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Wrzesieƒ 2005

Fot. Ewa Dumin

1 wrzeÊnia 2005

Dzieƒ Weterana
Kombatanci 60 lat po wojnie
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W ramach obchodów Âwi´ta Wojska Polskiego odby∏y si´
uroczystoÊci zwiàzane z 85. rocznicà Bitwy Warszawskiej.
15 sierpnia ustanowiono Âwi´tem Wojska Polskiego w 1923 r.
dla uczczenia Cudu nad Wis∏à.

Fot. Zbigniew Pachulski

Âwi´to polskiego or´˝a

Na uroczystoÊci do Radzymina przyby∏
103-letni weteran, uczestnik wojny polsko-bolszewickiej, kpt. Stanis∏aw Wycech

Fot. Katarzyna Hoppe
Wieniec przed Grobem Nieznanego ˚o∏nierza sk∏ada delegacja w sk∏adzie reprezentatywnym
dla Êrodowisk kombatanckich pod przewodnictwem kierownika Urz´du do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jana Turskiego. Delegacji asystuje p∏k Ryszard Stankiewicz

niedziel´, 14 sierpnia br., na
Cmentarzu Wojskowym na
Powàzkach w Warszawie,
w kwaterze ˝o∏nierzy wojny 1919–1920,
odby∏ si´ uroczysty Apel Poleg∏ych
w asyÊcie Orkiestry i Kompanii Reprezentacyjnej Wojska Polskiego.
G∏ówne uroczystoÊci rozpocz´∏a 15

W

Fot. Katarzyna Hoppe
Na trybunie honorowej przed Grobem
Nieznanego ˚o∏nierza zasiedli równie˝ polscy
kombatanci z Bia∏orusi

sierpnia br. Msza Êwi´ta, którà koncelebrowa∏ Biskup Polowy WP ks. gen. Tadeusz P∏oski. Nast´pnie w Belwederze
Prezydent Aleksander KwaÊniewski
wr´czy∏ ordery, odznaczenia paƒstwowe oraz nominacje generalskie.
Upami´tnieniem Bitwy Warszawskiej
i Âwi´ta Wojska Polskiego by∏a uroczystoÊç przy Grobie Nieznanego ˚o∏nie-
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rza w Warszawie. Na placu Marsza∏ka
Pi∏sudskiego obecni byli m.in. przedstawiciele najwy˝szych w∏adz paƒstwowych, wojskowych i samorzàdowych,
organizacji kombatanckich, spo∏ecznych, duchowieƒstwa, korpusu dyplomatycznego, kompanii reprezentacyjnych WP i mieszkaƒcy stolicy. Po uroczystej odprawie wart Prezydent RP powiedzia∏ m.in.: Wspominamy wielki tryumf polskiego or´˝a. Zwyci´stwo w Bitwie Warszawskiej 1920 r. ocali∏o naszà
niepodleg∏oÊç i zawa˝y∏o na losach Europy. Chylimy czo∏a przed bohaterstwem, ofiarnoÊcià, patriotyzmem
wszystkich, którzy w godzinie próby
wiernie stan´li na wezwanie Ojczyzny.
W Radzyminie, na Cmentarzu ˚o∏nierzy Polskich 1920 r., zosta∏a odprawiona Msza Êw. i odby∏ si´ Apel Poleg∏ych, podobnie jak w Ossowie.
W ¸azienkach Królewskich w Warszawie odby∏ si´ ˚o∏nierski Festyn.
W programie by∏y m.in. wyst´py orkiestr, pokazy sprawnoÊci ˝o∏nierskiej,
koncert Reprezentacyjnego Zespo∏u
Artystycznego WP, gry i zabawy dla
dzieci, ˝o∏nierska grochówka.
K. H. i K. K.

Fot. Zbigniew Pachulski
Poczty sztandarowe na Cmentarzu ˚o∏nierzy
Polskich 1920 r. w Radzyminie

Fot. Katarzyna K´pka
Podczas prezentacji rocznika „Kroniki Wojska Polskiego 2004” minister Jan Turski odznaczy∏ oficerów i pracowników Wojska Medalem „Pro Memoria”. Na zdj´ciu: minister
Jan Turski sk∏ada gratulacje Biskupowi Polowemu WP ks. gen. Tadeuszowi P∏oskiemu

Fot. Katarzyna K´pka
Uczestnicy prezentacji „Kroniki Wojska Polskiego 2004”, która odby∏a si´ 15 sierpnia br.
w gmachu dawnej Szko∏y Podchorà˝ych
w ¸azienkach Królewskich w Warszawie
Na ok∏adce: kombatanckie poczty sztandarowe podczas uroczystoÊci przed Grobem Nieznanego ˚o∏nierza, 8 maja 2005 r.
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Wizyty kierownika Urz´du

Spotkanie z polskimi
kombatantami z Bia∏orusi
Kierownik Urz´du do Spraw Kombatantów minister Jan Turski 10 sierpnia br. w Konstancinie-Jeziornie spotka∏ si´ z polskimi kombatantami
i Sybirakami, na sta∏e zamieszkujàcymi na Bia∏orusi, którzy przebywali
w Polsce od 1 do 15 sierpnia br. na
leczeniu sanatoryjnym.

obyt polskich kombatantów z Bia∏orusi
w Polsce sfinansowa∏ i zorganizowa∏
Urzàd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Dwudziestu kombatantów, zrzeszonych w Stowarzyszeniu Polaków
– Ofiar Represji Politycznych i Stowarzyszeniu ˚o∏nierzy Armii Krajowej przy Zwiàzku
Polaków na Bia∏orusi, przebywa∏o na turnusie rehabilitacyjnym w Sanatorium „Bia∏y
Dom” w Uzdrowisku Konstancin-Zdrój.
W dniu przyjazdu do Polski, 1 sierpnia
br., z kombatantami spotka∏ si´ zast´pca
kierownika Urz´du do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych wiceminister
Jerzy Koz∏owski.
10 sierpnia br. kierownik Urz´du minister Jan Turski wr´czy∏ kombatantom odznaczenia. Medale „Pro Memoria” otrzyma∏o dziewi´ciu z nich, dziesi´ç osób zosta∏o odznaczonych Patentem Weterana Walk
o WolnoÊç i Niepodleg∏oÊç Ojczyzny. Wszyscy kombatanci zostali wyró˝nieni dyplomem kierownika Urz´du z okazji 60. rocznicy zwyci´stwa nad hitlerowskimi Niemcami
w podzi´kowaniu za wk∏ad w utrwalanie pami´ci o polskim czynie zbrojnym.
W imieniu kombatantów za odznaczenia
oraz umo˝liwienie przyjazdu i pobytu w Polsce podzi´kowa∏a prezes Stowarzyszenia
˚o∏nierzy AK przy Zwiàzku Polaków na
Bia∏orusi Weronika Sebastianowicz.
K. K.

P

65. rocznica Zbrodni Katyƒskiej

Zamordowanym w Katyniu
tym roku przypada 65. rocznica dokonania mordu na
oficerach WP oraz min´∏a
ju˝ 5. rocznica oddania i poÊwi´cenia
Polskiego Cmentarza Wojennego
w Katyniu. 28 lipca br. pami´ta∏ o rocznicy oddania katyƒskiej nekropolii
„Dom Polski” i parafia rzymskokatolicka w Smoleƒsku, ale te˝ bardzo, co
jest w obecnej dobie warte podkreÊlenia – rosyjski „Memoria∏ Katyƒ”, w∏adze guberniane i samorzàdowe oraz
cerkiew smoleƒska. Wyjazd organizowa∏a Rada Ochrony Pami´ci Walk
i M´czeƒstwa z Sekretarzem Rady Andrzejem Przewoênikiem na czele. By∏
te˝ przedstawiciel Prezydenta RP
b. dowódca Marynarki Wojennej adm.
Ryszard ¸ukasik, rzàd reprezentowa∏
ambasador RP w Moskwie Stefan
Meller, Wojsko Polskie – gen. bryg.
Jan Klejszmit z podleg∏ymi oficerami
i oprawà wojskowà. By∏a te˝ z nami
grupa m∏odzie˝y harcerskiej. Po oficjalnych powitaniach i okolicznoÊciowych przemówieniach nastàpi∏ program artystyczny przygotowany i wykonany przez polskà m∏odzie˝ z „Domu Polskiego” w Smoleƒsku. Na uroczystoÊç przybyli licznie okoliczni
mieszkaƒcy z dzieçmi, ca∏a smoleƒska
Polonia i parafia Niepokalanego Pocz´cia NMP z proboszczem o. ptolomeuszem Jackiem Kuczmikiem. Pod
du˝ym krzy˝em prawos∏awnym, który
jest jednoczeÊnie pomnikiem zamordowanych tu Rosjan, odby∏a si´ pierwsza cz´Êç modlitewna prowadzona
przez dwóch duchownych koÊcio∏a
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prawos∏awnego i chór ze Smoleƒska.
Drugà rzymskokatolickà cz´Êç modlitw prowadzili przed o∏tarzem na
Polskim Cmentarzu ks. Jacek Kuczmik
i proboszcz parafii Katedry Polowej
WP z Warszawy ks. pra∏. p∏k Robert
Mokrzycki z przedstawicielami Rodzin
Katyƒskich i m∏odzie˝y harcerskiej.
Za o∏tarzem jako symbol zamordowanych oficerów wystawiono wart´
oficerskà ze sztandarem i poczet sztandarowy Rodzin Katyƒskich z Krakowa
z pierwszym sztandarem ruchu katyƒskiego w Polsce. W asyÊcie pocztu sta∏a wnuczka zamordowanego gen. Mieczys∏awa Smorawiƒskiego – Ewa Bàkowska.
Apel Pami´ci specjalnie przygotowany przez Komend´ Garnizonu m. st.
Warszawy odczyta∏ kpt. Tomasz Bieniak.
Czu∏o si´ jednoczeÊnie wa˝noÊç
uczestnictwa w rzeczy wielkiej i donios∏ej i tak by∏o w tym roku, w lipcu,
w Katyniu – naprawd´ godnie.
W∏odzimierz DUSIEWICZ
Fot. W∏odzimierz Dusiewicz

Modlitwy na Polskim Cmentarzu Wojennym

Warszawa, 28 lipca 2005r. KOMUNIKAT INFORMACYJNY FPNP 14/2005

Kolejne wyp∏aty Êwiadczeƒ z Fundacji „Polsko-Niemieckie Pojednanie”
Dnia 29 lipca 2005 r. Fundacja „Polsko-Niemieckie Pojednanie” rozpocznie kolejne wyp∏aty Êwiadczeƒ dla beneficjentów
w Polsce na kwot´ ponad 4 mln z∏otych. Wyp∏atami zostanie obj´tych prawie 6 tys. uprawnionych.
Wyp∏aty te obejmà:
* Êwiadczenia ze Êrodków przekazanych w wysokoÊci 5 mln 258 tys. z∏otych z Fundacji Federalnej „Pami´ç, OdpowiedzialnoÊç i Przysz∏oÊç” na realizacj´ projektów humanitarno-socjalno-medycznych kierowanych do beneficjentów niemieckiej Fundacji (3838 osób na kwot´ 2 mln 127 tys. 529 z∏);
* Êwiadczenia humanitarno-socjalne ze Êrodków w∏asnych FPNP (928 osób na kwot´ Êwiadczeƒ 486 tys. 162 z∏);
* Êwiadczenia humanitarno-socjalne ze Êrodków Austriackiego Funduszu Pojednania (783 osoby na kwot´ 583 tys. 420 z∏);
* pierwszà transz´ nieregularnà Êwiadczeƒ niemieckich na rzecz szczególnych nast´pców prawnych zaakceptowanych do
Za Rzecznika Prasowego FPNP
wyp∏aty przez Fundacj´ Federalnà na kwot´ 893 tys. 725 z∏ 90 gr
Agnieszka SZAFRA¡SKA-ROMANÓW
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Przestrzega∏em przed sytuacjà rodem z Orwella – ˝e ka˝dy parlament b´dzie uchwala∏ w∏asnà
wersj´ historii

Kombatanci 60 lat po wojnie...
Rozmowa z ministrem Janem Turskim, kierownikiem Urz´du do
Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych
Zbli˝a si´ Dzieƒ Weterana – ustanowione przez Sejm RP w 1997 r. Êwi´to
polskich kombatantów. Jaka jest kondycja tego Êrodowiska 60 lat po wojnie?
– Obecnie, w po∏owie 2005 r., jest 577 tysi´cy podopiecznych Urz´du do Spraw
Kombatantów i Osób Represjonowanych.
SpoÊród nich – by∏ych ˝o∏nierzy, którzy
walczyli z bronià w r´ku – ju˝ tylko 165 tysi´cy. Niestety, powi´ksza si´ z roku na rok
liczba weteranów odchodzàcych na wiecznà wart´. Na poczàtku mojej kadencji
wskaênik ten si´ga∏ 7% rocznie, nast´pnie
– 8%, zaÊ w ostatnim roku wynosi ju˝ 9%.
Spe∏nia si´ powiedzenie, ˝e o wszystkim
zaczyna decydowaç biologia, a problemem
numer jeden w tym Êrodowisku sà schorzenia wynikajàce z wieku. Nakazem chwili
jest wi´c zadbaç o zachowanie dorobku
polskich kombatantów i pami´ci o nich.
W ostatnich latach uczyniono wiele, aby
powsta∏y pomniki, nie tylko z kamienia,
ale te˝ – duchowe. Ukaza∏o si´ wiele znakomitych publikacji, poÊwi´conych formacjom i poszczególnym bohaterom. Niektóre z nich majà znaczenie wr´cz prze∏omowe – np. 1 wrzeÊnia br. b´dzie promowana
w Polsce ksià˝ka o wk∏adzie wywiadu polskiego w zwyci´stwo nad faszyzmem, opracowana na podstawie archiwów polskich
i brytyjskich. WczeÊniej ukaza∏a si´ ksià˝ka
Normana Daviesa o Powstaniu Warszawskim, której ogromnà zaletà by∏o to, ˝e wydano jà w Europie w wielu j´zykach. Tym
samym wiedza o tym heroicznym zdarzeniu dotar∏a do ludzi, którzy – niekiedy –
mylili Powstanie Warszawskie z Powstaniem ˚ydowskim w Getcie.
Pozostaje kwestia, jak uratowaç pamiàtki i dokumenty przechowywane przez stowarzyszenia kombatanckie w kraju oraz za
granicà. Trzeba wróciç do idei, która pojawia∏a si´ wczeÊniej, np. podczas dyskusji na
temat odbudowy Pa∏acu Saskiego – stworzenia Muzeum Czynu Zbrojnego Polaków w czasie II wojny Êwiatowej. I tam –
zgromadziç pamiàtki, nie tylko o walce, ale
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tak˝e o ˝yciu Êrodowisk kombatanckich
i ich roli w kszta∏towaniu pami´ci narodowej po wojnie.

Kontrowersje budzi jednak sam termin kombatant, padajà i inne propozycje...
– Prawo kombatanckie, tzn. ustawa
o kombatantach, uchwalona w 1991 r., od
poczàtku budzi∏a kontrowersje, ze wzgl´du na swoje ideologiczne, czy raczej polityczne, uwarunkowania. Nasila si´ presja,
aby zrewidowaç definicj´ kombatanctwa,
w sposób uwzgl´dniajàcy przemiany
w Êwiecie, jakie zasz∏y w ostatnim pó∏wieczu. W wielu krajach europejskich kombatantami sà tak˝e byli ˝o∏nierze misji pokojowych i si∏ stabilizacyjnych poza granicami
kraju. W ostatniej kampanii wyborczej objawi∏ si´ z nowà si∏à zarówno ten postulat,
jak i inne, np. problem uprawnieƒ dla powojennych saperów. Pod tym wzgl´dem
nasze prawo jest anachroniczne w stosunku do amerykaƒskiego, rosyjskiego, holenderskiego, w´gierskiego czy rozwiàzaƒ
przyj´tych w innych krajach.
Jak przy tych uwarunkowaniach mogà
potoczyç si´ losy Urz´du do Spraw
Kombatantów i Osób Represjonowanych?
– Powracajà propozycje rozdzielenia
kompetencji – tak jak to ma miejsce w wielu innych krajach europejskich – pomi´dzy
ministra obrony narodowej oraz ministra
w∏aÊciwego dla opieki i pomocy spo∏ecznej. Pewnie kiedyÊ do tego dojdzie, lecz
przestrzega∏bym przed szybkimi decyzjami. W toku pozostaje wiele spraw. Jest na
przyk∏ad 2,5 tysiàca odwo∏aƒ w wojewódzkich sàdach administracyjnych... W dyspozycji Urz´du pozostaje oko∏o miliona akt
kombatanckich, które stanowià swoistà
skarbnic´ dokumentacji czynu zbrojnego.
W wielu krajach tego typu archiwa sà cennym êród∏em nie tylko dla historyków, ale
te˝ dla szukajàcych swych korzeni... Nie
mo˝na tego zmarnowaç.

Urzàd zyskuje wielce pozytywne oceny
podopiecznych...
– Uda∏o si´ zbudowaç Urzàd przyjazny.
Wszyscy kombatanci, którzy majà uprawnienia, sà jednakowo bliscy naszym sercom. I dlatego – przynajmniej w ciàgu
ostatnich 2 lat – nie ma interwencji, odwo∏aƒ, komentarzy, ˝e Urzàd jest dla jednych
lepszy, a dla kogoÊ gorszy. Jest to sukces
wszystkich jego pracowników. Rozpoczynajàc urz´dowanie postawi∏em warunek,
˝e je˝eli komuÊ si´ taki stosunek do kombatantów nie podoba lub sà Êrodowiska
kombatanckie, które komuÊ ideologicznie
nie odpowiadajà – niech odejdzie. Niektórzy odeszli, z niewàtpliwym po˝ytkiem dla
sprawy kombatanckiej. Urzàd sta∏ si´ instytucjà potrzebnà kombatantom, sà do
niej przyzwyczajeni. Tote˝ utrzymanie go
jako Ich instytucji – traktowa∏bym jako
jednà z form wyra˝ania szacunku naszego
paƒstwa wobec Êrodowiska.
Obchody 60. rocznicy zakoƒczenia II
wojny Êwiatowej w Europie by∏y
ogromnym przedsi´wzi´ciem – organizacyjnym i merytorycznym...
– Przyj´liÊmy za∏o˝enie, ˝e obchody 60lecia zakoƒczenia II wojny Êwiatowej powinny uwzgl´dniaç w swoim przebiegu
z∏o˝onà, dramatycznà histori´ Polski.
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Przede wszystkim fakt, ˝e 8 maja 1945 r.
nie dla wszystkich kombatantów polskich
oznacza∏ zakoƒczenie wojny, nie mówiàc
ju˝ o zwyci´stwie. Dla niektórych wtedy
w∏aÊnie zacz´∏y si´ tragiczne prze˝ycia,
szczególnie bolesne, bo zgotowane przez
rodaków.
Dla nas obchody rozpocz´∏y si´ ju˝
w 2004 roku uroczystoÊciami pod Monte
Cassino – jeÊli chodzi o armi´, która sz∏a
z Zachodu – a zakoƒczono je w Bolonii
i Wilhelmshaven. Nast´pnie by∏y – przeprowadzone z wielkim rozmachem – uroczystoÊci zwiàzane z 60. rocznicà Powstania Warszawskiego, które tak˝e traktujemy jako narodowy, historyczny dramat
zwiàzany z zakoƒczeniem tej wojny. Z tà
samà pieczo∏owitoÊcià staraliÊmy si´ organizowaç uroczystoÊci na szlaku 400-tysi´cznej armii, która swojà drog´ rozpocz´∏a pod Lenino, a ukoronowa∏a jà zatkni´ciem bia∏o-czerwonej flagi na Kolumnie Zwyci´stwa w Berlinie. Przypomn´
niektóre z nich: zakoƒczenie walk o Warszaw´, wyzwolenie OÊwi´cimia, walki
o Wa∏ Pomorski, forsowanie Odry i Nysy
¸u˝yckiej... We wszystkich tych uroczystoÊciach uczestniczyli przedstawiciele najwy˝szych w∏adz polskich, a przede wszystkim – kombatanci. PostaraliÊmy si´, aby
byli wsz´dzie tam, gdzie chcieli z∏o˝yç ho∏d
swoim zmar∏ym kolegom i odnowiç w∏asne
wspomnienia tamtych dni...
Wreszcie – po raz pierwszy w historii –
polscy kombatanci uczestniczyli w obchodach mi´dzynarodowych w Moskwie
i w Londynie. Na zaproszenie prezydenta
Francji delegacja polska z ministrem obrony narodowej by∏a te˝ na Polach Elizejskich w Pary˝u.

Du˝ym zainteresowaniem Êrodowisk
kombatanckich cieszy si´ Medal „Pro
Memoria”...
– UstanowiliÊmy go nie jako medal zwyci´stwa, ale – ku pami´ci. Otrzymujà go
˝o∏nierze regularnych jednostek walczàcych na Wschodzie i na Zachodzie, ˝o∏nierze formacji zbrojnego podziemia, ale tak˝e ci, którzy przyczynili si´ do utrwalenia
pami´ci o polskim czynie zbrojnym.
Na uroczystoÊci centralne zwiàzane
z 60-leciem zakoƒczenia wojny zjechali tak˝e kombatanci z zagranicy...
– Przyjecha∏o 180 kombatantów z ca∏ego
Êwiata – reprezentantów najwa˝niejszych
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Êrodowisk kombatanckich, wÊród nich –
˝o∏nierzy Armii Krajowej i Polskich Si∏
Zbrojnych na Zachodzie, którym los nie
pozwoli∏ na powrót do kraju po wojnie...
Dzisiaj, po uroczystoÊciach, nadchodzà od
nich – z USA, Francji, Wielkiej Brytanii,
Ukrainy, Estonii i innych krajów – listy
z podzi´kowaniami...

Widaç podczas wielkich uroczystoÊci
tak˝e ludzi m∏odych, co cieszy szczególnie...
– Urzàd wspiera aktywnie ruch przejmowania przez szko∏y i kultywowania tradycji
or´˝a polskiego. Przejawia si´ to w bardzo
praktycznych rozwiàzaniach: fundujemy
sztandary, wspó∏finansujemy rocznicowe
uroczystoÊci szkolne. JesteÊmy jednym
z donatorów wielkiego, ogólnopolskiego
konkursu historycznego dla m∏odzie˝y
szkolnej „Losy ˝o∏nierza i dzieje or´˝a polskiego” – w tym roku by∏o blisko 100 tys.
uczestników! Medal „Pro Memoria”
otrzymujà szko∏y i zas∏u˝eni wychowawcy.
ZadbaliÊmy, aby w tym roku do Bolonii
uda∏a si´ reprezentacja wszystkich szkó∏
noszàcych imi´ 2 Korpusu Polskiego, gen.
W∏adys∏awa Andersa bàdê Bohaterów
Monte Cassino. Nale˝y przy tym podkreÊliç, ˝e harcerze i wojsko sà tradycyjnie ju˝
naszymi wa˝nymi partnerami w organizacji uroczystoÊci.
Czy doÊwiadczenie z wieloletniej pracy
w polskiej dyplomacji u∏atwia∏o Panu
wspó∏prac´ z przedstawicielami Êrodowisk kombatanckich, pomaga∏o
„wylewaç oliw´” na wzburzone fale
kombatanckich sporów?
– To prawda, mam 26 lat pracy zawodowej w dyplomacji, w której zasadà podstawowà jest: mo˝na i nale˝y rozmawiaç
i wszystkie racje trzeba uszanowaç. Owocowa∏y te˝ doÊwiadczenia wspó∏pracy ze
Êrodowiskami Polonii zagranicznej, cz´sto
ró˝niàcej si´ i sk∏óconej, ale oczekujàcej
od Kraju ˝yczliwego zainteresowania
i wsparcia.
Jednak nie uda∏o si´ Panu doprowadziç do urzeczywistnienia idei – spektakularnego i symbolicznego - aktu
pojednania po 60 latach od zakoƒczenia wojny...

Ciàg dalszy na str. 6

Fot. Ewa Dumin

Sala Kolumnowa Sejmu RP. UroczystoÊç wr´czenia zas∏u˝onym kombatantom wysokich
odznaczeƒ paƒstwowych (4 maja 2005 r.)
Fot. Ewa Dumin

UroczystoÊci na polskim Cmentarzu Wojennym w San Lazzaro (23 kwietnia 2005 r.)
Fot. Ewa Dumin

Siekierki – uroczystoÊci na Cmentarzu Wojennym w 60. rocznic´ forsowania Odry (16
kwietnia 2005 r.)

VI Zjazd Zwiàzku SolidarnoÊci Polskich
Kombatantów (19 paêdziernika 2002 r.)

Sala Wielka na Zamku Królewskim. Spotkanie z polskimi i brytyjskimi kombatantami
z okazji ods∏oni´cia na Polu Mokotowskim –
Pomnika Polskich Lotników Poleg∏ych w II
Wojnie Âwiatowej (27 sierpnia 2003 r.)

5

Kombatant 2005 09 v_01

8/25/05

14:54

– Ju˝ na starcie odziedziczy∏em z∏e tradycje. Urzàd ds. Kombatantów budzi∏ we
wczeÊniejszych latach sporo emocji. Przez
lewicowych kombatantów by∏ postrzegany
jako g∏ówny „urzàd dekomunizacji”, odbierajàc uprawnienia kombatanckie 57 tys.
„utrwalaczom w∏adzy ludowej”. Z czego
ok. 50 tys. przypad∏o na rzàdy AWS. Do
niesprawiedliwego prawa dosz∏a wtedy
nadzwyczaj rygorystyczna praktyka jego
stosowania.
Uwzgl´dniajàc starà zasad´ europejskiego prawa, ˝e wàtpliwoÊci przemawiajà
na korzyÊç zainteresowanego, uda∏o nam
si´ w trybie odwo∏aƒ, przywróciç niektórym spoÊród nich uprawnienia kombatanckie. Jednak skala tego zjawiska nie by∏a wielka, bo Urzàd i jego kierownik zobowiàzani sà do poruszania si´ w granicach
obowiàzujàcych przepisów. Podejmowane
w ca∏ym okresie tej kadencji Sejmu próby
zmiany prawa kombatanckiego nie uda∏y
si´. I – co ciekawe – sta∏o si´ tak m. in.
dzi´ki kombatantom lewicowym, którym
przed∏o˝ony w marcu 2002 r. projekt nowelizacji ustawy wydawa∏ si´ nie doÊç radykalny.
Reprezentowa∏em stanowisko, ˝e prawo
kombatanckie trzeba poprawiç. Ustawa
z 1991 roku, uchwalona w atmosferze politycznej poczàtku transformacji ustrojowej, by∏a – ze zrozumia∏ych powodów –
swoistà reakcjà na pope∏nione w poprzednich dziesi´cioleciach b∏´dy i nadu˝ycia
w ocenach historycznych.
JednoczeÊnie przestrzega∏em przed sytuacjà rodem z Orwella – ˝e ka˝dy nowo
wybrany parlament b´dzie uchwala∏ w∏asnà wersj´ historii albo powo∏ywa∏ swoje
„ministerstwo prawdy historycznej”. Uwa˝a∏em i nadal podtrzymuj´ ten poglàd, ˝e
dla powagi naszego paƒstwa, nale˝a∏oby
odstàpiç ju˝ od tego mechanizmu i spróbowaç spojrzeç na problem z perspektywy
dziesi´cioleci, które min´∏y od wojny.
Zak∏ada∏em, ˝e polskie elity polityczne
staç na podobne rozwiàzania, jakie znaleêli Hiszpanie, W∏osi, Niemcy, Chilijczycy...
To znaczy – na spojrzenie spokojne, z dystansem do trudnych, bolesnych podzia∏ów, jakie Polacy wynieÊli z II wojny Êwiatowej i okresu uzale˝nienia od Zwiàzku
Radzieckiego. Zak∏ada∏em równie˝ wtedy,
˝e skoro pogodziliÊmy si´ z Niemcami,
rozmawiamy z Ukraiƒcami (przyk∏ad najnowszy – podczas otwarcia Cmentarza Orlàt Lwowskich stali obok siebie umundu-
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rowani kombatanci ze sztandarami akowskimi i upowskimi)... Rok temu podpisano
w Wilnie, z inicjatywy prezydentów obu
krajów, porozumienie pomi´dzy kombatantami polskimi i litewskimi. Potrafimy
te˝ prowadziç trudny dialog z ˚ydami.
Wydawa∏o si´ wi´c, ˝e polski kombatant
z polskim kombatantem powinien te˝ podjàç dialog, z perspektywà zrozumienia
i przebaczenia... Nie powiod∏a si´ próba
posadzenia przy jednym stole i opracowania wspólnej deklaracji kombatantów
z okazji 60. rocznicy zakoƒczenia II wojny
Êwiatowej – co niemal zbieg∏o si´ ze Êmiercià polskiego papie˝a Jana Paw∏a II i ogólnonarodowà dyskusjà o pojednaniu, jaka
wtedy przetoczy∏a si´ przez Polsk´. W tym
wzgl´dzie wyzby∏em si´ zatem z∏udzeƒ polscy kombatanci II wojny Êwiatowej nie
pogodzà si´ ju˝ ze sobà. Przyczyny tego sà
g∏´bsze i wykraczajà poza problemy kombatanckie...

Daje o sobie znaç aktualna polityka...
– Przygotowania niektórych ugrupowaƒ
politycznych do jesiennej kampanii wyborczej pokazujà, ˝e utrzymuje si´ zapotrzebowanie na podzia∏y historyczne. Znowu
od˝y∏y, w bardziej drastycznej ni˝ kiedyÊ
formie, programy lustracji, „wojny na teczki”, itd. Byç mo˝e dlatego, ˝e kiedyÊ, w odpowiednim momencie, nie rozliczono tych
spraw do koƒca. Jest to jedna z hipotez,
dlaczego Polaków, jako chyba ostatnich
w Europie, ciàgle nurtuje pytanie – kto 60
lat temu mia∏ racj´, a kto nie; kto by∏ patriotà, a kto zdrajcà. Inne narody, tak samo
jak my (lub bardziej) podzielone w wyniku
tej wojny, ju˝ dawno przesta∏y zajmowaç
si´ tamtymi rozrachunkami.
A co na to wszystko Rada Kombatancka?
– Niestety Rada, która – zgodnie z ustawà – mia∏a byç forum dyskusji i wymiany
poglàdów, skutkujàcych zbli˝eniem i pojednaniem, pod tym wzgl´dem swojej roli
nie wype∏ni∏a. Mówi´ to z pewnym smutkiem, bo w jej sk∏adzie znaleêli si´ powa˝ni reprezentanci najwa˝niejszych Êrodowisk kombatanckich, o ˝yciorysach i dokonaniach budzàcych najwy˝szy szacunek.
Na ile zmieniajà si´ uwarunkowania
wewn´trzne, oczekiwania kombatantów...
– Ustawa z 1991 r. doÊç mechanicznie

przenios∏a zbowidowskie uprawnienia do
nowego ustroju politycznego. To, co by∏o
kiedyÊ przek∏adaniem pieni´dzy z jednej
kasy paƒstwowej do drugiej i opiera∏o si´
na dotacjach – w okresie transformacji
ustrojowej, zw∏aszcza w jej pierwszych latach – nie wytrzyma∏o próby ˝ycia. Uprawnienia rzeczowe, typowe dla paƒstw by∏ego
obozu socjalistycznego (do dziÊ utrzymuje
je Bia∏oruÊ) musia∏y byç zrewidowane
i niektóre z nich uleg∏y uszczupleniu. Reprezentowa∏em poglàd, ˝e nale˝y odchodziç od uprawnieƒ rzeczowych, czyli w´drówek kombatanta z legitymacjà po
pocztach, bankach i innych instytucjach reglamentujàcych dobra w imieniu paƒstwa,
a zmieniaç to, idàc w dwóch kierunkach.
Po pierwsze –podwy˝szyç finansowe dodatki kombatanckie, po drugie – zapewniç
lepszy dost´p kombatantów do s∏u˝by
zdrowia. Dlatego, kiedy zniesiono w 2001 r.
niektóre uprawnienia rzeczowe, np. zwolnienia i zni˝ki op∏at za radio, telefony, wykup mieszkaƒ – Urzàd nie protestowa∏,
pod warunkiem, ˝e kombatanci dostanà t´
samà kwot´ w formie gotówkowej i tak powsta∏ tzw. dodatek kompensacyjny.
Nie bez satysfakcji powiem, ˝e po s∏ynnym ∏ataniu „dziury bud˝etowej” na poczàtku 2002 r., kiedy kilka Êwiadczeƒ,
w tym kwota Paƒstwowego Funduszu
Kombatanckiego, zosta∏o pomniejszonych
– w ostatnich dwu latach uda∏o si´ obroniç
wszystkie najwa˝niejsze przywileje kombatanckie. Kwota PFK przeznaczona na indywidualnà pomoc socjalnà, co roku sukcesywnie ros∏a. W 2002 r. stanowi∏a 1 mln,
w latach 2003 i 2004 – po 2 mln, w tym roku zaÊ – 4 mln z∏otych. Dodatkowo otrzymaliÊmy, na podstawie specjalnej decyzji
Rady Ministrów – 3 mln z∏ na pomoc dla
kawalerów Orderu Wojennego Virtuti Militari. W sumie, kombatanci otrzymajà na
pomoc indywidualnà w tym roku – ok.
7 mln z∏otych. Pozwala to na udzielenie
doraênej pomocy najbardziej potrzebujàcym – ponad 10 tysiàcom kombatantów.

Skàd wiadomo, gdzie te potrzeby sà
najwi´ksze?
– Jednym z naszych osiàgni´ç jest aktywizacja wojewodów i reaktywowanie instytucji pe∏nomocników do spraw kombatantów, tym razem dzia∏ajàcych w strukturach
urz´dów wojewódzkich. Wa˝ne by∏o tak˝e
zainteresowanie tymi sprawami samorzàdów terenowych, te bowiem najlepiej wieKOMBATANT 2005 nr 9
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dzà kto na ich terenie najbardziej potrzebuje pomocy. Urzàd organizuje regularne
spotkania z pe∏nomocnikami, których celem jest omówienie sposobów jak najlepszego wykorzystania posiadanych Êrodków
na zabezpieczenie pomocy socjalnej
i zdrowotnej kombatantom.
Sam tak˝e odbywam spotkania z kombatantami w ca∏ej Polsce. I nie sà to wyjazdy na uroczystoÊci – lecz bezpoÊrednie rozmowy z przedstawicielami wszystkich Êrodowisk kombatanckich. Rozmowy trudne,
czasem k∏opotliwe, bo trzeba si´ t∏umaczyç
za ca∏y rzàd, a nawet za wszystkie rzàdy
okresu transformacji.

Jakie wnioski mo˝na wyciàgnàç na
podstawie tej wiedzy?
– Przy okazji akcesji do Unii Europejskiej przeprowadziliÊmy analizy prawa europejskiego. Na tym tle polskie uprawnienia kombatanckie nie wyglàdajà êle, a to,
˝e sà one postrzegane jako niewystarczajàce, wynika z ogólniejszej sytuacji. Mianowicie, na tle innych paƒstw europejskich
polskie emerytury i renty sà wyraênie, czasem drastycznie – ni˝sze. Porównujemy si´
z Europà, ale nie uwzgl´dniamy, ˝e na poczàtku 2005 r. Êrednia p∏aca w polskiej gospodarce wynosi∏a 320 EURO, podczas
gdy we Francji – 1700, w Niemczech –
1750, w Wielkiej Brytanii – 2300. Je˝eli
emerytura stanowi procent od Êredniej
p∏acy, to tu znajduje si´ odpowiedê, dlaczego brytyjskim kombatantom wystarczajà przywileje honorowe, bez dodatków finansowych. Nasze dodatki sà potrzebne
i stanowià jednà z form okazania szacunku
paƒstwa wobec najbardziej zas∏u˝onych
obywateli.
Czym by∏y dla Pana te cztery lata kierowania Urz´dem?
– To by∏o interesujàce doÊwiadczenie,
bardzo odpowiadajàce mojemu pojmowaniu problemów spo∏ecznych. Pozna∏em
dzi´ki temu Urz´dowi ogromnà liczb´
wspania∏ych ludzi ze Êrodowisk kombatanckich, niekiedy wr´cz pomnikowych
postaci. Bardzo to sobie ceni´.
Czy to prawda, ˝e zamierza Pan kandydowaç do przysz∏ego Sejmu RP? Jakie doÊwiadczenia z pracy w Urz´dzie
chce Pan przenieÊç do Parlamentu?
– Tak, b´d´ kandydowa∏. Broniàc interesów kombatantów w najbardziej istotnych,
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˝yciowych sprawach wielokrotnie wyst´powa∏em na forum Rzàdu oraz Sejmu
i Senatu RP. Uczestniczy∏em tak˝e aktywnie w próbach nowelizacji prawa kombatanckiego, dà˝àc przede wszystkim do jego
uwolnienia od ideologicznych interpretacji
historycznych oraz doraênych potrzeb politycznych. Cierpliwie i konsekwentnie podejmowa∏em tak˝e wysi∏ki majàce na celu
zbli˝anie i pojednanie ró˝nych Êrodowisk
kombatantów. DziÊ do zainicjowanej
przez prawic´ wojny o pami´ç historycznà
Polaków oraz w szaleƒstwo „walki teczkami” wciàgani sà tak˝e kombatanci. èle to
wró˝y Polsce. Parlament, zamiast zajmowaç si´ rozwiàzywaniem problemów spo∏ecznych – b´dzie zajmowa∏ si´ segregowaniem obywateli na z∏ych i dobrych. Tylko
doÊwiadczeni, kompetentni ludzie b´dà
zdolni si´ temu przeciwstawiaç.

Co sàdzi Pan o „Kombatancie”?
– Odgrywa ogromnà rol´ w utrzymywaniu wi´zi ze Êrodowiskiem. Spotykam si´
z zaskakujàcymi reakcjami Czytelników –
cz´sto z miejsc bardzo odleg∏ych od Warszawy, tak˝e z zagranicy – którzy czerpià
wiedz´ z „Kombatanta” – o ˝yciu innych
zwiàzków i skupisk kombatanckich,
o zmianach w prawie kombatanckim, o codziennej dzia∏alnoÊci Urz´du, itp.
Zakoƒczmy naszà rozmow´ ˝yczeniami...
– Moim nast´pcom ˝yczy∏bym utrzymania jako naczelnej zasady w pracy tego
Urz´du – szacunku dla wszystkich kombatantów i osób represjonowanych. Powinien on wyra˝aç si´ tak˝e w tym, aby s´dziwym, zas∏u˝onym ludziom – bohaterom
walki o wolnà i sprawiedliwà Polsk´, zapewniç polityczny i moralny spokój oraz
dbaç o godziwe warunki bytowania.
Prezesom zwiàzków i dzia∏aczom kombatanckim – dzi´kuj´ za cztery lata trudnej, ale – mam nadziej´ – owocnej wspó∏pracy w zapewnieniu jak najlepszej realizacji konstytucyjnego obowiàzku paƒstwa
polskiego wobec tej grupy obywateli.
Wszystkim kombatantom i podopiecznym Urz´du ˝ycz´ du˝o zdrowia i pomyÊlnoÊci w ˝yciu osobistym i rodzinnym.
Dzi´kujemy za rozmow´.
Rozmawiali
Adam DOBRO¡SKI
Ewa DUMIN

Jednorazowe
Êwiadczenie
finansowe
dla
kombatantów
Kawalerów
Orderu
Wojennego
Virtuti
Militari
W zwiàzku z 60. rocznicà zakoƒczenia II wojny Êwiatowej Rada Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej –
uznajàc zas∏ugi kombatantów – Kawalerów Orderu Wojennego Virtuti
Militari w walce o wolnoÊç i niepodleg∏oÊç Ojczyzny – postanowi∏a
wspomóc finansowo t´ zas∏u˝onà
grup´ kombatantów. Na swoim posiedzeniu 12 lipca br. podj´∏a
Uchwa∏´ Nr 181/2005 w sprawie
przeznaczenia z ogólnej rezerwy bud˝etowej 3 milionów z∏ na Êwiadczenia pieni´˝ne dla kombatantów –
Kawalerów Orderu Wojennego Virtuti Militari.
Wszyscy kombatanci – Kawalerowie Orderu Wojennego Virtuti Militari otrzymajà jednorazowe Êwiadczenie pieni´˝ne w wysokoÊci 2500 z∏.
Ponadto kombatanci – Kawalerowie Orderu Wojennego Virtuti Militari znajdujàcy si´ w wyjàtkowo
trudnej sytuacji bytowej na wniosek
wojewody b´dà mogli otrzymaç dodatkowà pomoc w wysokoÊci do
1500 z∏, w zale˝noÊci od potrzeb wynikajàcych z dokumentów za∏àczonych do wniosków.
Andrzej MOSSAKOWSKI
Naczelnik Wydzia∏u
Spraw Socjalnych i Zdrowotnych
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Warto wiedzieç
godnie z przepisami ustawy z dnia 12
marca 2004 r. (Dz. U. Nr 64, poz. 593) od
stycznia 2004 r. obowiàzujà nowe zasady 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. Koszt ten
w powiatowym Domu Pomocy Spo∏ecznej
ustalany jest przez starost´, na wniosek dyrektora domu i og∏aszany w wojewódzkim dzienniku urz´dowym, nie póêniej ni˝ do 31 marca
ka˝dego roku.

Z

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;
* 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 wno-

szonymi 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.
W poni˝szym zestawieniu przedstawiamy,
jak kszta∏towa∏ si´ Êredni miesi´czny koszt
utrzymania mieszkaƒca w domach pomocy
spo∏ecznej przeznaczonych dla kombatantów
w 2004 i 2005 r.

Âredni miesi´czny koszt utrzymania mieszkaƒca w Domach Pomocy Spo∏ecznej dla Kombatantów w latach 2004–2005
Lp.

Adres Domu Pomocy Spo∏ecznej dla Kombatantów

1.
2.

Dom Pomocy Spo∏ecznej „Kombatant” ul. Stolarzowicka 33, 41-908 Bytom
Dom Pomocy Spo∏ecznej dla Kombatantów im. Bohaterów Westerplatte ul.
Powstaƒców Âlàskich 4, 35-330 Rzeszów
Dom Pomocy Spo∏ecznej „Dom Kombatanta” ul. Przyrodnicza 24/26, 91-480 ¸ódê
Dom Pomocy Spo∏ecznej Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczeciƒskiej
ul. Romera 21/29, 71-246 Szczecin
Dom Pomocy Spo∏ecznej dla Kombatantów ul. Kombatantów 1, 56-300 Milicz
Dom Pomocy Spo∏ecznej dla Kombatantów ul. Lubuska 11, 65-261 Zielona Góra
Dom Pomocy Spo∏ecznej „Kombatant”ul. Fa∏ata 23, 10-211 Olsztyn
Dom Pomocy Spo∏ecznej dla Kombatantów W∏oÊcibórz 1, 78-114 Wrzosowo
Dom Pomocy Spo∏ecznej „Dom Kombatanta” im. Êw. Rafa∏a
Kalinowskiego ul. Dr E. Cyrana 10, 42-700 Lubliniec
Dom Pomocy Spo∏ecznej „Kombatant” ul. Sternicza 125,01-350 Warszawa
Dom Pomocy Spo∏ecznej dla Kombatantów ul. M. Konopnickiej 17, 05-400 Otwock
Dom Pomocy Spo∏ecznej dla Kombatantów ul. Dickensa 25, 02-328 Warszawa
Dom Pomocy Spo∏ecznej dla Kombatantów ul. Chmielowicka 6, 45-738 Opole
Dom Pomocy Spo∏ecznej dla Kombatantów i Innych Osób
Uprawnionych „Bia∏y Potok” 32-425 TrzemeÊnia 377 k/MyÊlenic
Dom Pomocy Spo∏ecznej „Kombatant” ul. Batalionów Ch∏opskich 12, 06-400 Opole
Dom Pomocy Spo∏ecznej „Dom Kombatanta” im. Gen. M. Boruty-Spiechowicz”
ul. Krucza 17, 71-747 Szczecin
Dom Pomocy Spo∏ecznej „Dom Weterana”ul. Ugory 20, 61-655 Poznaƒ
Dom Pomocy Spo∏ecznej „Dom Kombatanta” ul. Podmiejska-Boczna 10,
66-400 Gorzów Wielkopolski
Dom Pomocy Spo∏ecznej dla Kombatantów „Weterana Walki i Pracy”
ul. WyÊcigowa 16/18, 26-800 Radom
Dom Pomocy spo∏ecznej „Dom Kombatanta” ¸aziska 15A, 26-681 Oroƒsko
Dom Pomocy Spo∏ecznej „Kombatant” ul. Dworcowa 10, 48-100 G∏ubczyce
Dom Pomoc Spo∏ecznej „Kombatant” 87-521 Ugoszcz
Dom Pomocy Spo∏ecznej „Dom Kombatanta” 87-123 Dobrzejewice k. Torunia
Dom Pomocy Spo∏ecznej „Dom Kombatanta”ul. Szpitalna 5, 78-449 Borne Sulinowo
Dom Pomocy Spo∏ecznej „Dom Kombatanta” ul. Rolna 27, 07-400 Ostro∏´ka
Dom Pomocy Spo∏ecznej „Dom Kombatanta” Mociesze, 19-124 JaÊwi∏y
Dom Pomocy Spo∏ecznej „Dom Kombatanta” ul. Jagielloƒska 71, 05-120 Legionowo
Dom Pomocy Spo∏ecznej dla Kombatantów im. Gen. Bora Komorowskiego 20, 23-400 Bi∏goraj
Dom Pomocy Spo∏ecznej „Dom Kombatanta” ul. Szpitalna 1 b, 32-200 Miechów
Dom Pomocy Spo∏ecznej dla Osób Starych oraz Przewlekle Somatycznie Chorych,
w tym Kombatantów ul. Ba∏tycka 37 a, 10-015 Olsztyn

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29
30.

8

Âredni miesi´czny
koszt utrzymania
mieszkaƒca w
2004 roku
1968,00 z∏
1656,72 z∏

Âredni miesi´czny
koszt utrzymania
mieszkaƒca w
2005 roku
1957,00 z∏
1726,57 z∏

1723,00 z∏
1700,94 z∏

1741,00 z∏
1851,02 z∏

1702,65 z∏
1642,00 z∏
1727,00 z∏
1778,39 z∏
1714,00 z∏

1656,95 z∏
1691,00 z∏
1837,00 z∏
1674,22 z∏
1795,00 z∏

2077,00 z∏
1706,00 z∏
2084,00 z∏
1868,59 z∏
1783,77 z∏

2115,00 z∏
2058,00 z∏
2224,00 z∏
1862,10 z∏
1784,40 z∏

1750,00 z∏
1792,75 z∏

1880,00 z∏
1976,27 z∏

1816,00 z∏
1736,00 z∏

1865,34 z∏
1836,00 z∏

1853,48 z∏

1880,96 z∏

1777,50 z∏
1921,00 z∏
1835,86 z∏
1853,48 z∏
1785,92 z∏
1698,20 z∏
1501,00 z∏
1764,00 z∏
1697,35 z∏
1778,00 z∏
1706,00 z∏

1777,00 z∏
2019,15 z∏
1713,62 z∏
1942,04 z∏
1796,00 z∏
1674,56 z∏
1482,00 z∏
1844,00 z∏
1726,78 z∏
1830,00 z∏
1757,00 z∏
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85. rocznica Bitwy Warszawskiej

UroczystoÊç 12 Pu∏ku Piechoty i Armii Krajowej w Wadowicach

Lwowski Radzymin
Od kilku lat odbywa si´ uroczystoÊç pod Pomnikiem Poleg∏ych ˚o∏nierzy
12 Pu∏ku Piechoty w Wadowicach, którzy oddali swe ˝ycie w walce o wolnà Polsk´. Wadowicki pu∏k piechoty (taka by∏a jego pierwsza nazwa)
1 sierpnia 1920 r. pod Leszniowem, na przedpolach Lwowa, stoczy∏ jeden z najkrwawszych bojów z armià konnà Budionnego.
sierpnia jest od kilkunastu lat
znów Êwi´tem patriotycznej spo∏ecznoÊci Ziemi Wadowickiej, które my, weterani 12 Pu∏ku Piechoty AK,
przywróciliÊmy 24 wrzeÊnia 1989 r.,
wmurowujàc pamiàtkowà tablic´ poÊwi´conà 12 Pu∏kowi Piechoty i 12 Pu∏kowi Piechoty AK w Bazylice Mniejszej
Ofiarowania NajÊwi´tszej Maryi Panny.
Dzi´ki pomocy ks. inf. Kazimierza Sudera, proboszcza parafii, tablica zosta∏a
uroczyÊcie poÊwi´cona, dajàc poczàtek
obchodom tego Êwi´ta.
Od tego czasu Stowarzyszenie ˚o∏nierzy Armii Krajowej i Wi´êniów Politycznych organizuje co roku Êwi´to 12
pp i 12 pp AK oraz rocznic´ wybuchu
Powstania Warszawskiego. Dzi´ki czynnemu udzia∏owi i pomocy w∏adz miasta
i powiatu wadowickiego, Wojskowego
OÊrodka Wypoczynkowego „Podhalanin” w Wadowicach, a tak˝e Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego Kraków, Dowództwa 2 Korpusu Zmechanizowanego, a w tym roku tak˝e gen. broni Mieczys∏awa Bieƒka, dowódcy 2 Korpusu
Zmechanizowanego, mo˝emy jak najbardziej uroczyÊcie i godnie uczciç 85.
rocznic´ zwyci´skiej bitwy 12 pp nad armià konnà Budionnego pod Leszniowem.

1

Ta bitwa 12 pp jest czàstkà splendoru
or´˝a polskiego w 18 bitwie Êwiata odniesionego nad armià bolszewickà. Bitwa pod Leszniowem by∏a prze∏omowym momentem zatrzymania pochodu
armii konnej, uratowa∏a Lwów i uniemo˝liwi∏a udzia∏ tej armii dwa tygodnie
póêniej od po∏udnia w bitwie warszawskiej. Leszniów to lwowski Radzymin.
UroczystoÊç zosta∏a zorganizowana
w Wadowicach. Podzi´kowania nale˝à
si´ Ewie Filipiak – burmistrzowi Wadowic, Radzie Miasta, Józefowi Kozio∏ –
staroÊcie wadowickiemu i Radzie Powiatu, p∏k. Boles∏awowi Wissowi – szefowi WSzW Kraków, gen. bryg. Jerzemu Wójcikowi – dowódcy 6 Brygady
Desantowo-Szturmowej, pp∏k. Zbigniewowi Adamczykowi – komendantowi
WKU OÊwi´cim i gen. broni Mieczys∏awowi Bieƒkowi za obj´cie patronatu
nad uroczystoÊciami. Nale˝y równie˝
wspomnieç o oficerach reprezentujàcych Wojsko Polskie z pocztem flagowym, Kompani´ Reprezentacyjnà 6 Brygady Desantowo-Szturmowej, wszystkie
poczty sztandarowe organizacji kombatanckich, poczty sztandarowe organizacji politycznych i spo∏ecznych.
mjr Franciszek OREMUS

1 kwietnia w Poznaniu, w Forcie VII – pierwszym niemieckim
obozie koncentracyjnym, uczczono pami´ç ofiar okupacji
niemieckiej 1939–1945. UroczystoÊç zainaugurowa∏a obchody Miesiàca Pami´ci Narodowej. Po przemówieniach
przewodniczàcego Rady Miasta Poznania i by∏ego wi´ênia
obozu, uczniowie Gimnazjum nr 6 przedstawili spektakl okolicznoÊciowy. Przed Âcianà Straceƒ uczestnicy uroczystoÊci
z∏o˝yli kwiaty.
9 kwietnia w Niemczech odby∏y si´ obchody 60. rocznicy
wyzwolenia obozów Buchenwald i Nordhausen-Dora.
Uczestniczy∏a w nich delegacja Zarzàdu Okr´gowego Zwiàzku Kombatantów RP i By∏ych Wi´êniów Politycznych w sk∏adzie: p∏k Janusz Rad∏owski, Marian Jakubowicz i Eugeniusz
Âliwiƒski. W miejscach pami´ci zosta∏y z∏o˝one kwiaty.
9 kwietnia we Wroc∏awiu, w Klubie Âlàskiego Okr´gu Wojskowego, odby∏ si´ IV Sprawozdawczy Zjazd Delegatów
Zwiàzku ˚o∏nierzy LWP Województwa DolnoÊlàskiego. Prawie stu cz∏onków zwiàzku otrzyma∏o: Krzy˝e Zas∏ugi, Krzy˝e
Zes∏aƒców Sybiru, medale Komisji Edukacji Narodowej, Za
Zas∏ugi dla ObronnoÊci Kraju, Opiekun Miejsc Pami´ci Narodowej, Za Zas∏ugi dla Po˝arnictwa oraz dyplomy od Zarzàdu
G∏ównego Z˚ LWP. Wojewoda Stanis∏aw Janik zosta∏ wyró˝niony odznakà „Zas∏u˝ony dla Zwiàzku ˚o∏nierzy LWP”, a prezes p∏k Krzysztof Majer z∏otà odznakà honorowà Zwiàzku Inwalidów Wojennych RP. W trakcie dyskusji podsumowano
dzia∏alnoÊç programowo-organizacyjnà oddzia∏ów i kó∏ w
ostatnich dwóch latach. Uzupe∏niono te˝ sk∏ad w∏adz zwiàzku – cz∏onkiem Zarzàdu DolnoÊlàskiego zosta∏ st. chor. Andrzej Nawrot, a cz∏onkiem Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej
kpr. Janusz Apanasionek.
10 kwietnia w ¸odzi, w koÊciele Êw. Antoniego, odby∏a si´
uroczystoÊç z okazji 65. rocznicy deportacji Polaków na Sybir. W uroczystoÊci wzi´∏y udzia∏ liczne poczty sztandarowe.
Obchody zorganizowa∏o Ko∏o ¸ódê-Ba∏uty Zwiàzku Sybiraków.
13 kwietnia w Koninie Zarzàd Ko∏a Miejskiego Zwiàzku Sybiraków zorganizowa∏ uroczyste spotkanie cz∏onków Ko∏a i goÊci – „Doroczne Âwi´cone”. Spotkanie prowadzi∏ prezes Ko∏a Miejskiego Zwiàzku Sybiraków Franciszek Olech. Po wprowadzeniu pocztów sztandarowych i powitaniu goÊci, prezydent Konina Kazimierz Pa∏asz wr´czy∏ Krzy˝e Zes∏aƒców Sybiru dwudziestu trzem Sybirakom. W imieniu odznaczonych
podzi´kowa∏a prezes Zarzàdu Oddzia∏u Zwiàzku Sybiraków
w Koninie Jadwiga Grabiec.

15 kwietnia w Koszalinie odby∏a si´ konferencja naukowa:
„Represje Zwiàzku Sowieckiego wobec obywateli paƒstwa
polskiego w latach 1939–1956”. Wspó∏organizatorami konferencji byli m. in.: Âwiatowy Zwiàzek ˚o∏nierzy AK – Zarzàd
Okr´gowy w Koszalinie, Zwiàzek Sybiraków – Oddzia∏ w Koszalinie, Zwiàzek Sybiraków – Ârodowisko Borowiczan, Stowarzyszenie Rodzin Katyƒskich – Oddzia∏ w Koszalinie.
15 kwietnia w Wa∏czu, na budynku Zespo∏u Szkó∏ nr 4, tablic´ upami´tniajàcà przybycie pierwszego transportu repatriantów do miasta ods∏oni∏ starosta Janusz Ró˝aƒski w towarzystwie mieszkaƒców Wa∏cza – repatriantów. W uroczystoÊciach wzi´li udzia∏ przedstawiciele w∏adz miasta, powiatu,
duchowieƒstwa, organizacji kombatanckich, stowarzyszeƒ,
nauczyciele oraz uczniowie Zespo∏u Szkó∏ nr 4.
16 kwietnia w Warszawie po uroczystej Mszy Êw., która by∏a celebrowana w Katedrze Polowej Wojska Polskiego,
uczestnicy przemaszerowali do Kaplicy na Zamku Królewskim, gdzie z∏o˝yli kwiaty przed urnà z sercem Tadeusza KoÊciuszki. Kwiaty z∏o˝ono tak˝e przed pomnikiem Jana Kiliƒskiego.

Ciàg dalszy na str. 11
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Wrzesieƒ 1939

Polegli na przedpolach Warszawy

Miko∏aj Bo∏tuç

Stanis∏aw Grzmot-Skotnicki

Franciszek Seweryn W∏ad

(Ur. 21 grudnia 1893 r. w Petersburgu).
W wojnie obronnej 1939 r. by∏ dowódcà 4 Dywizji Piechoty i Grupy Operacyjnej „Wschód” w sk∏adzie armii
„Pomorze”. Poleg∏ 22 wrzeÊnia 1939 r.
pod ¸omiankami Górnymi nad Bzurà,
próbujàc przebiç si´ do walczàcej Warszawy. Pochowany w Warszawie na
Cmentarzu Wojskowym na Powàzkach.

(Ur. 13 stycznia 1894 r. w Skotnikach
ko∏o Sandomierza).
Od IX 1939 r. dowódca Grupy Operacyjnej „Czersk” armii „Pomorze”, dowódca GO Kawalerii (9–15 IX 1939).
Zosta∏ ci´˝ko ranny 18 IX 1939, zmar∏
19 wrzeÊnia 1939 r. w Tu∏owicach, pod
Bia∏à Górà, nad Bzurà. Pochowany we
wsi Hilarów, ekshumowany 12 lutego
1952 r. na Cmentarz Wojskowy na Powàzkach w Warszawie.

(Ur. 17 paêdziernika 1888 r. w Ottyni
ko∏o T∏umcza).
Dowódca 14 Wielkopolskiej DP
w Poznaniu (X 1930–IX 1939). Dywizja
wchodzi∏a w sk∏ad armii „Poznaƒ” i od
9 IX wzi´∏a udzia∏ w przeciwnatarciu
nad Bzurà. Zmar∏ 18 wrzeÊnia 1939 r.
od rany zadanej przez od∏amek pocisku
artyleryjskiego w rejonie gajówki Januszew. Poczàtkowo pochowany w I∏owie,
póêniej ekshumowany spoczà∏ na
Cmentarzu Wojskowym na Powàzkach
w Warszawie.

Oprac. K. H.
Na podstawie ksià˝ek: T. Jurgi Obrona Polski 1939, Warszawa 1990 i T. Kryska-Karski, S. ˚urakowski Genera∏owie Polski Niepodleg∏ej, Warszawa 1991.

Wspomnienie
***
Dnia 13 i 14 wrzeÊnia, idàc w stra˝y
tylnej, mijamy ¸´czyc´ i kierujemy si´
na Kutno, b´dàc ciàgle w stycznoÊci
z przeciwnikiem i stawiajàc mu kolejne
opory.
Wreszcie 15 wrzeÊnia przechodzimy
przez zbombardowane i tlàce si´ jeszcze Kutno. Tam wymijamy wojska armii
i wychodzimy na ich czo∏o. Gen. Skotnicki z resztkà swej brygady pozostaje
w os∏onie armii, my zaÊ mamy po∏àczyç
si´ z brygadà kawalerii Wielkopolskà
i jako grupa kawalerii pod dowództwem
Abrahama, mamy otworzyç, przez
puszcz´ Kampinoskà, drog´ dla Armii
na Warszaw´. Wówczas dopiero dowiadujemy si´, ˝e Warszawa broni si´, otoczona ze wszystkich stron, ju˝ od kilku
dni, my zaÊ p∏ywamy w morzu si∏ niemieckich i obecnie mamy si´ przebiç do
stolicy, a˝eby wzmocniç jej obron´. Ca-

10

∏a powaga i groza po∏o˝enia ogólnego
staje si´ nam jasnà.
Przez ca∏y dzieƒ 16 wrzeÊnia przedzieramy si´ z trudem przez zat∏oczone
taborami i cz´sto wojskiem drogi na Sochaczew. Przecinajàc w poprzek ca∏à armi´, mamy jej przeglàd. To czegoÊmy
nie mogli widzieç, idàc w stra˝y tylnej,
teraz rzuca si´ nam w oczy z ca∏à wyrazistoÊcià.
Nie jest to na pewno jeszcze armia
w rozk∏adzie, ale warunki, w jakich si´
znalaz∏a, st∏oczona i zawalona tysiàcami
wozów taborowych odbierajàcymi jej
swobod´ ruchów, stawia jà u progu katastrofy. (...)
Póênym wieczorem docieramy do
skrajów puszczy Kampinoskiej nad
Bzur´, pozostawiajàc Sochaczew na
prawo od nas.
Nad samà rzekà w lesie zastajemy
gen. Abrahama. Organizuje on przepraw´ przez Bzur´. Mostu nie ma, jest
tylko g∏´boki bród., o stromym brzegu

po przeciwnej stronie rzeki, dost´pnym
tylko dla konnych.
Melduj´ si´ u genera∏a po rozkazy.
Genera∏ wyjaÊnia mi po∏o˝enie.
Warszawa jest obl´˝ona ze wszystkich
stron. Natomiast wydaje si´, i˝ pomi´dzy Modlinem a Warszawà, tj. na kierunku puszczy Kampinoskiej, si∏y niemieckie sà s∏abe, t´dy wi´c b´dziemy
si´ przebijaç do stolicy. (...)
Jeszcze przed Êwitem 19-go, idàcy na
czele 17 p. u∏anów i cz´Êç 7 p. s. k. wpadajà na zaj´ty przez oddzia∏y pancerne
przeciwnika – Sieraków. Wywiàzuje si´
gwa∏towny bój o mocno zaimprowizowanym charakterze.
Wprost z marszu – ju˝ pod ogniem
ckm’ów przeciwnika, których smugowe
pociski tworzà baldachim nad naszymi
g∏owami – spieszamy si´ i idziemy do
natarcia. (...)
Klemens Rudnicki – „Na polskim szlaku”
(Wspomnienia z lat 1939 – 1947), Wydanie IV, Polska
Fundacja Kulturalna, Londyn 1986
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Wrzesieƒ 1939
Medal „Pro Memoria” dla Macieja Wojewody

Pami´ç o ˝o∏nierzach bitwy nad Bzurà
Dyrektor Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurà – Maciej
Wojewoda zosta∏ odznaczony decyzjà kierownika Urz´du do Spraw
Kombatantów i Osób Represjonowanych ministra Jana Turskiego okolicznoÊciowym Medalem „Pro Memoria” ustanowionym z okazji 60. rocznicy zakoƒczenia II wojny Êwiatowej.
niosek o nadanie Medalu dla Macieja
Wojewody z∏o˝y∏ ˝o∏nierz WrzeÊnia
i uczestnik bitwy nad Bzurà 1939 r. Witold
Domaƒski. W uzasadnieniu mo˝emy przeczytaç m. in.: W uznaniu zas∏ug w kultywowaniu pami´ci o bohaterskich ˝o∏nierzach
lat wojny i okupacji 1939-1945 ziemi sochaczewskiej, ˝o∏nierzy bitwy nad Bzurà i ich
czynach, zg∏aszam Pana Macieja Wojewod´
do odznaczenia Medalem „Pro Memoria”.
(...) W swojej pracy zajmuje si´ m. in. opracowywaniem historiografii bitwy nad Bzurà,
utworzy∏ „Archiwum jej pami´ci”. Zbiera informacje o tamtych wydarzeniach, ewidencjonuje poleg∏ych
˝o∏nierzy wrzeÊnia, wojny i okupacji. Dokumentacja s∏u˝y nadal
do ustalenia okolicznoÊci i miejsca
Êmierci wielu ˝o∏Fot. Ewa Go∏´biowska
nierzy, poszukiDyrektor Muzeum Ziemi wanych
przez
Sochaczewskiej i Pola Bi- swoich najbli˝twy nad Bzurà – Maciej szych i Polski
Wojewoda.
Czerwony Krzy˝,
z którym od wielu lat wspó∏pracuje. (...)
Z uwagi na bogate i unikalne zbiory zgromadzone przez niego dotyczàce dziejów miasta
i historii walk w latach 1939–1945, a szczególnie bitwy nad Bzurà, placówka w 1977 r.
uzyska∏a Status Muzeum Paƒstwowego. Na

W

temat dzia∏alnoÊci Muzeum ukaza∏o si´ oko∏o 1000 artyku∏ów tak w prasie regionalnej,
jak i krajowej. Muzeum wspó∏pracuje z wieloma placówkaFot.
mi muzealnymi
Czes∏aw
w kraju i za graniGrzywacz
cà, a jego zbiory
zaliczane sà do
najbogatszych
w kraju i prezentowane sà m. in.
w Muzeum Wojska Polskiego
w Warszawie,
Muzeum Wojska
Polskiego w SydWn´trze Muzeum
ney oraz Yad Vashem w Jerozolimie. (...) Ostatnio Maciej
Wojewoda nawiàza∏ wspó∏prac´ z Muzeum
w Cassino we W∏oszech.
W ubieg∏ym roku muzeum oraz indywidualnie kustosz placówki Leszek Nawrocki
odebrali „Z∏ote Medale Opiekuna Miejsc
Pami´ci Narodowej”, przyznane przez Rad´
Ochrony Pami´ci, Walk i M´czeƒstwa.
W tym samym roku na zaproszenie Wojewody Mazowieckiego Leszka Mizieliƒskiego
dyrektor Muzeum Ziemi Sochaczewskiej zosta∏ cz∏onkiem Wojewódzkiego Komitetu
Ochrony Pami´ci Walk i M´czeƒstwa
w Warszawie.
UroczystoÊç wr´czenia medalu i dyplomu
Maciejowi Wojewodzie odby∏a si´ 11 czerwca podczas uroczystej sesji Rady Miejskiej
otwierajàcej coroczne Dni Sochaczewa.
Anna SYPEREK

16 kwietnia na Zamku Colditz, w którym w latach II wojny
Êwiatowej znajdowa∏ si´ obóz specjalny Oflag IV C, odby∏a si´
uroczystoÊç z okazji 60. rocznicy wyzwolenia miasta i oflagu
przez wojska amerykaƒskie. W czasie uroczystoÊci ods∏oni´to tablic´ pamiàtkowà ku czci polskich oficerów i genera∏ów,
w tym uczestników kampanii wrzeÊniowej 1939 r. (m. in.
adm. J. Unruga – dowódcy marynarki wojennej, gen. T. Piskora, gen. T. Bortnowskiego) oraz grupy wy˝szych oficerów
Armii Krajowej (m. in. Komendanta G∏ównego AK gen. Tadeusza Komorowskiego-Bora, dowódcy Powstania Warszawskiego p∏k. T. ChruÊciela-Montera) wi´zionych tu w latach
1939–1945. W uroczystoÊci uczestniczyli przedstawiciele
w∏adz Saksonii. Obecni byli m. in. trzej byli jeƒcy wojenni Oflagu IV C, ˝o∏nierze si∏ zbrojnych Wielkiej Brytanii. Po ods∏oni´ciu i poÊwi´ceniu tablicy pamiàtkowej z∏o˝ono kwiaty.
17 kwietnia w Bia∏ymstoku uczczono pami´ç osób wywiezionych na Wschód 65 lat temu podczas drugiej masowej
deportacji. UroczystoÊci rozpocz´∏a Msza Êw., po której Sybiracy z∏o˝yli kwiaty i zapalili znicze przed pomnikiem – Grobem Nieznanego Sybiraka. Uczczono równie˝ pami´ç ofiar
zbrodni katyƒskiej. Zosta∏a ods∏oni´ta tablica pamiàtkowa poÊwi´cona pami´ci Mariana Jonkajtysa.
18 kwietnia w Warszawie uroczyÊcie zosta∏y przekazane do
zasobu Archiwum Akt Nowych dokumenty dotyczàce Powstania Warszawskiego ze zbiorów Eugeniusza Ajewskiego
„Kotwy”, ˝o∏nierza pu∏ku Armii Krajowej „Baszta”. Znalaz∏y si´
tam m. in. oryginalne dokumenty rozkazów, prasa podziemna, zbiory relacji i wspomnieƒ dotyczàcych niemieckiej okupacji. W drugiej cz´Êci uroczystoÊci na Kopcu Powstania
Warszawskiego zosta∏a ods∏oni´ta tablica pamiàtkowa ku
czci ˝o∏nierzy Armii Krajowej, powstaƒców i mieszkaƒców
Warszawy pomordowanych i poleg∏ych w latach
1939–1945.
20 kwietnia w Warszawie, w siedzibie Zarzàdu G∏ównego
Zwiàzku Kombatantów RP i By∏ych Wi´êniów Politycznych,
odby∏o si´ spotkanie z okazji zakoƒczenia II wojny Êwiatowej
Ambasadora Federacji Rosyjskiej i weteranów II wojny Êwiatowej. Kilkudziesi´ciu uczestników walk na froncie wschodnim 1 i 2 AWP otrzyma∏o medale okolicznoÊciowe. W imieniu odznaczonych podzi´kowa∏ prezes Klubu Kombatantów
1 Dywizji Piechoty p∏k Roman Nogal.
21 kwietnia w Gliwicach, na Cmentarzu Centralnym, odby∏o
si´ uroczyste spotkanie pokoleƒ z okazji 60. rocznicy wyzwolenia obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau oraz
uczczenia pami´ci wi´êniów pomordowanych w podobozach KZL w styczniu 1945 r. w Gliwicach. Po Apelu Poleg∏ych
i wyst´pie Zespo∏u Wokalno-Recytatorskiego „Kombatant”
z∏o˝ono kwiaty przed pomnikiem pomordowanych. UroczystoÊç zosta∏a zorganizowana przez Zarzàdy Miejskie: Zwiàzku Kombatantów RP i By∏ych Wi´êniów Politycznych, Polskiego Zwiàzku by∏ych Wi´êniów Politycznych Hitlerowskich
Wi´zieƒ i Obozów Koncentracyjnych, Towarzystwa Opieki
nad OÊwi´cimiem pod Honorowym Patronatem Prezydenta
Miasta Gliwice.
22 kwietnia w Krakowie uroczystoÊci 60. rocznicy tragicznej
Êmierci p∏k. Narcyza Wiatra „Zawojny” rozpocz´∏a Msza Êw.
w intencji poleg∏ych i zmar∏ych ˚o∏nierzy Batalionów Ch∏opskich. Kombatanci oraz m∏odzie˝ z∏o˝yli kwiaty i zapalili znicze
przed pomnikiem na Plantach, w miejscu Êmierci Pu∏kownika. Obchody zakoƒczy∏a konferencja naukowa poÊwi´cona
p∏k. Narcyzowi Wiatrowi oraz dzia∏alnoÊci BCh.
26 kwietnia w Warszawie, w Centralnej Bibliotece Wojskowej
zosta∏a otwarta wystawa „Zwyci´˝eni, ale nie pokonani. Polska Dywizja na szwajcarskiej ziemi 1940–1945”.
29 kwietnia w Kaliszu, w sanktuarium Êw. Józefa, odby∏y si´
uroczystoÊci 60. rocznicy wyzwolenia obozu koncentracyjnego w Dachau. W dzi´kczynnej Mszy Êw. za uratowanie ˝ycia uczestniczy∏o m. in. dziewi´ciu kap∏anów, którzy prze˝yli
obozowà gehenn´. Mszy Êw. przewodniczy∏ i homili´ wyg∏osi∏ ks. bp Ignacy Je˝, by∏y wi´zieƒ Dachau.
30 kwietnia w PoÊwi´tnem w 65. rocznic´ Êmierci mjr. Henryka Dobrzaƒskiego „Hubala” w bazylice zosta∏a odprawiona
Msza Êw., a pod Anielinem, w miejscu Êmierci legendarnego
dowódcy, po Apelu Poleg∏ych z∏o˝ono wieƒce i kwiaty. W uroczystoÊci wzi´li udzia∏ czterej hubalczycy, córka mjr. Henryka
Dobrzaƒskiego – Krystyna Dobrzaƒska-Sobierajska, Wojsko
Polskie, uczniowie i harcerze oraz okoliczni mieszkaƒcy.

Mapa bitwy nad Bzurà
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61. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego i Akcji „Burza”

28 lipca 2005 r., niemal w przeddzieƒ 61. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, w siedzibie Zarzàdu G∏ównego Zwiàzku Powstaƒców Warszawskich odby∏a si´ konferencja prasowa na temat
jubileuszu 15-lecia istnienia Zwiàzku. Tego dnia dokonano tak˝e
otwarcia nowej wystawy o Powstaniu Warszawskim. W konferencji
uczestniczyli prezes ZG ZPW – gen. bryg. Zbigniew Âcibor-Rylski
oraz wiceprezesi: Bronis∏aw Troƒski i Edmund Baranowski.

15-lecie Zwiàzku Powstaƒców Warszawskich

Fot. Ewa Dumin

Fot. Ewa Dumin

¸àczy nas nierozerwalna
wi´ê – Powstanie 1944
rem m. in. wielokrotnie wznawianej ksià˝ki „T´dy przesz∏a Êmierç” – mówi∏ o dokonaniach Zwiàzku, zw∏aszcza w zakresie
upami´tniania czynu bohaterskiej Stolicy,
o organizacji setek uroczystoÊci powstaƒczych i publikacjach o Powstaniu 44: – Nie
sposób opisaç wielkoÊci bohaterstwa Powstaƒców. Nie sposób przenieÊç na karty
historii przeogromu poÊwi´cenia. Powsta∏y wprawdzie pami´tniki i ksià˝ki o Powstaniu, ale chyba po∏àczenie ich w jednà
ksi´g´ pozwoli∏oby odtworzyç ogrom indywidualnych i zbiorowych prze˝yç, które
sà niepowtarzalne w swoim obrazie
i uczuciowym napi´ciu. Temat Powstania
44 wcià˝ fascynuje, jest niepowtarzalny
i b´dzie wcià˝ ˝ywy wÊród pokoleƒ Polaków...
Podczas konferencji mówiono równie˝
o wspó∏pracy z m∏odzie˝à, z myÊlà o której
m. in. powo∏ane zosta∏o Stowarzyszenie
Pami´ci Powstania Warszawskiego 1944
(jego przewodniczàcà zosta∏a Jolanta Kolczyƒska – cz∏onek ZG ZPW), które grupuje przede wszystkim ludzi m∏odych. I to
oni b´dà kontynuowaç pami´ç o Powstaniu 44.

Norman Davies
– honorowym cz∏onkiem
Zwiàzku Powstaƒców
Warszawskich

uroczystoÊci wzi´li udzia∏ m. in.:
Premier Rzàdu RP Marek Belka,
prezydent Warszawy Lech Kaczyƒski,
prezes Zwiàzku Powstaƒców Warszawskich gen. bryg. Zbigniew Âcibor-Rylski
oraz prezes Zarzàdu Okr´gu Warszawa
Âwiatowego Zwiàzku ˚o∏nierzy Armii
Krajowej Jerzy Wilgat.
– Nigdy nie by∏em ˝o∏nierzem, ale
wiem, ˝e gdybym by∏ w Warszawie podczas wojny, na pewno walczy∏bym
w Szarych Szeregach. Dlatego to wyró˝-

Z

29 lipca br. w sali im. Jana Nowaka-Jezioraƒskiego Muzeum Powstania Warszawskiego odby∏a
si´ uroczystoÊç nadania prof. Normanowi Daviesowi honorowego
cz∏onkostwa Zwiàzku Powstaƒców Warszawskich.
12

Ewa DUMIN

W

Na zdj´ciu od prawej: prezes ZG Zwiàzku
Powstaƒców Warszawskich – gen. bryg. Zbigniew
Âcibor-Rylski, obok wiceprezes Bronis∏aw Troƒski

Fot. Ewa Dumin
Na zdj´ciu od lewej: Agnieszka Janczak-Baczyƒska
– wspó∏za∏o˝yciel i wiceprezes Stowarzyszenia Pami´ci Powstania Warszawskiego 1944, obok – cz∏onek Prezydium Zwiàzku Powstaƒców Warszawskich, wspó∏za∏o˝yciel SPPW, a tak˝e twórca nowej
planszy na wystawie „Loty nad Warszaw´” – Andrzej Rumianek oraz cz∏onek Prezydium Zwiàzku
Powstaƒców Warszawskich – Ryszard Baraƒski

Fot. Ewa Dumin

ebranych przywita∏ prezes Zarzàdu G∏ównego Zwiàzku Powstaƒców Warszawskich gen. bryg. Zbigniew Âcibor-Rylski, informujàc o podpisanym dzieƒ wczeÊniej wraz z Prezydentem Warszawy – „Apelu do Mieszkaƒców
Stolicy” o to, aby w Godzinie „W”, kiedy
zabrzmià syreny, ca∏a Warszawa stan´∏a
i minutà ciszy uczci∏a Êmierç tysi´cy poleg∏ych w Powstaniu Warszawskim...
Nast´pnie wiceprezes Bronis∏aw Troƒski przypomnia∏ histori´ Zwiàzku:
15 lat min´∏o od utworzenia Zwiàzku
Powstaƒców Warszawskich 44, a ÊciÊlej od
Zjazdu, na którym nastàpi∏o po∏àczenie
dwóch powstaƒczych organizacji w jeden
Zwiàzek. Temu za∏o˝ycielskiemu zebraniu przewodniczy∏em z wyboru zgromadzenia powstaƒców. Pierwszym przewodniczàcym Zwiàzku zosta∏ Zbigniew Âcibor-Rylski. (...) Zwiàzek nasz grupowa∏ i grupuje powstaƒców niezale˝nie od ich osobistych przekonaƒ, Êwiatopoglàdów, pochodzenia. TworzyliÊmy jednoÊç w Powstaniu i zachowujemy t´ jednoÊç po dziÊ
dzieƒ. ¸àczy nas nierozerwalna wi´ê – Powstanie 1944 r.
Prezes B. Troƒski – sam b´dàcy auto-

Jolanta Kolczyƒska – przewodniczàca Stowarzyszenia
Pami´ci Powstania Warszawskiego 1944

Fot. Alina M. Nowacka

nienie jest dla mnie takie cenne – powiedzia∏ Norman Davies.
E. D.
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61. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego i Akcji „Burza”

XXXIX Rajd „Po kamienistej drodze” – P´cice

UroczystoÊci w Belwederze

Obchody bitwy pod P´cicami

Powstaƒcy Warszawscy
zostali uhonorowani

tym roku, w 61. rocznic´ wybuchu Powstania Warszawskiego oraz bitwy
i egzekucji w P´cicach, a tak˝e w 59. rocznic´ pogrzebu Powstaƒców
Warszawskich i poÊwi´cenia Pomnika-Mauzoleum, odby∏ si´ XXXIX Rajd
„Po kamienistej drodze”. Celem uczestników Rajdu jest oddanie ho∏du poleg∏ym i zamordowanym ˝o∏nierzom AK i przypomnienie idea∏ów, dla których
oddali ˝ycie.
Obchody rozpocz´∏y si´ 31 lipca br. koncertem s∏owno-muzycznym w koÊciele parafialnym w P´cicach. Nast´pnie uczestnicy modlili si´ podczas Mszy
Êw. w intencji poleg∏ych i pomordowanych w P´cicach 2 sierpnia 1944 r. Powstaƒców Warszawy. Przed Pomnikiem-Mauzoleum poÊwi´conym poleg∏ym
powstaƒcom zosta∏ odczytany uroczysty Apel Poleg∏ych, a na mogile z∏o˝ono
kwiaty.
UroczystoÊci odby∏y si´ pod patronatem Gminy Micha∏owice, a zosta∏y zorganizowane staraniem Ko∏a Gminnego Zwiàzku Kombatantów RP i By∏ych
Wi´êniów Politycznych w Micha∏owicach, Oddzia∏u Sto∏ecznego Polskiego
Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego przy wspó∏pracy ˚o∏nierzy Kombatantów AK – towarzyszy walki powstaƒców poleg∏ych w P´cicach.
K. K.

W

31 lipca 2005 r. w Belwederze odby∏a si´
uroczystoÊç wr´czenia Powstaƒcom Warszawskim najwy˝szych odznaczeƒ paƒstwowych.
uroczystoÊci z udzia∏em szefa Kancelarii Prezydenta RP Jolanty Szymanek-Deresz, uczestniczyli m. in.: Marsza∏ek Sejmu W∏odzimierz Cimoszewicz, szef Biura Bezpieczeƒstwa Narodowego Jerzy Bahr, przedstawiciele rzàdu z wicepremier Izabelà Jarugà-Nowackà, duchowieƒstwa, parlamentarzyÊci, kombatanci. Urzàd do Spraw Kombatantów
i Osób Represjonowanych reprezentowa∏ minister
Jan Turski.

W

Fot. Maciej Krokos
Przed Pomnikiem Mauzoleum w P´cicach odby∏ si´ Apel Poleg∏ych

Od lewej: Maciej Krokos, Tadeusz Zieliƒski, Miron Ptaszyƒski, Zbigniew Ratyƒski

Kontynuatorzy tradycji Pu∏ku AK „Baszta”
lipca br. odby∏o si´ doroczne Âwi´to Pu∏ku Ochrony WP. Pu∏k kontynuuje tradycje bojowe: I Dywizjonu ˚andarmerii Okr´gu Korpusu nr
1 (1928–1939), Pu∏ku Armii Krajowej „Baszta” (1939–1944) oraz utrwala pami´ç legendarnego gen. dyw. Boles∏awa Wieniawy-D∏ugoszowskiego.
Byli ˝o∏nierze Pu∏ku „Baszta” ÊciÊle wspó∏pracujà z Pu∏kiem Ochrony.
Uczestniczà w spotkaniach z ˝o∏nierzami i przekazujà im histori´ II wojny
Êwiatowej, a zw∏aszcza Armii Krajowej, „Baszty” i Powstania Warszawskiego.
W istniejàcej Sali Tradycji i Dziedzictwa odbywajà si´ prelekcje i spotkania.
Przedstawiciele „Baszty” sà obecni na przysi´gach, uczestniczà w liturgiach,
razem obchodzà Âwi´to Pu∏ku Ochrony 22 lipca –
w dniu urodzin patrona pu∏ku gen. dyw. Boles∏awa Wieniawy-D∏ugoszowskiego.
UroczystoÊç rozpoczà∏ dowódca p∏k Sylwester Traczewski, który jako pierwszy
Fot. Katarzyna Hoppe wyg∏osi∏ przemówienie. Nast´pnie g∏os zabra∏ p∏k Marek Królikowski – z dowództwa Garnizonu Warszawa. Gratulacje z∏o˝y∏a
„matka chrzestna sztandaru” – Teresa Suchecka-Nowak (Ârodowisko ˚o∏nierzy Pu∏ku AK „Baszta” i Innych Mokotowskich Oddzia∏ów Powstaƒczych).
Nast´pnie wr´czono mianowania na wy˝sze stopnie oficerskie, odznaczenia
i dyplomy wyró˝nionym ˝o∏nierzom.
UroczystoÊç zakoƒczy∏y: defilada i musztra paradna w wykonaniu pododdzia∏u Batalionu Reprezentacyjnego Wojska Polskiego oraz – symulacje dzia∏aƒ na wypadek ataków i pokazy zdolnoÊci bojowych Pu∏ku.
Oprac. K. H.

22
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Fot. Alina M. Nowacka

Minister Jolanta Szymanek-Deresz odczyta∏a pos∏anie Prezydenta RP Aleksandra KwaÊniewskiego,
który napisa∏ m. in.: W pami´tnej Godzinie „W”
1 sierpnia 1944 roku Warszawa stan´∏a do walki majàcej szczególnà wymow´. Stawkà tego boju by∏o nie
tylko oswobodzenie miasta od hitlerowskich okupantów, ale tak˝e suwerennoÊç narodu i przysz∏y kszta∏t
niepodleg∏ej Rzeczypospolitej.
Nast´pnie minister Jolanta Szymanek-Deresz
wr´czy∏a w imieniu Prezydenta RP ordery szczególnie zas∏u˝onym Powstaƒcom.
Za wybitne zas∏ugi w dzia∏alnoÊci na rzecz niepodleg∏oÊci Rzeczypospolitej Polskiej, za osiàgni´cia w pracy spo∏ecznej w organizacjach kombatanckich odznaczeni zostali:
Krzy˝em Komandorskim Orderu Odrodzenia
Polski – Witold Sikorski,
Krzy˝em Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski –
W∏adys∏aw Anio∏ek, Helena Komorowska, Henryk
Przybylski,
Krzy˝em Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski – Jerzy Turzewski.
*
Edward Gudera, Janina Korczyƒska i Zbigniew
Zandrowicz – odznaczeni Krzy˝em Kawalerskim
Orderu Odrodzenia Polski – nie mogli przybyç na
uroczystoÊç, odznaczenia zostanà im wr´czone
w póêniejszym terminie.
E. D.
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61. rocznica bitwy
o przyczó∏ek
warecko-magnuszewski

W rocznic´
zaci´tych walk
U

roczystoÊci rocznicowe rozpocz´∏y si´
7 sierpnia w Magnuszewie pod pomnikiem
Braterstwa Broni. Pami´ç poleg∏ych w tamtych
walkach uczczono z∏o˝eniem wieƒców, kwiatów
i zapaleniem zniczy.
W uroczystoÊci brali udzia∏ uczestnicy walk,
poczty sztandarowe i delegacje organizacji kombatanckich, parlamentarzyÊci, przedstawiciele
w∏adz samorzàdowych gmin i powiatów, na
których terenie odbywa∏y si´ walki. Obecni byli
tak˝e harcerze i delegacje szkó∏. Nast´pnie
wszyscy uczestnicy udali si´ do Studzianek Pancernych, pod którymi od 9 do 16 sierpnia 1944
roku ˝o∏nierze I Brygady Pancernej pod dowództwem genera∏a Jana Mierzycana wspólnie
z wojskami Armii Czerwonej toczyli zaci´te walki o utrzymanie przyczó∏ka warecko-magnu-

Fot. Danuta Delekta
Pomnik Braterstwa Broni w Magnuszewie

szewskiego. Odparcie przeciwuderzenia niemieckiego i utrzymanie tego przyczó∏ka mia∏o
du˝e znaczenie operacyjne. Stàd w styczniu
1945 roku wysz∏o jedno z g∏ównych natarç w ramach wiÊlaƒsko-odrzaƒskiej operacji.
Oddano ho∏d ˝o∏nierzom I Brygady Pancernej im. Bohaterów Westerplatte, którzy z wielkim m´stwem i poÊwi´ceniem walczyli z doborowymi oddzia∏ami Wehrmachtu i odnieÊli wielkie zwyci´stwo. Wyrazy najwy˝szego szacunku
oddano tak˝e ˝yjàcym uczestnikom bitwy, którzy dbajà o to, aby podtrzymywaç pami´ç o bohaterach sierpniowych walk i utrwalaç jà szczególnie wÊród najm∏odszego pokolenia.
Podczas uroczystoÊci odmówiono modlitw´
ekumenicznà za ˝o∏nierzy poleg∏ych w tej bitwie
i we wszystkich bitwach drugiej wojny Êwiatowej
oraz ludnoÊç cywilnà. Na zakoƒczenie uroczystoÊci delegacje z∏o˝y∏y pod pomnikiem wieƒce
i kwiaty. Obchody rocznicowe zorganizowali
Mazowiecki Oddzia∏ Wojewódzki Zwiàzku ˚o∏nierzy Ludowego Wojska Polskiego oraz w∏adze
gminy Magnuszew i G∏owaczów.
Danuta DELEKTA
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61. rocznica oswobodzenia
prawobrze˝nej Warszawy

Straty poniesione
w walce
po∏owie lipca 1944 r. wojska 1 frontu bia∏oruskiego
i 1 frontu ukraiƒskiego wesz∏y na terytorium Polski, kierujàc si´
ku WiÊle. Do 1 sierpnia wojska lewego skrzyd∏a 1 frontu bia∏oruskiego
sz∏y w kierunku Warszawy z pó∏nocnego wschodu, zaÊ druga radziecka
Armia Pancerna przy podejÊciu do
Pragi napotka∏a silny kontratak nieprzyjaciela. W rejonie Pragi Niemcy
zgromadzili cztery dywizje pancerne
i jednà dywizj´ piechoty, która uderzy∏a na jednostki radzieckie 2 Armii
Pancernej, nim dosz∏a do niej w∏asna
dywizja piechoty. O ci´˝kim po∏o˝eniu 2 Armii Pancernej ko∏o Pragi
Êwiadczy∏o zniszczenie oko∏o 500
czo∏gów w rejonie Lublina i D´blina.
Na po∏udniu i pó∏nocy po stronie
wschodniego brzegu Wis∏y na trzech
przyczó∏kach w rejonie Magnuszewa,
Pu∏aw i Sandomierza przez kilka tygodni trwa∏ ze zmiennym sukcesem
zaciek∏y bój, w którym uczestniczy∏y
dywizje 1 Armii Wojska Polskiego
oraz Polska Brygada Pancerna.
Wszystkie te punkty by∏y znacznie
oddalone od Warszawy. Natarcie
wzd∏u˝ zachodniego brzegu Wis∏y
w kierunku pó∏nocy Niemcy zatrzymali w Pilicy.
Gdy fronty radzieckie rozbi∏y armie
niemieckie i zbli˝y∏y si´ do linii Wis∏y,
nastàpi∏a koniecznoÊç zdobycia prawobrze˝nej Warszawy. Zdobycie Pragi pozbawi∏o dowództwo nieprzyjaciela dogodnej komunikacji mi´dzy
jego ugrupowaniem nad Êrodkowà
Wis∏à i na pó∏nocnym Mazowszu.
Strze˝ony przez dowództwo niemieckie Armii Mitte w´ze∏ traci∏ operacyjnie na znaczeniu, a wraz z tym uleg∏a
zmianie rola samej Warszawy, do której przeniós∏ si´ teraz regularny front.
Wysi∏ek obrony Warszawy z przedpola przeniós∏ si´ i skoncentrowa∏ w samym mieÊcie, gdzie toczy∏y si´ uporczywe walki powstaƒcze. Zdobycie

W

Pragi nie doprowadzi∏o do osiàgni´cia Wis∏y na pó∏noc od Warszawy, co
uniemo˝liwi∏o obejÊcie stolicy od pó∏nocy. Stàd trafna ocena walk o Prag´
zamieszczona w „Biuletynie Informacyjnym” Komendy G∏ównej Armii
Krajowej z 13 wrzeÊnia 1944 r., w którym czytamy: „My tu w mieÊcie obserwujemy od trzech dni t´ cz´Êç bitwy,
której dzia∏anie polega na frontalnym uderzeniu od wschodu na Prag´.
Uderzenie sowieckie nosi cechy du˝ej
operacji wojskowej. Dopóki jednak
nie dowiemy si´ o wprawieniu w ruch
wojsk sowieckich skoncentrowanych
na przyczó∏ku u ujÊcia Pilicy lub
uchwyceniu przez Rosjan lewego
brzegu Wis∏y na pó∏noc od Warszawy,
dopóty obowiàzuje nas ostro˝noÊç
przewidywaƒ, co do terminarza zwyci´skiego przez Rosjan zakoƒczenia
toczonej walki”.
W ciàgu pi´ciodniowych walk 1 Dywizja Pancerna, walczàc w sk∏adzie
125 Korpusu Armii Radzieckiej,
prze∏ama∏a wraz z sàsiednimi dywizjami trzy pozycje obrony nieprzyjaciela, zdoby∏a znaczny rejon z wa˝nymi punktami oporu w Aninie, Wygodzie, Kaw´czynie, Koziej Górce,
Utracie i na Pradze oraz zniszczy∏a
g∏ówne si∏y 73 dywizji nieprzyjaciela
i zada∏a powa˝ne straty oddzia∏om
niemieckiej dywizji pancernej. Podczas uporczywych walk straty nieprzyjaciela wynios∏y: 800 zabitych, 118
˝o∏nierzy i oficerów wzi´to do niewoli, zniszczono lub zdobyto znacznà
iloÊç sprz´tu wojskowego, a tak˝e kilka fabryk wraz z urzàdzeniami. Straty
polskiej strony wynosi∏y: 524 poleg∏ych oficerów i ˝o∏nierzy, 1436 rannych, 44 zagin´∏o bez wieÊci. WÊród
Rosjan by∏o 6000 zabitych i rannych.
Przed zdobywcami Pragi w dzieƒ
roztacza∏ si´ widok chmur dymów,
zaÊ w nocy – ∏uny po˝arów w walczàcej stolicy.
R. N.
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W ho∏dzie najm∏odszym ˝o∏nierzom polskim

Synowie Pu∏ku
7 maja 2005 r. w Katedrze Polowej Wojska Polskiego w Warszawie
odby∏a si´ uroczystoÊç ods∏oni´cia i poÊwi´cenia – ufundowanej przy
wsparciu finansowym Urz´du do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych – tablicy pamiàtkowej W ho∏dzie najm∏odszym ˝o∏nierzom polskim „SYNOM i CÓRKOM PU¸KU” poleg∏ym w walce o wolnoÊç Ojczyzny na wszystkich frontach II wojny Êwiatowej w konspiracji, oddzia∏ach partyzanckich i Powstaniu Warszawskim. UroczystoÊç
zorganizowa∏o Warszawskie Ârodowisko „Synów Pu∏ku”.
roczystoÊç ods∏oni´cia tablicy
w ho∏dzie najm∏odszym ˝o∏nierzom polskim by∏a kolejnà widocznà formà aktywnie prowadzonej
przez Ârodowisko „Synów Pu∏ku” dzia∏alnoÊci na rzecz upami´tniania. Wkrótce potem – 24 czerwca 2005 r. podczas
uroczystoÊci otwarcia Cmentarza Orlàt
Lwowskich – wÊród przyby∏ych na Ukrain´ polskich kombatantów spotkaliÊmy
10-osobowà grup´ przedstawicieli Ârodowiska z prezesem kmdr. Józefem
Czerwiƒskim, wiceprezesem – p∏k. Stanis∏awem Âwierczewskim i sekretarzem
Rady Krajowej – Janem Ryszardem
Sempkà. Nic dziwnego – „Synowie Pu∏ku”, którzy jako najm∏odsi walczyli podczas II wojny Êwiatowej, przej´li tradycje Orlàt... I przekazujà je kolejnym pokoleniom – sprawujàc patronat nad
szko∏ami i jednostkami harcerskimi noszàcymi imi´ „Synów Pu∏ku”, których
jest ponad 30, a tak˝e opiekujàc si´ Do-
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mami Dziecka i Zak∏adami dla Dzieci
Niewidomych (m. in. w Laskach, Konstancinie, Warszawie, Rembertowie).
Kierujàcy Zespo∏em ds. Wspó∏pracy
z M∏odzie˝à Jerzy Grzelak oraz Wanda
Dymczak Domini organizujà nie tylko
spotkania i imprezy, lecz tak˝e wyjednujà dary i pomoc pieni´˝nà od instytucji
i osób prywatnych oraz przekazujà je
podopiecznym. M. in. dzi´ki p∏k. Stanis∏awowi Âwierczewskiemu jego znajoma
Stephanie von Schmude z Niemiec, poinformowana o patronacie Ârodowiska
„Synów Pu∏ku” nad Zak∏adem dla Dzieci Niewidomych w Laskach, przekaza∏a
dwukrotnie ró˝ne dary o ogólnej wartoÊci ok. 22 tys. z∏otych. Szko∏a im. „Synów Pu∏ku” w Siennicy Ró˝anej, jako
pierwsza w Polsce szko∏a wiejska otrzyma∏a komputer w darze od jednego
z „Synów Pu∏ku” z Warszawy.
Wspó∏praca z m∏odzie˝à jest jednym
z elementów o˝ywionej dzia∏alnoÊci

Znicz przed tablicà pamiàtkowà zapala przewodniczàcy Rady Krajowej i Warszawskiego Ârodowiska „Synów Pu∏ku” kmdr Józef Czerwiƒski. Obok stoi p∏k Stanis∏aw Âwierczewski – przewodniczàcy komitetu
budowy tablicy, wiceprzewodniczàcy Zarzàdu Warszawskiego Ârodowiska „Synów Pu∏ku”. Nast´pnie pod aktem erekcyjnym swoje podpisy z∏o˝y∏y tak˝e: sekretarz warszawskiego Ârodowiska „Synów Pu∏ku”
Krystyna Sempka oraz S∏awomira Zarod – skarbnik Ârodowiska
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Ârodowiska. „Synowie Pu∏ku” uczestniczà w uroczystoÊciach rocznicowych, organizujà zloty i sympozja popularnonaukowe i dzia∏ajà na rzecz zgodnej
wspó∏pracy podzielonych obecnie organizacji kombatanckich. Przede wszystkim jednak – przekazujà m∏odzie˝y
szkolnej, harcerskiej i wojskowej wiedz´ historycznà o walce Polaków na
wszystkich frontach II wojny Êwiatowej,
ze szczególnym uwzgl´dnieniem wk∏adu najm∏odszych. Takich spotkaƒ
kszta∏tujàcych patriotyzm i szacunek
dla tradycji niepodleg∏oÊciowych odby∏o si´ ju˝ kilka tysi´cy.
Oprac. Ewa DUMIN

„Synowie Pu∏ku” podczas uroczystoÊci
Otwarcia Cmentarza Orlàt Lwowskich

Kiedy odszed∏ Papie˝ Jan Pawe∏ II - „Córki i Synowie Pu∏ku” mogli
Go ju˝ tylko po˝egnaç wpisem do Ksi´gi Kondolencyjnej wy∏o˝onej
w Nuncjaturze Apostolskiej w Warszawie i podzi´kowaniem za Jego
„goràcy patriotyzm, wk∏ad w dzie∏o przeobra˝ania Polski oraz walk´
o pokojowy, równoprawny byt narodów Êwiata”. Na zdj´ciu od lewej
„Synowie Pu∏ku”: Maciej Maksymowicz, Stanis∏aw Âwierczewski
i Marek Stankiewicz
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Szkocja

Pami´ç i prawda historyczna
We wst´pie do polskiego wydania „Sprawy honoru” prof. Norman Davies napisa∏: „Polska ucierpia∏a te˝ mocno w opracowaniach historycznych. W opinii ludzi Zachodu druga wojna Êwiatowa by∏a niezwyk∏ym sukcesem, a ich armie odegra∏y decydujàcà rol´ w zwyci´stwie.
Na ogó∏ przyjmujà one sowieckà wersj´ wydarzeƒ na froncie wschodnim, wierzàc, ˝e „wyzwolony” zosta∏ zarówno Zachód, jak i Wschód.
Historycy Holocaustu zaÊ, z regu∏y skupieni wy∏àcznie na tragedii ˚ydów, nie zauwa˝ajà innych tragedii, rozgrywajàcych si´ obok w tym
samym czasie. Nikt poza historykami polskimi nie kusi si´ o szersze
spojrzenie na spraw´. Niestety, z ma∏ymi wyjàtkami, nie majà oni dost´pu do mi´dzynarodowego czytelnika”.
rzy okazji uroczystoÊci 60-lecia
wyzwolenia obozu zag∏ady w Auschwitz polska prasa szeroko pisa∏a o znikomej wiedzy spo∏eczeƒstw zachodnich, w tym brytyjskiego, na temat
II wojny Êwiatowej, a tak˝e wprowadzajàcego w b∏àd okreÊlenia „polskie obozy
koncentracyjne”. Warto jednak wiedzieç, ˝e sà ludzie, którzy troszczà si´
o to, by prawda historyczna dotar∏a do
jak najwi´kszej liczby odbiorców. Jednà
z takich osób jest pu∏kownik rezerwy Ian
Forsyth, szef organizacji brytyjskich
kombatantów „British Legion” w zachodnio-centralnej Szkocji.
Iana pozna∏em w 1995 r., wkrótce po
przybyciu do Szkocji. Organizujàc obchody rocznicowe, zawsze dba∏ o to, by
udzia∏ Polaków w walkach II wojny Êwiatowej by∏ nale˝ycie uwypuklony, utrzy-
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mywa∏ te˝ bliskie kontakty z polskim Êrodowiskiem kombatanckim. W 1999 r.,
tu˝ przed moim powrotem do Polski,
okaza∏o si´, ˝e Ian by∏ radiooperatorem
pierwszego brytyjskiego czo∏gu, który
dotar∏ do Bergen-Belsen, za drutami
którego umiera∏ mój ojciec… ÂwiadomoÊç faktu, ˝e zawdzi´czam Ianowi ˝ycie mego ojca, wi´c i swoje, zacementowa∏a naszà przyjaêƒ.
Od kilku lat w Wielkiej Brytanii
w rocznic´ wyzwolenia Auschwitz obchodzony jest „Narodowy Dzieƒ Pami´ci Holocaustu” („National Holocaust
Memorial Day”). W tym roku centralne
obchody w Szkocji odby∏y si´ w Hamilton, siedzibie w∏adz powiatu South Lanarkshire. G∏ównymi goÊçmi uroczystoÊci byli rabin Ernest Levy (pochodzàcy
z Bratys∏awy, obecnie mieszkajàcy

Julian Wieciech i Ian Forsyth przy pomniku polskich oddzia∏ów w Douglas, na po∏udnie od
Glasgow
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w Szkocji), mój ojciec Julian Wieciech
(w czasie wojny ˝o∏nierz Armii Krajowej, uczestnik jednej z najbardziej spektakularnych akcji polskiego podziemia –
odbicia 130 wi´êniów z hitlerowskiego
wi´zienia w Nowym WiÊniczu) i p∏k Ian
Forsyth. Losy tych trzech m´˝czyzn
przeci´∏y si´ 15 kwietnia 1945 r. w Bergen-Belsen; Ernest Levy i mój ojciec byli na granicy Êmierci za drutami tego jednego z najokrutniejszych obozów koncentracyjnych, a Ian Forsyth i inni czo∏giÊci brytyjskiej 2 Armii zszokowani patrzyli na stosy trupów i ledwie ruszajàcych si´ wi´êniów za drutami obozu, który w∏aÊnie wyzwolili.
W czasie uroczystoÊci w Hamilton mój
ojciec, Ian Forsyth i ja wyg∏osiliÊmy kilka
pogadanek dla m∏odzie˝y szkolnej,
uczestniczyliÊmy w panelu dyskusyjnym
na temat wojny i zag∏ady, a tak˝e – wraz
z Ernestem – w oficjalnych obchodach
Dnia Zag∏ady z udzia∏em premiera
Szkocji Jacka McConnella i szefów administracji samorzàdowej Szkocji. Nie
brak∏o elementów emocjonalnych: Ernest Levy bra∏ udzia∏ w s∏ynnym marszu
Êmierci z Auschwitz do Gross-Rosen,
w którym wówczas przebywa∏ mój ojciec
i widzia∏ wkraczajàce za druty kolumny
dogorywajàcych postaci w pasiakach.
I oto okaza∏o si´, ˝e po raz pierwszy Ernest spotka∏ naocznego Êwiadka tamtych
tragicznych wydarzeƒ. Po ewakuacji
Gross-Rosen Julian i Ernest ka˝dy przez
inne obozy trafili w koƒcu do Bergen-Belsen, gdzie doczekali wyzwolenia.
UdzieliliÊmy kilkunastu wywiadów dla
ogólnobrytyjskiej i szkockiej prasy („The
Herald”, „The Scotsman”, „The Sun”,
„Daily Mail”, „Evening Times”) i stacji
radiowych i telewizyjnych (BBC Scotland
i Scottish TV), które poÊwi´ci∏y bardzo
du˝o miejsca informacjom o przeÊladowaniach na terenach okupowanej Polski
podczas II wojny Êwiatowej, walce polskiego ruchu oporu, a tak˝e niesamowitej historii spotkania Iana i mego ojca po
tylu latach od wyzwolenia.
Najwa˝niejszym rezultatem naszego
pobytu w Szkocji by∏o to, ˝e szkocka
m∏odzie˝ dowiedzia∏a si´, ˝e Polacy rów-
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nie˝ byli na wielkà skal´ ofiarami terroru hitlerowskiego podczas II wojny Êwiatowej – o czym zdecydowana wi´kszoÊç
z nich nie mia∏a zielonego poj´cia. Dowiedzieli si´ o dzia∏alnoÊci Armii Krajowej, Powstaniu Warszawskim, o Polakach wywiezionych do hitlerowskich
obozów koncentracyjnych i sowieckich
∏agrów. Na wystawie poÊwi´conej ofiarom obozów koncentracyjnych napis
g∏osi∏: „By si´ tutaj znaleêç, wystarczy∏o
byç ˚ydem… Albo polskim patriotà…”
(“All you had to do to be here was be Jewish... Or a Polish Patriot... ”).
Dzi´kujàc memu ojcu za udzia∏ w obchodach „Scottish Holocaust Memorial
Day”, premier Szkocji Jack McConnell
napisa∏: „Osobiste spotkanie z ocala∏ym
wi´êniem, wyzwolonym z obozu przez
oddzia∏y brytyjskie, by∏o niepowtarzalnym prze˝yciem dla m∏odzie˝y. Pozwoli∏o jej poznaç horrory tamtych straszliwych czasów, ale te˝ pokazaç, jak mo˝na
˝yç mimo wszystko. Nie mo˝na przeceniç znaczenia dzia∏aƒ na rzecz pami´tania przez m∏odzie˝ tego, co si´ wydarzy∏o w przesz∏oÊci, po to, by nie dopuÊci∏a
ona do tego w przysz∏oÊci. Zdaj´ sobie
spraw´ z tego, ˝e by∏o to trudne i bardzo
emocjonalne prze˝ycie, tym bardziej
pragn´ Panu i Pana synowi Leszkowi
serdecznie podzi´kowaç za przyjazd do
Szkocji”.
15 kwietnia przypada rocznica wyzwolenia Bergen-Belsen. Pami´tajàc o Auschwitz i innych znajdujàcych si´ na terenie Polski obozach koncentracyjnych nie
zapominajmy o tym, ˝e najtrudniejsze
warunki panowa∏y w obozach tu˝ przed
samym wyzwoleniem, wiosnà 1945 r.,
a wi´êniowie gin´li masowo równie˝
w transportach z obozu do obozu, pozbawieni jedzenia i picia, st∏oczeni w zaplombowanych, nieogrzewanych wagonach towarowych. Warto równie˝ pami´taç, ˝e sceny nakr´cone przez czo∏ówk´ filmowà 2 Armii bytyjskiej w Bergen-Belsen by∏y na tyle drastyczne, ˝e
przez 25 lat nie wolno ich by∏o publicznie pokazywaç. Warto te˝ pami´taç o takich ludziach, jak Ian Forsyth, który od
lat dba o to, by prawda historyczna o II
wojnie Êwiatowej dotar∏a do jak najwi´kszej iloÊci odbiorców.
Leszek WIECIECH
W latach 1995–1999 Konsul Generalny RP
w Szkocji
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Wspomnienie by∏ego wi´ênia obozu koncentracyjnego w Dachau

Oswobodzenie
Pami´ci tych, którzy walczyli z hitlerowskimi zbrodniarzami w Polsce, w Europie, na wszystkich frontach II wojny
Êwiatowej – i tych, którzy zgin´li na polu
walki, w obozach koncentracyjnych, wi´zieniach, lasach, pod murami naszych
domów...
ami´tam. By∏a niedziela 29 kwietnia
1945 r. Dzieƒ chyli∏ si´ ku koƒcowi.
Czerwone Êwiat∏o zachodzàcego s∏oƒca
oblewa∏o dachy baraków. Nad obozem
krà˝y∏y alianckie samoloty. Bombardowa∏y woko∏o dworce i cofajàce si´ kolumny wojsk hitlerowskich. Coraz bardziej s∏ychaç by∏o odg∏osy zbli˝ajàcego
si´ frontu, dudnienie dzia∏. Do niedawna
jeszcze bitwy toczy∏y si´ daleko, o tysiàce
kilometrów od nas. Zdawa∏o mi si´ wtedy, ˝e na zawsze ju˝ pozostaniemy osamotnieni, zapomniani, skazani. (…)
Stoimy w jednej masie pod blokami
i patrzymy na siebie. W czerwonawym
Êwietle s∏oƒca wyn´dznia∏e twarze wyglàdajà jak nierealne widma. Panuje atmosfera pe∏nego wyczekiwania, Zwiewne
k∏´by dymów rozpalonych ognisk snujà
si´ po ziemi. Przed nami g∏´boki rów, dalej druty kolczaste naelektryzowane, pojedyncze wie˝e, rwàcy potok Würm,
resztka lasu, krematorium na widnokr´gu – to by∏ nasz straszny Êwiat, to by∏o
nasze okropne ˝ycie. A teraz wszystko to
zniknie, mo˝e za godzin´, mo˝e za dwie,
jak gdyby nigdy nie istnia∏o. Nie mog∏em
tego pojàç…
Niektórzy z nas udawali si´ ju˝ na spoczynek, poniewa˝ wieczorny posi∏ek nie
by∏ przewidziany, gdy nagle przeraêliwy
krzyk podobny do zawo∏ania muezina
z minaretu, zwo∏ujàcego muzu∏manów
do wspólnej modlitwy w meczecie, przeniknà∏ do naszych uszu z dachu sàsiedniego baraku, gdzie jeden z wi´êniów
siedzia∏ na posterunku: Idà! Idà! Amerykanie idà! Krzyk powtórzy∏ si´ wielokrotnie, przeszy∏ powietrze jak uderzenie
pioruna, a zawtórowa∏ mu chór g∏osów
z trzydziestu trzech tysi´cy garde∏. Potem
us∏yszeliÊmy huk dzia∏. ByliÊmy wszyscy
na dworze, staliÊmy tu˝ nad g∏´bokim rowem i odr´twia∏ym wzrokiem patrzyliÊmy w dal (...).
W tym momencie zjawi∏ si´ pierwszy
˝o∏nierz amerykaƒski, jak cieƒ oliwkowy
w c´tkowanej pelerynie z zatkni´tymi ga∏àzkami chrustu i liÊçmi na he∏mie wynurzy∏ si´ zza szopy do mieszania cementu,
która sta∏a na koƒcu obozu. Posuwa∏ si´
ostro˝nie z pistoletem maszynowym
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w jednej r´ce i granatem r´cznym w drugiej r´ce. Zbli˝a∏ si´ do nas przezornie,
ale prosto i bez strachu. ˚u∏ gum´. (…)
Na jego widok krzyk radoÊci przeszy∏
cisz´ wyczekiwania. StaliÊmy przed drutem kolczastym, inni siedzieli na dachu,
jeszcze inni wspi´li si´ na drzewa, wszyscy podnosili r´ce, powiewali czapkami,
chusteczkami, marynarkami, koszulami,
czym kto móg∏.
Sp∏oszony Amerykanin stanà∏. Odziane w n´dzne ∏achmany ludzkie szkielety
zdawa∏y si´ przed jego oczyma wykonywaç straszny taniec Êmierci. On by∏ sam,
zupe∏nie sam na zwiadach i sta∏ w bramie
wi´zienia przepe∏nionego widmami. Zobaczy∏ ludzi wychud∏ych, wysuszonych,
wyniszczonych, rzucajàcych si´ w odruchu radoÊci jak pijane karaluchy. CzegoÊ
podobnego nie widzia∏ w ˝yciu. Cz∏owiek, który przeszed∏ Europ´, aby dojÊç
do nas, cofnà∏ si´ i schowa∏ si´ znowu za
szop´ do mieszania cementu. PrzestraszyliÊmy go. (…)
O godzinie 17.15 przed g∏ównà bram´
obozu, tzw. Jourhaus, podjecha∏y pierwsze jeepy. By∏a to forpoczta pierwszego
batalionu wchodzàcego w sk∏ad 157 Pu∏ku 45 Dywizji genera∏a Fredericka. Z samochodu wysiad∏ porucznik Harold
Mayer z Las Vegas (New Mexico)
i otworzy∏ bram´. W tym momencie w jego kierunku oddano ze Êrodkowej wie˝y
salw´ z karabinu maszynowego, by∏a to
akurat ta wie˝a, na której od rana powiewa∏a bia∏a flaga. Jeepy zawróci∏y, a przed
bram´ nadjecha∏o kilka samochodów
pancernych. Po paru wystrza∏ach armatnich zapanowa∏a cisza na wie˝y (…)
Z wartowni g∏ównej bramy wynurzy∏
si´ m∏ody porucznik niemiecki Heinrich
Steiner. Mundur le˝a∏ na nim jak ula∏,
buty z cholewami b∏yszcza∏y. Sk∏ada∏
meldunek majorowi Bradleyowi, jakby
znajdowa∏ si´ na paradzie militarnej na
Unter den Linden w Berlinie. Stanà∏ na
bacznoÊç, podniós∏ prawà r´k´ i pozdrowi∏ Amerykanina g∏oÊnym okrzykiem –
„Heil Hitler”: Poddaj´ niniejszy obóz
koncentracyjny w Dachau z trzydziestoma
tysiàcami wi´êniów, trzema tysiàcami chorych, dwudziestoma siedmioma tysiàcami
w komandach pracy poza obozem i pi´çset
szeÊçdziesi´cioma ˝o∏nierzami.

Wspomnienie Mariana Przybylskiego (zm.
w 2000 r.) nades∏a∏ do Redakcji „Kombatanta” prezes Ko∏a ZKRP i BWP w KoÊcianie –
Edward Wenski
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Szko∏y — spadkobiercy tradycji

Krzy˝anów

Pod znakiem
Zdobywców Monte Cassino
„Odrzuçmy wszystko, co nas dzieli, bierzmy wszystko, co nas ∏àczy”
– ta wypowiedê gen. broni W∏adys∏awa Andersa – by∏a mottem przewodnim uroczystoÊci nadania Gimnazjum w Krzy˝anowie imienia
„2 Korpusu Polskiego Zdobywców Monte Cassino” 9 kwietnia 2005 r.
yrektor Gimnazjum S∏∏awomir
Borczyƒski w serdecznych s∏owach powita∏ m∏odzie˝, rodziców, ministra Jana Turskiego, ks. bpa
Józefa Zawistowskiego i ks. proboszcza, przedstawicieli Gminy z wójtem
Bogdanem Wosieckim i przewodniczàcym Rady Tadeuszem Lewiƒskim ,
„Karpatczyków” z prezesem Tade uszem M. Czerkawskim, kombatantów,
przedstawicieli Wojska Polskiego i Stra˝y Po˝arnej oraz wszystkich zaproszonych goÊci.
Inauguracji uroczystoÊci dokona∏ ks.
biskup, koncelebrujàc w asyÊcie ksi´˝y
Msz´ Êw., po której odby∏a si´ ceremonia poÊwi´cenia sztandaru. Od tej chwili sta∏ si´ on dumà i chlubà szko∏y. Poczet sztandarowy b´dzie reprezentowa∏
spo∏ecznoÊç szkolnà podczas ka˝dej
uroczystoÊci i w czasie wa˝nych wydarzeƒ w ˝yciu szko∏y i gminy.
Nast´pnie m∏odzie˝ zaprezentowa∏a
na tle dekoracji przedstawiajàcej gór´
Monte Cassino bogaty program patriotyczny goràco oklaskiwany przez publicznoÊç. Po czym na dziedziƒcu szko∏y
odby∏ si´ Apel Poleg∏ych i trzykrotnà
salw´ odda∏a kompania honorowa jednostki Wojsk Lotniczych. Na widocznym miejscu w holu szko∏y ods∏oni´to
tablic´ pamiàtkowà z mottem gen. W∏adys∏awa Andersa.
UroczystoÊci uÊwietni∏a obecnoÊç
pocztów sztandarowych gimnazjum

D

Poznaƒ

Honorowi goÊcie obejrzeli przygotowany
przez uczniów program artystyczny

Ten sztandar stanie si´ dumà i chlubà szko∏y

Fotografia przed tablicà pamiàtkowà

nia Gimnazjum – udzieli∏ prezes Stowarzyszenia by∏ych ˚o∏nierzy Polskich Si∏
Zbrojnych na Zachodzie „Karpatczycy”
pp∏k Tadeusz M. Czerkawski. Wspominajàc o w∏asnym udziale w walkach
o Monte Cassino i Boloni´, prezes Tadeusz Czerkawski przekaza∏ szkole na
r´ce dyrektora S∏awomira Borczyƒskiego ksià˝k´ o 2 Korpusie Polskim.
Tadeusz KURCYK

Dzieƒ Patrona Szko∏y

Dla upami´tnienia ˝ycia, walki,
pracy i osobowoÊci dr. kpt. Franciszka Witaszka – patrona Szko∏y
Podstawowej nr 9 w Poznaniu – dyrektor szko∏y Wies∏awa Hoffman
zorganizowa∏a 28 kwietnia br. uroczysty „Dzieƒ Patrona Szko∏y”.
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i szkó∏ zaprzyjaênionych, kombatanckich, jednostki wojskowej i miejscowej
stra˝y po˝arnej.
W oficjalnym wystàpieniu dyrektor
szko∏y S∏awomir Borczyƒski powiedzia∏: Dok∏adaç b´dziemy staraƒ, by
kszta∏ciç i wychowywaç dobrych, màdrych ludzi, dla których imi´ patrona
stanie si´ busolà w trudnych zmaganiach z codziennoÊcià. Postawy ˝o∏nierzy spod Monte Cassino, ich patriotyzm, odwaga i zaanga˝owanie b´dà
êród∏em, z którego postaramy si´ czerpaç jak najobficiej.
Nadzwyczajnym goÊciem honorowym
Gimnazjum by∏ kierownik Urz´du do
Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych minister Jan Turski, który 50
lat temu zosta∏ jego absolwentem. Przekazujàc na r´ce dyrektora Gimnazjum
S∏awomira Borczyƒskiego ryngraf
z symbolem Monte Cassino zwróci∏ si´
do m∏odzie˝y z nast´pujàcym apelem:
Przyjmujàc nauki Papie˝a Jana Paw∏a
II, potrafimy jako naród wznieÊç si´ ponad podzia∏ami politycznymi i troskami
codziennego ˝ycia, poddaç si´ g∏´bokiej
refleksji nad tym dokàd idziemy i dokàd
doszliÊmy. Jego testament Wy b´dziecie realizowaç, droga m∏odzie˝y, bo Wy
jesteÊcie przysz∏oÊcià Polski – niezwyk∏ego narodu w Europie.
Pomocy merytorycznej i duchowego
wsparcia dla inicjatywy dyrektora S∏awomira Borczyƒskiego – nadania imie-

szkolnej sali sportowej zebra∏o
si´ 500 uczniów, nauczyciele,
weteran p∏k w st. spocz. Stefan Wawrzynowicz, przedstawiciele w∏adz
i urz´dów.
Po okolicznoÊciowym wystàpieniu dyrektor szko∏y Wies∏awy Hoffman, sied-

W

miu uczniów wpisa∏o si´ do ksi´gi Patrona Szko∏y.
W drugiej cz´Êci uroczystoÊci grupa
m∏odzie˝y szkolnej wystàpi∏a ze spektaklem, na którego program z∏o˝y∏y si´
piosenki i poezja patriotyczna.
S. W.
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Krasocin

Szyd∏ów

Przekazaç
histori´

Serca bi∏y nam
mocno...

maja 2005 r. prezes Spo∏ecznej
Powiatowej Rady Kombatantów
Rzeczypospolitej Polskiej i By∏ych Wi´êniów Politycznych Mieczys∏aw Migacz
i prezes Ko∏a Gminnego ZKRP i BWP
Jan St´pieƒ spotkali si´ z m∏odzie˝à
Szko∏y Podstawowej w Krasocinie.
Tematem spotkania by∏y obchody 60.
rocznicy zakoƒczenia II wojny Êwiatowej. Podczas spotkania m∏odzie˝ przedstawi∏a rocznicowe wystàpienie, które
zosta∏o przygotowane pod opiekà dyrektora szko∏y Krzysztofa Jasiowskiego.
Po przedstawieniu przemówienie do
m∏odzie˝y skierowa∏ prezes Jan St´pieƒ. Mówi∏ o przelanej krwi Polaków
i innych narodów. Du˝o uwagi poÊwi´ci∏ równie˝ walczàcym w okresie wojny
oddzia∏om partyzanckim na ziemi
w∏oszczowskiej i na terenie kraju.
Podczas spotkania prezes Mieczys∏aw
Migacz, który 68 lat temu koƒczy∏ w∏aÊnie t´ szko∏´, przekaza∏ bibliotece
Szko∏y Podstawowej w Krasocinie opracowania dotyczàce Armii Krajowej, Armii Batalionów Ch∏opskich oraz szereg

eprezentowaliÊmy Szko∏´ Podstawowà im.
R
49 Pu∏ku Piechoty w Szyd∏owie. Systematycznie z du˝ym zainteresowaniem czytamy ar-

31

Uczniowie szko∏y s∏uchajà opowieÊci kombatantów o czasach wojny

Wystàpienie m∏odzie˝y szko∏y upami´tniajàce
zakoƒczenie II wojny Êwiatowej

innych dokumentów na temat ruchu
oporu w powiecie w∏oszczowskim w latach 1939–1945.
Mieczys∏aw MIGACZ
Prezes Spo∏ecznej Powiatowej
Rady Kombatantów ZKRPiBWP
we W∏oszczowie

Wroc∏aw

Patronem – gen. Stefan Grot-Rowecki
czerwca 2005 r. Mszà Êw. w koÊciele pw. NajÊwi´tszego Zbawiciela
we Wroc∏awiu pod przewodnictwem ks.
abp. Mariana Go∏´biewskiego, metropolity wroc∏awskiego, rozpocz´∏y si´ uroczystoÊci nadania Szkole Podstawowej nr 23
imienia gen. Stefana Grota-Roweckiego.
Arcybiskup wyg∏osi∏ pi´knà, patriotycznà
homili´, apelujàc do m∏odzie˝y i pedagogów, by uczyç si´ patriotyzmu od Patrona
i przygotowywaç si´ do obejmowania spo∏ecznych zadaƒ. Ks. arcybiskup poÊwi´ci∏
nowy sztandar szko∏y z wizerunkiem Or∏a
i gen. Stefana Grota-Roweckiego.
Nastàpi∏ przemarsz orkiestry i kompanii
honorowej ÂOW, pocztów sztandarowych,
spo∏ecznoÊci szko∏y, rodziców i goÊci do
budynku Szko∏y Podstawowej nr 23.
Tablic´ pamiàtkowà ods∏oni∏ prezes Zarzàdu Okr´gu ÂZ˚AK p∏k Zygmunt Szu-
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tyku∏y ukazujàce si´ na ∏amach „Kombatanta”. Czujemy potrzeb´ podzielenia si´ swoimi
wra˝eniami i prze˝yciami z wyjazdu do W∏och.
UczestniczyliÊmy w uroczystoÊciach 60-lecia
wyzwolenia Bolonii, które odby∏y si´ w dniach
19–25 kwietnia 2005 r.
19 kwietnia 2005 r. wczesnym rankiem, ˝egnani przez rodziców, pod opiekà wychowawczyƒ: E. K∏obuckiej i B. Magdaliƒskiej wyruszyliÊmy z Szyd∏owa do Warszawy, gdzie na poczty
sztandarowe oczekiwa∏y autokary. Trasa wiod∏a przez Czechy, Austri´ i W∏ochy. 22 kwietnia
dotarliÊmy do Bolonii, zwiedzajàc po drodze
bazylik´ w Loreto i po∏o˝ony nad Adriatykiem
polski cmentarz. Minutà ciszy uczciliÊmy pami´ç poleg∏ych.

mowski i w imieniu AK, BCh, NSZ i konspiracyjnego WP przypomnia∏, jakà rol´
spe∏nia∏o Podziemne Paƒstwo Polskie, akcentujàc obowiàzki m∏odzie˝y w s∏u˝bie
dla Ojczyzny i Narodu Polskiego.
Dyrektor szko∏y Miros∏awa Babij zaprosi∏a przyby∏ych do Êwietlicy szkolnej i przywita∏a goÊci. Chór „Harmonia Sygna∏”
pod dyrekcjà Jana Sobieskiego wykona∏
pieÊƒ „Gaude Mater Polonia”, a wczeÊniej
w koÊciele kilka pieÊni religijnych.
Wiceprezydent Wroc∏awia Jaros∏aw
Obremski odczyta∏ uchwa∏´ o nadaniu
szkole imienia, z∏o˝y∏ gratulacje i do
drzewca sztandaru – w imieniu prezydenta Wroc∏awia Rafa∏a Dutkiewicza – wbi∏
gwóêdê pamiàtkowy. Chrzestni przekazali
sztandar dyrektor szko∏y, a ona – m∏odzie˝y szkolnej.
J. P.

UroczystoÊci rocznicowe rozpocz´∏y si´ przy
Porta di Strada Maggiore oraz w parku im. W∏.
Andersa, gdzie z∏o˝ono kwiaty i zapalono znicze. Nast´pnego dnia na Polskim Cmentarzu
Wojennym w San Lazzaro zosta∏a odprawiona
Msza Âwi´ta. By∏a bardzo uroczysta i patriotyczna. Celebrowa∏ jà biskup warszawsko-praski Leszek S∏awoj G∏ódê. G∏´boko w sercu
utkwi∏ nam Apel Poleg∏ych II Korpusu Polskiego oraz s∏owa p∏k. Tadeusza Czerkawskiego –
przyjaciela naszej szko∏y. Wspomnia∏ on szlak
bojowy polskiego ˝o∏nierza, po˝egna∏ towarzyszy walk o Ankon´, Loreto, Imol´, Boloni´
i Monte Cassino. Mówi∏ podnios∏ym tonem,
wi´c serca bi∏y nam mocno. S∏owa dostojnego
˝o∏nierza sprawi∏y, i˝ ∏zy kr´ci∏y si´ w oczach.
W tym szczególnym dniu byliÊmy bardzo blisko
po∏àczeni duchowo z 1427 ˝o∏nierzami spoczywajàcymi w mogi∏ach na cmentarzu w San
Lazzaro. OdczuliÊmy dum´, ˝e jesteÊmy Polakami, a nasza szko∏a nosi zaszczytne imi´ 49
Pu∏ku Piechoty. UroczystoÊci by∏y dla nas wielkim prze˝yciem i prawdziwà lekcjà historii. (...)
Z wyrazami szacunku
Poczet Sztandarowy Szko∏y Podstawowej
im. 49 Pu∏ku Piechoty w Szyd∏owie:
A. Kuligowska
kl. VI b
M. Ostrowska
kl. VI b
M. Witkowski
kl. VI b
A. Kulas
kl. VI b
D. Mazurkiewicz kl. VI a
¸. Grymuza
kl. VI a
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Koronowo

Âwi´to Szko∏y z udzia∏em Maczkowców
30 marca br. w Koronowie w Zespole Szkó∏ Zawodowych im. gen. Stanis∏awa Maczka uroczyÊcie obchodzono Âwi´to Szko∏y. Dok∏adnie siedem lat temu szko∏a otrzyma∏a imi´ Genera∏a. Od tamtej pory, co roku kombatanci 1 Dywizji Pancernej, ˝o∏nierze Wojska Polskiego i przedstawiciele Starostwa Powiatowego uczestniczà w Âwi´cie Szko∏y. Obecni sà równie˝ rodzice, uczniowie, nauczyciele i wielu innych goÊci.

radycyjnie pierwszym punktem programu by∏o spotkanie uczniów z kombatantami. M∏odzie˝ z zainteresowaniem s∏ucha∏a wspomnieƒ ˝o∏nierzy, którzy
walczyli pod dowództwem gen. St. Maczka.
Nast´pnie goÊcie zwiedzili Szkolnà Izb´
Pami´ci, poÊwi´conà 1 Dywizji Pancernej
i jej legendarnemu dowódcy, po czym z∏o˝yli kwiaty przed tablicà pamiàtkowà.
Dalsza cz´Êç uroczystoÊci odbywa∏a si´
w auli szko∏y. Na honorowych miejscach zasiedli kombatanci 1 Dywizji Pancernej: prezes Ko∏a Terenowego „Toruƒ” Edward Semrau oraz Kazimierz Psuty, Feliks Siudowski,
Antoni Przyby∏, mieszkaniec Koronowa Jan
Neuman, oraz przedstawiciele Sto∏ecznego
Ârodowiska ˚o∏nierzy 1. Dywizji Janusz Go∏uchowski i Mieczys∏aw Âcie˝yƒski.
Przyby∏ych na uroczystoÊç przywitali dyrektor Stanis∏aw Rybczyƒski i wicedyrektor
Renata Haraszkiewicz. Jako pierwszy z goÊci

T

Bydgoszcz

zabra∏ g∏os dyrektor Departamentu Wojskowego Urz´du do Spraw Kombatantów
i Osób Represjonowanych Jan Ozga, który
na r´ce dyrektora szko∏y wr´czy∏ medal „Pro
Memoria”.
Lech Pietrzak, Delegat na Kraj Zwiàzku
Kó∏ 1 Dywizji Pancernej, wraz z prezesem
Edmundem Semrau wr´czyli naszej wychowawczyni Marii Stràk Z∏otà Odznak´ 1 Dywizji Pancernej przyznanà przez Kapitu∏´
w Londynie za wybitne zas∏ugi w szerzeniu
chwa∏y i legendy 1. Dywizji Pancernej.
Kombatant 1 Dywizji Pancernej Kazimierz Psuty przekaza∏ szkole swojà odznak´,
którà otrzyma∏ rok temu we Francji za udzia∏
w bitwie o Normandi´.
Szko∏a otrzyma∏a równie˝ pamiàtkowe
medale od przedstawiciela Ârodowiska Sto∏ecznego Janusza Go∏uchowskiego.
W Âwi´cie Szko∏y uczestniczyli przedstawiciele 10 Brygady Kawalerii Pancernej im.

˚o∏nierze zaciàgn´li wart´ honorowà przy tablicy poÊwi´conej pami´ci patrona szko∏y gen.
St. Maczka

program artystyczny obrazujàcy histori´ Polski od wybuchu II wojny Êwiatowej do wyzwolenia w 1945 r. przygotowany pod kierunkiem Barbary Mazurek. UroczystoÊç zakoƒczy∏a si´ wspólnym posi∏kiem.
Monika WE¸NIAK i Joanna K¸ODZI¡SKA z kl. I TE Zespo∏u Szkó∏ Zawodowych
w Koronowie

Pami´ci ˝o∏nierzy 1 Dywizji Pancernej

oczàtki OÊrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy si´gajà czasów tu˝ po zakoƒczeniu dzia∏aƒ II wojny
Êwiatowej.
W marcu 1997 r., w 50. rocznic´ powstania – OÊrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i M∏odzie˝y S∏abo S∏yszàcej
i Nies∏yszàcej otrzyma∏ imi´ Genera∏a
Stanis∏awa Maczka. W marcu 2003 r.
otwarta zosta∏a Izba Pami´ci, w której

gromadzone sà pamiàtki zwiàzane z osobà Patrona oraz ˝o∏nierzami walczàcymi
w 1 Dywizji Pancernej.
Obecnie w OÊrodku, którym kieruje
dyr. Ryszard Bielecki – kszta∏cà si´ dzieci
i m∏odzie˝ w przedszkolu, szkole podstawowej, gimnazjum oraz szkole zawodowej i technikum w zawodach: elektronik,
krawiec, kucharz i ogrodnik.

Miƒsk Mazowiecki

pedagogicznego w zakresie organizacji
i prowadzenia tajnego nauczania w okresie
okupacji hitlerowskiej.
W imieniu ministra Jana Turskiego dekoracji sztandaru medalem „Pro Memoria” dokona∏ 22 czerwca br. Andrzej Mos-

P

„Pro Memoria”
dla Gimnazjum
i Liceum
im. Polskiej
Macierzy Szkolnej
ecyzjà kierownika UdSKiOR, ministra Jana Turskiego, na wniosek Powiatowej Rady Kombatantów w Miƒsku
Mazowieckim Medalem „Pro Memoria”
zosta∏o odznaczone Gimnazjum i Liceum
im. Polskiej Macierzy Szkolnej w Miƒsku
Mazowieckim za szczególne zas∏ugi grona

Ma∏gorzata LEWAN

D
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gen. St. Maczka ze Âwi´toszowa: Rafa∏ Polit
oraz Artur Pinkowski, który przekaza∏ na r´ce dyrektora beret czo∏gisty z odznakà 1 Batalionu Czo∏gów.
Âwi´to Szko∏y by∏o okazjà do wr´czenia
nagród zwyci´zcom przeprowadzonych
wczeÊniej zawodów i konkursów tematycznie zwiàzanych z historià or´˝a polskiego
i obronnoÊcià. Nast´pnie uczniowie klas
I i II Technikum Ekonomicznego oraz
I Technikum Mechanicznego przedstawili

Andrzej Mossakowski naczelnik w Departamencie Stowarzyszeƒ i Spraw Socjalnych
UdSKiOR, dekoruje sztandar gimnazjum i liceum medalem „Pro Memoria”

Kombatanci – goÊcie honorowi na uroczystoÊci jubileuszu OÊrodka – 4.03.2005 r.

sakowski, naczelnik w Departamencie
Stowarzyszeƒ i Spraw Socjalnych Urz´du.
Bohaterskim nauczycielom tajnego nauczania zamordowanym przez hitlerowskich oprawców i poleg∏ym w walce z okupantem m∏odzie˝ szkolna zadedykowa∏a
s∏owno-muzyczny Apel Poleg∏ych. Po uroczystym Capstrzyku uczestnicy zwiedzili
wystaw´ w szkolnej Izbie Tradycji poÊwi´conà bohaterom tajnego nauczania.
Dzi´kuj´ pani Dyrektor Szko∏y Jadwidze Ostrowskiej-Dêwigale i staroÊcie miƒskiemu panu Czes∏awowi Mroczkowi za
wspania∏à lekcj´ wychowania patriotycznego szkolnej m∏odzie˝y.
Micha∏ WASILEWSKI
Przewodniczàcy
Powiatowej Rady Kombatantów
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Wroc∏aw

Gimnazjum nr 18
otrzyma∏o imi´
Armii Krajowej
Na zaproszenie Gimnazjum nr 18 we
Wroc∏awiu i Zarzàdu Obwodu Wroc∏aw–Pilczyce Âwiatowego Zwiàzku
˚o∏nierzy Armii Krajowej, 12 maja
2005 r. uczestniczy∏em w uroczystoÊci nadania szkole imienia Armii Krajowej.

godz. 9.00 w koÊciele pw. Êw. Maksymiliana M. Kolbego we Wroc∏aO
wiu ks. pra∏at Czes∏aw Majda, ks. Leszek Jab∏oƒski i ks. Edward Mazur celebrowali Msz´ Êw. dzi´kczynnà w intencji nauczycieli i uczniów Gimnazjum nr
18. W uroczystoÊci bra∏a udzia∏ Kompania Honorowa 10 Pu∏ku Dowodzenia
i Orkiestra ÂOW, dziewi´ç kombatanckich sztandarów, w tym Armii Krajowej, Oddzia∏u ZIW RP, m∏odzie˝ gimnazjalna, grono pedagogiczne oraz zaproszeni goÊcie.
Ksiàdz pra∏at poÊwi´ci∏ pi´kny sztandar, którego matkà chrzestnà by∏a por.
Joanna Domaszewska „Hanka”, a ojcem chrzestnym – por. Henryk Persona
„Sierotka”.

Uczestnicy uroczystoÊci przemaszerowali ulicami od koÊcio∏a do budynku
szko∏y. Tablic´ upami´tniajàcà nadanie
szkole imienia Armii Krajowej ods∏oni∏
prezes RN ÂZ˚AK Jerzy Woêniak,
a poÊwi´ci∏ ks. pra∏at Czes∏aw Majda.
Dyrektor Gimnazjum Anna Krupowicz serdecznie powita∏a zgromadzonych. Przewodniczàcy Rady Miejskiej
Wroc∏awia Grzegorz Stopiƒski odczyta∏
Akt Nadania Imienia Armii Krajowej
Gimnazjum nr 18. Nastàpi∏o wr´czenie
poÊwi´conego sztandaru szkole i wbijanie gwoêdzi przez sponsorów do drzewca.
Âlubowanie przedstawicieli m∏odzie˝y oraz okolicznoÊciowy program artystyczny nagrodzono du˝ymi brawami.
Odczytano trzy listy – od wojewody dolnoÊlàskiego Stanis∏awa ¸opatowskiego,
dolnoÊlàskiego kuratora oÊwiaty Teresy
Kalety i prezydenta Wroc∏awia Rafa∏a
Dutkiewicza.
GoÊcie zwiedzili Szkolnà Izb´ Pami´ci, którà otworzy∏ 9 maja 2005 r. przebywajàcy we Wroc∏awiu ostatni Prezydent
RP na Uchodêstwie Ryszard Kaczorowski.
Na zakoƒczenie by∏ pocz´stunek oraz
drobne upominki, w szczególnoÊci numer specjalny gazetki szkolnej „Szko∏a
z Patronem” – opracowany przez klas´
dziennikarskà 2C i 3C Gimnazjum.
Jan PALUCHNIAK

Nowa Ruda

Otwarcie Szkolnej Izby Pami´ci
maja 2005 r. w Miejskim Zespole
Szkó∏ nr 1 w Nowej Rudzie otwarta
zosta∏a szkolna Izba Pami´ci p∏k. Józefa
Sokola i Karpatczyków.
Izb´ Pami´ci otworzyli marsza∏ek województwa dolnoÊlàskiego Pawe∏ Wróblewski oraz burmistrz Nowej Rudy Tomasz
Kiliƒski, a poÊwi´ci∏ jà ks. bp Józef Pazdur.
Izba Pami´ci sk∏ada si´ z dwóch pomieszczeƒ. Okna przes∏oni´te zosta∏y
dwoma banerami ze scenami z bitwy
o Monte Cassino, które sfinansowa∏a Rada Ochrony Pami´ci Walk i M´czeƒstwa
w Warszawie. W gablocie znajduje
si´ mundur ˝o∏nierza 3 Dywizji
Strzelców Karpackich z elementami wyposa˝enia. W pierwszej sali
zosta∏y zgromadzone pamiàtki po
Patronie – p∏k. Józefie Sokolu,
przywiezione z wojny, oraz gablota
z orderami, odznaczeniami i szablà
oficerskà, skrzynie, kompas pustynny, mapniki. Sà tu te˝ odznaczenia i pamiàtki po ˚o∏nierzach
Karpackich, którzy mieszkali
w Nowej Rudzie i okolicach.
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W drugim pomieszczeniu upami´tniono cmentarze we W∏oszech i Tobruku, wypowiedzi Ojca Êw. Jana Paw∏a II o bitwie
o Monte Cassino. Wyeksponowano ziemi´ z pól bitewnych Polaków we W∏oszech i Afryce. W gablocie poÊrodku znajduje si´ mundur ˝o∏nierza z 22 Brygady
Piechoty Górskiej w K∏odzku, która przej´∏a tradycje Karpatczyków. Jest tak˝e gablota z najwa˝niejszymi publikacjami poÊwi´conymi bitwom o Tobruk i Monte
Cassino oraz sztandar szkolny.

LeÊna Podlaska

Aby pami´ç
przetrwa∏a
bie˝àcym roku -9 czerwca, zosta∏o nadane uroczyÊcie Zespo∏owi
W
Placówek OÊwiatowych w LeÊnej Podlaskiej imi´ „˚o∏nierzy Majora Zenona” oraz ofiarowano szkole sztandar.
W uroczystoÊciach bra∏y udzia∏ dwa
sztandary – Oddzia∏u „Zenona” i nowo ufundowany sztandar szkó∏. Ró˝nià je tylko wizerunki Matki Bo˝ej. Na
sztandarze „Zenona” widniej M. B.
Cz´stochowska, a na sztandarze szkó∏
- M. B. LeÊniaƒska.
Fundatorem szkolnego sztandaru
jest by∏y Prezydent RP na Uchodêstwie Ryszard Kaczorowski. Zebrani
powitali Prezydenta bardzo uroczyÊcie, a przede wszystkim wita∏o go
dziewi´ciu ostatnich partyzantów
„Zenona”: K. Frankowski, L. Kujawiƒska, L. Maciàg, M. Osiej, K. Wojtkiewicz, T. Sobieszczak, W. Tomaszewski, R. Zar´ba, M. Was∏owski. To im
przypad∏ zaszczyt i obowiàzek godnego reprezentowania dowódcy i 305 jego podkomendnych, którzy ju˝ odeszli
na Wiecznà Wart´.
Godne powitanie zgotowa∏y w∏adze
administracyjne powiatu, gminy, dyrekcja szko∏y i grono pedagogiczne
oraz m∏odzie˝. Niezapomnianym
prze˝yciem dla najm∏odszych by∏ przylot helikopterem prezydenta Ryszarda
Kaczorowskiego wraz z delegacjami
Ministerstwa Obrony Narodowej,
kombatantów i delegowanymi przedstawicielami Kancelarii Prezydenta
RP Aleksandra KwaÊniewskiego.
W Sanktuarium M. B. LeÊniaƒskiej,
podczas Mszy Êw. homili´ wyg∏osi∏ honorowy kapelan ˝o∏nierzy Oddzia∏u
„Zenona” dr Eustachy Rakoczy.
W homilii podkreÊli∏ znaczenie Sanktuarium w tradycji or´˝a polskiego.
Liczne tablice wmurowane w bazylice
i na klasztornym murze upami´tniajà
bohaterów. OsobliwoÊcià Sanktuarium sà cztery obrazy wotywne podarowane przez prof. Ludwika Maciàga
– ˝o∏nierza Oddzia∏u „Zenona”.
Po Mszy Êw. dalszy ciàg uroczystoÊci
odby∏ si´ na dziedziƒcu szkolnym.
W licznych wystàpieniach podkreÊlono zas∏ugi dla Ojczyzny ˝o∏nierzy Oddzia∏u Partyzanckiego „Zenona” oraz
poÊwi´cono ufundowanà im pamiàtkowà tablic´. Na zakoƒczenie m∏odzie˝ uÊwietni∏a uroczystoÊç wspania∏ym programem muzycznym.
Anna ¸ACIC-WOJTKIEWICZ
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Listy

Sk∏ad obs∏ugi dzia∏a broniàcego Westerplatte Poszukujemy
isz´ do Redakcji ten list w sprawie sprostowania
nazwiska. W nr 11 (166) „Kombatanta” z 2004 r.
na stronie 11 we wspomnieniu poÊmiertnym Êp. Józefa Kaczanowskiego wymieniono sk∏ad obs∏ugi jedynego dzia∏a broniàcego Westerplatte. Podane nazwisko kierowniczego kanoniera (Franciszek Zó∏wik) powinno brzmieç Franciszek ˚o∏nik. Pochodzi
on ze wsi Rostki Wielkie (dawniej gmina Zar´by
KoÊcielne) (...).
Jego matka Zofia ˚o∏nik by∏a woênà w Szkole
Powszechnej w Rostkach Wielkich, gdzie mój ojciec
by∏ nauczycielem i kierownikiem szko∏y.
(...) Ojciec mój by∏ kierownikiem oÊrodka przerzutowego „Wachlarza” (pod bezpoÊrednim
zwierzchnictwem kom. ¸apiƒskiego). Matka kan. F.
˚o∏nika przechowywa∏a u siebie kurierów oczekujà-

P

cych na przerzut przez granic´.
W czasie likwidacji tego odcinka „Wachlarza”
przez gestapo kom. ¸apiƒski zosta∏ rozstrzelany, zaÊ
mój ojciec (w por´ ostrze˝ony) uniknà∏ Êmierci.
Fakty te opisa∏ C. Chlebowski w ksià˝ce „Wachlarz”. Zofia ˚o∏nik nie zosta∏a wymieniona z nazwiska, zaÊ mój ojciec po ucieczce z Rostek nie nawiàzywa∏ ponownie ∏àcznoÊci z organizacjà, w zwiàzku z tym zosta∏ uznany za rozstrzelanego. Ze wzgl´dów konspiracyjnych nazwiska wspó∏pracowników
pozosta∏y nieznane.
Z powa˝aniem
Zygmunt SZPARADOWSKI
Prezes Stowarzyszenia Polskich
By∏ych Wi´êniów Politycznych

Podejmujemy wiele dzia∏aƒ patriotycznych
d 1990 r. w Polsce dzia∏a Niepodleg∏oÊciowy
Zwiàzek ˚o∏nierzy Armii Krajowej. Powsta∏
w wyniku przemian spo∏eczno-politycznych i inspiracji gen. Mieczys∏awa Boruty-Spiechowicza. Skupia
˝o∏nierzy Armii Krajowej oraz cz∏onków innych organizacji niepodleg∏oÊciowych.
Zarzàd G∏ówny w Bia∏ej Podlaskiej, którego prezesem jest mjr dr Edward åwiczyƒski, pseud. „Sokó∏”, poprzez w∏asne ogniwa terenowe podejmuje
wiele dzia∏aƒ patriotycznych w kraju. Dotychczas
upami´tni∏ tablicami miejsca zwiàzane z historià
or´˝a polskiego: w Kaliszu (pi´ç tablic), Siedlcach
(cztery tablice), Bia∏ej Podlaskiej (cztery tablice) i po
jednej tablicy pami´ci we Fromborku, Huszczy,
Grabanowie i Dubowie.
14 wrzeÊnia 2003 r. Zarzàd G∏ówny NZ˚ AK
przy aktywnym wsparciu bialskiego ko∏a terenowego zawiesi∏ na Êcianie koÊcio∏a pw. Chrystusa Mi∏o-

O

siernego w Bia∏ej Podlaskiej tablic´ pami´ci (jedyna
tego rodzaju w Polsce) ˝o∏nierzy Korpusu Ochrony
Pogranicza poleg∏ych w walkach z sowieckim najeêdêcà w 1939 r.
Przy Zarzàdzie G∏ównym NZ˚ AK dzia∏a Zarzàd Okr´gu Towarzystwa Pami´ci Józefa Pi∏sudskiego, Zarzàd Okr´gu Obrony Pami´ci Narodowej. Podpisane zosta∏y porozumienia o wspó∏pracy
i wzajemnej pomocy ze Zwiàzkiem Strzeleckim
„Strzelec” oraz Oddzia∏em Krajowego Zwiàzku
„Dzieci Wojny”, wierzycieli Niemiec i Rosji.
Zarzàd G∏ówny NZ˚ AK w∏àczy∏ si´ równie˝ do
dzia∏aƒ paƒstwowych, popar∏ inicjatyw´ Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie pojednania polsko-ukraiƒskiego.
por. Boles∏aw ¸UGOWSKI
Przewodniczàcy Komisji do Spraw Wspó∏pracy
z Organizacjami Kombatanckim iw Kraju iza Granicà

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

Kpr. Boles∏aw Cichy — 1938 r.

d zakoƒczenia dzia∏aƒ wojennych w 1939 r. poszukuj´ mojego brata: kaprala Boles∏awa Cichego,
syna Tadeusza i Katarzyny z Sadowskich,
urodzonego 3 listopada 1918 r. w Proszowicach. Wstàpi∏ do wojska w 1937 r. S∏u˝y∏
w 123 eskadrze myÊliwskiej w Krakowie,
w 2 pu∏ku lotniczym. Szko∏´ podoficerskà
ukoƒczy∏ w czerwcu 1938 r. W ostatnich
dniach sierpnia 1939 r. znalaz∏ si´ w 1 pu∏ku
lotniczym w Warszawie. 8 wrzeÊnia 1939 r.
do∏àczy∏ wraz z Florianem Szpytem do por.
Kruka z 4 pu∏ku lotniczego z Torunia, który
zdà˝a∏ do Lublina. W ˚elechowie st. szer.
Florian Szmyt dosta∏ si´ do niewoli.
Nazwisko kpr. Boles∏awa Cichego i jego
towarzysza, Wojciechowskiego, pami´ta jedna z mieszkanek BrzeÊcia z tablicy na mogile dwóch lotników, stràconych podczas obl´˝enia twierdzy. Podobno pochowali tych ˝o∏nierzy Polacy.
Mo˝e ˝yjà jego koledzy z wojska, którzy go
pami´tajà. Za ka˝dà wiadomoÊç b´d´ niezmiernie wdzi´czna, mo˝e pomo˝e mi ona
ustaliç okolicznoÊci Êmierci i miejsce spoczynku brata.
Listy prosz´ kierowaç na adres:
Anna Wojnowska
ul. 1000-lecia 84/22
40-871 Katowice
tel. (0-32) 254 94 30

O

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
ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa, tel. redakcji 661 87 05, fax 661 87 45, centr. 661 81 11, tel. informacji 661 81 29, 661 87 40
Adres internetowy: http://www.udskior.gov.pl, e-mail: kombatant@udskior.gov.pl
W 2005 r. egzemplarz „Kombatanta” kosztuje 2,50 z∏, a cena prenumeraty rocznej wraz z kosztem wysy∏ki – 30 z∏. Prenumerata ze zleceniem dostawy za granic´ pocztà
lotniczà kosztuje 24 USD lub równowartoÊç tej kwoty (mogà byç czeki). Wp∏at na prenumerat´ nale˝y dokonywaç na konto: Urzàd ds. Kombatantów i Osób
Represjonowanych, ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa, numer konta: NBP Oddzia∏ Okr´gowy Warszawa 03101010100050472231000000.
Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania zmian i skrótów w nadsy∏anych materia∏ach. Materia∏y powinny byç czytelne, podpisane pe∏nym imieniem i nazwiskiem autora
oraz zawieraç jego prywatny adres, ewentualnie telefon. Artyku∏ów nie zamówionych redakcja nie zwraca. Rubryka „Poszukujemy” jest bezp∏atna. Nak∏ad 4000 egz.
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Akcja Fundacji „Moje Wojenne Dzieciƒstwo”

P∏yta „Wrócà ch∏opcy z wojny”

Cmentarz Wojskowy na Powàzkach w Warszawie

Na wojennà nut´

Or´downicy Pami´ci
Grupka m∏odzie˝y i kilka osób w s´dziwym wieku spotyka si´
na Cmentarzu Wojskowym na Powàzkach w Warszawie, aby
wziàç udzia∏ w akcji porzàdkowania grobów.

ieÊni i piosenki nawiàzujàce w treÊci
do or´˝nych tradycji oraz udzia∏u
naszego narodu w II wojnie Êwiatowej
zawiera p∏yta „Wrócà ch∏opcy z wojny”,
która wydana zosta∏a na zlecenie Urz´du do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, nak∏adem Wydawnictwa Muzycznego Caritas Wojskowej.
SpoÊród utrwalonych na krà˝ku 23
utworów, wykonanych przez Reprezentacyjny Zespó∏ Artystyczny Wojska Polskiego wraz z wokalistkami, solistami
i wyst´pujàcym goÊcinnie Bernardem
¸adyszem, niektóre, jak np. „Serce
w plecaku” czy „Morze, nasze morze”,
powsta∏y w latach XX-lecia mi´dzywojennego. Z okresu walk frontowych pochodzà m. in. marsze — I i II Korpusu
Polskiego oraz piosenki „Karpacka brygada” Mariana Hemara, „Czerwone
maki” i „Oka”. Sà te˝ utwory powsta∏e
na barykadach powstaƒczej stolicy —
„Marsz Mokotowa” i „Warszawskie
dzieci”, a tak˝e wspó∏czesne pieÊni —
„DziÊ do Ciebie przyjÊç nie mog´”, oraz
pochodzàce ze s∏ynnego oratorium Katarzyny Gaertner i Ernesta Brylla „Zagrajcie nam wszystkie srebrne dzwony”,
kompozycje — „Wrócà ch∏opcy z wojny”
i „Nie zobaczysz matko syna”. P∏yta zosta∏a opatrzona s∏owem wst´pnym ministra Jana Turskiego, w którym podkreÊla, ˝e wydajàc jà w 60. rocznic´ zwyci´stwa, utrwalamy pami´ç o bohaterach
walk, którzy odeszli na wiecznà wart´
oraz wyra˝amy uznanie i szacunek ˝yjàcym weteranom. Aby ocaliç od zapomnienia tamten czas, album adresowany
jest tak˝e do m∏odego pokolenia.

P

Adam STASI¡SKI
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undacja „Moje Wojenne Dzieciƒstwo”, której przewodniczy Eulalia
Rudak obj´∏a opiekà – przy wsparciu finansowym Urz´du do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych oraz
Miasta Sto∏ecznego Warszawy – kilkadziesiàt grobów osób zas∏u˝onych w walce
o niepodleg∏oÊç Polski. (Mi´dzy innymi:

F

akcjach uczestniczyli: Janina Czapliƒska,
Teresa Stanek, Bronis∏awa Grzelakowa,
Teodozja Wróblewska, Józef Anio∏). Byli
tak˝e uczniowie warszawskiego Gimnazjum Sióstr Felicjanek: Tomasz Kowalski,
Jakub Siedlecki, Pawe∏ Rózicki, Jakub
Galicki, Igor Jednorowski, Mateusz Lisowski. Stawili si´ po raz kolejny – akcja
trwa od d∏u˝szego czasu – tote˝ jej inicjatorzy uznali, ˝e osobom w niej uczestniczàcym nale˝y si´ szczególne wyró˝nienie.
Akcj´ rozpocz´to zatem od uroczystego
wr´czenia legitymacji „Or´downicy Pami´ci”. Nast´pnie – po wczeÊniejszym
uporzàdkowaniu – na kilkudziesi´ciu gro-

Za chwil´ uczestnicy akcji otrzymajà
legitymacje „Or´downików Pami´ci”

Ireny i Marii Mazurkiewicz, dr. Zygmunta Âliwickiego, dr Anny Czuperskiej Âliwickiej z Kaweckich, Antoniego Sanojcy,
Janiny Szabatowskiej, Bronis∏awy Wys∏ouchowej, Marii Wittekówny, Marii Zakrzewskiej, Mieczys∏awa Klimka, grób
Rodziny Steczkowskich, Sabiny i Ignacego Wójcików, Jadwigi Decowej).
20 maja br. w akcji uczestniczyli m. in.:
prezes Fundacji Eulalia Rudak, nauczycielka Marianna Czech, Tadeusz Kozie∏,
Julian Stola, Anna Zieliƒska, Eugeniusz
Salata (na innych cmentarzach w takich

Grób p∏k Bronis∏awy Wys∏ouchowej –
˝o∏nierza Armii Krajowej

bach z∏o˝ono wiàzanki i zapalono znicze.
Przy mogi∏ach m∏odzie˝ w skupieniu s∏ucha∏a opowieÊci pani Eulalii Rudak o spoczywajàcych w nich bohaterach – ludziach, w których losy wpisa∏y si´ patriotyzm i historia II wojny Êwiatowej...
Tekst i zdj´cia Ewa DUMIN
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61. rocznica wybuchu
Powstania Warszawskiego
i Akcji „Burza”
egoroczne obchody 61.
rocznicy wybuchu Po wstania Warszawskiego
mia∏y szczególny charakter.
UroczystoÊci trwa∏y cztery dni
i nie sposób opisaç wszystkich.
Sta∏y si´ one okazjà do zama nifestowania patriotycznych
uczuç mieszkaƒców Warszawy.
Licznie uczestniczyli w nich re prezentanci wszystkich poko leƒ, by oddaç ho∏d poleg∏ym
˝o∏nierzom Powstania War szawskiego. Delegacje zwiàz ków kombatanckich, admini stracji rzàdowej i samorzàdo wej sk∏ada∏y wieƒce przed po mnikami
upami´tniajàcymi
walki powstaƒcze .
Oprócz sk∏adania wieƒców
pod pomnikami odby∏y si´
mi´dzy innymi takie uroczysto Êci jak: Msza Êwi´ta dla harce rzy, wieczorne zwiedzanie Mu zeum Powstania Warszawskie go, widowisko plenerowe pt.
„Wola, sierpieƒ 1944”, m∏o dzie˝owy koncert „Pami´tamy
– 1944”, koncert oraz powstaƒ cze kino na Placu Krasiƒskich.
1 sierpnia br. o godz. 17.00,
godzinie „W”, w centrum War szawy zamar∏ ruch. Zatrzymali
si´ piesi i samochody, rozleg∏
si´ dêwi´k syren. Wszyscy
uczcili pami´ç poleg∏ych Po wstaƒców minutà ciszy.

Bohaterom T
Powstania

Fot. Katarzyna K´pka
Przed pomnikiem „Mokotów Walczy – 1944”
kwiaty z∏o˝y∏y m. in. delegacje Powstaƒców
z Pu∏ku „Baszta”, w∏adz samorzàdowych
i mieszkaƒców

Fot. Katarzyna K´pka

Przed pomnikiem Stefana Roweckiego „Grota” wart´ zaciàgn´li ˝o∏nierze

Fot. Katarzyna K´pka
Delegacja weteranów Armii Krajowej sk∏ada
wieniec przed Pomnikiem Polskiego Paƒstwa
Podziemnego

K. K. i K. H.
C z y t a j t a k ˝ e n a s t r . 1 2 i 13

Fot. Katarzyna Hoppe
Poczty sztandarowe przed Pomnikiem Polegli
Niepokonani na Cmentarzu Powstaƒców
Warszawy na Woli

Fot. Katarzyna Hoppe

Mszy Êw. polowej przed Pomnikiem Powstania Warszawskiego na placu Krasiƒskich
przewodniczy∏ ks. Kardyna∏ Józef Glemp, Prymas Polski. Wraz z nim Msz´ Êw. koncelebrowali Arcybiskup S∏awoj Leszek G∏ódê, Biskup
Polowy WP Tadeusz P∏oski oraz Biskup pomocniczy Archidiecezji Warszawskiej Marian
DuÊ. Po Mszy Êw. zosta∏ odczytany Apel Poleg∏ych

Fot. Katarzyna K´pka
Podczas uroczystoÊci przed Pomnikiem Polskiego Paƒstwa Podziemnego honorowe miejsca zaj´li kombatanci

Fot. Katarzyna K´pka
Wieniec przed Grobem Nieznanego ˚o∏nierza
sk∏ada kierownik Urz´du do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Turski
w asyÊcie mjr. Wies∏awa Misztala

Fot. Katarzyna Hoppe
O godzinie „W” rozpocz´∏y si´ uroczystoÊci
przed pomnikiem Gloria Victis na Cmentarzu Wojskowym na Powàzkach

