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Prezydent RP Lech Kaczyƒski
Obroƒcom Ojczyzny...
Prezydent RP Lech Kaczyƒski
Obroƒcom Ojczyzny...



WuroczystoÊci wzi´li udzia∏ m.in.:
Marsza∏ek Sejmu Marek Ju-
rek, Marsza∏ek Senatu Bog-

dan Borusewicz, Prezes Rady Ministrów
Kazimierz Marcinkiewicz, minister
obrony narodowej Rados∏aw Sikorski,
Szef Sztabu Generalnego Wojska Pol-
skiego gen. Czes∏aw Piàtas, Biskup Po-
lowy WP – Krajowy Duszpasterz Kom-
batantów, gen. bryg. Tadeusz P∏oski,
ostatni Prezydent RP na Uchodêstwie
Ryszard Kaczorowski, cz∏onkowie Kapi-
tu∏y Orderu Wojennego Virtuti Militari
z kanclerzem Orderu Stanis∏awem Na-
∏´cz-Komornickim, prezes Zwiàzku
Kombatantów RP i By∏ych Wi´êniów
Politycznych gen. dyw. Wac∏aw Szklar-
ski, prezes ZG Âwiatowego Zwiàzku
˚o∏nierzy Armii Krajowej Czes∏aw Cy-
wiƒski, prezes Rady Naczelnej ÂZ˚AK
Karol Per∏owski, prezes ZG Zwiàzku
Inwalidów Wojennych RP Marian Ka-
zubski, prezes ZG Zwiàzku Powstaƒców
Warszawskich gen. bryg. Zbigniew Âci-
bor-Rylski, prezes Stowarzyszenia Pol-
skich Kombatantów w Kraju W∏adys∏aw
Matkowski i in. Urzàd do Spraw Kom-
batantów i Osób Represjonowanych re-
prezentowa∏ kierownik Urz´du, minister
Jan Turski. 

Prezydent RP przyjà∏ meldunek Szefa
Sztabu Generalnego Wojska Polskiego
i dokona∏ przeglàdu pododdzia∏ów. Na-
st´pnie Prezydent RP przyjà∏ Zwierzch-
nictwo nad Si∏ami Zbrojnymi RP po-
przez przykl´kni´cie i uca∏owanie Pro-
porca Zwierzchnika Si∏ Zbrojnych RP. 

Prezydent RP Lech Kaczyƒski wyg∏o-
si∏ przemówienie, w którym powiedzia∏: 

– Poczytuj´ sobie za wielki zaszczyt to, ˝e
w dniu dzisiejszym, z mocy obowiàzujàcej
w Polsce Konstytucji, obejmuj´ zwierzch-
nictwo nad armià, która ma tysiàcletnià
tradycj´. Tradycj´ wielu zwyci´stw w bit-
wach i wojnach, tradycj´ walki w obronie

niepodleg∏oÊci Ojczyzny, tradycj´ powstaƒ-
ców czterech polskich powstaƒ, tradycj´
brygad z I wojny Êwiatowej, armii okresu
mi´dzywojennego i Polskich Si∏ Zbrojnych
w czasie II wojny Êwiatowej. To pi´kna tra-
dycja, tradycja wspania∏a i tradycja g∏´bo-
ko zobowiàzujàca. JesteÊcie obroƒcami
Ojczyzny i ten obowiàzek z honorem pol-
skiego oficera i polskiego ˝o∏nierza musi-
cie wykonywaç na co dzieƒ, musicie go
wykonywaç do koƒca. 

˚yjemy od ponad 60 lat w czasach po-
koju, kolejne ju˝ pokolenie Polaków nie
wie z w∏asnego do-
Êwiadczenia, co to
jest wojna. Mam
g∏´bokà nadziej´,
powiem wi´cej – je-
stem pewien, ˝e tak-
˝e nast´pne pokole-
nia Polaków b´dà
mog∏y ˝yç i rosnàç
w pokoju. Ale przy-
sz∏oÊci nikt nie zna,
dlatego Si∏y Zbrojne
sà Polsce potrzebne,
Si∏y Zbrojne dzia∏a-

jàce w ramach Paktu Pó∏nocnoatlantyc-
kiego, sprzymierzone z wieloma pot´˝nymi
sojusznikami, ale jednoczeÊnie odr´bne,
nasze, polskie, bia∏o-czerwone. Jak mówi∏
Pan Minister Obrony, od wielu lat ˝o∏nierz
polski walczy, czy mo˝na powiedzieç lepiej
– pracuje, s∏u˝y dla pokoju. Dzisiaj w Ira-
ku, a tak˝e Afganistanie, Pakistanie, na
Bliskim Wschodzie i na Ba∏kanach, jutro
byç mo˝e gdzie indziej. Ta s∏u˝ba to s∏u˝ba
spo∏ecznoÊci mi´dzynarodowej, to s∏u˝ba
ludzkoÊci. Ale pami´tajcie te˝, Panowie
Genera∏owie, Oficerowie i ˚o∏nierze, ˝e to
tak˝e s∏u˝ba Polsce. Trzeba jà pe∏niç z od-
wagà i honorowo. Armia jest od tego, ˝eby
byç odwa˝na. 

Dzi´kuj´ za t´ s∏u˝b´, dzi´kuj´ za wszyst-
ko, co zrobiliÊcie dotàd i zapewniam, ˝e
jako Zwierzchnik Si∏ Zbrojnych, jako Pre-
zydent Rzeczypospolitej, b´d´ o sprawach
armii zawsze z troskà myÊla∏. Powiem wi´-
cej – chc´, ˝eby ta armia, choç dziÊ nowo-
czeÊniejsza ni˝ przed kilku czy kilkunastu
laty, by∏a jeszcze nowoczeÊniejsza i silniej-
sza. Zrobi´ wszystko, ˝eby tak si´ sta∏o.
Dzi´kuj´ Wam za s∏u˝b´! 

Na zakoƒczenie uroczystoÊci Prezy-
dent RP przyjà∏ defilad´ pododdzia∏ów
reprezentacyjnych Wojska Polskiego. 

*
Przyj´cie zwierzchnictwa nad Si∏ami

Zbrojnymi poprzedzi∏a uroczysta Msza Êw.
sprawowana w intencji Ojczyzny oraz
uroczystoÊci odbywajàce si´ na Zamku
Królewskim, zwiàzane z przekazaniem
insygniów Kawalera Orderu Or∏a Bia∏e-
go i Krzy˝a Wielkiego Orderu Odrodze-
nia Polski. 

Oprac. Ewa DUMIN 

Zdj´cia: Eliza Radzikowska / Kancelaria 
Prezydenta RP
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Prezydent RP Lech Kaczyƒski przyjà∏ Zwierzchnictwo nad Si∏ami Zbrojnymi 

JesteÊcie obroƒcami Ojczyzny... 
23 grudnia 2005 r. na placu Marsza∏ka Józefa Pi∏sudskiego, przed
Grobem Nieznanego ˚o∏nierza w Warszawie, w obecnoÊci marsza∏-
ków Sejmu i Senatu, przedstawicieli Rzàdu i Parlamentu, kombatan-
tów, cz∏onków Kapitu∏y Orderu Or∏a Bia∏ego, harcerzy i mieszkaƒców
Warszawy, odby∏a si´ ceremonia przyj´cia przez Prezydenta RP Le-
cha Kaczyƒskiego Zwierzchnictwa nad Si∏ami Zbrojnymi RP. 



G∏ównym zadaniem Urz´du by∏a troska o jak najbardziej
efektywne i racjonalne wykorzystanie Êrodków finanso-

wych i organizacyjnych przeznaczonych w bud˝ecie paƒstwa
na realizacj´ konstytucyjnego obowiàzku opieki nad komba-
tantami i osobami represjonowanymi. Podobnie jak w latach
poprzednich, Urzàd prowadzi∏ polityk´ zbli˝enia i wspó∏pra-
cy ze wszystkimi ugrupowaniami kombatanckimi, jednakowo
traktujàc ró˝ne ich nurty i od∏amy oraz historyczne i politycz-
ne rodowody. 

WÊród zadaƒ realizowanych w 2005 r., kluczowe znaczenie
mia∏y kwestie zwiàzane z zabezpieczaniem potrzeb material-
nych, socjalnych i zdrowotnych kombatantów oraz osób re-
presjonowanych. Urzàd aktywnie zabiega∏ o zwi´kszenie
Êrodków na ten cel z bud˝etu paƒstwa i dotacji samorzàdo-
wych. Na podkreÊlenie zas∏uguje wzrost zainteresowania ty-
mi problemami ze strony wojewodów oraz administracji sa-
morzàdowej. W rezultacie wzros∏a skutecznoÊç pomocy kie-
rowanej do kombatantów i osób represjonowanych na szcze-
blu lokalnym. 

Urzàd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych
by∏ krajowym koordynatorem obchodów 60. rocznicy zakoƒ-
czenia II wojny Êwiatowej w Europie. Nadrz´dnym celem
uroczystoÊci by∏o oddanie ho∏du ˝o∏nierzom, którzy walczyli
na wszystkich frontach oraz przypomnienie Êwiatu prawdy
o udziale Polaków, m.in. o tym, ˝e Polska by∏a czwartà si∏à
koalicji antyhitlerowskiej oraz, ˝e 2 miliony Polaków walczy-
∏o w regularnych jednostkach wojskowych i ruchu oporu. 

Wa˝nym aspektem obchodów by∏o te˝ ukazanie ca∏ej z∏o-

˝onoÊci i dramatu polskich losów okresu koƒca II wojny Êwia-
towej. Przede wszystkim uwzgl´dnia∏y one fakt, ˝e 8 maja
1945 r. nie dla wszystkich polskich ˝o∏nierzy oznacza∏ koniec
wojny, a dla wielu by∏ poczàtkiem tu∏aczki po Êwiecie lub re-
presji w ojczystym kraju. 

Urzàd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych,
we wspó∏pracy z Kancelarià Prezydenta RP, Ministerstwem
Obrony Narodowej i Ministerstwem Spraw Zagranicznych,
opracowa∏ i zrealizowa∏ bogaty program obchodów, obejmu-
jàcy uroczystoÊci w kraju i zagranicà. Wzi´∏o w nich udzia∏
kilkanaÊcie tysi´cy kombatantów – uczestników tamtych wy-
darzeƒ. Zorganizowanie uroczystoÊci na t´ skal´ by∏o mo˝li-
we dzi´ki specjalnej dotacji (2 mln z∏) przyznanej przez Sejm
RP. 

W organizacji uroczystoÊci najwa˝niejszym jak zwykle part-
nerem by∏y instytucje i placówki podleg∏e ministrowi obrony
narodowej, zarówno na szczeblu krajowym, jak i regional-
nym. Tradycyjnie dobrze uk∏ada∏a si´ wspó∏praca z duszpa-
sterstwem wojskowym i kombatanckim ró˝nych wyznaƒ. Na
trwa∏e do kalendarza uroczystoÊci wpisany zosta∏ Op∏atek
Kombatancki, którego wspó∏gospodarzami sà corocznie 
– Kierownik Urz´du oraz Biskup Polowy Wojska Polskiego. 

Kontynuowana by∏a tradycja bezpoÊrednich spotkaƒ Kie-
rownika Urz´du z kombatantami i osobami represjonowany-
mi. W ubieg∏ym roku odby∏o si´ 36 spotkaƒ ministra Jana
Turskiego z kombatantami, w których ∏àcznie uczestniczy∏o
3 910 osób. 

Pomoc socjalna i zdrowotna
W 2005 r., podobnie jak w latach poprzednich, kombatan-

ci którzy znajdowali si´ w trudnej sytuacji materialnej, otrzy-
mywali indywidualnà pomoc finansowà ze Êrodków Paƒstwo-
wego Funduszu Kombatantów, w którym na ten cel przewi-
dziano kwot´ 4 470 tys. z∏, czyli blisko dwukrotnie wi´cej ni˝
w 2004 r. Zgodnie z przepisami ustawy kombatanckiej, cz´Êç
tej sumy (660 tys. z∏) przekazano – podobnie jak w latach
ubieg∏ych – Zwiàzkowi Inwalidów Wojennych RP i Zwiàzko-
wi Ociemnia∏ych ˚o∏nierzy RP na pomoc dla tych Êrodowisk. 

W dyspozycji Urz´du pozosta∏a kwota 3 810 tys. z∏, którà
w ca∏oÊci rozdysponowano mi´dzy 6 821 osób znajdujàcych
si´ w najtrudniejszej sytuacji materialnej lub zdrowotnej.
Wi´ksze Êrodki, którymi dysponowa∏ Kierownik Urz´du, po-
zwoli∏y na podniesienie Êredniej kwoty przyznawanej pomocy
do 564 z∏ (479 z∏ w 2004 r.). 

Dla uhonorowania kombatantów szczególnie zas∏u˝onych
w walce o niepodleg∏oÊç Polski, w roku jubileuszu 60. roczni-
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Sprawozdanie z dzia∏alnoÊci Urz´du do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w 2005 r. 

Rok wielkich wydarzeƒ i codziennej pracy 
na rzecz Êrodowisk kombatanckich
W ubieg∏orocznej pracy Urz´du do Spraw Komba-
tantów i Osób Represjonowanych, w sposób szcze-
gólnie widoczny zaznaczy∏y si´ obchody 60. rocz-
nicy zakoƒczenia II wojny Êwiatowej w Europie. By-
∏y one – pod wzgl´dem organizacyjnym i meryto-
rycznym – przedsi´wzi´ciem ogromnym. Wycho-
dzàc naprzeciw oczekiwaniom polskich kombatan-
tów, Urzàd zadba∏ o to, aby uroczystoÊci rocznico-
we uwzgl´dnia∏y w swoim przebiegu i akcentach
bardzo z∏o˝onà, dramatycznà histori´ Polski okre-
su koƒca wojny, a tak˝e realia powojenne. W 2005 r.
Urzàd – podobnie jak w latach poprzednich – reali-
zowa∏ zadania zwiàzane z opiekà paƒstwa nad we-
teranami oraz ofiarami wojny i represji powojen-
nych. Szczegó∏owe informacje na ten temat zawie-
ra przygotowane, jak co roku – dla potrzeb Rady
Kombatanckiej przy Kierowniku Urz´du sprawoz-
danie z dzia∏alnoÊci Urz´du. Poni˝ej przedstawia-
my wybrane zagadnienia uj´te w sprawozdaniu.

Ciàg dalszy na str. 4



uprawnienia do Êwiadczenia przyznawanego na mocy ustawy
z dnia 31 maja 1996 r. o Êwiadczeniu pieni´˝nym przys∏ugujà-
cym osobom deportowanym do pracy przymusowej i osadzo-
nym w obozach pracy przez III Rzesz´ i ZSRR.

WÊród wniosków o przyznanie prawa do Êwiadczenia pie-
ni´˝nego za prac´ przymusowà, w dalszym ciàgu du˝à grup´
stanowi∏y wnioski sk∏adane przez osoby urodzone podczas
przebywania ich matek na deportacji, którym dotychczas od-
mawiano uprawnieƒ. Utrwalone ju˝ w tym wzgl´dzie orzecz-
nictwo sàdów administracyjnych wp∏yn´∏o na rozszerzenie
kr´gu uprawnionych do uzyskania stosownego Êwiadczenia,
co zaowocowa∏o wp∏ywem 8 696 nowych wniosków. 

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r.
o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych,
Urzàd potwierdza∏ równie˝ okres Êwiadczenia pracy po 1956 r.
na rzecz organizacji politycznych i zwiàzków zawodowych,
nielegalnych w rozumieniu przepisów obowiàzujàcych do
kwietnia 1989 r. oraz okres niewykonywania pracy przed
dniem 4 czerwca 1989 r. na skutek represji politycznych. 

Tabela 1. Wnioski o przyznanie uprawnieƒ 

Rodzaj wniosków
Liczba spraw

2004 2005

Wnioski o przyznanie uprawnieƒ  
okreÊlonych w ustawie z dnia 24 stycznia  
1991 roku o kombatantach oraz 17 090 14 896
niektórych osobach b´dàcych ofiarami 
represji wojennych i okresu powojennego,  
w tym wnioski wdów i wdowców

Wnioski o przyznanie Êwiadczenia  
okreÊlonego w ustawie  
z dnia 31 maja 1996 roku o Êwiadczeniu 17 709   15 547
pieni´˝nym przys∏ugujàcym osobom 
deportowanym do pracy przymusowej 
oraz osadzonym w obozach pracy 
przez III Rzesz´ i ZSRR

Wnioski sk∏adane na podstawie ustawy 
z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach 56 28
i rentach z Funduszu Ubezpieczeƒ 
Spo∏ecznych 

Odwo∏ania od decyzji Urz´du, 
w tym wnioski o wznowienie  
post´powania i przywrócenie uprawnieƒ 11 372 8 234 
osobom pozbawionym uprawnieƒ 
w latach poprzednich 

Razem 46 227 38 705

Podejmowane przez Kierownika Urz´du rozstrzygni´cia
podlega∏y kontroli sàdowo-administracyjnej, sprawowanej
przez wojewódzkie sàdy administracyjne oraz Naczelny Sàd

cy zakoƒczenia II wojny Êwiatowej, Rada Ministrów w dniu
12 lipca 2005 r. podj´∏a, z inicjatywy UdSKiOR, uchwa∏´
o przekazaniu kwoty 3 mln z∏ na pomoc dla Kawalerów Orde-
ru Wojennego Virtuti Militari. Dysponentem Êrodków by∏,
w ramach Paƒstwowego Funduszu Kombatantów – Kierow-
nik Urz´du. Do koƒca 2005 roku 751 Kawalerów i Dam Or-
deru Wojennego Virtuti Militari otrzyma∏o Êwiadczenia w wy-
sokoÊci od 2,5 do 4 tys. z∏. Najwy˝sze kwoty otrzymywa∏y oso-
by b´dàce w trudnej sytuacji materialnej i zdrowotnej. ¸àcz-
nie wydatkowano na ten cel 2 663,5 tys. z∏. 

Urzàd rozwija∏ wspó∏prac´ z wojewódzkimi oddzia∏ami
Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawach dotyczàcych le-
czenia szpitalnego i sanatoryjnego kombatantów. Podj´to
szereg interwencji skutkujàcych umieszczeniem osób upraw-
nionych w placówkach leczniczo-opiekuƒczych oraz w do-
mach kombatanta. 

W minionym roku kontynuowana by∏a akcja „Apteka przy-
jazna dla kombatanta”. Do programu pomocy kombatantom
poprzez sprzeda˝ leków po preferencyjnych cenach przy∏à-
czy∏o si´ szeÊç nowych placówek. Ta forma wsparcia Êrodowi-
ska kombatanckiego realizowana jest ju˝ przez 56 aptek w ca-
∏ej Polsce. 

Podobnie jak w latach ubieg∏ych, pami´tano o pomocy fi-
nansowej dla weteranów II wojny Êwiatowej zamieszka∏ych
w paƒstwach powsta∏ych na obszarze by∏ego Zwiàzku Ra-
dzieckiego. Na wniosek Kierownika Urz´du, Prezes Rady
Ministrów przyzna∏ Êwiadczenia specjalne 32 osobom. 

Dzi´ki staraniom Urz´du, Zak∏ad Ubezpieczeƒ Spo∏ecz-
nych rozpoczà∏ przyznawanie Êwiadczenia w wysokoÊci do-
datku kombatanckiego oraz rycza∏tu energetycznego i dodat-
ku kompensacyjnego tak˝e kombatantom i osobom represjo-
nowanym zamieszkujàcym na sta∏e za granicà. Dotychczas
uprawnienia kombatanckie przyznawane przez Kierownika
Urz´du takim osobom mia∏y wy∏àcznie honorowy charakter.
Rodzi∏o to poczucie krzywdy i rozgoryczenia zw∏aszcza wÊród
osób, które nie mog∏y korzystaç ze Êwiadczeƒ kombatanckich
nadawanych w kraju zamieszkania (np. Sybiracy na Bia∏oru-
si). Nowa interpretacja przepisów pozwoli∏a na rozpocz´cie
wyp∏acania Êwiadczeƒ dla ponad 900 osób. 

Przyznawanie uprawnieƒ kombatantom
oraz osobom deportowanym do pracy
przymusowej

Pomimo up∏ywu czasu, tylko nieznacznie maleje liczba
wniosków o przyznanie statusu kombatanta bàdê uprawnieƒ
do Êwiadczenia pieni´˝nego z tytu∏u pobytu na robotach
przymusowych. W 2005 roku wp∏yn´∏o 38 705 nowych wnio-
sków. Jest to zwiàzane z orzeczeniami Trybuna∏u Konstytu-
cyjnego z 2003 roku, które znios∏y wczeÊniej obowiàzujàce
ustawowe ograniczenie terminów sk∏adania wniosków.
G∏ównie by∏y to nowe wnioski o przyznanie uprawnieƒ
w oparciu o przepisy ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kom-
batantach oraz niektórych osobach b´dàcych ofiarami represji
wojennych i okresu powojennego, a tak˝e wnioski o przyznanie

KOMBATANT 2006 nr 24

Ciàg dalszy ze str. 3



Administracyjny. Podniesienie poziomu merytorycznego wy-
dawanych przez Urzàd decyzji przyczyni∏o si´ do ponad
dwukrotnego spadku liczby uchylanych przez sàdy rozstrzy-
gni´ç.

Tabela 2. Orzeczenia WSA w sprawach kombatanckich
i Êwiadczeƒ za prace przymusowe 

Rodzaj orzeczenia
Liczba spraw

2004 2005

Wyroki uchylajàce decyzje Kierownika 
Urz´du i postanowienia stwierdzajàce 1321 613
niewa˝noÊç decyzji lub zobowiàzujàce 
do wydania orzeczenia

Wyroki oddalajàce skargi na decyzje 1820 1 262
Kierownika Urz´du

Postanowienia o odrzuceniu skarg 939 1 837
lub umorzeniu post´powania

Razem 4 080 3 712

W dniu 21 paêdziernika 2005 r. Prezes Rady Ministrów wy-
da∏ rozporzàdzenie, na mocy którego do wykazu obozów,
w których pobyt stanowi podstaw´ do przyznania uprawnieƒ
wynikajàcych z ustawy o kombatantach, zosta∏ w∏àczony obóz
internowania w Szczeglinie. Do koƒca roku 2005 wp∏yn´∏o
kilkanaÊcie wniosków od osób ubiegajàcych si´ o przyznanie
uprawnieƒ z tytu∏u pobytu w tym obozie. 

Obsada kadrowa Departamentu Orzecznictwa pozwoli∏a
na rozpoznawanie wniesionych podaƒ w terminach ustawo-
wych. D∏u˝sze oczekiwanie na rozstrzygni´cie zwiàzane by∏o
g∏ównie z koniecznoÊcià przeprowadzenia z inicjatywy Urz´-
du dodatkowego post´powania wyjaÊniajàcego. W dniu 
31 grudnia 2005 r. na rozpatrzenie w Urz´dzie oczekiwa∏y
1 092 sprawy. 

Nadawanie orderów i odznaczeƒ, stopni
wojskowych oraz patentów

W 2005 r. wp∏yn´∏o do Urz´du 30 773 wniosków o uhono-
rowanie kombatantów, osób represjonowanych oraz innych
osób zas∏u˝onych orderami oraz odznaczeniami paƒstwowy-
mi i resortowymi (o 58% wi´cej ni˝ w roku 2004). Ten znacz-
ny – w porównaniu z latami ubieg∏ymi – wzrost liczby wnio-
sków zwiàzany by∏ z ustanowieniem przez Kierownika Urz´-
du nowego Medalu PRO MEMORIA oraz ze zwi´kszonym
nap∏ywem wniosków o nadanie Krzy˝a Zes∏aƒców Sybiru. 

W zwiàzku z 60. rocznicà zakoƒczenia II wojny Êwiatowej,
w dniu 25 stycznia 2005 r., Kierownik Urz´du ustanowi∏ Me-
dal PRO MEMORIA. Ideà tej decyzji by∏a ch´ç wyró˝nienia
˝o∏nierzy, weteranów ostatniej wojny oraz osób i instytucji
szczególnie zas∏u˝onych w utrwalaniu pami´ci o ludziach
i ich czynach w walce o niepodleg∏oÊç Polski. Pierwsze meda-

le zosta∏y wr´czone podczas uroczystych obchodów 60. rocz-
nicy zakoƒczenia walk o Ko∏obrzeg. 

Medal szybko sta∏ si´ popularny w Êrodowisku weteranów,
czego wyrazem by∏o z∏o˝enie do Urz´du 10 859 wniosków
o uhonorowanie tym odznaczeniem. Kierownik Urz´du przy-
zna∏ 6 053 medali, z czego ponad 1 200 Polakom i osobom in-
nych narodowoÊci zamieszka∏ym za granicà – w 43 krajach.
Doceniajàc rol´ szkó∏ w procesie upowszechniania tradycji
or´˝a polskiego, Kierownik Urz´du uhonorowa∏ medalem
178 nauczycieli i wychowawców oraz 59 szkó∏ ró˝nych szcze-
bli. Znaczàcà liczb´ odznaczonych (201 osób) stanowili
przedstawiciele w∏adz samorzàdowych, historycy, publicyÊci,
pracownicy muzeów. 

W minionym roku kontynuowano proces honorowania
Krzy˝em Zes∏aƒców Sybiru osób deportowanych i wi´zionych
w radzieckich ∏agrach. Urzàd rozpatrzy∏ w 2005 roku ponad
18 709 wniosków o nadanie Krzy˝a, co umo˝liwi∏o Prezyden-
towi RP uhonorowanie tym odznaczeniem 18 669 osób. Od
czasu ustanowienia przez Sejm RP w paêdzierniku 2003 ro-
ku, Krzy˝ Zes∏aƒców Sybiru otrzyma∏o 27 679 osób, b. depor-
towanych i wi´zionych w sowieckich ∏agrach. 

Liczba wniosków o nadanie kombatantom i osobom repre-
sjonowanym pozosta∏ych odznaczeƒ utrzyma∏a si´ na pozio-
mie lat ubieg∏ych: 306 propozycji dotyczy∏o nadania Orderu
Odrodzenia Polski, 400 Krzy˝a Zas∏ugi, a 193 medalu „Za za-
s∏ugi dla obronnoÊci kraju”. Dzi´ki temu Prezydent RP móg∏
wyró˝niç 143 osoby Orderem Odrodzenia Polski, zaÊ 264 
– Krzy˝em Zas∏ugi ró˝nych klas. Minister Obrony Narodo-
wej uhonorowa∏ 191 osób medalem „Za zas∏ugi dla obronno-
Êci kraju”. 

W minionym roku kontynuowano weryfikacj´ orderów
i odznaczeƒ wojennych. Przeprowadzono 38 indywidualnych
post´powaƒ w stosunku do osób zamieszka∏ych w kraju i za
granicà. 23 osoby uzyska∏y potwierdzenie faktu nadania or-
deru lub odznaczenia. 

1 622 weteranów zosta∏o nominowanych na pierwszy sto-
pieƒ oficerski, zaÊ 4 463 otrzyma∏o wy˝sze stopnie oficerskie
– ogó∏em z∏o˝ono 7 578 wniosków, z czego 6 349 zosta∏o roz-
patrzonych pozytywnie. 

Kontynuowano weryfikacj´ stopni wojskowych nadanych
do 22 grudnia 1992 r. przez w∏adze Rzeczypospolitej Polskiej
na Uchodêstwie. Pozytywnie rozpatrzono wszystkie 32 wnio-
ski, które wp∏yn´∏y do Urz´du, o uznanie stopni podoficer-
skich, chorà˝ych i oficerskich. 

Rok 2005 by∏ kolejnym, w którym potwierdzano tytu∏ „We-
terana Walk o WolnoÊç i Niepodleg∏oÊç Ojczyzny”. Wyró˝-
niono 1 037 kombatantów, w tym tak˝e 200 zamieszka∏ych na
sta∏e za granicà. 

W dniu 3 maja 2005 r. Kierownik Urz´du, po konsultacji
z Radà ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych, podjà∏
decyzj´ o wznowieniu nadawania Odznaki Weterana Walk
o Niepodleg∏oÊç. Decyzja spotka∏a si´ z du˝ym uznaniem Êro-
dowisk kombatanckich, zw∏aszcza polonijnych. Uhonorowa-
no nià w ubieg∏ym roku 196 osób z kilkunastu krajów. 
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Tabela 3. Zestawienie liczbowe uhonorowanych osób 

Rodzaj wyró˝nienia
Uhonorowani

2004 2005

Ordery i odznaczenia 4 129 25 168

Weryfikacja orderów i odznaczeƒ 24 24

Pierwszy stopieƒ oficerski podporucznika 2 798 1 622

Kolejne stopnie oficerskie 6 512 4 727

Uznanie stopni wojskowych 27 32

Patent „Weteran Walk 
o WolnoÊç i Niepodleg∏oÊç Ojczyzny” 1 897 1 037

Upami´tnianie tradycji walk 
narodowowyzwoleƒczych

W 2005 r. mia∏y miejsce wyjàtkowo liczne – ze wzgl´du na 
60. rocznic´ zakoƒczenia II wojny Êwiatowej w Europie 
– uroczystoÊci upami´tniajàce wysi∏ek wojenny narodu pol-
skiego i jego si∏ zbrojnych. Honorowy Patronat nad uroczy-
stoÊciami centralnymi objà∏ Prezydent RP Aleksander Kwa-
Êniewski. Organizacja wi´kszoÊci z nich spocz´∏a w g∏ównej
mierze na naszym Urz´dzie, który wspiera∏ równie˝ organi-
zacyjnie i finansowo uroczystoÊci przygotowane przez stowa-
rzyszenia i zwiàzki kombatanckie oraz inne instytucje w kra-
ju i za granicà. 

W ramach obchodów 60. rocznicy zakoƒczenia II wojny
Êwiatowej w Europie, odby∏y si´ uroczyste posiedzenia obu
izb Parlamentu RP – z udzia∏em weteranów. Wyrazem sza-
cunku i wdzi´cznoÊci dla wszystkich uczestników zmagaƒ
z hitleryzmem by∏a przyj´ta w dniu 4 maja 2005 r. – okolicz-
noÊciowa uchwa∏a Sejmu RP. 

6 maja 2005 r., podczas spotkania w Pa∏acu Prezydenckim,
kilkudziesi´ciu Polaków przyby∏ych z zagranicy otrzyma∏o
z ràk Kierownika Urz´du Medale PRO MEMORIA. Za
wa˝ne wydarzenia obchodów nale˝y równie˝ uznaç spotkanie
Prezesa Rady Ministrów z Kawalerami Orderu Wojennego
Virtuti Militari, Msz´ Êw. przed Katedrà Polowà Wojska Pol-
skiego, koncelebrowanà m.in. przez Nuncjusza Apostolskie-
go w Polsce, spotkanie ˝o∏nierskich pokoleƒ w 1 Warszaw-
skiej Brygadzie Pancernej w Weso∏ej, uroczystà odpraw´ wart
przed Grobem Nieznanego ˚o∏nierza oraz wieƒczàcy obcho-
dy festyn w ¸azienkach Królewskich. 

W centralnych uroczystoÊciach uczestniczy∏o 165 polskich
kombatantów i osób represjonowanych z zagranicy. Na za-
proszenie ministra Jana Turskiego do Warszawy przyjechali
kombatanci z Azerbejd˝anu, Australii, Bia∏orusi, Czech, Da-
nii, Estonii, Francji, Kanady, Litwy, ¸otwy, Meksyku, Mo∏da-
wii, Niemiec, Rosji, Stanów Zjednoczonych, Ukrainy i Wiel-

kiej Brytanii. GoÊcie reprezentowali wszystkie najwi´ksze
Êrodowiska weteranów II wojny Êwiatowej – ˝o∏nierzy Wojny
Obronnej 1939 r., Polskich Si∏ Zbrojnych na Zachodzie, Woj-
ska Polskiego na Wschodzie, Armii Krajowej, a tak˝e Armii
Radzieckiej. Liczne grono stanowili równie˝ rozsiani po
Êwiecie Sybiracy. 

Szeroki rezonans spo∏eczny przynios∏y centralne obchody
rocznicowe we Wroc∏awiu z udzia∏em Prezydenta RP Alek-
sandra KwaÊniewskiego i ostatniego Prezydenta na Uchodê-
stwie Ryszarda Kaczorowskiego. 

UroczystoÊci majowe poprzedzi∏o wiele rocznic bezpo-
Êrednio zwiàzanych z wyzwalaniem ziem polskich spod
okupacji niemieckiej. Urzàd aktywnie uczestniczy∏ (organi-
zacyjnie i finansowo) w przygotowaniu obchodów: 60. rocz-
nicy oswobodzenia obozu koncentracyjnego Auschwitz-
-Birkenau, w których uczestniczy∏y delegacje 46 paƒstw; 
60. rocznicy prze∏amania Wa∏u Pomorskiego i powrotu Zie-
mi Wa∏eckiej do Macierzy, 60. rocznicy zakoƒczenia walk
o Ko∏obrzeg. Urzàd w∏àczy∏ si´ równie˝ w obchody 
60. rocznicy forsowania przez jednostki Wojska Polskiego
Odry i Nysy ¸u˝yckiej. Tak˝e, z inicjatywy i na koszt Urz´-
du w rocznicowych uroczystoÊciach w Berlinie wzi´li udzia∏
polscy ˝o∏nierze – uczestnicy szturmu i zdobycia stolicy
Niemiec. 

Wa˝nymi wydarzeniami w kalendarzu rocznic kombatanc-
kich by∏y obchody poza granicami kraju. Na cmentarzu wo-
jennym w San Lazzaro kombatanci oddali ho∏d ˝o∏nierzom
2 Polskiego Korpusu, którzy wyzwolili Boloni´. 

Dzi´ki pomocy strony niemieckiej i polskiego Konsulatu
Generalnego w Hamburgu, po raz pierwszy odby∏y si´ 
– z udzia∏em polskich weteranów – uroczystoÊci wyzwolenia
Wilhelmshaven i zakoƒczenia szlaku bojowego przez 1 Dywi-
zj´ Pancernà gen. Stanis∏awa Maczka. 

W zwiàzku z obchodami 65. rocznicy walk 1 Dywizji Gre-
nadierów we Francji, w Lagarde i Dieuze przebywa∏a grupa
˝o∏nierzy gen. S. Ducha. Urzàd udzieli∏ tak˝e wymiernej po-
mocy w zapewnieniu udzia∏u polskich kombatantów w otwar-
ciu Cmentarza Orlàt Lwowskich. 

Po raz pierwszy Polacy uczestniczyli w uroczystych obcho-
dach 60. rocznicy zakoƒczenia II wojny Êwiatowej w Londy-
nie. Na zaproszenie Królowej El˝biety II, w Paradzie Zwyci´-
stwa wzi´∏a udzia∏ 20-osobowa delegacja reprezentujàca na-
szych rodaków s∏u˝àcych pod dowództwem brytyjskim. Tak˝e
w uroczystoÊciach zwyci´stwa nad faszyzmem w Moskwie
uczestniczy∏a – zaproszona oficjalnie – reprezentacja pol-
skich kombatantów, ˝o∏nierzy formacji Wojska Polskiego
walczàcych na Wschodzie. 

Do innych, wa˝niejszych przedsi´wzi´ç organizowanych
przez Urzàd samodzielnie lub we wspó∏pracy z w∏adzami or-
ganizacji kombatanckich nale˝a∏y m.in. uroczyste obchody: 

• 66. rocznicy walk SGO „Polesie” w rejonie Woli Gu∏ow-
skiej, Syrokomli i Adamowa; 

• 65. rocznicy powstania Batalionów Ch∏opskich; 
• 65. rocznicy Zbrodni Katyƒskiej; 
• 65. rocznicy aresztowania przywódców Polskiego Paƒ-

stwa Podziemnego; 
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• 65. rocznicy bitwy o Narwik; 
• 64. rocznicy walk Samodzielnej Brygady Strzelców Kar-

packich w obronie Tobruku; 
• 62. rocznicy bitwy pod Lenino; 
• 60. rocznicy wyzwolenia obozu w Oberlangen.

Ogó∏em – zorganizowano 26 uroczystoÊci o charakterze
centralnym, w których uczestniczy∏o ok. 13 000 kombatan-
tów, osób represjonowanych i zaproszonych goÊci. Na tere-
nie ca∏ego kraju, odby∏o si´ ponad 380 uroczystoÊci o zasi´-
gu lokalnym. Ponadto Urzàd zorganizowa∏ sam lub udzieli∏
pomocy merytorycznej i finansowej w przeprowadzeniu 
18 uroczystoÊci poza granicami – w 11 krajach. Wydatkowa-
no na te cele ∏àcznie 1 513 tys. z∏ ze Êrodków dodatkowo
przyznanych przez Sejm RP na Paƒstwowy Fundusz Kom-
batantów. 

Tabela 4. Podzia∏ Êrodków na upami´tnianie tradycji walk
o niepodleg∏oÊç z funduszu PFK (przyznane przez Sejm) 

Rodzaj IloÊç Kwota  
przedsi´wzi´cia dofinansowania

UroczystoÊci w kraju 14 1 159 000

UroczystoÊci za granicà 7 352 000

Budowa obelisku 1 10 000

Publikacje 64 358 000

Organizacja wystaw 3 18 000

Razem 89 1 898 000

Tabela 5. Podzia∏ Êrodków na upami´tnianie tradycji walk
o niepodleg∏oÊç (dotacje z bud˝etu UdSKiOR) 

Rodzaj  IloÊç Kwota 
przedsi´wzi´cia dofinansowania 

UroczystoÊci w kraju 55 225 170

UroczystoÊci za granicà 11 63 240

Budowa pomników 10 49 700

Wykonanie tablic 7 25 000

Wykonanie sztandarów 2 4 000

Wybicie medali 2 172 000

Organizacja konferencji 5 25 000
i sympozjów naukowych

Publikacje 22 100 900

Organizacja wystaw 3 16 000

Inne 10 29 400

Kwota zwrócona przez zleceniobiorców 32 200

Ogólna kwota dofinansowania 523 410

Praca Urz´du
Propagowaniu wiedzy o pracy Urz´du s∏u˝y∏y ró˝norodne

formy prowadzenia polityki informacyjnej, m.in. bezpoÊred-
nie spotkania cz∏onków Kierownictwa Urz´du z kombatanta-
mi, wspó∏praca z mediami, zamieszczanie na stronach inter-
netowych szczegó∏owych informacji pomocnych dla zaintere-
sowanych. Na ∏amach „Kombatanta” poruszane sà tematy
zwiàzane z bie˝àcà pracà Urz´du oraz dzia∏alnoÊcià i funk-
cjonowaniem wszystkich Êrodowisk kombatanckich. 

Na uwag´ zas∏uguje wydana w minionym roku przez Urzàd
publikacja Jana Piotra Sobolewskiego – pracownika
UdSKiOR – „Prawo kombatanckie w Polsce i za granicà”.
Przedstawia ona aktualny stan prawa kombatanckiego w Pol-
sce (tak˝e w uj´ciu historycznym) i wybranych krajach euro-
pejskich oraz w USA. 

W roku 2005 wp∏yn´∏o do Urz´du ponad 136 tys. korespon-
dencji. Liczba wys∏anych z Urz´du przesy∏ek wynios∏a 124 tys.
Punkt Informacyjny UdSKiOR odwiedzi∏o prawie 6,5 tys.
obywateli (o ok. tysiàc osób mniej ni˝ w roku poprzednim),
a telefonicznie udzielono informacji ok. 19 tys. osób (prawie
13 tys. mniej w stosunku do roku poprzedniego). 

SpoÊród nadsy∏anych pism priorytetowo traktowano skargi
i wnioski w rozumieniu Kodeksu post´powania administracyj-
nego. Wp∏yn´∏y 443 listy tego rodzaju, co w porównaniu
z 2004 r. oznacza ponad trzykrotny spadek. Wszystkie skargi
za∏atwiano niezw∏ocznie, w ustalonych przepisami termi-
nach. 

W minionym roku, w ramach porzàdkowania i scalania
zbiorów akt kombatanckich, Urzàd zawar∏ porozumienie ze
Zwiàzkiem Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i By∏ych
Wi´êniów Politycznych o sukcesywnym przejmowaniu akt
kombatanckich by∏ego ZboWiD-u. Po rozwiàzaniu tej orga-
nizacji, do kompetencji której nale˝a∏o przyznawanie upraw-
nieƒ kombatanckich, dokumentacja w tym zakresie uleg∏a
znacznemu rozproszeniu. Urzàd stworzy∏ odpowiednie wa-
runki lokalowe do przechowywania tych dokumentów i do
koƒca 2005 r. przejà∏ ponad 43 metry bie˝àce akt z Zarzà-
dów Okr´gowych ZKRP i BWP w Skierniewicach i Bielsku-
-Bia∏ej. 
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Tabela 6. Liczba kombatantów i ofiar represji

Rodzaj dzia∏alnoÊci lub represji
Liczba osób Liczba osób Zmiany

30 wrzeÊnia 2004 r. 30 wrzeÊnia 2005 r. (w procentach) 

Weterani wojenni (artyku∏ 1 ustawy) 173.351 160.908 - 7,18%

Ofiary represji (artyku∏y 3 i 4) 119.733 113.721 - 5,02%

Osoby uprawnione z tytu∏u dzia∏alnoÊci 4.254 3.954 - 7,06%
równorz´dnej z kombatanckà (artyku∏ 2 ust.)

¸àcznie 297.338 278.583 - 6,31%

Wdowy i wdowcy 293.407 284.720 - 2,96%

¸àcznie wszyscy 590.745 563.303 - 4,65%

Tabela 7. Ogólna liczba osób pobierajàcych Êwiadczenia z tytu∏u kombatanctwa, represji oraz przymusowego zatrudnienia 

Rodzaj dzia∏alnoÊci lub represji Liczba osób Liczba osób Zmiany w populacji 
30 wrzeÊnia 2004 r. 30 wrzeÊnia 2005 r. w punktach

procentowych

Kombatanci i ofiary represji oraz wdowy 
Uprawnienia okreÊlone w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 roku 
o kombatantach oraz niektórych osobach b´dàcych ofiarami 590.745 563.303 - 4,65%
represji wojennych i okresu powojennego 
(Dz. U. 2002 Nr 42, poz. 371, z póên. zm.) 

Robotnicy przymusowi
Âwiadczenie okreÊlone w ustawie z dnia 31 maja 1996 roku 
o Êwiadczeniu pieni´˝nym przys∏ugujàcym osobom 185.302 191.179 + 3,17%
deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym 
w obozach pracy przez III Rzesz´ i ZSRR
(Dz. U. 1996 Nr 87, poz. 395, z póên. zm.) 

˚o∏nierze s∏u˝by zast´pczej 
Âwiadczenia wed∏ug ustawy z dnia 2 wrzeÊnia 1994 r. 
o Êwiadczeniach pieni´˝nych i uprawnieniach przys∏ugujàcych 
˝o∏nierzom zast´pczej s∏u˝by wojskowej przymusowo 52.801 51.150 - 3.13%
zatrudnianym w kopalniach w´gla, kamienio∏omach, 
zak∏adach rud uranu i batalionach budowlanych 
(Dz. U. 2001, Nr 60, poz. 622, z póên. zm.) 

¸àczna liczba osób pobierajàcych Êwiadczenia 828.848 805.632 - 2,82%

Uwaga: dane liczbowe – wg stanu na 30 wrzeÊnia 2005 r.; uzgodnione z ZUS, KRUS i resortowymi instytucjami emerytalno-
-rentowymi. 

Warszawa, 13 stycznia 2005 roku 



Wchodzimy w trzeci rok reali-
zacji zadaƒ upami´tniajà-
cych tradycje walk o niepod-

leg∏oÊç pod rzàdami ustawy z dnia 
24 kwietnia 2003 roku o dzia∏alnoÊci po-
˝ytku publicznego i o wolontariacie (Dz.
U. Nr 96, poz. 873). W zwiàzku z po-
wy˝szym pozwalamy sobie przybli˝yç
Paƒstwu niektóre zagadnienia zwiàzane
z udzielaniem dotacji. 

• Otwarty konkurs ofert na wsparcie
realizacji zadania publicznego – okre-
Êlonego w art. 4 ust. 1 pkt 3, tj. zadania
z zakresu podtrzymywania tradycji naro-
dowej, piel´gnowania polskoÊci oraz roz-
woju ÊwiadomoÊci narodowej i obywatel-
skiej – Urzàd do Spraw Kombatantów
i Osób Represjonowanych og∏osi∏
w dniu 23 grudnia 2005 r. 

Warunki konkursu zaprezentowane
zosta∏y w prasie o zasi´gu ogólnopol-
skim („Rzeczpospolita” z 23 grudnia
2005 r.), na ∏amach biuletynu „Komba-
tant” 1/2006, a tak˝e na stronie interne-
towej Urz´du (www.udskior.gov.pl).
Przyj´to, i˝ kwota dotacji nie mo˝e byç
wy˝sza, ni˝ 10 tys. z∏. Oznacza to, i˝ ofe-
renci (fundacje i stowarzyszenia)
w sk∏adanych w Urz´dzie ofertach nie
mogà ubiegaç si´ o wi´kszà dotacj´ od
podanej w og∏oszeniu. Kwota ta jest po-
chodnà niewielkich Êrodków publicz-
nych (400 tys. z∏) przewidzianych w bu-
d˝ecie na zadania zwiàzane z upami´t-
nianiem. 

• Sk∏adanie ofert przez organizacje
pozarzàdowe (stowarzyszenia i funda-
cje) powinno odbywaç si´ w terminach
podanych w og∏oszeniu otwartego kon-
kursu ofert, jako jeden z warunków roz-
patrzenia ich przez Urzàd. Oferty z∏o-
˝one po tych terminach nie b´dà brane
pod uwag´. Ofert´ sk∏ada si´ na druku
„Oferta organizacji pozarzàdowej reali-
zacji zadania publicznego” (za∏àcznik
nr 1 do rozporzàdzenia1). Do oferty na-
le˝y obowiàzkowo do∏àczyç aktualny
odpis z rejestru (wa˝ny do 3 miesi´cy
od daty wystawienia) oraz sprawozda-
nie merytoryczne i finansowe za ostatni

rok dzia∏alnoÊci. Nale˝y równie˝ pami´-
taç, i˝ oferty mogà sk∏adaç jedynie za-
rzàdy g∏ówne stowarzyszeƒ i fundacji
(organizacji pozarzàdowych). 

• Zasady przyznawania dotacji okre-
Êlajà „Zasady i kryteria przyznawania do-
tacji…” wprowadzone Decyzjà Kierow-
nika Urz´du do Spraw Kombatantów
z dnia 17 stycznia 2005 roku. Ich treÊç
zamieszczona jest na stronie interneto-
wej Urz´du, a tak˝e w biuletynie „Kom-
batant” – 3/2005 i 4/2005. Post´powanie
o przyznanie dotacji przewiduje nast´-
pujàce procedury: p r o p o z y c j e 
– sk∏adane na szczeblu naczelnika Wy-
dzia∏u Wspó∏pracy ze Stowarzyszenia-
mi i dyrektora Departamentu Stowa-
rzyszeƒ i Spraw Socjalnych; d e c y z j e
– podejmowane przez Kierownika
Urz´du do Spraw Kombatantów i Osób
Represjonowanych (przyznanie lub od-
mowa, wysokoÊç dotacji, data i podpis).
Z treÊcià decyzji zapoznawany jest zle-
ceniobiorca, który z dniem podj´cia de-
cyzji przez Kierownika Urz´du mo˝e
uruchomiç procedury zwiàzane z wy-
datkowaniem przyznanych Êrodków. 

• Warunki realizacji zadania okreÊla
ka˝dorazowo umowa zawarta mi´dzy
Urz´dem a organizacjà pozarzàdowà
(zleceniobiorcà), której oferta zosta∏a
wybrana. Warunki umowy sà nieroze-
rwalnie zwiàzane z przyj´tymi za∏o˝e-
niami i warunkami planowanego do re-
alizacji zadania, przedstawionymi
w ofercie – termin (rozpocz´cia i zakoƒ-
czenia), sposób realizacji, przyj´te kal-
kulacje i udzia∏ w tym zadaniu Êrodków
w∏asnych oraz pochodzàcych z dotacji
Urz´du i innych partnerów, od których
uzyskano wsparcie w realizacji tego za-
dania. Ka˝da umowa musi byç akcepto-
wana przez radc´ prawnego Urz´du.
Warunkiem akceptacji jest przedstawie-
nie aktualnego wypisu z rejestru sàdo-
wego (wa˝noÊç trzymiesi´czna). Za∏àcz-
nikami do umowy sà nast´pujàce doku-
menty: 

– harmonogram realizacji zadania, 
– oÊwiadczenie zleceniobiorcy o zgod-

noÊci odpisu z rejestru ze stanem
prawnym i faktycznym w dniu pod-
pisania umowy. 

Przystajàc na przedstawione warunki,
zleceniobiorca podpisuje umow´
w trzech egzemplarzach. Po podpisaniu
umowy przez osoby uprawnione do
sk∏adania oÊwiadczeƒ w sprawach ma-
jàtkowych, zgodnie z wypisem z reje-
stru, umow´ podpisujà osoby reprezen-
tujàce zleceniodawc´ – osoby funkcyjne
Urz´du – g∏ówna ksi´gowa i dyrektor
generalny Urz´du. 

• Sprawozdanie z wykonania zadania
publicznego (za∏àcznik nr 3 do rozpo-
rzàdzenia1) okreÊlonego w umowie, or-
ganizacja sporzàdza w terminie 30 dni
od zakoƒczenia realizacji zadania. Na-
le˝y wype∏niç druk „Sprawozdanie koƒ-
cowe z wykonania zadania publiczne-
go” i do∏àczyç do niego formularz „Spis
faktur rachunków, które op∏acone zo-
sta∏y w ca∏oÊci lub cz´Êci ze Êrodków po-
chodzàcych z dotacji”. Nale˝y równie˝
do∏àczyç kopie opisanych rachunków
i faktur potwierdzonych za zgodnoÊç
z orygina∏em. 

Ponadto pragniemy przypomnieç, i˝
wszelkie informacje na temat dotacji
mo˝na uzyskaç w Departamencie Sto-
warzyszeƒ i Spraw Socjalnych Urz´du 
– w Wydziale Stowarzyszeƒ i Spraw So-
cjalnych – codziennie (od poniedzia∏ku
do piàtku, godz. 8.15 do 16.15), 
tel.: 0-22 661 87 04, 0-22 661 87 22, 

0-22 661 84 93. 

Wydzia∏ Wspó∏pracy 
ze Stowarzyszeniami

Jan KRYSTEK
El˝bieta DEMCZYK

Wioleta SZYMBORSKA

1 Rozporzàdzenie Ministra Gospodarki, Pracy
i Polityki Spo∏ecznej w sprawie wzoru oferty
realizacji zadania publicznego, ramowego
wzoru umowy o wykonanie zadania publiczne-
go i wzoru sprawozdania z wykonania tego za-
dania – za∏. 1, 2, 3 (Dz. U. Nr 96, poz. 873). 
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Warto wiedzieç

Dotacje celowe na upami´tnianie…
dla stowarzyszeƒ (kombatanckich) i fundacji



Panie Prezesie, proponuj´ byÊmy roz-
pocz´li naszà rozmow´ od przedstawie-
nia historii Zwiàzku. 

– Troch´ jest w niej zawi∏oÊci, ale to nie
z naszej winy. Niemal zaraz po wojnie,
bo w dniach 3-4 lutego 1946 r., odby∏ si´
kongres organizacyjny, a 31 maja tamte-
go roku nasz Zwiàzek zosta∏ zarejestro-
wany w sàdzie. Rozpocz´∏a si´ o˝ywiona
dzia∏alnoÊç, tak˝e gospodarcza. Entu-
zjazm by∏ du˝y, powstawa∏y ogniwa tere-
nowe, ∏àcznie by∏o nas oko∏o 150 tys.
osób. Wielu by∏ych wi´êniów potrzebo-
wa∏o pilnie pomocy, witano wracajàce do
kraju ofiary terroru niemieckiego, jedno-
czeÊnie bacznie i z narastajàcym niepo-
kojem obserwowano rozwój wydarzeƒ,
t∏umienie demokracji, podporzàdkowy-
wanie Polski wschodniemu sàsiadowi.
I wreszcie sta∏o si´, na skutek decyzji po-
litycznej PPR – Zwiàzek nasz zosta∏ 
30 wrzeÊnia 1949 r. skreÊlony z rejestru
organizacji pozarzàdowych. Majàtek zaÊ,
z ra˝àcym naruszeniem prawa, przekaza-
no nieco póêniej ZBoWiD-owi, tam
przesz∏a i cz´Êç cz∏onków. Wi´kszoÊç
jednak kole˝anek i kolegów pozosta∏a na
uboczu, poza organizacjami lewicowymi.
Czekaç trzeba by∏o d∏ugo, bo a˝ do 1990 r.
na ponowny kongres i odnowienie reje-
stracji. Nie unikni´to jednak wówczas
b∏´du prawnego, co sprawi∏o, ˝e dopiero
pi´ç lat póêniej otrzymaliÊmy decyzj´
uniewa˝niajàcà wykreÊlenie Zwiàzku.
Oznacza∏o to, ˝e staliÊmy si´ organizacjà
istniejàcà od 1946 r., ale bez statutowo
wybranych w∏adz. Tak zosta∏em kurato-
rem Polskiego Zwiàzku b. Wi´êniów Po-
litycznych Hitlerowskich Wi´zieƒ i Obo-
zów Koncentracyjnych, mog∏em formal-
nie zwo∏aç Kongres Nadzwyczajny w ma-
ju 1995 r. W czerwcu 1998 r. zmar∏ kole-
ga Tadeusz Dro˝d˝ i wtedy objà∏em
funkcj´ prezesa. Ten mandat piastuj´ do
chwili obecnej. 

Czy nie sàdzi Pan, ˝e za ma∏o piszemy
i mówimy w Polsce o ofiarach zbrodni
niemieckich? Znacznie wi´cej zaintere-
sowania budzi obecnie terror sowiecki. 

– Uwa˝am, ˝e jednak zbrodnie hitle-
rowskie sà bardziej znane spo∏eczeƒstwu
polskiemu, bowiem przez pi´çdziesiàt lat
wiele si´ o nich pisa∏o i mówi∏o. Nato-
miast zbrodnie sowieckie na narodzie
polskim sà mniej znane i nie do koƒca
wyjaÊnione. To skutek utrzymywania ich
w tajemnicy przez w∏adze komunistyczne
Polski. Dodam rzecz istotnà – wa˝nà ro-
l´ w relacjach polsko-niemieckich ode-
gra∏ nasz Episkopat ze swym przes∏a-
niem do Episkopatu niemieckiego:
„Przebaczamy i prosimy o przebaczenie”. 

A czy majà racj´ ci, którzy twierdzà, ˝e
powracanie do okropnoÊci okupacji nie-
mieckiej mo˝e rzutowaç negatywnie na
aktualne stosunki polsko-niemieckie? 

– Swoje zdanie na ten temat wyrazi∏em
w czasie pobytu w 2003 r. w Dolnej Sak-
sonii, gdzie spotka∏em si´ z m∏odzie˝à
niemieckà klas 12 i 13 (przedmaturalnà
i maturalnà). Powiedzia∏em wówczas: do
Was m∏odych nie ˝ywi´ nienawiÊci, bo-
wiem nie mo˝ecie odpowiadaç za swoich
dziadków czy pradziadków. I ja przeba-
czy∏em aresztowanie mnie 1 wrzeÊnia
1942 r. przez p∏ockie gestapo (od 1940 r.
by∏em jako „PomÊciej” i „Jarema” ˝o∏-
nierzem ZWZ, potem AK obwodu prza-
snyskiego) oraz za gehenn´ obozowà od
1 stycznia 1943 r. w Stutthofie (wi´zieƒ
nr 18793). Przebaczy∏em, lecz nie mog´
zapomnieç tych dwóch nieludzkich lat. 

A jakie jest Pana zdanie na temat „wy-
p´dzonych”, bo ten problem jednak ak-
tualnie wadzi w naszych relacjach z za-
chodnim sàsiadem. 

– Problem „wyp´dzonych” jest podsy-
cany przez panià Eryk´ Steinbach, która

sama nie prze˝y∏a tej tragedii, a uwa˝a,
˝e jej przyczynà by∏a zemsta Polaków
nad Niemcami za okupacj´. Kwestia ta
ma ró˝ne oblicza, przesiedlenia Niem-
ców ze wschodnich terenów ówczesnej
III Rzeszy to nie pomys∏ polski, a decyzja
aliancka i efekt panicznej ucieczki
w koƒcowym okresie wojny przed okru-
cieƒstwami pope∏nianymi przez Armi´
Czerwonà zajmujàcà te tereny. Przypo-
mnieç si´ te˝ godzi, ˝e Polacy musieli
z kolei opuszczaç wschodnie ziemie kre-
sowe II Rzeczypospolitej. 

Jakie sà najbli˝sze zamiary Zwiàzku,
któremu Pan przewodzi? 

– W drugiej po∏owie maja zamierzamy
zorganizowaç uroczystoÊci 60-lecia ist-
nienia naszej organizacji. B´dà to obcho-
dy ogólnopolskie, z g∏ównym spotka-
niem w Warszawie, na które chcemy za-
prosiç równie˝ goÊci. Na co dzieƒ zaÊ sta-
ramy si´ g∏ównie nieÊç pomoc socjalnà
i zdrowotnà naszym cz∏onkom. Prowa-
dzimy w∏asnà przychodni´ lekarskà w za-
kresie badaƒ ogólnych i niektórych spe-
cjalistycznych oraz rehabilitacji. Uwa˝a-
my za swój obowiàzek Êwiadczenie praw-
dy o losach polskich czasu wojny. Ponad
podzia∏ami politycznymi czynimy stara-
nia o zachowanie miejsc pami´ci naro-
dowej, zw∏aszcza tam, gdzie istnia∏y obo-
zy koncentracyjne i wi´zienia. A za sobà
mamy tak˝e skuteczne starania o uzyska-
nie odszkodowania od rzàdu RFN. 

Za nami natomiast kolejne obchody
oÊwi´cimskie... 

– W ubieg∏orocznych obchodach wzi´-
li udzia∏ cz∏onkowie naszego Ko∏a Au-
schwitz-Birkenau i reprezentacja Zarzà-
du G∏ównego Zwiàzku. Wiek i stan zdro-
wia sprawiajà, ˝e stawiamy si´ niestety
mniej licznie na wszystkie tego typu uro-
czystoÊci. A jeÊli ju˝ jesteÊmy, to dra˝ni
nas, ˝e wi´êniowie bywajà spychani w ta-
kich chwilach na plan dalszy, muszà ust´-
powaç miejsca na przyk∏ad politykom. 

Panie Prezesie, dzi´kuj´ za rozmow´
i prosz´ o przekazanie wszystkim cz∏on-
kom Zwiàzku serdecznych pozdrowieƒ,
˝yczeƒ zdrowia i satysfakcjonujàcej ak-
tywnoÊci. Czekaç b´dziemy na uroczy-
stoÊci 60-lecia, niech przebiegnà godnie
i zostanà zauwa˝one przez m∏odsze po-
kolenia. 

Adam DOBRO¡SKI
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Mamy obowiàzek Êwiadczenia prawdy o losach polskich czasu wojny

Przebaczy∏em, 
lecz nie mog´ zapomnieç... 

Rozmowa ze Stefanem Zdzis∏awem
Koz∏owskim, prezesem Polskiego Zwiàzku 
b. Wi´êniów Politycznych Hitlerowskich
Wi´zieƒ i Obozów Koncentracyjnych 



12 grudnia 2005 r., w siedzibie Centralnej Biblioteki Wojsko-
wej – na zaproszenie Rady Naczelnej i Zarzàdu G∏ówne-

go Âwiatowego Zwiàzku ̊ o∏nierzy Armii Krajowej, licznie stawi-
li si´ na spotkanie op∏atkowe koledzy – ̋ o∏nierze AK oraz przed-
stawiciele stowarzyszeƒ kombatanckich i instytucji wspó∏pracujà-
cych ze Zwiàzkiem. Obecni byli m.in.: prezes Zarzàdu G∏ówne-
go ÂZ˚AK Czes∏aw Cywiƒski, przewodniczàcy Rady Naczelnej

8 grudnia 2005 r. odby∏o si´ spotkanie op∏atkowe Klubu
Kombatantów 1 Dywizji Piechoty im. T. KoÊciuszki. Pre-

zes Klubu, p∏k Roman Nogal przywita∏ przyby∏ych na spotka-
nie goÊci, przedstawicieli Êrodowisk kombatanckich, mówiàc
m.in.: Nasze pokolenie prze˝y∏o ró˝ne koleje Êwi´towania tej
tradycji. Tragizm okupacji po∏o˝y∏ si´ cieniem na naszej m∏odo-
Êci – na losie ca∏ego narodu. A pi´kne polskie pieÊni i kol´dy za-
wsze przypomina∏y o trwaniu polskoÊci i ustawicznej walce
o niepodleg∏oÊç. Krew przelana w walce z wrogiem na wszyst-
kich bitewnych polach II wojny Êwiatowej mia∏a jednà barw´
i znaczenie – by∏a to krew polska. (...) Jest dla nas zaszczytem
uczestniczenie w dzisiejszym spotkaniu wspólnie z kolegami,
którzy pierwsi stan´li do boju o niepodleg∏oÊç Ojczyzny. Z ˝o∏-
nierzami Ruchu Oporu oraz 1 i 2 Armii WP. ¸àczy nas bowiem
wspólny cel – dobro naszego domu, któremu na imi´ Polska. 

W kolejnym wystàpieniu ks. infu∏at Lucjan Âwi´szkowski,
wikariusz biskupi Diecezji Warszawsko-Praskiej podkreÊli∏,
˝e ci, którzy przelali swojà krew za Ojczyzn´, ponieÊli najwy˝-
szà ofiar´, a pami´ç o nich b´dzie trwa∏a. Âwiat∏o – symbol
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Akowski op∏atek – otwarcie serc...

Op∏atek 
u KoÊciuszkowców

Od lewej: Stefan Gawlik – prezes KZb˚PSZ na Zachodzie; gen. dyw.
Wac∏aw Szklarski – prezes ZKRP i BWP; Ryszard Sobierajski, zast´p-
ca dyrektora ZKRP i BWP; Miros∏aw Spiechowicz – prezes Fundacji
PPP; Karol Per∏owski – przewodniczàcy Rady Naczelnej ÂZ˚AK; ks.
infu∏at Lucjan Âwi´szkowski oraz Jan Goêdziuk, dyrektor ZKRP
i BWP. Przemawia prezes Klubu KoÊciuszkowców p∏k Roman Nogal

ÂZ˚AK Karol Per∏owski, prezes Fundacji Polskiego Paƒstwa
Podziemnego Miros∏aw Spiechowicz, prezes honorowy ÂZ˚AK
Stanis∏aw Karolkiewicz, Cz∏onek Kapitu∏y Orderu Wojennego
Virtuti Militari p∏k Stefan Starba-Ba∏uk, prezes Zwiàzku Kom-
batantów RP i BWP gen. dyw. Wac∏aw Szklarski, prezes Zwiàz-
ku Powstaƒców Warszawskich gen. bryg. Zbigniew Âcibor-Rylski,
prezes Ogólnopolskiego Zwiàzku ˚o∏nierzy BCh Stanis∏aw
Ozonek, wiceprezes ZG Zwiàzku ˚o∏nierzy Narodowych Si∏
Zbrojnych Witold Grzebski, przedstawiciele Parlamentu, Mini-
sterstwa Obrony Narodowej, Instytutu Pami´ci Narodowej, Mu-
zeum Powstania Warszawskiego i in. Urzàd do Spraw Komba-
tantów i Osób Represjonowanych reprezentowa∏ kierownik
Urz´du, minister Jan Turski. 

Podczas spotkania prezes Czes∏aw Cywiƒski powiedzia∏ m.in.:
– Akowski, ˝o∏nierski op∏atek jest zakorzeniony w tradycji polskiej...
Jest otwarciem serc... Oznacza wzajemne pojednanie i uczy, ˝e ka-
wa∏kiem chleba trzeba si´ dzieliç... W czasie wojny przy wigilijnych
sto∏ach by∏o du˝o wolnych miejsc, lecz nas najbardziej bola∏o to, ˝e
po zakoƒczeniu wojny znowu by∏y puste sto∏y. (...) 24 grudnia 1946
roku umiera∏ w samotnoÊci, w wi´zieniu w Moskwie nasz ostatni
dowódca – genera∏ Leopold Okulicki „Niedêwiadek”... Prezes
ÂZ˚AK wspomina∏ S∏u˝b´ Zwyci´stwu Polski, przekszta∏conà
w Zwiàzek Walki Zbrojnej, który nast´pnie zosta∏ przemianowa-
ny na Armi´ Krajowà. Mówi∏ tak˝e o sytuacji ÂZ˚AK, liczàcego
obecnie 30 tys. cz∏onków (w tym 6 tys. cz∏onków nadzwyczaj-
nych), którzy za cel g∏ówny swojej dzia∏alnoÊci stawiajà dobro Naj-
jaÊniejszej Rzeczypospolitej. (...) 

Modlitw´ poprowadzi∏ ks. p∏k S∏awomir ˚arski. Po uroczy-
stym prze∏amaniu si´ op∏atkiem i z∏o˝eniu ̋ yczeƒ zebrani s∏ucha-
li kol´d w wykonaniu uczniowskiego chóru Gimnazjum nr 3
im. Marsza∏ka Józefa Pi∏sudskiego w Warszawie. 

E. D.

Fot. Ewa Dumin

Fot. Ewa Dumin

Fot. Katarzyna Hoppe

prawdy, w intencji tych, którzy walczyli i polegli, w intencji
˝o∏nierza polskiego – zapali∏ Karol Per∏owski, przewodniczà-
cy Rady Naczelnej ÂZ˚AK. 

˚yczenia Êwiàteczne i noworoczne w imieniu Klubu i jego
cz∏onków z∏o˝y∏ prezes Roman Nogal. Uczestnicy spotkania
prze∏amali si´ op∏atkiem, sk∏adajàc sobie ˝yczenia, a póêniej
wspólnie Êpiewali kol´dy. 

K. H. 



Kalendarium op∏atkowe

19grudnia 2005 r. w siedzibie
Centralnej Biblioteki Rolni-
czej w Warszawie odby∏o si´

spotkanie op∏atkowe Zwiàzku Komba-
tantów RP i By∏ych Wi´êniów Politycz-
nych Warszawa-ÂródmieÊcie oraz Fun-
dacji „Moje Wojenne Dzieciƒstwo”.
W nastrój Êwiàteczny wprowadzi∏
uczestników RRyysszzaarrdd  BBaacccciiaarreellllii, który
przeczyta∏ wspomnienia wieczorów wi-
gilijnych z czasów okupacji hitlerow-
skiej oraz pierwszej powojennej Wigilii.
Nast´pnie ks. ZZyyggmmuunntt  WW∏∏ooddaarrkkiieewwiicczz
odmówi∏ modlitw´, po której uczestnicy

Wspomnienia wieczorów wigilijnych

Na zdj´ciu od lewej: prezes Zarzàdu G∏ówne-
go Zwiàzku Kombatantów RP i By∏ych Wi´ê-
niów Politycznych gen. dyw. Wac∏aw Szklar-
ski, prezes Fundacji „Moje Wojenne Dzieciƒ-
stwo” Eulalia Rudak oraz zast´pca kierowni-
ka UdSKiOR, wiceminister Jerzy Koz∏owski

19grudnia 2005 r. na uroczystej
Wigilii w warszawskim Do-
mu Polonii spotkali si´

cz∏onkowie Chóru ˚o∏nierzy Armii
Krajowej „Nowogródzkie Or∏y”, pod
dyrekcjà HHaannnnyy  WWóójjcciikk. 

Spotkanie rozpocz´∏o si´ przywita-
niem przyby∏ych goÊci, m.in.: Agnieszki
Boguckiej – prezes Oddzia∏u Warszaw-
skiego Stowarzyszenia „Wspólnota Pol-
ska” i o. Józefa Joƒca SP z Sanktuarium

˚o∏nierskie kol´dowanie

W okolicznoÊciowym przemówieniu
prezes Wojciech Marcinkiewicz podzi´-
kowa∏ goÊciom za wspó∏prac´ i pomoc,
m.in. umo˝liwienie wyjazdu do Katynia,
opiek´ nad archiwaliami (wspomnie-
nia, dokumenty itp.), deklaracj´ ze stro-
ny Rady Dzielnicy obj´cia patronatu
nad obchodami rocznic zakoƒczonej
tragicznie potyczki oddzia∏ów z Ochoty
pod P´cicami.

Po ˝yczeniach wszelkiej pomyÊlnoÊci,
z∏o˝onych przez prezesa i zaproszonych
goÊci cz∏onkom ÂZ˚AK Okr´g Ochota
– prze∏amano si´ op∏atkiem. Nast´pnie
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Fot. Katarzyna Hoppe Fot. Katarzyna Hoppe

Fot. Agnieszka Boruszkowska

Po raz pierwszy spotkanie op∏atko-
we cz∏onków ÂZ˚AK Okr´g
Ochota – 5 stycznia br. – odby∏o

si´ w nowej siedzibie zwiàzku – w Ar-
chiwum Akt Nowych. Jego gospoda-
rzem by∏ prezes ÂZ˚AK Okr´g Ocho-
ta, WWoojjcciieecchh  MMaarrcciinnkkiieewwiicczz, który przy-
wita∏ cz∏onków zwiàzku i zaproszonych
goÊci – przedstawiciela Archiwum Akt
Nowych, naczelnik Wydzia∏u Kultury
Dzielnicy Ochota MMaaggddaalleenn´́  PPiieettrrzzaakk--
--MMeerrttaa  oraz MMiicchhaa∏∏aa  LLaasszzcczzkkoowwsskkiieeggoo,
radnego Rady Dzielnicy Ochota, którzy
wspó∏pracujà ze zwiàzkiem. 

W nowej siedzibie

Noworoczne ˝yczenia sk∏ada goÊciom i cz∏on-
kom ÂZ˚AK Ochota prezes Okr´gu Wojciech
Marcinkiewicz

Fot. Agnieszka Boruszkowska

wszyscy zasiedli do wspólnego posi∏ku 
– ˝yczàc sobie wszystkiego, co najlepsze
w Nowym Roku. 

A. B. 

Matki Bo˝ej Nauczycielki M∏odzie˝y na
warszawskich Siekierkach, który popro-
wadzi∏ wspólnà modlitw´. Nast´pnie
wszyscy prze∏amali si´ op∏atkiem i za-
siedli do wigilijnego sto∏u. Ale najwa˝-
niejszà cz´Êcià spotkania by∏ koncert
najpi´kniejszych kol´d i pastora∏ek pol-
skich w wykonaniu cz∏onków chóru,
który wzruszy∏ wszystkich zebranych
i wprowadzi∏ ich w prawdziwie Êwià-
teczny nastrój. 

A. B.

prze∏amali si´ op∏atkiem. Na zakoƒcze-
nie spotkania duet „Together Again”
wykona∏ kol´dy i pastora∏ki. 

K. H.



22grudnia 2005 r. w warszawskiej sie-
dzibie NOT przy ul. Czackiego spo-

tkali si´ cz∏onkowie Krajowego Zwiàzku
by∏ych ̊ o∏nierzy Polskich Si∏ Zbrojnych na
Zachodzie, by wspólnie Êwi´towaç zbli˝a-
jàcà si´ Wigili´. 

Gospodarzem spotkania by∏ prezes
KZb˚PSZnZ SStteeffaann  GGaawwlliikk, który przy-
wita∏ zaproszonych goÊci i cz∏onków zwiàz-
ku. W spotkaniu op∏atkowym brali udzia∏
m.in. gen. bryg. MMiicchhaa∏∏  GGuuttoowwsskkii, prezes
ZKRP i BWP gen. dyw. WWaacc∏∏aaww  SSzzkkllaarrsskkii,
attaché obrony Ambasady Królestwa Ni-
derlandów w Polsce p∏k MMaarriinnuuss  KKaammpphhuu--
iiss, szef sekretariatu attaché obrony Amba-
sady Francji w Polsce MMiirrooss∏∏aaww  PPrrzzeeddmmoojj--
sskkii, prezes Klubu KoÊciuszkowców p∏k
RRoommaann  NNooggaall, prezes Stowarzyszenia Ka-
walerów Orderu Wojennego Virtuti Mili-
tari Kombatantów Wojska Polskiego HHeenn--
rryykk  AAddaammoowwiicczz oraz cz∏onkinie Ârodowi-
ska „Oberlangen” z prezes MMaarriiàà  CCeeggiieell--
sskkàà. Urzàd do Spraw Kombatantów i Osób
Represjonowanych reprezentowali: za-
st´pca kierownika Urz´du, wiceminister
JJeerrzzyy  KKoozz∏∏oowwsskkii  oraz dyrektor Departa-
mentu Stowarzyszeƒ i Spraw Socjalnych
KKrrzzyysszzttooff  SSkkoolliimmoowwsskkii. 

Ust´pujàcy ze stanowiska attaché obro-
ny Ambasady Holandii p∏k Marinus Kam-
phuis w okolicznoÊciowym przemówieniu
podzi´kowa∏ KZb˚PSZnZ za wspó∏prac´,
wspomnia∏ te˝ o Polakach, którzy bohater-
sko zapisali si´ w historii Holandii – gen.
St. Maczku i gen. St. Sosabowskim. G∏os

zabra∏ równie˝ gen. M. Gutowski, który
podkreÊli∏, ˝e wszyscy, bez wzgl´du na
dzielàce nas ró˝nice, jesteÊmy Polakami
i to powinno byç dla nas najwa˝niejsze. 

Po ˝yczeniach, w Êwiàtecznej atmosfe-
rze, uczestnicy spotkania zasiedli do sto∏u.
Nie zabrak∏o równie˝ wspólnego Êpiewa-
nia kol´d. 

A. B. 

1155  ggrruuddnniiaa  ww OOppoolluu,, w kompleksie koszaro-
wym 10 Opolskiej Brygady Logistycznej im.
p∏k. Piotra Wysockiego w Opolu odby∏o si´
tradycyjne kombatanckie spotkanie op∏atko-
we zorganizowane przez Zarzàd Okr´gu
Zwiàzku Kombatantów RP i By∏ych Wi´êniów
Politycznych w Opolu. Podczas spotkania do-
konano uroczystego wr´czenia wyró˝nieƒ
oraz wyg∏oszone zosta∏y okolicznoÊciowe
przemówienia. Po prze∏amaniu si´ op∏atkiem
i z∏o˝eniu ̋ yczeƒ – gospodarze zaprosili zebra-
nych na Êwiàteczny posi∏ek.  

1155  ggrruuddnniiaa  ww WWaarrsszzaawwiiee w siedzibie Zarzà-
du Okr´gowego Zwiàzku Inwalidów Wojen-
nych RP odby∏o si´ spotkanie op∏atkowe.
W spotkaniu uczestniczyli cz∏onkowie Zwiàz-
ku oraz zaproszeni goÊcie, m.in. pe∏nomocnik
wojewody do spraw kombatantów i osób re-
presjonowanych oraz przedstawiciel WKU.
Uczestnicy spotkania prze∏amali si´ op∏at-
kiem i z∏o˝yli sobie ˝yczenia. Na zdj´ciu 
– przemawia prezes ZO ZIW w Warszawie Je-
rzy Jasiƒski. 

1199  ggrruuddnniiaa  ww WWaarrsszzaawwiiee, Zarzàd Ko∏a i Âro-
dowiska Oberlangen zorganizowa∏ doroczne
spotkanie op∏atkowe. Licznie stawi∏y si´ cz∏on-
kinie Êrodowiska, skupiajàcego Kobiety – ˚o∏-
nierzy Powstania Warszawskiego By∏ych Jeƒ-
ców Obozu Oberlangen. Obecni byli m.in.:
gen. Micha∏ Gutowski oraz prezes Zarzàdu
Okr´gu Warszawa Âwiatowego Zwiàzku ˚o∏-
nierzy Armii Krajowej p∏k Jerzy Wilgat. Kie-
rownik Urz´du do Spraw Kombatantów
i Osób Represjonowanych, minister Jan Turski
uhonorowa∏ Medalem „Pro Memoria” zas∏u-
˝one panie oraz – na r´ce przewodniczàcej Eu-
genii Marii Cegielskiej – ca∏e Ârodowisko. 

2200  ggrruuddnniiaa  ww WWaarrsszzaawwiiee, w siedzibie ZG
Zwiàzku Kombatantów RP i By∏ych Wi´êniów
Politycznych odby∏o si´ – zorganizowane
przez Rad´ Kombatantów Województwa Ma-
zowieckiego, pod patronatem Wojewody Ma-
zowieckiego – spotkanie op∏atkowe. Gospo-
darzami spotkania byli p∏k Józef KoleÊnicki 
– przewodniczàcy Rady oraz kapelan wojsko-
wy ks. mjr Zbigniew Kempa. Obecni byli: wi-
cewojewoda Maciej Sieczkowski, kierownik
Urz´du do Spraw Kombatantów i Osób Re-
presjonowanych, minister Jan Turski, pe∏no-

kkaa, pos∏owie MMiirrooss∏∏aaww  PPaawwllaakk  i AAnnddrrzzeejj
PPaa∏∏yyss, przewodniczàcy Wojewódzkiej Ra-
dy Kombatantów JJóózzeeff  LLiicchhnnoowwsskkii  i wice-
prezes Zarzàdu Okr´gowego ZKRP
i BWP JJaann  GGaarryycckkii. Referat o dzia∏alnoÊci
konspiracyjnej BCh wyg∏osi∏ prof. CCzzeess∏∏aaww
SSzzcczzeeppaaƒƒcczzyykk. 

Wojewoda udekorowa∏ bechowców z∏o-
tymi i srebrnymi Krzy˝ami Zas∏ugi, Meda-
lami „Pro Memoria” i „Opiekun Miejsc
Pami´ci Narodowej”. 

Nast´pnie prezes Adam Cecot z∏o˝y∏
wszystkim ˝yczenia Êwiàteczne i noworocz-
ne – i podzielono si´ op∏atkiem. Przy her-
bacie, ciastku i lampce szampana ˝yczono
sobie wzajemnie szcz´Êliwych Âwiàt Bo˝e-
go Narodzenia i najlepszego zdrowia oraz
wszelkiej pomyÊlnoÊci w Nowym, 2006 Ro-
ku. 

mjr W∏adys∏aw SOWA
Wiceprezes ZO OZ˚BCh Kielce

12grudnia 2005 r. odby∏o si´ plenarne
posiedzenie Zarzàdu Okr´gu Ogól-

nopolskiego Zwiàzku ˚o∏nierzy Batalio-
nów Ch∏opskich w Kielcach, z udzia∏em
prezesów kó∏ Z˚BCh. 

W pierwszej cz´Êci spotkania prezes Za-
rzàdu Okr´gu AAddaamm  CCeeccoott  poruszy∏ m.in.
tak wa˝ne kwestie, jak pomoc finansowa
dla kombatantów, awanse na stopnie ofi-
cerskie, upami´tnianie miejsc walk Bata-
lionów Ch∏opskich, ich dowódców i innych
zas∏u˝onych dzia∏aczy ruchu ludowego. 

Druga, uroczysta cz´Êç posiedzenia od-
by∏a si´ w sali kominkowej Wojewódzkie-
go Domu Kultury. Uczestniczyli w niej za-
proszeni goÊcie: WW∏∏ooddzziimmiieerrzz  WWóójjcciikk  
– Wojewoda Âwi´tokrzyski, wiceprezes
Zarzàdu Wojewódzkiego PSL JJóózzeeff  SSzzcczzee--
ppaaƒƒcczzyykk, wicemarsza∏ek woj. Êwi´tokrzy-
skiego JJóózzeeff  KKwwiieecciieeƒƒ, przewodniczàcy
sejmiku Êwi´tokrzyskiego SStteeffaann  PPaassttuusszz--

Kielce

Plany i ˝yczenia bechowców na 2006 rok
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Kalendarium op∏atkowe

To, co najwa˝niejsze... 
Fot. Agnieszka Boruszkowska

Fot. Agnieszka Boruszkowska

Podczas spotkania op∏atkowego KZb˚PSZnZ
przyby∏ych goÊci wita prezes zwiàzku, Stefan
Gawlik. Obok niego siedzà: gen. dyw. Micha∏
Gutowski, wiceminister Jerzy Koz∏owski i pre-
zes ZKRP i BWP – gen. dyw. Wac∏aw Szklar-
ski

Fot. Katarzyna Hoppe

Fot. Ewa Dumin

22000055
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mocnik wojewody do spraw kombatantów
i osób represjonowanych, prezesi najwi´k-
szych Êrodowisk i organizacji kombatanckich.
Spotkanie przebieg∏o w szczerej, serdecznej
atmosferze. Po wystàpieniach, wspólnej mo-
dlitwie i z∏o˝eniu ˝yczeƒ – uczestnicy wys∏u-
chali koncertu muzyki renesansowej w wyko-
naniu m∏odych muzyków. 

22  ssttyycczznniiaa  ww BBiiaa∏∏eejj  PPooddllaasskkiieejj, w siedzibie
Wojskowej Komendy Uzupe∏nieƒ, jak co roku,
odby∏o si´ uroczyste spotkanie cz∏onków Zwiàz-
ku By∏ych ˚o∏nierzy Zawodowych i Oficerów
Rezerwy Wojska Polskiego. Przemawiali m.in.:
prezes Zarzàdu Rejonowego ZB˚Z i ORWP
p∏k Mieczys∏aw Matusiak oraz komendant
WKU pp∏k dypl. Zbigniew Bojko – podsumo-
wali oni dzia∏alnoÊç cz∏onków Zwiàzku w Bia∏ej
Podlaskiej, który w kwietniu 2006 r. b´dzie ob-
chodzi∏ uroczyÊcie swoje 25-lecie. 

55  ssttyycczznniiaa  ww SSiieeddllccaacchh,,  z inicjatywy Zarzàdu
Ko∏a Miejskiego Zwiàzku Kombatantów RP
i BWP zorganizowano kombatanckie spotka-
nie op∏atkowe. Obecni byli: gen. W∏odzimierz
Zieliƒski, prezydent miasta – dr Miros∏aw Sy-
manowicz, starosta siedlecki – dr Henryk Bro-
dowski, wójt gminy Siedlce – Miros∏aw Bie-
niek, dowódca garnizonu – pp∏k Zdzis∏aw
Zwierz, komendant WKU – p∏k Jan Parol,
prezes SPK – Józef Jastrz´bski oraz przedsta-
wiciele ZIW, ZB˚Z i Oficerów Rezerwy WP,
Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Le-
karskiej i cz∏onkowie Powiatowej Rady Kom-
batanckiej. W spotkaniu uczestniczyli prezesi
gminnych kó∏ ZKRP i BWP z Ka∏uszyna,
Skórca i Sucho˝ebr. W pi´knie udekorowanej
sali WKU Siedlce, przy dêwi´kach kol´d, or-
kiestra wojskowa pod batutà kpt. Miros∏awa
Rytla rozpocz´∏a op∏atkowe spotkanie. Po po-
witaniu goÊci, prezes Ko∏a Miejskiego ZKRP
i BWP p∏k Antoni Sikorski poprosi∏ ks. kape-
lana mjr. Andrzeja Dziwulskiego o b∏ogos∏a-
wieƒstwo dla wszystkich kombatantów. Po
czym wszyscy zebrani podzielili si´ op∏atkiem
i sk∏adali sobie ˝yczenia. Na zakoƒczenie spo-
tkania op∏atkowego zrobiono wspólne, pa-
miàtkowe zdj´cie.

Oprac. E.D., K.H.

Na podstawie przekazanych pla-
nów, pochodzàcych ze Smithso-
nian Institution w Waszyngto-

nie, zostanie zbudowana replika naj-
s∏ynniejszego samolotu bombowego
z czasów II wojny Êwiatowej – „Libera-
tora” B-24J. Samolot, pilotowany przez
kapitana ZZbbiiggnniieewwaa  SSzzoossttaakkaa, kawalera
Krzy˝a Virtuti Militari, wraz z siedmio-
osobowà za∏ogà zosta∏ zestrzelony
w nocy z 14 na 15 sierpnia 1944 r. ko∏o
Bochni, w drodze powrotnej znad po-
wstaƒczej Warszawy. W tym roku jego
wierna kopia wzbogaci muzealnà eks-

Zdawien dawna Âwi´ta Bo˝ego
Narodzenia w Polsce to czas
dzielony z najbli˝szymi. Oddale-

nie od domu, od rodziny, prze˝ywane
jest wtedy szczególnie boleÊnie. Jak˝e
cz´sto udzia∏em Polaków by∏y Êwi´ta na
zes∏aniu, w wi´zieniach, w obozach... 

W grudniowy wieczór 2005 r. w Mu-
zeum Powstania Warszawskiego wspo-
mnieniami o obozowej Wigilii dzieli∏y
si´ WWaannddaa  BBrroosszzkkoowwsskkaa--PPiikklliikkiieewwiicczz
ps. „Wanda” i MMaarriiaa  CCeeggiieellsskkaa  ps.
„Anita”. Ich wojenne losy by∏y podob-
ne. Obie dzia∏a∏y w konspiracji, walczy-
∏y w Powstaniu i w grudniu 1944 r. trafi-
∏y do Oberlangen, nad granicà holen-
derskà. – Wigilia by∏a bardzo smutna 
– mówi∏a bardzo wzruszona pani Maria.
Ale mimo wszystko, mimo g∏odu, zim-
na, osamotnienia, wieczór w obozie
up∏ynà∏ na wspomnieniach i Êpiewaniu
kol´d. – Dzieli∏yÊmy si´ chlebem jak
op∏atkiem – doda∏a pani Wanda. 

„Zdarzy∏o si´ w 1944 roku...”

Wigilia w Oberlangen

Przekazanie dokumentacji
„Liberatora”
Minister obrony narodowej Rados∏aw Sikorski przekaza∏ Mu-
zeum Powstania Warszawskiego dokumentacj´ technicznà sa-
molotu „Liberator”. UroczystoÊç odby∏a si´ 22 grudnia 2005 r.
w Audytorium Jana Nowaka-Jezioraƒskiego w obecnoÊci licz-
nej grupy dziennikarzy. 

pozycj´, stanowiàc symbol ofiarnoÊci
lotników niosàcych pomoc Powstaniu
Warszawskiemu. 

E. Z.
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Fot. Jolanta Adamska
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Âwiadectwo historycznej prawdy

Audytorium im. Jana Nowaka-Jezio-
raƒskiego wype∏nili w wi´kszoÊci ludzie
m∏odzi, studenci i uczniowie, którzy
mieli okazj´ do rozmowy i zadawania
pytaƒ. By∏o to pierwsze spotkanie dys-
kusyjne z cyklu „Zdarzy∏o si´ w 1944 ro-
ku... ”. Kolejne odb´dà si´ w Muzeum
Powstania Warszawskiego w styczniu
i lutym. 

Ewa ZIÓ¸KOWSKA

Fot. Ewa Zió∏kowska

Fot. Ewa Zió∏kowska
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Poczàtek 1942 r. nie zapowiada∏ po-
prawy sytuacji bytowej Polaków ko-
czujàcych przez kolejnà zim´

w okrutnym kraju, gdzie g∏ód, mróz, pa-
smo rozleg∏ych szykan i braku minimalnej
choçby ˝yczliwoÊci ze strony tubylców
kszta∏towa∏y obraz bezlitosnej rzeczywi-
stoÊci. 

Wzmo˝ony wysi∏ek wojenny, po napa-
Êci Niemców na Zwiàzek Radziecki, spo-
wodowa∏ nasilenie propagandy sowieckiej
skierowanej przede wszystkim do wszyst-
kich przesiedleƒców, zw∏aszcza Polaków,
domagajàc si´ zwi´kszonego tempa w ka-
tor˝niczej pracy przy sukcesywnym ogra-
niczaniu racji ˝ywnoÊciowych. 

I oto nagle, jak grom z jasnego nieba
dotar∏a do zes∏aƒców, do nas  – wiadomoÊç
o zawartym porozumieniu mi´dzy rzàdami
– polskim na emigracji i sowieckim 
– o wznowieniu stosunków dyplomatycz-
nych w celu kontynuowania wspólnej wal-
ki przeciwko okupantom hitlerowskim. 

Fakt ten zainicjowa∏ nadziej´ przetrwa-
nia do rych∏ego powrotu do kraju. ˚ycie
jednak toczy∏o si´ nadal w niezmienio-
nych, trudnych warunkach, pomimo nie-
wielkiej pomocy materialnej z zagranicy.
Jedynym pocieszeniem dla nas m∏odych
ludzi by∏o otrzymanie wezwania do sta-
wienia si´ przed polskà Komisjà Poboro-
wà, efektem czego mia∏o byç formowanie
Wojska Polskiego. 

Po wielu tarapatach uda∏o mi si´ z koƒ-
cem lutego otrzymaç kart´ powo∏ania,
tzw. „powiestk´” do Wojska Polskiego, do
naszego wojska, które lokowano gdzieÊ
w zapad∏ej miejscowoÊci we wsi ¸ugowaja
na po∏udniu ZSRR, w odleg∏oÊci ok. 2 tys.
km. Pomimo srogiej zimy, na wiadomoÊç
o wojsku lata∏em jak oszala∏y, wo∏ajàc ra-
doÊnie na ca∏y g∏os: id´ do wojska, id´ do
polskiego wojska, id´ do naszego wojska. 

Nikt z miejscowych mieszkaƒców nie
móg∏ si´ nadziwiç mojej euforii, bowiem
dla Rosjan czy Kazachów pobór do woj-
ska by∏ równoznaczny z wyrokiem Êmierci
lub trwa∏ego kalectwa. By∏ to okres, gdy
setki tysi´cy ˝o∏nierzy gin´∏o na froncie
lub dostawa∏o si´ do niewoli niemieckiej,
z której rzadko kto powraca∏. 

Pobór do Czerwonej Armii odbywa∏ si´
w prosty sposób. Na okreÊlony dzieƒ do

Wspomnienie zes∏aƒca

U progu nadziei
rejonowego miasteczka zwo∏ywano kilka
tysi´cy poborowych. Po sprawdzeniu to˝-
samoÊci zebranych i licznych przemówie-
niach, wr´czono ka˝demu po kilkadzie-
siàt rubli, raczono dost´pnym tylko dla
nich gulaszem zwanym „pod˝arkiem”
i wyznaczano termin zg∏oszenia si´ na sta-
cji kolejowej, odleg∏ej oko∏o 30 km, skàd
odchodzi∏y transporty wojskowe. 

˚artowaliÊmy, ˝e najpierw dadzà im
pod˝arek, a potem z nich Niemcy zrobià
pod˝arek. Za otrzymane pieniàdze pra-
wie wszyscy kupowali spirytus (którego
nigdy nie brakowa∏o) i ruszali pojedynczo
lub grupowo w drog´. 

Pieszà w´drówk´ uniemo˝liwia∏ silny
mróz i olbrzymie zaspy Ênie˝ne, a wiejàcy
bez przerwy, szalejàcy wiatr spycha∏ idà-
cych z widocznego miejscami traktu.
Um´czeni drogà, rozgrzani spirytusem
cz´sto padali, a le˝àc zasypiali i po prostu
zamarzali. 

Nasza droga do stacji kolejowej by∏a
odmienna. Kazachowie wieêli nas sania-
mi po szeÊç osób. Konie bieg∏y na wyczu-
cie, poniewa˝ po goÊciƒcu nie by∏o Êladu.
Drog´ trzeba by∏o sobie przebijaç w wy-
sokich zaspach, co utrudnia∏o poruszanie
si´, a czas nagli∏. 

MarzliÊmy okropnie i pomimo sprzeci-
wu woênicy, co par´ kilometrów zatrzy-
mywaliÊmy sanie, biegajàc wokó∏ nich dla
rozgrzewki. 

Majàc na sobie starà, podartà gimna-
zjalnà kurteczk´, zmarz∏em do tego stop-
nia, ˝e nogi i r´ce stopniowo zacz´∏y od-
mawiaç mi pos∏uszeƒstwa. (...) 

W trakcie ca∏ej drogi, w chwilach zwàt-
pienia z pomocà przychodzi∏a mi Êwiado-
moÊç posiadania z∏otego medalika z wize-
runkiem Matki Boskiej. By∏a to jedyna
zachowana pamiàtka od momentu
chrztu. Wówczas chyba po raz pierwszy
doceni∏em wartoÊç modlitwy i przekona-
∏em si´, ˝e usilna wiara mo˝e zdzia∏aç cu-
da. 

Po tych wydarzeniach ostatecznie do-
tarliÊmy do celu podró˝y, gdzie czeka∏ na
nas zorganizowany kolejowy transport
wojskowy do 10 Dywizji Piechoty. 

Jerzy KOSTIUK

PPaann  JJaann  TTuurrsskkii
KKiieerroowwnniikk  UUrrzz´́dduu  ddss..  KKoommbbaattaannttóóww

ii  OOssóóbb  RReepprreessjjoonnoowwaannyycchh

SSzzaannoowwnnyy  PPaanniiee  MMiinniissttrrzzee,,  
Kombatanci, ˝o∏nierze Armii Krajo-

wej z Bia∏orusi, cz∏onkowie Stowarzy-
szenia ˚o∏nierzy AK, które prowadz´,
pragnà na Pana Ministra r´ce przeka-
zaç s∏owa wysokiego uznania dla pracy
wszystkich pracowników Urz´du do
Spraw Kombatantów i Osób Represjo-
nowanych. 

W tym szczególnym roku, który
przysporzy∏ Paƒstwu wiele dodatkowej
pracy, odczuliÊmy jeszcze wi´ksze,
a wr´cz szczególne, zatroskanie o nasze
sprawy. W tak trudnym dla Urz´du
czasie z powodu przypadajàcych rocz-
nic, obchodów 60. rocznicy zakoƒcze-
nia II wojny Êwiatowej i z tym po∏àczo-
nych wielu uroczystoÊci, a tak˝e przy-
znawaniem Medalu „Pro Memoria”
znaleêli Paƒstwo wiele czasu dla kom-
batantów z Bia∏orusi i ich spraw. Byli
Paƒstwo cierpliwi, serdeczni, ˝yczliwi. 

W tym roku 12 kombatantów z Bia-
∏orusi zosta∏o zaproszonych do wzi´cia
udzia∏u w maju w uroczystoÊciach cen-
tralnych w Polsce, które dla nas by∏y
niezapomnianym wspomnieniem, prze-
˝ycia wry∏y si´ w nasze historie, losy po-
szczególnych osób. Niecz´sto zdarzajà
si´ takie momenty, dlatego bardzo go-
ràco dzi´kujemy, ˝e Urzàd pami´ta∏
i o nas. 

Na Bia∏orusi stanowimy niema∏à
grup´ kombatantów, przyk∏adowo na
Grodzieƒszczyênie liczba nas przekra-
cza 650 osób (˝o∏nierze WP i AK). Ma-
my swoje problemy, dla nas trudne,
chorujemy, jesteÊmy coraz starsi, czuli-
Êmy si´ czasami zapomniani, mieliÊmy
czasem wàtpliwoÊci, czy ten nasz trud
tamtych dni nie by∏ daremny, trudno
nam ponosiç jeszcze do dziÊ ci´˝ary na
swoich barkach wielu niedogodnoÊci
nas dotykajàcych w obecnym czasie
w tutejszym terenie, ale jesteÊmy i do-
ceniamy ka˝dà chwil´, gest, s∏owo, tro-
sk´ Kraju o nas. (...) 

Weronika SEBASTIANOWICZ
Prezes Stowarzyszenia 

˚o∏nierzy Armii Krajowej
na Bia∏orusi
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20stycznia 2005 r. by∏ dla
nas dniem wielkiej straty
– odszed∏ Zdzis∏aw Jezio-

raƒski, u˝ywajàcy okupacyjnego na-
zwiska Jan Nowak, do którego póê-
niej stale dodawano okreÊlenie
„Kurier z Warszawy”. Jego ˝ycie nie
by∏o ∏atwe – wczeÊnie straci∏ ojca,
wraz z matkà i bratem Andrzejem
boryka∏ si´ z ró˝nymi trudnoÊciami,
przede wszystkim finansowymi. Po
ukoƒczeniu studiów ekonomicznych
pozosta∏ na Uniwersytecie Adama
Mickiewicza w Poznaniu jako asy-
stent szeroko znanego teoretyka
ekonomii, profesora Edwarda Tay-
lora i przez dwa lata (do wybuchu
wojny) pod jego kierunkiem przy-
gotowywa∏ prac´ doktorskà. 

W czasie okupacji od razu w∏àczy∏
si´ w Warszawie do pracy konspira-
cyjnej. Powierzano Mu coraz po-
wa˝niejsze zadania, w tym przewo-
˝enie meldunków Komendy G∏ów-
nej ZWZ-AK za granic´ do Londy-
nu, do Sztabu Naczelnego Wodza.
By∏y to wyprawy niebezpieczne, wy-
magajàce du˝ej odwagi, wytrwa∏oÊci
i wysi∏ku fizycznego. Ostatnià oku-
pacyjnà podró˝ powrotnà – z Lon-
dynu do kraju – odby∏ tu˝ przed wy-
buchem Powstania Warszawskiego.
W nocy z 25 na 26 lipca 1944 r.
przetransportowano Go samolotem
Dakota, który w drodze powrotnej
zabra∏ do Anglii uzyskane przez
polski wywiad cz´Êci niemieckiej ra-
kiety V-2. 

Walczy∏ w Powstaniu. Prowadzi∏
angloj´zyczne audycje w radiostacji
„B∏yskawica”. Dalsze rozkazy zno-
wu wiod∏y Go za granic´, tym razem
ju˝ z ˝onà Jadwigà „Gretà”. 

Po zakoƒczeniu wojny najpierw
osiad∏ w Londynie. W 1948 r. roz-
poczà∏ prac´ w Polskiej Sekcji BBC.
Jednak Jego powojenna dzia∏alnoÊç
to przede wszystkim kierowanie
z Monachium rozg∏oÊnià polskà Ra-
dia Wolna Europa (1952-1975). Nie
mo˝na przeceniç wp∏ywu i znacze-

Rok temu zmar∏ Kurier z Warszawy

nia prowadzonych przez Niego au-
dycji dla wspó∏czesnych dziejów
Polski. Dla Niego zresztà by∏ to te˝
okres sta∏ego „podziemnego” kon-
taktu z krajem i Êwietnego oriento-
wania si´ we wszystkich sprawach. 

Po przeniesieniu si´ do Waszyng-
tonu dzia∏a∏ dalej z w∏aÊciwym Mu
zapa∏em i intensywnoÊcià. Utrzymy-
wa∏ kontakty z Polonià. Jako dorad-
ca Rady Bezpieczeƒstwa Narodo-
wego USA mia∏ zapewniony wst´p
do Bia∏ego Domu, a podczas poby-
tów w Rzymie – jak sam wspomina∏
– Ojciec Âwi´ty Jan Pawe∏ II zawsze
przyjmowa∏ Go z wielkà serdeczno-
Êcià. 

Dzi´ki wielkim zmianom, które
zasz∏y po 1989 r., móg∏ wreszcie od-
wiedziç Polsk´. By∏ owacyjnie wita-
ny. Mieszka∏ nadal w Waszyngtonie,
ale przyje˝d˝a∏ doÊç cz´sto. Swoje
uwagi wyg∏asza∏ w sobotnich audy-
cjach radiowych zatytu∏owanych
„Polska z oddali”. 

Na prze∏omie lat 1998 i 1999 ukaza-
∏o si´ nowe wydanie obszernej, wielo-
tomowej, znanej na ca∏ym Êwiecie
„Encyclopaedia Britannica”. Przeglà-
dajàc has∏o „II wojna Êwiatowa”, Jan
Nowak-Jezioraƒski stwierdzi∏, ˝e nie
ma w nim ˝adnej wzmianki o udziale
i dokonaniach Polaków. Za poÊred-
nictwem przyjació∏ mieszkajàcych
w Londynie (m.in. prof. Jana Ciecha-
nowskiego) zaczà∏ dochodziç, co si´
sta∏o z meldunkami nadsy∏anymi
z kraju do Sztabu Naczelnego Wo-
dza, które i on sam te˝ przewozi∏. 
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Wspomnienie: Jan Nowak-Jezioraƒski (1913, w∏asc. 1914-2005)

Podczas uroczystoÊci kombatanckich w Cen-
tralnej Bibliotece Wojskowej. Jedno z ostat-
nich zdj´ç Jana Nowaka-Jezioraƒskiego

Okaza∏o si´, ˝e po wojnie zosta∏y
przekazane do archiwów brytyjskich
i tam Êlad po nich zaginà∏. Pytajà-
cym odpowiadano w SIS i archi-
wach, ˝e pewnie („wybiórczo” – jak
mówi∏ Pan Jan) uleg∏y spaleniu. To
znowu mówiono, ˝e jako „ma∏o
wa˝ne” zosta∏y zniszczone, ale ˝ad-
nego protoko∏u w tej sprawie nie
odnaleziono. 

Jan Nowak-Jezioraƒski napisa∏ na
ten temat obszerny artyku∏ do pary-
skich „Zeszytów Historycznych”
(1999, nr 128), poruszy∏ go tak˝e
w audycji „Polska z oddali”, ubole-
wajàc, ˝e brak dowodów, które mo-
g∏yby potwierdziç nasz udzia∏
w wojnie wywiadowczej, poczynajàc
od „Enigmy”, po rozpracowanie taj-
nej niemieckiej broni rakietowej 
V-1 i V-2, zak∏adów produkujàcych
uzbrojenie dla Rzeszy, nowych ty-
pów samolotów i ∏odzi podwod-
nych, a tak˝e meldunków o ruchach
wojsk niemieckich. 

Cz´Êç z tych materia∏ów odnala-
z∏a si´ jednak w kraju. By∏y to
przede wszystkim mikrofilmy
z okresu paêdziernik 1941 – czer-
wiec 1944 r. Biura Studiów Przemy-
s∏owych Oddzia∏u II KG ZWZ/AK
(przechowane przez szefa tego Biu-
ra Adama Mickiewicza „Konrada”,
„Telesfora” i jego ˝on´ Hann´). Ca-
∏à spraw´ przedstawi∏ Jan Nowak-
-Jezioraƒski w wydanej w 2000 r.
ksià˝ce „Fakty, wydarzenia, opi-
nie”. Jej rozdzia∏ IV nosi znamien-
ny tytu∏ „Zrabowana chwa∏a wojen-
na”. 

Powzià∏ wtedy tak˝e myÊl powo∏a-
nia wspólnej komisji polsko-brytyj-
skiej, z∏o˝onej z historyków i archi-
wistów, która prowadzi∏aby poszu-
kiwania materia∏ów o polskich do-
konaniach wywiadowczych. Kwe-
rend´ prowadzono by nie tylko
w archiwach brytyjskich, ale tak˝e
innych paƒstw europejskich oraz
w Stanach Zjednoczonych, dokàd
Londyn wysy∏a∏ cenniejsze informa-

Fot. Archiwum



cje „do wiadomoÊci”. W wyniku tej
inicjatywy w 2000 r. takà komisj´
utworzono. Jej honorowym prze-
wodniczàcym zosta∏ Jan Nowak-Je-
zioraƒski. 

W 2002 r. Jan Nowak powróci∏ na
sta∏e do kraju i zamieszka∏ w War-
szawie, swoim rodzinnym mieÊcie.
Jego prawà r´kà by∏ – tak jak
i w poprzednich latach – wnuk pro-
fesora Edwarda Taylora, mecenas
Jacek Taylor (w latach 1997-2001
kierownik Urz´du ds. Kombatan-
tów i Osób Represjonowanych). On
to za∏atwia∏ wszystkie sprawy i czu-
wa∏ nad zdrowiem Pana Jana, które,
niestety, zacz´∏o si´ coraz bardziej
pogarszaç. Niewiele pomaga∏y po-
byty w szpitalu. S∏ab∏y te˝ si∏y, choç
nie przestawa∏ si´ w∏àczaç, nieraz
z wielkim wysi∏kiem, do ró˝nych
wa˝nych dokonaƒ, jak na przyk∏ad
otwarcie Muzeum Powstania War-
szawskiego. 

Nie doczeka∏ wyników swej ostat-
niej cennej inicjatywy, tj. wydania
ksià˝ki sumujàcej ustalenia komisji.
Uroczysta promocja pierwszego to-
mu tej ksià˝ki, zatytu∏owanego
„Polsko-brytyjska wspó∏praca wy-
wiadowcza podczas II wojny Êwiato-
wej. Ustalenia Polsko-Brytyjskiej
Komisji Historycznej” odby∏a si´
1 wrzeÊnia 2005 r., siedem miesi´cy
po Jego Êmierci. 

Jan Nowak-Jezioraƒski od wcze-
snej m∏odoÊci s∏u˝y∏ krajowi, przez
dziesi´ciolecia walczàc o jego wy-
zwolenie. Najpierw, w latach wojny,
jako ˝o∏nierz AK i kurier, a potem
jako dyrektor rozg∏oÊni radiowej,
która zza „˝elaznej kurtyny” prze-
mo˝nie oddzia∏ywa∏a na myÊli
i uczucia Polaków. Dzi´ki niez∏om-
nej postawie, dzi´ki temu, ˝e roda-
kom mówi∏ zawsze prawd´, zdoby∏
sobie ogromny autorytet moralny.
We wrzeÊniu 2002 r. napisa∏: Po
pi´çdziesi´ciu kilku latach mog´
znowu patrzeç na Polsk´ z bliska
i dzieliç jej los.

Danuta ST¢PNIEWSKA 
i Bo˝ena MATERSKA 

1111  wwrrzzeeÊÊnniiaa  ww ZZaakkooppaanneemm – za wieloletnià dzia∏al-
noÊç spo∏ecznà oraz godnà naÊladowania postaw´
patriotycznà – dr Wincenty Galica, lekarz radiolog, zo-
sta∏ uhonorowany nagrodà „Lutecja 2005” Stowarzy-
szenia Polskich Autorów, Dziennikarzy i T∏umaczy
w Europie z siedzibà w Pary˝u. „Lutecja” przyznawa-
na jest od 1996 r. osobom i instytucjom, za wybitne
osiàgni´cia na polu inicjatyw polonijnych, dzia∏alnoÊç
publicystycznà i literackà, spo∏ecznà oraz ca∏okszta∏t
osiàgni´ç naukowych lub twórczych. Uhonorowany
nià Wincenty Galica jest dzia∏aczem spo∏ecznym.
W wojnie obronnej 1939 r. dowódca 1 Plutonu,
5 Kompanii w 1 Pu∏ku Strzelców Podhalaƒskich, od
1940 r. cz∏onek ruchu oporu na Podhalu. Wi´zieƒ
aresztów „Palace” w Zakopanem – w czasie II wojny
siedziby gestapo, w Tarnowie oraz niemieckich obo-
zów koncentracyjnych w Auschwitz, Mauthausen-
-Gusen i Sachsenhausen. M.in. wspó∏za∏o˝yciel
i cz∏onek Zwiàzku Podhalan; wspó∏organizator uro-
czystego pogrzebu Heleny Sikorskiej (ma∏˝onki gen.
W∏. Sikorskiego) w Zakopanem w 1972 r.; g∏ówny or-
ganizator i fundator Muzeum M´czeƒstwa w willi „Pa-
lace” w Zakopanem. 

1166  wwrrzzeeÊÊnniiaa  ww LLuubblliinniiee mieszkaƒcy miasta, w∏adze,
m∏odzie˝ i dyrekcja Zespo∏u Szkó∏ Elektronicznych,
harcerze Hufca ZHP, liczne poczty sztandarowe oraz
Orkiestra Garnizonowa, przybyli przed pomnik Obroƒ-
ców Lublina, aby w 66. rocznic´ obrony miasta od-
daç ho∏d poleg∏ym w walce o Lublin. Przyby∏ych po-
wita∏ jeden z obroƒców, p∏k W∏adys∏aw Rokicki. Dele-
gacje lubelskich organizacji i przedstawicieli miasta
oraz m∏odzie˝y z∏o˝y∏y na p∏ycie pomnika wiàzanki
kwiatów. UroczystoÊci poprzedzi∏a Msza Êw. odpra-
wiona w intencji Obroƒców Lublina w koÊciele p.w.
Êw. Franciszka. 

1166  wwrrzzeeÊÊnniiaa  ww WWaarrsszzaawwiiee, na zaproszenie ministra
Êrodowiska Tomasza Podgajniaka i Dyrektora General-
nego Lasów Paƒstwowych Janusza Dawidziuka, przy-
by∏ do Ministerstwa Ârodowiska kierownik Urz´du do
Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych – mi-
nister Jan Turski. Obaj ministrowie udekorowali kilku-
nastu leÊników kombatantów i zas∏u˝onych w upami´t-
nianiu polskiego czynu zbrojnego urz´dników tego re-
sortu Medalami „Pro Memoria”. Z tej okazji prezes ho-
norowy Zbigniew Zieliƒski (by∏y kierownik UdSKiOR) –
w dowód uznania za jego prac´ spo∏ecznà w Ârodowi-
sku LeÊników Kombatantów na terenie kraju – otrzy-
ma∏ od swoich podopiecznych leÊników honorowe od-
znaczenie – szabl´ z dedykacjà. Administracja Lasów
Paƒstwowych szczególnà opiekà otacza swoich by-
∏ych pracowników – kombatantów, którzy walczyli na
wszystkich frontach II wojny Êwiatowej. 

1177--1188  wwrrzzeeÊÊnniiaa  ww LLuubblliinniiee odby∏y si´ uroczystoÊci
zwiàzane z 66. rocznicà agresji sowieckiej na Polsk´.
Delegaci w∏adz województwa i miasta, stowarzyszeƒ
kombatanckich, poczty sztandarowe, m∏odzie˝
i mieszkaƒcy Lublina spotkali si´ przy symbolicznej
Mogile Katyƒskiej na cmentarzu wojskowym przy ul.
Bia∏ej. OkolicznoÊciowe przemówienie wyg∏osi∏a pre-
zes Rodziny Katyƒskiej Danuta Malonowa. Nast´pnie
z∏o˝ono kwiaty i zapalono znicze. Kolejne uroczysto-
Êci rocznicowe mia∏y miejsce przy Pomniku Matki Sy-
biraczki. OkolicznoÊciowe wystàpienie wyg∏osi∏ wice-
prezydent Lublina Krzysztof Micha∏kiewicz. Delegacje
wojewody lubelskiego, w∏adz miasta, organizacji
kombatanckich z∏o˝y∏y wieƒce oraz zapalono znicze.
W uroczystoÊci bra∏ udzia∏ m.in. poczet sztandarowy
Zwiàzku Sybiraków Oddzia∏ w Lublinie: Henryka Wro-
na, Anna Buczek i Jerzy Jussis. Nast´pnie delegacje
z∏o˝y∏y wieƒce przy pomniku Marsza∏ka Pi∏sudskiego
na pl. Litewskim. Cz´Êcià obchodów by∏o te˝ spotka-
nie w sali posiedzeƒ Rady Miasta, podczas którego
referat pt. „Okupacja sowiecka polskich Kresów
Wschodnich 1939-1941 a postawa ludnoÊci cywil-
nej” wyg∏osi∏ dr Janusz K∏apeç. Obchody zakoƒczy∏y
si´ 18 wrzeÊnia Mszà Êw. w intencji ofiar agresji so-
wieckiej 17 wrzeÊnia 1939 r. – poleg∏ych i zamordo-
wanych ˝o∏nierzy Wojska Polskiego, Korpusu Ochro-
ny Pogranicza, policjantów, Polaków zmar∏ych na ze-
s∏aniu i wygnaniu. Na zdj´ciu: uroczystoÊci przy Po-
mniku Matki Sybiraczki. 

1188  wwrrzzeeÊÊnniiaa  ww MMaakkoowwiiee  MMaazzoowwiieecckkiimm odby∏a si´
uroczystoÊç ods∏oni´cia pomnika „Chwa∏a Poleg∏ym
Saperom” i nadania parkowi miejskiemu nazwy „Park
Sapera”. Monument poÊwi´ci∏ ks. kmdr Leon Szot,
Kanclerz Kurii Polowej. UroczystoÊç odby∏a si´ w ra-
mach obchodów 60. rocznicy operacji rozminowy-
wania kraju. Mszy Êw. polowej na Rynku przewodni-
czy∏ ks. kmdr Leon Szot. Kazanie wyg∏osi∏ ks. p∏k
Krzysztof Wyl´˝ek, kapelan polskich saperów. Po
Mszy Êw. uczestnicy uroczystoÊci przemaszerowali
do „Parku Sapera”, gdzie ods∏oni´to pomnik „Chwa∏a
Poleg∏ym Saperom”. Przed pomnikiem odby∏ si´ Apel
Poleg∏ych i z∏o˝ono kwiaty. W ramach uroczystoÊci,
w siedzibie Starostwa Powiatowego odby∏a si´ sesja
popularnonaukowa nt. „Saperzy Wojska Polskiego
w operacji rozminowania kraju na ziemi makowskiej”.
Pomnik „Chwa∏a Poleg∏ym Saperom” zosta∏ wzniesio-
ny z inicjatywy samorzàdu Makowa Mazowieckiego
i Stowarzyszenia Saperów Polskich. 

1188  wwrrzzeeÊÊnniiaa  ww WWaarrsszzaawwiiee, w 61. rocznic´ Powstania
Warszawskiego, w koÊciele Matki Bo˝ej Królowej Pol-
skich M´czenników odprawiona zosta∏a Msza Êw.
w intencji poleg∏ych ˝o∏nierzy Pu∏ku Armii Krajowej
„Baszta” i Innych Mokotowskich Oddzia∏ów Powstaƒ-
czych oraz zmar∏ych po wojnie. Podczas uroczysto-
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Wsesji udzia∏ wzi´li: m∏odzie˝
szkolna z P∏ocka, Gostynina,
Blichowa, zaproszeni goÊcie

oraz kombatanci. 
Wyg∏aszajàc w imieniu organizatorów

s∏owo wst´pne, Tadeusz Albin powie-
dzia∏: – Rok 2005 jest rokiem, w którym
obchodziliÊmy 60. rocznic´ zakoƒczenia 
II wojny Êwiatowej. O wojnie powiedziano
i napisano ju˝ bardzo wiele, niemniej
p∏ockie Êrodowisko kombatanckie chce
raz jeszcze te wydarzenia przypomnieç,
zw∏aszcza m∏odzie˝y. Z okupantami wal-
czy∏ ca∏y naród, bo wojna by∏a totalna,
rozwinà∏ si´ ruch konspiracyjny z Armià
Krajowà na czele. Ostatecznie koalicja an-
tyhitlerowska zwyci´˝y∏a i niezaprzeczalny
wk∏ad w zwyci´stwo mia∏a Armia Krajo-
wa, a szczególnie jej wywiad, polscy kryp-
tolodzy, Polskie Si∏y Zbrojne na Zacho-
dzie, 1 i 2 Armia WP, idàca ze Wschodu. 

W ramach sesji wyg∏oszone zosta∏y
trzy wyk∏ady: 
1. „Armia Krajowa jako zbrojne rami´
Polskiego Paƒstwa Podziemnego w la-
tach 1939-45” – prelegent dr Henryk Pi-
skunowicz, historyk z Warszawy; 
2. „Organizacje konspiracji poakowskiej
w latach 1945-54 i ich walka o suweren-
noÊç paƒstwa” – prelegent Jacek Paw∏o-
wicz, pracownik naukowy IPN; 
3. „Dzia∏alnoÊç konspiracyjna polskiego
ruchu ludowego w latach 1940-45”
– prelegent dr Janusz Gmitruk, dyrek-
tor Muzeum Polskiego Ruchu Ludowe-
go w Warszawie. 

Dr HH..  PPiisskkuunnoowwiicczz dokona∏ przeglà-
du dzia∏alnoÊci polskiego ruchu, lecz
skupi∏ si´ na dzia∏aniach Armii Krajo-
wej, a szczególnie jej wywiadu. – Armia

Krajowa dzia∏a∏a nie tyko na terenie Pol-
ski. Istnia∏y placówki akowskie na W´-
grzech, na Litwie i ¸otwie. Istnia∏ ekstery-
torialny okr´g „Berlin”. Istnia∏ inspekto-
rat „Odra”, który swym zasi´giem obej-
mowa∏ skupiska oflagów, stalagów i Êro-
dowisk polskich robotników przymuso-
wych w Niemczech. Istotnà rol´ w dzia-
∏alnoÊci AK mia∏ wywiad, który w bilan-
sie wojny by∏ niestety pomijany. Organi-
zowany przez sztab Naczel-
nego Wodza, obejmowa∏
wszystkie kraje, znajdujàce
si´ pod okupacjà niemiec-
kà i niektóre kraje neutral-
ne. Istnia∏ na terenach
okupowanej Polski i tere-
nach przyfrontowych.
O wadze polskiego wywia-
du Êwiadczy Raport Pol-
sko-Brytyjskiej Komisji Hi-
storycznej, który mówi, ˝e
Polacy byli stronà, infor-
mujàcà sojuszników naj-
pe∏niej i najwierniej. (...) 

JJaacceekk  PPaaww∏∏oowwiicczz  omówi∏ dzia∏alnoÊç
organizacji niepodleg∏oÊciowych po ro-
ku 1945 na pó∏nocno-zachodnim Ma-
zowszu. – Rok 1945 przyniós∏ nadziej´ na
zakoƒczenie wojny, a jednoczeÊnie – nie-
pokój o przysz∏oÊç. Z jednej strony oba-
wiano si´ zbrodni, jakie mogà jeszcze po-
pe∏niç Niemcy, z drugiej zaÊ obawiano si´
zachowania Armii Czerwonej. Po przej-
Êciu linii frontu, posuwajàce si´ tu˝ za
nim NKWD w asyÊcie niedawnych cz∏on-
ków Armii Ludowej rozpocz´∏y areszto-
wania ˝o∏nierzy Armii Krajowej. Oni, za-
skoczeni falà aresztowaƒ, zakonspirowali
broƒ i zacz´li ukrywaç si´ ma∏ymi grupka-

mi w okolicach P∏ocka, P∏oƒska, Sierpca,
Lipna, M∏awy, Rypina. Nie podejmowali
˝adnych akcji zbrojnych. Reagowali je-
dynie na próby aresztowaƒ. Cz´Êç by-
∏ych ˝o∏nierzy AK w P∏ocku si´ ujawni-
∏a. Inni odmówili i weszli w sk∏ad po-
wstajàcych organizacji: Polski Zwiàzek
Powstaƒczy, Ruch Oporu Armii Krajo-
wej (ROAK), Narodowe Si∏y Zbrojne,
Narodowe Zjednoczenie Wojskowe.
Organizacje te zasilali te˝ ˝o∏nierze
z Batalionów Ch∏opskich. Celem ich
walki by∏o zwalczanie w∏adzy komuni-
stycznej. Walk´ prowadzili w systemie
dzia∏aƒ patroli bojowych – przeciwko
cz∏onkom PPR, funkcjonariuszom UB,
MO, konfidentom. Oprócz bojowej 
– prowadzono dzia∏alnoÊç propagando-
wà, poprzez rozlepianie og∏oszeƒ czy
rozrzucanie ulotek. Ci partyzanci ukry-
wali si´ w bunkrach leÊnych lub urzà-
dzanych pod budynkami. By∏y przeciw-
ko nim organizowane ob∏awy przez od-
dzia∏y Korpusu Bezpieczeƒstwa We-
wn´trznego, UB, MO. Wobec ludnoÊci

cywilnej, podejrzanej o pomoc party-
zantom, stosowano terror. Aresztowani
przechodzili okrutne Êledztwo z tortura-
mi, koƒczàce si´ cz´sto Êmiercià. W Re-
jonowych Sàdach Wojskowych zapada∏y
wyroki, skazujàce na wieloletnie wi´zie-
nie i bardzo cz´sto na kar´ Êmierci w od-
niesieniu do przywódców. Jako przyk∏ad
mo˝na podaç wyroki z pokazowego pro-
cesu z lipca 1950 roku: Stefan Bronar-
ski „Roman” – pi´ciokrotna kara Êmier-
ci, Stefan Majewski „Szczepan” – sze-
Êciokrotna kara Êmierci, Jan Przyby∏ow-
ski „Onufry” – trzykrotna kara Êmierci,
Jerzy Wierzbicki „Dodek” – czterokrot-
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Âwiadectwo historycznej prawdy

Sesja historyczna w P∏ocku

Walczyli 
o Wolnà i Niepodleg∏à
23 listopada 2005 r. odby∏a si´ w P∏ocku, w siedzibie Zespo∏u Szkó∏
Ekonomiczno-Kupieckich – sesja historyczna „Udzia∏ Narodu Polskie-
go i jego Si∏y Zbrojnej – w kraju i poza krajem – w pokonaniu III Rze-
szy niemieckiej i póêniejsza walka o suwerennoÊç paƒstwa”. Sesja
zorganizowana przez Zarzàd Obwodu ÂZ˚AK w P∏ocku i Towarzystwo
Przyjació∏ Armii Krajowej, odbywa∏a si´ pod honorowym patronatem
marsza∏ka województwa mazowieckiego – Adama Struzika.

Sesja historyczna ÂZ˚AK i TPAK w P∏ocku. Od lewej: mgr Ja-
cek Paw∏owicz, dr Henryk Piskunowicz, dr Janusz Gmitruk,
prezes E. Muszyƒski, prezes L. Mossakowski, mgr B. Ryma-
szewski (TPAK), mgr Tadeusz Albin



na kara Êmierci, Wiktor Stryjewski
„Cacko” – trzydziestooÊmiokrotna kara
Êmierci, Jan Nowak „Korab” – dwukrot-
na kara Êmierci, Stanis∏aw Lewandow-
ski – do˝ywotnie wi´zienie. 

Wi´kszoÊç skazanych opuÊci∏a wi´zie-
nia w koƒcu 1956 roku, a ostatni dopie-
ro latem 1964 r. Okaleczeni psychicznie
i fizycznie, po odbyciu d∏ugoletnich wy-
roków, wychodzili z wi´zieƒ nie bardzo
majàc gdzie wracaç. Próbowali odnaleêç
swoje miejsce w ˝yciu, byli jednak nadal
szykanowani i przeÊladowani. Mieli
trudnoÊci z kontynuowaniem nauki,
uzyskaniem mieszkania, pracy. Pomijani
w awansach zawodowych, zastraszani
przez SB, zmuszani do wspó∏pracy – ˝y-
li jako obywatele II kategorii. Szacunek
i uznanie przynios∏a im dopiero „rewo-
lucja bez rewolucji” w 1989 r. 

Dr JJ..  GGmmiittrruukk  nawiàza∏ w swej prelek-
cji do historii ruchu ludowego, który
w okresie II wojny Êwiatowej w∏àczy∏ si´
do dzia∏alnoÊci konspiracyjnej. Ruch
ten, okreÊlany ogólnie kryptonimem
ROCH, jednoczy∏ dawne Stronnictwo
Ludowe, a szczególnie m∏odzie˝ z orga-
nizacji „Wici” i „Siew” oraz inne, po-
mniejsze. ROCH wy∏oni∏ w 1940 r. or-
ganizacj´ wojskowà: Ch∏opska Stra˝
(CH¸OSTRA), przemianowanà wiosnà
1941 roku na Bataliony Ch∏opskie.
W za∏o˝eniach zbrojnej dzia∏alnoÊci
BCh by∏a ochrona ludnoÊci wiejskiej
wobec przymusu okupanta do oddawa-
nia tzw. kontyngentów z rolnej produk-
cji, ochrona wiejskiej m∏odzie˝y przed
wywo˝eniem na przymusowe roboty do
Niemiec, ochrona przed wysiedlaniem,
jak to mia∏o miejsce na Zamojszczyênie.
G∏ówne akcje to bitwy: pod Wojdà, Za-
borecznem, w lasach Janowskich, Lip-
skich, Puszczy Solskiej. Komendantem
G∏ównym by∏ FFrraanncciisszzeekk  KKaammiiƒƒsskkii, któ-
ry w latach 1943 i 1944 wspó∏pracowa∏
zbrojnie z Armià Krajowà. 

W czasie sesji zosta∏y wr´czone m∏o-
dzie˝y dyplomy za udzia∏ w konkursie
„˚o∏nierz polski na frontach II wojny
Êwiatowej i jego wk∏ad w pokonanie 
III Rzeszy niemieckiej”. 

Nieoficjalnà cz´Êç spotkania uÊwietni∏
wyst´p Harcerskiego Zespo∏u PieÊni
i Taƒca „Dzieci P∏ocka”. 

Tadeusz ALBIN

11  ppaaêêddzziieerrnniikkaa  ww WWaarrsszzaawwiiee – Rembertowie odby∏a
si´ uroczystoÊç nadania imienia gen. Augusta Emila
Fieldorfa „Nila” rondu przed bramà g∏ównà Akademii
Obrony Narodowej. UroczystoÊç zorganizowana zo-
sta∏a przez Rad´ i Zarzàd Dzielnicy Rembertów, para-
fi´ p.w. Matki Boskiej Zwyci´skiej oraz Akademi´
Obrony Narodowej. 

11  ppaaêêddzziieerrnniikkaa  wwee  WWrroocc∏∏aawwiiuu, w Sanktuarium Golgo-
ty Wschodu u Ojców Redemptorystów odby∏ si´ ob-
rz´d religijno-patriotyczny, poÊwi´cony symboliczne-
mu pogrzebowi czaszek Polaków pomordowanych
w Katyniu w 1940 r., a przekazanych parafii Matki Bo-
˝ej Pocieszenia przez Zak∏ad Medycyny Sàdowej Aka-
demii Medycznej we Wroc∏awiu. 

99  ppaaêêddzziieerrnniikkaa  ww SSaavvaannnnaahh, stan Georgia, USA – mia∏
miejsce pogrzeb szczàtków gen. Kazimierza Pu∏a-
skiego. W Katedrze Êw. Jana Biskup Polowy WP gen.
bryg. Tadeusz P∏oski przewodniczy∏ uroczystej Mszy
Êw. w intencji gen. Pu∏askiego. Uczestniczyli w niej
m. in. przedstawiciele w∏adz paƒstwowych RP, s∏u˝b
dyplomatycznych, Stowarzyszenia Szwadronu Jazdy
RP, Klubu Weterana 9 Pu∏ku Strzelców Konnych oraz
Polonia amerykaƒska. Po Mszy Êw. w procesji ˝a∏ob-
nej, w której uczestniczyli mieszkaƒcy miasta w stro-
jach historycznych i pododdzia∏ „kadetów Pu∏askie-
go”, trumn´ ze szczàtkami Genera∏a na lawecie ar-
matniej przewieziono do odnowionego grobu. Przy
grobie, w intencji bohatera Polski i Stanów Zjedno-
czonych, modlili si´: Biskup Polowy WP, duchowni
ewangelicki i prawos∏awny oraz przedstawiciel juda-
izmu. Nast´pnie z∏o˝ono wieƒce, a organizatorzy uro-
czystoÊci odczytali proklamacj´ dotyczàcà przyj´cia
gen. Pu∏askiego do Georgia Military Hall of Frame. 
10 paêdziernika Biskup Polowy WP poÊwi´ci∏ odno-
wiony grób i odrestaurowany pomnik gen. Pu∏askiego
w Savannah. 

55  ppaaêêddzziieerrnniikkaa  ww LLuubblliinniie odby∏o si´ Walne Zgroma-
dzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Lubelskiego Od-
dzia∏u Zwiàzku Sybiraków. Otworzy∏ je prezes Oddzia-
∏u, Józef Lis. Po wprowadzeniu sztandaru, odegraniu
Hymnu Sybiraków i chwili skupienia dla oddania ho∏-
du zmar∏ym – prezes Lis z∏o˝y∏ sprawozdanie z prze-
biegu kadencji. Nast´pnie sprawozdania z∏o˝yli prze-
wodniczàcy: Komisji Rewizyjnej – Jan Sankowski
oraz Sàdu Kole˝eƒskiego – Walerian Wysocki. Walne
Zgromadzenie udzieli∏o absolutorium ust´pujàcemu
Zarzàdowi. Wybrano 13-osobowy Zarzàd na cztero-
letnià kadencj´ oraz Komisje Statutowe. Prezesem
Oddzia∏u zosta∏ Witold KoleÊnik, wiceprezesami: Kry-
styna Mateuszuk i Tadeusz Skoczylas, sekretarzem
Jan Adolf Urnia˝. 

Oprac. A.B.
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Ciàg dalszy ze str. 17

Êci dokonano ods∏oni´cia i poÊwi´cenia tablicy ˚o∏-
nierzom polskim poleg∏ym na wszystkich frontach
1939-1945. 

1199  wwrrzzeeÊÊnniiaa  ww WWaarrsszzaawwiiee, w Katedrze Polowej Woj-
ska Polskiego wikariusz generalny Biskupa Polowego
odprawi∏ Msz´ Êw. w intencji Emilii Malessy, ps.
„Marcysia” – ˝o∏nierza AK, tragicznej postaci czasów
stalinowskich. Doczesne szczàtki Emilii Malessy wy-
dobyto z grobu na cmentarzu Bródnowskim i w urnie
przeniesiono je przed o∏tarz katedry. Po Mszy Êw.
urna spocz´∏a w nowym grobie na warszawskich Po-
wàzkach. W homilii ks. ˚arski przypomnia∏ postaç
Emilii Malessy. 

1199  wwrrzzeeÊÊnniiaa  ww WWaarrsszzaawwiiee na Ursynowie zebrali si´
m.in. ˝o∏nierze Powstania Warszawskiego i rodzina
Jana Rodowicza „Anody”. Tego dnia pó∏torakilome-
trowy odcinek ul. Jana Roso∏a zmieni∏ nazw´ na Ro-
dowicza „Anody” – ˝o∏nierza batalionu „ZoÊka”,
uczestnika akcji pod Arsena∏em, aresztowanego
w Wigili´ 1948 r. przez funkcjonariuszy Minister-
stwa Bezpieczeƒstwa Publicznego, zmar∏ego dwa
tygodnie póêniej – najprawdopodobniej wypchni´-
tego przez okno aresztu. 

2222  wwrrzzeeÊÊnniiaa  ww RRooggooêênniiccyy odby∏a si´ uroczystoÊç
w∏àczenia kamienio∏omu, stanowiàcego cz´Êç by∏e-
go hitlerowskiego obozu koncentracyjnego Gross-
-Rosen, do Muzeum Gross-Rosen – w celu upa-
mi´tnienia miejsca kaêni tysi´cy wi´êniów z ca∏ej
Europy. W uroczystoÊci uczestniczy∏ kierownik
Urz´du do Spraw Kombatantów i Osób Represjono-
wanych, minister Jan Turski. 

2244  wwrrzzeeÊÊnniiaa  ww ¸̧ooddzzii ods∏oni´to pierwszy w Polsce
pomnik Aleksandra Kamiƒskiego – harcmistrza,
twórcy Szarych Szeregów, ˝o∏nierza AK, autora
ksià˝ki „Kamienie na szaniec”, profesora Uniwersy-
tetu ¸ódzkiego. Ods∏oni´cia monumentu dokona∏a
córka Kamiƒskiego, Ewa Rzetelska-Feleszko. 

3300  wwrrzzeeÊÊnniiaa  ww WWaarrsszzaawwiiee, w sali konferencyjnej ZG
ZKRP i BWP, konsul Ambasady Federacji Rosyjskiej
Dmitrij Niesterow dokona∏ w obecnoÊci prezesa ZG
ZKRP i BWP gen. dyw. Wac∏awa Szklarskiego oraz
przewodniczàcego Konwentu Polsko-Bia∏orusko--
Rosyjskiego Mariana Walczaka – aktu dekoracji me-
dalem jubileuszowym 30-osobowej grupy „Synów
Pu∏ku”. Medal ten zosta∏ ustanowiony w 2004 r. mo-
cà dekretu Prezydenta FR dla uczczenia 60. roczni-
cy zwyci´stwa w Wielkiej Wojnie Ojczyênianej
1941-1945. Medal otrzymali m.in.: przewodniczàcy
Rady Krajowej „Synów Pu∏ku”, kmdr prof. Józef
Czerwiƒski; sekretarz Rady Krajowej Jan Ryszard
Sempka i in. 



Ceremoni´ nadania imienia rozpocz´-
to 16 listopada 2005 r. Mszà Êw. w ko-

Êciele Matki Bo˝ej Ró˝aƒcowej w Piasecz-
nie, gdzie w obecnoÊci m∏odzie˝y, rady pe-
dagogicznej i zaproszonych goÊci nastàpi-
∏o poÊwi´cenie szkolnego sztandaru. Na-
st´pnie wszyscy udali si´ w uroczystym po-
chodzie do gmachu gimnazjum. 

Po ceremonialnym przekazaniu sztan-
daru dyrektorowi szko∏y Kazimierzowi
Olkowskiemu oraz m∏odzie˝y gimnazjal-
nej, która obieca∏a godnie reprezentowaç
imi´ szko∏y, nastàpi∏ kolejny ponios∏y mo-
ment spotkania – powitanie goÊci, w tym
goÊci honorowych, uczestników Powstania
Warszawskiego, m.in. Wojciecha Militza

– prezesa Ârodowiska ˚o∏nierzy Pu∏ku
AK „Baszta” i Innych Mokotowskich Od-
dzia∏ów Powstaƒczych oraz wiceprezesa
Eugeniusza Tyrajskiego; Stanis∏awa Kra-
l-Leszczyƒskiego – przewodniczàcego
G∏ównej Komisji Rewizyjnej ZPW, Witali-
sa Hoppe – cz∏onka Komisji Rewizyjnej
ZPW, ¸ucji Bia∏ob∏ockiej – przewodni-
czàcej Komisji Rewizyjnej Ko∏a nr 5 AK
Gàtyƒ w Piasecznie oraz Feliksa Araka –
honorowego cz∏onka Muzeum Powstania
Warszawskiego. 

W uroczystoÊci wzi´li udzia∏ m.in. tak-
˝e wicedyrektor Muzeum Powstania
Warszawskiego – ¸ucja Konopka, kroni-
karz Piaseczna – Jerzy Dusza, przedsta-

wiciele w∏adz lokalnych, dyrektorzy pia-
seczyƒskich szkó∏ i przedszkoli oraz kom-
batanci. 

Gra˝yna Or∏owska, wiceprzewodniczà-
ca rady miejskiej, odczyta∏a akt nadania
imienia szkole i przekaza∏a go na r´ce dy-
rektora gimnazjum. 

Nast´pnie okolicznoÊciowe przemówie-
nie wyg∏osi∏a wicedyrektor szko∏y AAlliiccjjaa
SStt´́ppiieeƒƒ, która podkreÊli∏a, ˝e wybór Po-
wstaƒców Warszawy na Patrona Gimna-
zjum nr 1 jest ho∏dem dla tych wszystkich,
którzy uwa˝ali udzia∏ w Powstaniu za dzie-
jowy obowiàzek i starali si´ spe∏niç go jak
najlepiej, oddajàc cz´sto swoje ˝ycie. (...)
m∏odzi ludzie nie muszà dziÊ pi´knie umie-

Wybór miejsca uroczystoÊci nie by∏
przypadkowy, gdy˝ to w∏aÊnie w tym

mieÊcie przed 10 laty wszystko si´ zacz´∏o.
15 grudnia 1995 r., z inicjatywy p∏k. Tade-
usza Czerkawskiego dosz∏o do spotkania
przedstawicieli 9 szkó∏, którzy zadecydowa-
li o utworzeniu Klubu Szkó∏ Monte Cassi-
no, dzia∏ajàcego pod patronatem Stowa-
rzyszenia By∏ych ˚o∏nierzy Polskich Si∏
Zbrojnych na Zachodzie „Karpatczycy”. 

Na jubileuszowe uroczystoÊci zaprosze-
nie przyj´li nasi przyjaciele – Karpatczycy
oraz przedstawiciele Urz´du ds. Komba-
tantów i Osób Represjonowanych – p∏k Jan
Ozga i pp∏k Wies∏aw Misztal. Dowództwo
Wojsk Làdowych reprezentowa∏ p∏k Lech
Pietrzak. Obecni byli przedstawiciele w∏adz
samorzàdowych WrzeÊni, na czele ze staro-
stà. Przyby∏y delegacje 23 szkó∏. 

W pierwszym dniu sejmiku mia∏o miej-
sce spotkanie uczestników oraz rozstrzy-
gni´cie konkursów og∏oszonych z okazji
jubileuszu. 

Dzieƒ drugi rozpoczà∏ si´ od z∏o˝enia
kwiatów przed pomnikiem Dzieci Wrze-
siƒskich. Przedstawiciele szkó∏ oraz zapro-
szeni goÊcie przeszli do koÊcio∏a farnego,
gdzie zosta∏a odprawiona uroczysta Msza
Êw. w intencji Ojczyzny i tych, którzy wal-
czyli o jej wolnoÊç. Nast´pnie poczty sztan-
darowe i wszyscy uczestnicy udali si´ na
cmentarz parafialny, gdzie z∏o˝ono kwiaty
na grobie gen. Abrahama i odczytano

Apel Poleg∏ych. Uroczystà opraw´ zapew-
nia∏a orkiestra i Kompania Honorowa
Wojska Polskiego. 

Dalsze uroczystoÊci odby∏y si´ we Wrze-
siƒskim Domu Kultury, gdzie 25 sztanda-
rów szkó∏ zosta∏o odznaczonych Medalem
„Pro Memoria”. W zwiàzku z jubileuszem
– tym samym Medalem „Pro Memoria”
oraz Medalem „Za Zas∏ugi dla Obronno-
Êci Kraju” udekorowano 47 nauczycieli,
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Szko∏y – spadkobiercy tradycji

Piaseczno

Imi´ Patrona zobowiàzuje
Wybór patrona Gimnazjum nr 1 w Piasecznie nie by∏ wyborem ∏atwym.
O ostatecznym rezultacie zadecydowa∏y konsultacje przeprowadzone wÊród
ca∏ej szkolnej spo∏ecznoÊci, w wyniku których podj´to w listopadzie 2004 r.
decyzj´ najw∏aÊciwszà – bohaterami i wzorem do naÊladowania dla uczniów
Gimnazjum nr 1 zostali wybrani Powstaƒcy Warszawy. 

W dniach 25-27 listopada 2005 r. we WrzeÊni odby∏ si´ IV M∏odzie˝owy Sej-
mik Szkó∏ Karpackich, po∏àczony z obchodami 10-lecia Klubu Przyjació∏,
Szkó∏ i Organizacji Monte Cassino. Pod swój goÊcinny dach uczestników
sejmiku przyjà∏ Bogdan Nowak, dyrektor Zespo∏u Szkó∏ Politechnicznych 
im. Bohaterów Monte Cassino we WrzeÊni.

IV M∏odzie˝owy Sejmik Szkó∏ Karpackich – WrzeÊnia 2005

Karpatczycy, m∏odzie˝, patriotyzm...

Dyrektor Departamentu Wojskowego
UdSKiOR p∏k Jan Ozga dekoruje Medalem
„Pro Memoria” sztandar szko∏y

P∏k Tadeusz Czerkawski otrzymuje na pamiàt-
k´ obraz – dar od harcerzy. Obok stoi Maria
Szczepaniec – prezes Stowarzyszenia Klubu
Przyjació∏ Szkó∏ i Organizacji Monte Cassino



raç, ale mogà pi´knie ˝yç, budujà swojà
przysz∏oÊç w oparciu o idea∏y Patrona. 

W imieniu Powstaƒców, prezes Woj-
ciech Militz wyrazi∏ nadziej´, ˝e m∏odzie˝
Gimnazjum nr 1 w Piasecznie b´dzie pie-
l´gnowaç pami´ç o Powstaniu, a bohater-
stwo m∏odych ludzi, tych którzy walczyli
o wolnà Polsk´, nie b´dzie zapomniane. 

Po uroczystym Êlubowaniu klas pierw-
szych i wyprowadzeniu sztandaru nastàpi-
∏o wr´czenie nagród laureatom konkursu
z wiedzy o Powstaniu Warszawskim. 

Nast´pnie m∏odzie˝ w strojach z epoki,
w scenerii zniszczonej Warszawy, przed-
stawi∏a sceny z ˝ycia okupowanej i walczà-
cej stolicy. Widzowie mogli obejrzeç te˝
fragmenty filmów dokumentalnych o bo-
haterach tamtych dni. Wyst´pom towarzy-
szy∏ chór Êpiewajàc powstaƒcze pieÊni. (...) 

Rocznica nadania imienia Powstaƒców
Warszawy na sta∏e zagoÊci w kalendarzu
wydarzeƒ Gimnazjum nr 1 w Piasecznie,
ten dzieƒ b´dzie co roku najpi´kniejszà
lekcjà historii. 

Ewa GROCHOCKA

13grudnia 2005 r. w Urz´dzie do Spraw
Kombatantów i Osób Represjonowa-

nych odby∏a si´ uroczystoÊç, podczas której
wr´czono Medale „Pro Memoria”, przyznane
decyzjà Kierownika UdSKiOR. Otrzymali je:
dr Lucyna Kuliƒska – pracownik naukowy
Uniwersytetu Jagielloƒskiego, zajmujàcy si´
badaniami dot. zbrodni pope∏nionych na Pola-
kach w II wojnie Êwiatowej, autorka licznych
opracowaƒ naukowych i publikacji dotyczà-
cych stosunków polsko-ukraiƒskich; prof.
Edward Prus – ˝o∏nierz Polskich Plutonów
Samoobronnych, autor ponad 20 ksià˝ek hi-
storycznych, licznych publikacji i prac nauko-
wych, organizator ˝ycia kombatanckiego oraz
W∏adys∏aw Kubów – dzia∏acz stowarzyszeƒ
kombatanckich i kresowych, organizator kon-
ferencji i sympozjów naukowych, wspó∏twórca
wystaw, imprez i uroczystoÊci patriotycznych,
autor ksià˝ek i opracowaƒ o tematyce histo-
rycznej. Medale „Pro Memoria” przyznano
te˝ dr. Wiktorowi Poliszczukowi, znanemu
i cenionemu badaczowi stosunków polsko-
-ukraiƒskich oraz Szczepanowi Siekierce –
dzia∏aczowi kresowemu i kombatanckiemu,
prezesowi ZG Stowarzyszenia Upami´tniania

Ofiar Zbrodni Ukraiƒskich Nacjonalistów.
Obaj Panowie nie mogli jednak przybyç na
uroczystoÊç. 

Aktu dekoracji Medalem „Pro Memoria”
dokona∏ p∏k Miros∏aw Sulej. Obecni byli rów-
nie˝: p∏k Boles∏aw Mieczkowski, przewodni-
czàcy Rady Krajowej Ârodowiska ˚o∏nierzy
Polskich Oddzia∏ów Samoobrony z Kresów
Po∏udniowo-Wschodnich II RP, wnioskodaw-
ca odznaczeƒ oraz dr Jacek Wilczur – historyk
i politolog, cz∏onek Prezydium Polskiej Unii
Ofiar Nazizmu. A. B. 

29 grudnia ub. r. Medalem „Pro Memo-
ria” zosta∏o odznaczone Miasto P∏ock.

Inicjatorem uhonorowania by∏ Marek Gajew-
ski, przewodniczàcy Porozumienia Organiza-
cji Kombatanckich w P∏ocku. Medal dla P∏oc-
ka wr´czy∏ zast´pca kierownika Urz´du do
Spraw Kombatantów i Osób Represjonowa-
nych, wiceminister Jerzy Koz∏owski na r´ce
prezydenta P∏ocka, Miros∏awa Milewskiego.
Prezydent podzi´kowa∏ w imieniu spo∏eczno-
Êci miasta za otrzymane odznaczenie oraz
podkreÊli∏, ˝e dla wszystkich wzorem sà kom-
batanci: – Dajà nam przyk∏ad, jak byç dobrym
cz∏owiekiem, Polakiem, patriotà. K. H. 

8listopada 2005 r. w Zespole Szkó∏ im. Piotra
Wysockiego w Warszawie odby∏a si´ uroczy-

stoÊç z okazji Âwi´ta Niepodleg∏oÊci. Uczniowie
zaprezentowali zaproszonym goÊciom – przed-
stawicielom Zwiàzku Wi´êniów Politycznych
Okresu Stalinowskiego oraz cz∏onkom Spo-
∏ecznego Komitetu „Pami´ç i Trwanie” z Hali-
nà Bazylewskà, sekretarz Komitetu na czele 
– wyst´p artystyczny, przygotowany pod kierun-
kiem nauczycielek Teresy Góry i Ma∏gorzaty
Koz∏owskiej. Na cz´Êç artystycznà spotkania
z∏o˝y∏y si´ m.in. piosenki wojskowe i powstaƒ-
cze oraz epizody sceniczne przypominajàce
przebieg II wojny Êwiatowej, najwi´ksze zbrod-
nie przeciwko narodowi polskiemu, przeciw
Polakom, którzy m´˝nie walczyli o niepodle-
g∏oÊç. Uczniowie nawiàzali tak˝e do historii po-
wojennej, kiedy to nasz kraj dosta∏ si´ na 44 la-
ta pod rzàdy sowieckie, a za wrogów uznawano
tych, którzy nie chcieli zapomnieç o wolnej Pol-
sce. Nasta∏ czas przeÊladowaƒ, wi´zieƒ, wywó-
zek w g∏àb Rosji i skrytobójczych morderstw. 

Na zakoƒczenie uroczystoÊci Halina Bazy-
lewska wraz z dyrektorem Szko∏y Jolantà Mali-

nowskà-Bednarskà otworzy∏y wystaw´ pamià-
tek po wi´êniach politycznych w latach 1944-
1956, zorganizowanà dzi´ki pomocy by∏ych
wi´êniów okresu stalinowskiego. 

Nale˝y podkreÊliç, ˝e uczniowie Szko∏y opie-
kujà si´ grobami zamordowanych wi´êniów
i ˝o∏nierzy, które znajdujà si´ na pobliskim
cmentarzu Bródnowskim oraz Pomnikiem
Krzy˝em wybudowanym na grobach 34 ˝o∏nie-
rzy Polskiego Paƒstwa Podziemnego straconych
w latach 1944-1956. 

K. H.
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Wyró˝nieni Medalem „Pro Memoria”

którzy w swojej pracy szczególnà uwag´
zwracajà na patriotyczne wychowanie m∏o-
dzie˝y. 29 osób wyró˝niono Krzy˝em Pa-
miàtkowym 3 DSK. 

Nast´pnie p∏k Tadeusz Czerkawski ode-
bra∏ tytu∏ Honorowego Prezesa Klubu,
który otrzyma∏ jako wyraz wdzi´cznoÊci
Rodziny Szkó∏ Karpackich za wieloletnià
i wszechstronnà opiek´, jakà otacza∏ m∏o-
dzie˝ ze szkó∏ zrzeszonych w Klubie. Uro-
czystoÊci patriotyczne uÊwietni∏ wyst´p
uczniów z Zespo∏u Szkó∏ Politechnicznych
we WrzeÊni. 

Po oficjalnej cz´Êci sejmiku uczestnicy
udali si´ na Strzelnic´ w Podstolicach,
gdzie czeka∏y: ognisko, goràce kie∏baski
oraz tradycyjna ˝o∏nierska grochówka.
Wieczór zakoƒczono andrzejkowym spo-
tkaniem w Zespole Szkó∏ Politechnicz-
nych. Zaproszeni goÊcie zwiedzili nowo-
czesny budynek szko∏y, m∏odzie˝ bawi∏a
si´ na dyskotece. Ostatni dzieƒ sejmiku to
wyjazd do Gniezna, zwiedzanie katedry
i udzia∏ we Mszy Êw. 

IV M∏odzie˝owy Sejmik Szkó∏ Karpac-
kich by∏ okazjà do spotkania si´, wymiany
doÊwiadczeƒ, umocnienia wi´zi ∏àczàcej
Karpatczyków i spadkobierców idei pa-
triotyzmu polskich bohaterów walk o nie-
podleg∏oÊç. 

Maria SZCZEPANIEC
Prezes Stowarzyszenia Klubu Przyjació∏

Szkó∏ i Organizacji Monte Cassino

Pami´ç i prawda historyczna

Od lewej: dr Lucyna Kuliƒska, p∏k Miros∏aw Su-
lej, p∏k Boles∏aw Mieczkowski, dr Jacek Wilczur,
prof. Edward Prus i W∏adys∏aw Kubów

Fot. Agnieszka Boruszkowska

Cz∏onkowie Spo∏ecznego Komitetu „Pami´ç
i Trwanie” oraz Zwiàzku Wi´êniów Politycznych
Okresu Stalinowskiego podczas uroczystoÊci
szkolnych w Zespole Szkó∏ im. Piotra Wysockiego

Fot. Katarzyna Hoppe

Wiceminister Jerzy Koz∏owski wr´cza na r´ce
prezydenta P∏ocka Medal „Pro Memoria”

Fot. Dorota Pi∏at

Odznaczenie dla Miasta P∏ocka

Warszawa

Pami´tamy i trwaç b´dziemy... 



W2005 roku Zwiàzek M∏odocianych Wi´êniów Politycz-
nych lat 1944-1956 „Jaworzniacy” obchodzi∏ 15-lecie

swego dzia∏ania. 
We wrzeÊniu 1990 r. powsta∏o w ramach Zwiàzku Wi´êniów

Politycznych Okresu Stalinowskiego Ârodowisko „Jaworznia-
cy”, nast´pnie powsta∏ Zwiàzek M∏odocianych Wi´êniów Poli-
tycznych lat 1944-1956 „Jaworzniacy”, który zosta∏ zarejestro-
wany w sàdowym rejestrze stowarzyszeƒ. 

11 grudnia 2005 r. w Bazylice Âwi´tego Krzy˝a zosta∏a od-
prawiona Msza Êwi´ta w intencji zmar∏ych i ˝yjàcych Jaworz-
niaków. 

Stawili si´ Jaworzniacy z ca∏ego kraju i nawet z zagranicy 
(z USA). By∏o 12 pocztów sztandarowych. GoÊciem Jaworz-
niaków by∏ Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Kazimie-
rza Marcinkiewicza – Mariusz B∏aszczak, który przekaza∏ pi-
semne pozdrowienia i ˝yczenia w imieniu premiera i w∏asnym. 

Po nabo˝eƒstwie Jaworzniacy spotkali si´ na wspólnym
obiedzie, podzielili si´ op∏atkiem, sk∏adajàc sobie ˝yczenia
Êwiàteczne i noworoczne. 

Juliusz GERUNG
Prezes Zarzàdu G∏ównego

Zwiàzku M∏odocianych Wi´êniów 
Politycznych lat 1944-1956 „Jaworzniacy”

APEL DO „TOBRUKCZYKÓW”

Wgrudniu 2006 roku przypada 65. rocznica walk w obronie 
Tobruku. 

ChcielibyÊmy tym uroczystoÊciom nadaç rang´ godnà Jubileuszu,
w którym wszyscy – w ró˝nych formach, osobiÊcie lub duchowo – b´-
dziemy uczestniczyli. 

Niestety, w zwiàzku z naszà zmniejszajàcà si´ aktywnoÊcià spo∏ecz-
nà, wynikajàcà g∏ównie z praw s∏usznego ju˝ wieku, zaniechaliÊmy
w ostatnim czasie systematycznych kontaktów tak bezpoÊrednich, jak
i korespondencyjnych. 

Stàd, korzystajàc z uprzejmoÊci Redakcji „Kombatanta”, apelujemy
do Was Kole˝anki i Koledzy o przes∏anie lub telefoniczne przekazanie
za poÊrednictwem Departamentu Wojskowego UdSKiOR informacji 
o aktualnych danych adresowych ˝o∏nierzy – uczestników walk w obro-
nie Tobruku i o Gazal´ w 1941 r. 

Adres do korespondencji: 
Urzàd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych
Departament Wojskowy
ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa 
„Tobruk”
e-mail: Slawomir.Lukasik@udskior.gov.pl
nr. tel. kontaktowego – 022 661 87 81, tel/faks 022 661 87 47

Z ˝o∏nierskim pozdrowieniem
Antoni LIPKA

Prezes Ârodowiska ˚o∏nierzy 2 Polskiego Korpusu KZB˚PSZnZ

Wystawa sk∏ada si´ z dwóch cz´Êci.
Pierwsza to graficzny zapis wspo-

mnieƒ autora z udzia∏u w walkach 1 Dy-
wizji Pancernej, druga zaÊ to kilkadziesiàt
kolorowych rysunków przedstawiajàcych
histori´ jazdy polskiej, od wojów Mieszka I,
po u∏anów z 1939 r. 

Bohdan Samulski urodzi∏ si´ 6 wrze-
Ênia 1920 r. w Warszawie. Jako dziewi´t-
nastoletni ch∏opiec uczestniczy∏ w kampa-
nii wrzeÊniowej, po której dosta∏ si´ do
niewoli niemieckiej. Od 1941 r. by∏ wi´-
ziony w specjalnym obozie jenieckim dla

polskich podchorà˝ych w Nadrenii, skàd
po nieudanej próbie ucieczki wcielony zo-
sta∏ do specjalnej, karnej kompanii dla
uciekinierów (tzw. „B∏´kitna Kompa-
nia”). W 1943 r. uciek∏ po raz drugi i do-
tar∏ do Belgii, gdzie uczestniczy∏ w ruchu
oporu, a nast´pnie walczy∏ w szeregach
1 Polskiej Dywizji Pancernej gen. Macz-
ka. Po wojnie ukoƒczy∏ studia architekto-
niczne w Królewskiej Akademii Sztuk
Pi´knych w Brukseli. (...) Jest autorem
i wspó∏autorem licznych projektów i re-
alizacji architektonicznych, m.in. pa∏acu
gubernatora Konga Belgijskiego
w Léopoldville, g∏ównej siedziby Crédit
Communal de Belgique w Brukseli.
W latch 1963-75 reprezentowa∏ biuro
Lambrichsa w Kinszasie (Zair), gdzie m.in.
jako wspólnik projektowa∏ Banque Belge
d’Afrique i Institut National de Sécurité
Sociale oraz transformacj´ by∏ego Pa∏acu

Gubernatora na Parlament. Po przejÊciu
na emerytur´ zajà∏ si´ malarstwem i gra-
fikà, m.in. obecnie przygotowuje cykl
plansz graficznych poÊwi´conych 1 Dywi-
zji Pancernej. 

Bohdan Samulski za zas∏ugi wojenne
odznaczony zosta∏ m.in. Orderem Virtuti
Militari (V), Krzy˝em Walecznych, Krzy-
˝em Kampanii WrzeÊniowej 1939 roku,
Krzy˝em Czynu Bojowego Polskich Si∏
Zbrojnych na Zachodzie, 1939-45 Star,
France-Germany Star, Victory Medal. 

Zbigniew JUDYCKI
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Wystawa prac Bohdana Samulskiego w Vaudricourt

Pancerniak, architekt, artysta
W Galerii Malarstwa i Rzeêby Pol-
skiej w Vaudricourt we Francji mo˝-
na zwiedzaç sta∏à ekspozycj´ prac
artystycznych in˝. arch. Bohdana
Samulskiego z Belgii, by∏ego ˝o∏nie-
rza 1 Dywizji Pancernej gen. Stani-
s∏awa Maczka.

15-lecie „Jaworzniaków”



Wpiàtà rocznic´ Êmierci uczczono
pami´ç drugiego po Florianie

Marciniaku Naczelnika Szarych Szere-
gów, dowódcy Akcji pod Arsena∏em 
(26 III 1943 r.), dh. hm. Stanis∏awa Bro-
niewskiego „Orszy” (1915-2000). 

30 grudnia 2005 r. odby∏y si´ uroczy-
stoÊci, w których uczestniczyli: córka 
St. Broniewskiego Hanna Trojanowska
i syn Witold Broniewski, przedstawiciele

Rady Ochrony Pami´ci Walk i M´czeƒ-
stwa, Rady Naczelnej i Zarzàdu G∏ów-
nego Stowarzyszenia Szarych Szeregów. 

UroczystoÊci rozpocz´∏o ods∏oni´cie
tablicy pamiàtkowej w Weso∏ej, w domu
Fundacji „Gniazdo Rodzinne”, w któ-
rym Naczelnik sp´dzi∏ ostatnie miesiàce
˝ycia. 

Nast´pnie z∏o˝ono wieƒce i wiàzanki
kwiatów na grobie Stanis∏awa Broniew-

skiego „Orszy”, znajdujàcym si´
w Kwaterze Armii Krajowej na Cmen-
tarzu Wojskowym na warszawskich Po-
wàzkach. 

UroczystoÊci zakoƒczy∏a Msza Êw.
rocznicowa w koÊciele Wizytek, której
przewodniczy∏ ks. Stefan Wysocki. 

Red. 
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W piàtà rocznic´ Êmierci hm. Stanis∏awa Broniewskiego „Orszy”

Uczczono pami´ç 
Naczelnika Szarych Szeregów

Napis na pomniku g∏osi: Leç nasz Orle w górnym p´dzie/ S∏a-
wie, Polsce, Êwiatu s∏u˝ (fragment „Warszawianki”) oraz

˚o∏nierzom Polskim – Powstaƒcom Listopadowym, internowanym
w 1831 r. – budowniczym drogi przez Gór´ Che∏mskà – Rodacy”.
Pomnik usytuowany jest w pobli˝u wejÊcia do Sanktuarium Ma-
ryjnego, powsta∏ zaÊ z inicjatywy wielu stowarzyszeƒ pozarzàdo-
wych, w∏adz Koszalina i osób prywatnych z Koszalina i Sianowa. 

UroczystoÊç rozpocz´∏a si´ odegraniem hymnu paƒstwowego.
OkolicznoÊciowe przemówienia wyg∏osili: Ryszard Pilich – pre-
zes Civitas Christiana; prezydent Koszalina Miros∏aw Mikietyƒ-
ski i bp Kazimierz Nycz – ordynariusz koszaliƒsko-ko∏obrzeski.
Salw´ honorowà odda∏a kompania Wojska Polskiego, a orkie-
stra zaprezentowa∏a koncert melodii patriotycznych i wojsko-
wych. Na zakoƒczenie zabrzmia∏a „Rota”. 

Warto przypomnieç, ze oko∏o 1000-osobowa grupa powstaƒ-
ców przebywa∏a w obozie internowania w Sianowie (podobno
mieÊci∏ si´ na zapleczu fabryki zapa∏ek, przy ul. Siennej). Byli to
g∏ównie powstaƒcy z pow. przasnyskiego, którzy wczeÊniej wi´-
zieni byli w twierdzy w Grudziàdzu. Po zakoƒczeniu robót dro-
gowych cz´Êç z nich wyemigrowa∏a do Francji, Anglii i USA,
cz´Êç wróci∏a w rodzinne strony, a niektórzy w˝enili si´ i osiedli
na Ziemi Koszaliƒskiej, m.in. w Sianowie, Karlinie i Wyszewie.
Ówczesne w∏adze zezwala∏y na zamieszkanie w ma∏ych miastach
i na wsiach, aby „mieç ich na oku”. 

Twórcà pomnika jest rzeêbiarz Zygmunt Wujek, mieszkajàcy
ponad 40 lat w Koszalinie. Na Ziemi Koszaliƒskiej jest ponad
200 pomników jego autorstwa. 

Bernard KONARSKI

UroczystoÊci przy Pomniku poprzedzi∏a Msza Êw. w Archika-
tedrze Lubelskiej, którà w intencji ofiar zbrodni katyƒskiej

odprawi∏ ks. abp Boles∏aw Pylak. 
Po przemówieniach okolicznoÊciowych nastàpi∏a ceremonia

ods∏oni´cia Pomnika, w której uczestniczyli: prezydent Lublina
Andrzej Pruszkowski, Sekretarz Generalny Rady Ochrony Pa-
mi´ci Walk i M´czeƒstwa Andrzej Przewoênik, Komendant
Nadbu˝aƒskiego Oddzia∏u Stra˝y Granicznej gen. Marek Domi-
niak, dowódca Garnizonu Lublin p∏k Bogus∏aw Kalwas, 
Komendant Woje-
wódzki Policji
insp. Franciszek
Dudek, wicedy-
rektor Okr´gowej
S∏u˝by Wi´ziennej
pp∏k S∏awomir
Mosteƒczuk, Zbi-
gniew Laskowski
– syn oficera za-
m o r d o w a n e g o
w Charkowie, pre-
zes Stowarzyszenia Rodzina Katyƒska w Lublinie Danuta Malo-
nowa – córka oficera zamordowanego w Katyniu. 

Pomnik Ofiar Katynia poÊwi´ci∏ ks. abp Boles∏aw Pylak; na-
st´pnie odczytano Apel Poleg∏ych a kompania wojska odda∏a
salw´ honorowà. 

We Mszy Êw. i uroczystym ods∏oni´ciu Pomnika uczestniczy∏o
40 pocztów sztandarowych. W poczcie sztandarowym lubelskie-
go Oddzia∏u Zwiàzku Sybiraków uczestniczyli: Henryka Wrona,
¸ucja Roskosz i Cezary Grzybek.

Oprac. red. na podstawie materia∏ów
przygotowanych przez 

Krystyn´ MATEUSZUK przy wspó∏pracy 
Henryki WRONY

ze Zwiàzku Sybiraków Oddzia∏ Lublin

Lublin

Ofiarom zbrodni katyƒskiej
Koszalin

„Droga do WolnoÊci”
Pomnik powstaƒców listopadowych 
W pi´knej, zimowej scenerii ods∏oni´to w Koszalinie 
29 listopada 2005 r., u podnó˝a Góry Che∏mskiej – po-
mnik „Droga do WolnoÊci”. G∏az ponad 2,5-metrowej wy-
sokoÊci z okolicznoÊciowym napisem, krzy˝em i Or∏em
z bràzu upami´tnia powstaƒców listopadowych, którzy
po kl´sce powstania zostali internowani i w latach 1833-
35 pracowali przy budowie drogi z Koszalina do Sianowa. 

11 grudnia 2005 r. w Lublinie zosta∏ ods∏oni´ty Pomnik
Ofiar Katynia, wzniesiony przez Stowarzyszenie Rodzina
Katyƒska, dzia∏ajàce w tym mieÊcie.
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17 stycznia br. w po∏udnie, na
placu Marsza∏ka Józefa
Pi∏sudskiego w Warszawie

– przed Grobem Nieznanego ˚o∏nie-
rza odby∏a si´ uroczystoÊç zwiàzana
z 61. rocznicà zakoƒczenia walk
o Warszaw´. W obchodach rocznicy
uczestniczyli przedstawiciele najwy˝-
szych w∏adz paƒstwowych, wojska,
korpusu dyplomatycznego, w∏adz sa-
morzàdowych, harcerze ZHP. Licznie
stawili si´ przedstawiciele najwi´k-
szych stowarzyszeƒ kombatanckich,
uczestnicy tamtych walk oraz miesz-
kaƒcy Warszawy. Urzàd do Spraw
Kombatantów i Osób Represjonowa-
nych reprezentowali kierownik Urz´-
du, minister Jan Turski wraz ze swo-
im zast´pcà, wiceministrem Jerzym
Koz∏owskim. 

Przed pomnikiem odby∏a si´ uro-
czysta zmiana posterunku honorowe-
go. Nast´pnie delegacje z∏o˝y∏y na
p∏ycie Grobu wieƒce i wiàzanki kwia-
tów. 

Druga cz´Êç uroczystoÊci rocznico-
wych odby∏a si´ na Cmentarzu 
– Mauzoleum ˚o∏nierzy Radzieckich,
gdzie spoczywajà, polegli podczas
walk o Warszaw´, ˝o∏nierze Armii
Czerwonej. Tak˝e przed pomnikiem
Pami´ci ˝o∏nierzy Armii Radzieckiej po-
leg∏ych o wyzwolenie Polski spod okupa-
cji niemieckiej w latach 1944-1945 de-
legacje z∏o˝y∏y wieƒce i kwiaty. 

K.H.

UroczystoÊci w 61. rocznic´ zakoƒczenia walk o Warszaw´

Poleg∏ym w walce o Warszaw´

Wieniec od Kapitu∏y Orderu Wojennego Virtuti Militari sk∏adajà: Kanc-
lerz Kapitu∏y Stanis∏aw Na∏´cz-Komornicki, gen. bryg. Zbigniew Âcibor-
-Rylski, rtm. Zygmunt Gebethner. Nast´pnie wieniec sk∏adajà: kierownik
UdSKiOR, minister Jan Turski oraz jego zast´pca, wiceminister Jerzy
Koz∏owski w asyÊcie dyrektora Departamentu Wojskowego Urz´du, p∏k.
Jana Ozgi

Cmentarz – Mauzoleum ˚o∏nierzy Radzieckich – uro-
czystoÊç z∏o˝enia wieƒców

Fot. Katarzyna Hoppe Fot. Katarzyna Hoppe

Fot. Katarzyna Hoppe

Fot. Katarzyna Hoppe

Fot. Katarzyna Hoppe


