Okr´gu Warszawskiego ZIW RP. Po uroczystej Mszy Êw.,
którà celebrowa∏ Biskup Polowy WP gen.
bryg. Tadeusz P∏oski, z∏o˝ono wieƒce na
p∏ycie Grobu Nieznanego ˚o∏nierza.
UroczystoÊç zakoƒczy∏o spotkanie uczestników w siedzibie Okr´gu Warszawskiego
Zwiàzku.

Z

Nowo ufundowany sztandar Okr´gu
Warszawskiego ZIW RP poÊwi´cono
w Katedrze Polowej WP

Âwiatowy Zwiàzek ˚o∏nierzy AK zaprasza

P

Informujemy

Zmiana adresu

wrzeÊnia br. odb´dzie si´ XXXIV Ogólnokrajowa Pielgrzymka Kombatantów
na Jasnà Gór´.
Âwiatowy Zwiàzek ˚o∏nierzy Armii Krajowej Okr´g Cz´stochowa, upowa˝niony
przez Zarzàd G∏ówny w Warszawie, zaprasza wszystkich ˝o∏nierzy Armii Krajowej,
WiN, Szarych Szeregów, Batalionów Ch∏opskich, Narodowych Si∏ Zbrojnych i cz∏onków innych organizacji kombatanckich wraz z Rodzinami, poczty sztandarowe, m∏odzie˝ szkolnà, harcerzy i sympatyków do udzia∏u w XXXIV Ogólnokrajowej Pielgrzymce Kombatantów na Jasnà Gór´.
Osoby zainteresowane udzia∏em prosimy o kontakt ze Âwiatowym Zwiàzkiem ˚o∏nierzy AK Okr´g Cz´stochowa, ul. Nowowiejskiego 3, 42-200 Cz´stochowa, tel. (0-34)
365 13 02 lub z przewodniczàcym Komitetu Organizacyjnego i wiceprezesem Okr´gu
por. Lucjanem K´piƒskim-Brustem, tel. dom. (0-34) 323 20 81.

Zarzàd G∏ówny Zwiàzku Pi∏sudczyków informuje, ˝e Zwiàzek zmieni∏ siedzib´. Nowy adres: ul. 11 Listopada 17/19, 03-446 Warszawa,
tel. (0-22) 823 58 13, (0-22) 687 22 75.

24 czerwca 1941 r. na terenie wi´zienia
NKWD Nr 26 w Wilejce (zwanej tak˝e
„Starà Wilejkà”) z cz´Êci wi´êniów sformowano kolumn´ marszowà 1400–1800
wi´êniów, którà z powodu bombardowania stacji kolejowej Mo∏odeczno poprowadzono dalej na wschód – przez Ilj´,
Pleszczenice. Po drodze wi´êniowie otrzymywali skàpà iloÊç wody, jedzenia.
W okolicy wsi Kasuty dokonano mordu
oko∏o 100 osób. S∏abszych, nie wytrzymujàcych tempa marszu konwojenci zabijali.
Grupowej egzekucji NKWD dokona∏o
w okolicy Pleszczenic. Zamordowano kilkaset osób. 28 czerwca 1941 r. kolumna
dotar∏a do Borys∏awia, tam wi´êniów za∏adowano do wagonów i wywieziono do

Riazania. Transport 871 wi´êniów przyby∏
tu 5 lipca 1941 r. W wi´zieniu pozostawiono grup´ wi´êniów (kilkudziesi´ciu) –
z wyrokami Êmierci oraz niezdolnych do
marszu. Zostali oni rozstrzelani, zaÊ cia∏a
zakopano na dziedziƒcu wi´ziennym.
Funkcjonariusze NKWD nim zbiegli –
podpalili budynki wi´zienne.
Zwracamy si´ do osób posiadajàcych
wiedz´ na temat b´dàcy przedmiotem post´powania o kontakt listowy na adres:
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Komunikat Instytutu
Pami´ci Narodowej
ddzia∏owa Komisja Âcigania Zbrodni
przeciwko Narodowi Polskiemu
w Gdaƒsku prowadzi Êledztwo w sprawie
zabójstw dokonanych w okresie od wrzeÊnia 1939 r. do czerwca 1941 r. w Wilejce
(dawne województwo wileƒskie) obywateli
polskich – wi´êniów wi´zienia Nr 26, przez
funkcjonariuszy NKWD, oraz innych represji stosowanych przez sowiecki aparat bezpieczeƒstwa wobec wi´êniów ww. wi´zieƒ.
Post´powanie w szczególnoÊci dotyczy
zdarzeƒ zwiàzanych z ewakuacjà wi´zienia w czerwcu 1941 r.

O

Nowy przewodniczàcy
Zarzàd Stowarzyszenia ˚o∏nierzy Wojskowego Korpusu Bezpieczeƒstwa Armii Krajowej
uprzejmie informuje, ˝e zosta∏ wybrany nowy
Zarzàd. Prezesem Zarzàdu zosta∏ Janusz
Maksymowicz. W zwiàzku z tym korespondencj´ prosimy kierowaç na adres: Janusz
Maksymowicz, ul. Muzyczna 53, 02-862 Warszawa, tel. (0-22) 644 73 45.

Instytut Pami´ci Narodowej
Oddzia∏owa Komisja Âcigania Zbrodni
przeciwko Narodowi Polskiemu w Gdaƒsku
81-311 Gdynia, ul. Witomiƒska 19 – sygnatura akt S 137/04/Zk.

REDAKCJA: 00-926 Warszawa, ul. Wspólna 2/4
REDAGUJE ZESPÓ¸: Ewa Dumin (red. nacz.), Katarzyna Hoppe, Katarzyna K´pka
sta∏a wspó∏praca prof. Adam Dobroƒski
PRENUMERATA I KOLPORTA˚: Andrzej Sosiƒski (661 86 67)
WYDAWCA: Urzàd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych
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Szko∏y w Falenicy

Medale za zas∏ugi i wspó∏prac´ z kombatantami
Szkole Podstawowej nr 124 im.
St. Jachowicza w Falenicy odby∏a
si´ 9 maja 2005 r. uroczystoÊç z okazji
60. rocznicy zakoƒczenia II wojny Êwiatowej w Europie i Âwi´ta Szko∏y.
Wa˝nym akcentem tej patriotycznej
uroczystoÊci by∏o wr´czenie nadanych
przez kierownika Urz´du do Spraw
Kombatantów i Osób Represjonowanych Medali „Pro Memoria” – za zas∏ugi i wspó∏prac´ z kombatantami i m∏odzie˝à na terenie Falenicy w dzielnicy
Wawer. Medal otrzyma∏ proboszcz Parafii NajÊwi´tszego Serca Pana Jezusa
w Falenicy – ksiàdz Marek Doszko,
a tak˝e dyrektorzy: Szko∏y Podstawowej
nr 124 – Helena Kroszczyƒska, nr 76 –
Zofia Jakubowska, nr 216 – Bogumi∏a
Rudnicka. Dekoracji dokona∏ wiceprezes Zarzàdu Krajowego Zwiàzku by∏ych

W

˚o∏nierzy Polskich Si∏ Zbrojnych na
Zachodzie, jednoczeÊnie prezes Zarzàdu Ârodowiska by∏ych ˚o∏nierzy 2 Polskiego Korpusu, Antoni Lipka.
UroczystoÊç uÊwietni∏y kombatanckie
poczty sztandarowe.
Oprac. E. D.

Ciàg dalszy ze str. 24
Najbardziej zas∏u˝eni organizatorzy
konkursu oraz nauczyciele, których wychowankowie przez wiele lat kwalifikowali si´ do fina∏u konkursu, zostali odznaczeni: medalami „Za Zas∏ugi dla ObronnoÊci
Kraju”, medalami „Komisji Edukacji Narodowej”. Medale „Pro Memoria” nadane przez kierownika Urz´du do Spraw
Kombatantów i Osób Represjonowanych
wr´czy∏ reprezentujàcy Urzàd dyrektor
Departamentu Stowarzyszeƒ i Spraw Socjalnych Krzysztof P. Skolimowski.
FinaliÊci tegorocznej edycji Konkursu
i ich nauczyciele otrzymali tak˝e okolicznoÊciowy medal pamiàtkowy wybity z okazji jubileuszu Konkursu.
Kolejna, jedenasta edycja Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego odb´dzie
si´ pod has∏em „Losy ˝o∏nierza i dzieje
or´˝a polskiego w latach 1531–1683. Od
Obertyna do Wiednia”.
Oprac. KK

Na zdj´ciu – pierwszy z prawej prezes Antoni
Lipka w towarzystwie osób uhonorowanych
Medalami „Pro Memoria”

W rocznic´ Êmierci
gen. W∏adys∏awa Sikorskiego

W 25. rocznic´ Êmierci gen. Zygmunta Berlinga

Uczczono pami´ç
pierwszego Dowódcy KoÊciuszkowców

Z∏o˝ono ho∏d Genera∏owi

Fot. Ewa Dumin

Fot. Alina M. Nowacka

11 lipca 2005 r. na Cmentarzu Wojskowym na Powàzkach w Warszawie, w Kwaterze 1 Armii Wojska Polskiego, odby∏a si´ uroczystoÊç patriotyczna w 25.
rocznic´ Êmierci pierwszego Dowódcy 1 Dywizji Pancernej im. Tadeusza KoÊciuszki.
Uczestnicy uroczystoÊci przed pomnikiem gen. W∏adys∏awa Sikorskiego

rzy grobie gen. Zygmunta Berlinga zebrali si´: Jego rodzina – z córkà dr Ali-

P

cjà Robakiewicz, przyjaciele i weterani – towarzysze broni, przedstawiciele
W 62. rocznic´ tragicznej Êmierci generawojska,
organizacji spo∏ecznych, kombatanckich – z prezesem ZKRPiBWP Wa∏a W∏adys∏awa Sikorskiego uczczono Jec∏awem
Szklarskim, m∏odzie˝ i mieszkaƒcy Warszawy. Urzàd do Spraw Kombago pami´ç.
rzed pomnikiem gen. W∏adys∏awa Sikorskiego, który znajduje si´ przy ul. Tureckiej
w Warszawie, 4 lipca 2005 r. licznie zgromadzili
si´ kombatanci, przedstawiciele w∏adz paƒstwowych i samorzàdowych oraz mieszkaƒcy stolicy,
by oddaç ho∏d Genera∏owi. UroczystoÊç uÊwietnili ˝o∏nierze Kompanii Reprezentacyjnej Wojska
Polskiego, zaciàgajàc przed pomnikiem wart´.
Przed popiersiem gen. W∏adys∏awa Sikorskiego
z∏o˝ono wieƒce i wiàzanki kwiatów. Organizatorem uroczystoÊci by∏ Krajowy Zwiàzek by∏ych
˚o∏nierzy Polskich Si∏ Zbrojnych na Zachodzie.

P

KK
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tantów i Osób Represjonowanych reprezentowa∏ zast´pca kierownika Urz´du
wiceminister Jerzy Koz∏owski. UroczystoÊç uÊwietni∏ udzia∏ licznych pocztów
sztandarowych, w tym tak˝e sybirackich, oraz Kompanii Reprezentacyjnej
1 Warszawskiej Brygady Pancernej im. Tadeusza KoÊciuszki. W swoim wystàpieniu – prezes Klubu Kombatantów 1 Dywizji Piechoty im. T. KoÊciuszki Roman
Nogal przypomnia∏ ˝yciorys Genera∏a:... owocem Jego dzia∏alnoÊci by∏o sformowanie pierwszej polskiej dywizji, która sta∏a si´ zalà˝kiem Wojska Polskiego. (...)
Mówi∏ tak˝e o sprawach bolesnych: potrafi∏ w roku 1943 zebraç zes∏aƒców, ∏agierników, kator˝ników z g∏´bi Rosji i pod polskim sztandarem i znakiem Or∏a Bia∏ego
przywiód∏ ich w pami´tnym 1944 roku nad Wis∏´, pod mury walczàcej stolicy, niosàc pomoc Powstaniu Warszawskiemu. I za ten wiekopomny czyn niepodleg∏oÊciowy zosta∏ skazany na niebyt polityczny. (...)
UroczystoÊç zakoƒczy∏a si´ z∏o˝eniem na grobie Genera∏a wieƒców i wiàzanek kwiatów oraz zapaleniem zniczy.
E. D.

23

Kombatant 8 sier b-w

7/29/05

10:02

Page 24

Zdj´cia Andrzej Klimczuk

Zdj´cie pamiàtkowe finalistów konkursu na placu Marsza∏ka Józefa Zgodnie z tradycjà uczestnicy konkursu z∏o˝yli kwiaty na p∏ycie Grobu
Pi∏sudskiego przed Grobem Nieznanego ˚o∏nierza. Pierwszy z prawej Nieznanego ˚o∏nierza
prezes Marek Gajewski

Wyniki konkursu zosta∏y og∏oszone w Sali Balowej Zamku Dyrektor Departamentu Stowarzyszeƒ Minister obrony narodowej Jerzy
Królewskiego w Warszawie
i Spraw Socjalnych w Urz´dzie Krzysztof Szmajdziƒski wr´cza nagrody laureSkolimowski dekoruje prezesa Marka Ga- atom konkursu
jewskiego Medalem „Pro Memoria”

Fina∏ X Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego

„Losy ˝o∏nierza i dzieje or´˝a polskiego
w latach 972–1514. Od Cedyni do Orszy”
Ogólnopolski Konkurs Historyczny „Losy ˝o∏nierza i dzieje or´˝a polskiego”
w tym roku obchodzi∏ jubileusz dziesi´ciolecia. Konkurs rozgrywany jest od
1995 r. z inicjatywy prezesa Porozumienia Organizacji Kombatanckich miasta P∏ocka Marka Gajewskiego. Temat tegorocznej X edycji konkursu objà∏
lata 972–1514. Patronat nad Konkursem przyj´li: minister obrony narodowej,
minister edukacji narodowej oraz kierownik Urz´du do Spraw Kombatantów
i Osób Represjonowanych.

Laureaci konkursu
W klasyfikacji generalnej szkó∏ Êrednich:
1. Robert Pe∏czyƒski z Liceum Ogólnokszta∏càcego im. W∏adys∏awa Jagie∏∏y w P∏ocku;
2. Marek Marsza∏ek z I Liceum Ogólnokszta∏càcego w Boles∏awcu;
3. Anna Kaliszewska z I Liceum Ogólnokszta∏càcego w Lubartowie.
W klasyfikacji generalnej szkó∏ gimnazjalnych:
1. Kacper Manikowski z Gimnazjum nr 3 w Nowej Rudzie;
2. Grzegorz Ma˝ewski z Gimnazjum w Rymaniu;
3. Magdalena Tokarska z Gimnazjum w Szynwa∏dzie.
W klasyfikacji generalnej szkó∏ podstawowych:
1. Stanis∏aw Kostyra ze Szko∏y Podstawowej Sióstr Misjonarek w Bia∏ymstoku;
2. Konrad Król ze Szko∏y Podstawowej nr 8 w L´borku;
3. Agnieszka Adamska ze Szko∏y Podstawowej w Naruszewie.
W klasyfikacji generalnej zasadniczych szkó∏ zawodowych:
1. Andrzej St´pieƒ z Zasadniczej Szko∏y Zawodowej w Biskupcu;
2. Grzegorz Fràc z Zasadniczej Szko∏y Zawodowej Zespo∏u Szkó∏ Zawodowych i Ogólnokszta∏càcych w Lubinie;
3. Adam Wójcik z Zespo∏u Szkó∏ Zawodowych nr 1 w Mszanie Dolnej.

tym roku do konkursu przystàpi∏o oko∏o 70 tys. uczniów z ponad
2500 szkó∏. Rozgrywany jest
w czterech etapach. IV etap – fina∏owy, odby∏ si´ w Warszawie w dniach 10–12 czerwca 2005 r.
Podczas pierwszego dnia fina∏u, 10
czerwca 2005 r., uczestnicy spotkali si´
w Muzeum Wojska Polskiego, by zmierzyç
si´ z zadaniami konkursowymi w konkurencjach: muzealia, literatura i malarstwo, kartografia wojskowa. Nast´pnego dnia, 11
czerwca br., finaliÊci uczestniczyli w objeêdzie naukowym na trasie: Warszawa, ¸´czyca, Tum, Oporów, P∏ock, Czerwiƒsk nad
Wis∏à, Warszawa. Rozegrano wówczas konkurencje: oprowadzanie po zabytkach oraz
historia w filmie.
12 czerwca br., w niedziel´ rano, zgodnie
z tradycjà konkursu finaliÊci z∏o˝yli kwiaty
na p∏ycie Grobu Nieznanego ˚o∏nierza.
Nast´pnie w Sali Balowej Zamku Królewskiego zosta∏y og∏oszone wyniki konkursu.
Zwyci´zcom klasyfikacji generalnej oraz
zwyci´zcom poszczególnych konkurencji
dyplomy i nagrody wr´czyli: minister obrony narodowej Jerzy Szmajdziƒski, minister edukacji narodowej i sportu Miros∏aw
Sawicki oraz wiceminister obrony narodowej Maciej Górski.
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