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Pancerniacy gen. St. Maczka – dzieciom
17 marca br. w OÊrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 2 dla Dzieci i M∏odzie˝y S∏abo S∏yszàcej i Nies∏yszàcej im. gen. Stanis∏awa
Maczka w Bydgoszczy odby∏y si´ obchody 59. rocznicy powstania OÊrodka oraz 9. Dnia Patrona.
a wst´pie uroczystoÊci delegacje
w∏adz samorzàdowych, kombatanci i dyrekcja OÊrodka z∏o˝yli wieƒce
i wiàzanki kwiatów przed tablicà gen.
St. Maczka. Po czym przybyli na uroczystoÊç udali si´ do sali gimnastycznej
OÊrodka. GoÊci przywita∏ jego dyrektor, Ryszard Bielecki. Wyg∏oszono okolicznoÊciowe przemówienia. Nast´pnie
– goÊç honorowy rtm. Witold Deimel,
prezes Zarzàdu G∏ównego Zwiàzku
Kó∏ 1 Dywizji Pancernej w Wielkiej
Brytanii, wr´czy∏ Z∏ote Odznaki 1 Dywizji Pancernej. Trzej kombatanci i kilka osób spoÊród grona pedagogicznego
otrzyma∏o Odznaki Przyjació∏ Dziecka.
Kulminacjà obchodów rocznicowych
by∏ koncert w Operze Nova w Bydgoszczy. Tam te˝ kierownik UdSKiOR, minister Jan Turski – wr´czy∏ Krzysztofo-
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Rtm. Witold Deimel gratuluje odznaczonemu
Z∏otà Odznakà 1 Dywizji Pancernej p∏k. Janowi Ozdze, dyrektorowi Departamentu Wojskowego Urz´du do Spraw Kombatantów
i Osób Represjonowanych. Obok pozostali
odznaczeni: Maria Cegielska, Ewa Maniszewska i Anna Bielawska
Fot. Katarzyna Hoppe
Zaproszeni na uroczystoÊç goÊcie wraz z dyrektorem OÊrodka Ryszardem Bieleckim przy
tablicy pamiàtkowej

wi Krawczykowi Krzy˝ Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, nadany przez
Prezydenta RP. Odznaczony artysta wystàpi∏ nast´pnie w koncercie charytatywnym, z którego dochód przeznaczony zostanie na sfinansowanie letniego
wypoczynku dzieci nies∏yszàcych.
K.H.

Fot. Katarzyna Hoppe
Minister Jan Turski wr´czy∏ Krzysztofowi
Krawczykowi Krzy˝ Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski

Ku czci zdobywców Wa∏u Pomorskiego
17 marca br. w Szkole Podstawowej Nr 38 im. Zdobywców Wa∏u Pomorskiego w Bydgoszczy odby∏y si´ uroczystoÊci poÊwi´cone Patronowi Szko∏y.
61. rocznic´ zakoƒczenia walk na
Wale Pomorskim i zdobycia Ko∏obrzegu ods∏oni´to tablic´ pamiàtkowà, poÊwi´conà ˝o∏nierzom 1 Armii
Wojska Polskiego. PoÊwi´cenia tablicy
dokona∏ ks. Wies∏aw Rakowski, nast´pnie zaproszeni goÊcie z∏o˝yli przed nià
wieƒce i wiàzanki kwiatów. Urzàd do
Spraw Kombatantów i Osób Represjo-
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nowanych reprezentowa∏ dyrektor Departamentu Wojskowego, p∏k Jan Ozga.
Zbigniew Podgórski i prof. Zbigniew
Kikiewicz (obaj – uczestnicy walk o Wa∏
Pomorski i Ko∏obrzeg oraz Kawalerowie Orderu Wojennego Virtuti Militari), przypomnieli zgromadzonym histori´ dzia∏aƒ wojennych na tym terenie
i zaapelowali o pami´ç o tamtych wyda-

Fot. Katarzyna Hoppe
Ods∏oni´cia tablicy dokonujà: dyrektor Szko∏y Grzegorz Nazaruk, Zbigniew Podgórski
i prof. Zbigniew Kikiewicz

rzeniach. UroczystoÊç zakoƒczy∏a si´
koncertem Orkiestry Reprezentacyjnej
Pomorskiego Okr´gu Wojskowego.
K.H.

Naszym drogim Czytelnikom
Wielkiej Polskiej Rodzinie Kombatanckiej
z okazji Âwiàt Wielkiej Nocy
najlepsze ˝yczenia dobrego zdrowia
i wszelkiej pomyÊlnoÊci
sk∏ada Redakcja „Kombatanta”
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Polskich Organizacji Kombatanckich
Szanowni Paƒstwo,
od czasu odrodzenia si´ Paƒstwa Polskiego po latach zaborów a˝ po dzieƒ dzisiejszy, jednym z wa˝niejszych przejawów spo∏ecznej aktywnoÊci jest dzia∏alnoÊç stowarzyszeƒ
zrzeszajàcych weteranów walki o niepodleg∏oÊç Polski i ofiary represji.
Przez wszystkie te lata ofiarnie s∏u˝yliÊcie Paƒstwo Ojczyênie i nadal kontynuujecie prac´ na rzecz upami´tniania
i upowszechniania najwspanialszych tradycji or´˝a polskiego
i szerzenia postaw patriotycznych. JesteÊcie niestrudzonymi
or´downikami pami´ci o tych, którzy przelewali swojà krew
i oddali ˝ycie za Polsk´.
Czas jednak up∏ywa nieub∏aganie. Wielu spoÊród zas∏u˝onych weteranów - ze wzgl´du na s´dziwy wiek - nie jest ju˝
w stanie uczestniczyç w pracach swoich stowarzyszeƒ, co
w konsekwencji prowadzi do zaprzestania dzia∏alnoÊci a nawet likwidacji istniejàcych w kraju i poza nim polskich organizacji kombatanckich.
Troskà Paƒstwa staje si´ sprawa ochrony i zabezpieczenia
bezcennego dziedzictwa, jakim sà gromadzone przez wiele
lat zbiory dokumentów i pamiàtek.
O problemie, który z rosnàcym nasileniem nurtuje weteranów - jak ocaliç duchowe dziedzictwo, pamiàtki z przesz∏oÊci
oraz dorobek organizacyjny polskich Êrodowisk kombatanckich - dyskutowano podczas posiedzenia Rady do Spraw
Kombatantów i Osób Represjonowanych w dniu 9 lutego
2006 r. Rada zobowiàza∏a Kierownika UdSKiOR do zorganizowania spotkania przedstawicieli Êrodowisk kombatanckich
oraz kompetentnych w tej sprawie instytucji. Spotkanie takie
odby∏o si´ 2 marca 2006 r. Podczas narady przyj´to, i˝ jednà
z form pomocy w zabezpieczaniu spuÊcizny po organizacjach

kombatanckich b´dzie powo∏anie w Urz´dzie do Spraw
Kombatantów i Osób Represjonowanych - Zespo∏u Doradczego do Spraw Zabezpieczenia Dorobku Organizacji Kombatanckich, który b´dzie pe∏ni∏ funkcje koordynacyjno-doradcze zwiàzane z dzia∏aniami na rzecz zachowania spuÊcizny
po organizacjach kombatanckich.
Pomocà w wieczystym zabezpieczeniu bogatej spuÊcizny
dokumentalnej sà gotowe s∏u˝yç archiwa paƒstwowe. Tworzà
one rozleg∏à sieç 90 placówek obejmujàcych ca∏y kraj. Od lat
wspó∏pracujà ze Êrodowiskami kombatanckimi, przejmujàc na
przechowanie ich dokumentacj´. Archiwa mogà przyjmowaç
dokumenty pod postacià daru lub depozytu, na podstawie wzajemnej umowy, po podj´ciu przez organ stowarzyszenia stosownej w tej sprawie uchwa∏y. Archiwa nie tylko gwarantujà wieczyste przechowywanie dokumentów, ale tak˝e ich uporzàdkowanie, opracowanie, a przede wszystkim udost´pnianie wszystkim
u˝ytkownikom.
Dzi´ki temu archiwalia te nie tylko zostanà zabezpieczone,
ale b´dà tak˝e dost´pne dla badaƒ, dla poznania tradycji
walk niepodleg∏oÊciowych oraz dzia∏alnoÊci stowarzyszeƒ.
Mo˝liwe b´dzie równie˝ ich wykorzystanie w edukacji m∏odego pokolenia.
Dzia∏ajàc wspólnie na rzecz zachowania cennej dokumentacji,
pozwalamy sobie zwróciç si´ do organizacji oraz Êrodowisk
kombatanckich, które nie sà w stanie dalej przechowywaç zgromadzonych w czasie swojej dzia∏alnoÊci dokumentów, aby w tej
sprawie nawiàza∏y kontakt z najbli˝szymi archiwami paƒstwowymi lub Archiwum Akt Nowych w Warszawie.
We wszystkich sprawach wymagajàcych bli˝szych wyjaÊnieƒ
prosimy zwracaç si´ do nast´pujàcych instytucji:

Urzàd do Spraw Kombatantów
i Osób Represjonowanych

ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa
tel. 022 661 87 02

Naczelna Dyrekcja
Archiwów Paƒstwowych

ul. D∏uga 6, 00-950 Warszawa
tel. 022 831 95 84

Archiwum Akt Nowych
ul. Hankiewicza 1, 02-103 Warszawa
w Warszawie
tel. 022 822 52 45
Tam te˝ uzyskacie Paƒstwo adresy najbli˝szych placówek archiwalnych.
Z wyrazami g∏´bokiego szacunku
Kierownik Urz´du do Spraw Kombatantów
i Osób Represjonowanych

Naczelny Dyrektor Archiwów Paƒstwowych

Jan Turski

Daria Na∏´cz

Warszawa, 16 marca 2006 roku
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Narada w sprawie spuÊcizny po stowarzyszeniach kombatanckich

Zabezpieczenie dziedzictwa, troska o pami´ç
2 marca 2006 r. w siedzibie Urz´du do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych odby∏a si´
narada, podczas której omawiano problemy zwiàzane z przejmowaniem i zabezpieczaniem dziedzictwa po istniejàcych w kraju i za granicà polskich organizacjach kombatanckich. W spotkaniu,
obok przedstawicieli UdSKiOR na czele z ministrem Janem Turskim, uczestniczyli nast´pujàcy
cz∏onkowie Rady do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych: W∏adys∏aw Matkowski
– prezes Stowarzyszenia Polskich Kombatantów w Kraju; Czes∏aw Cywiƒski – prezes Âwiatowego
Zwiàzku ˚o∏nierzy Armii Krajowej; Henryk Strzelecki – przewodniczàcy Krajowej Rady by∏ych ˚o∏nierzy Batalionów Ch∏opskich Zwiàzku Kombatantów RP i By∏ych Wi´êniów Politycznych, wiceprzewodniczàcy Rady. Obecni byli m.in. przedstawiciele: Kancelarii Prezydenta RP – Emilia B∏aszak; Ministerstwa Obrony Narodowej – dyrektor Departamentu Wychowania i Promocji ObronnoÊci Krzysztof Sikora; Naczelnej Dyrekcji Archiwów Paƒstwowych – dyrektor Archiwum Akt Nowych
Jolanta Louchin; Instytutu Pami´ci Narodowej – wiceprezes Janusz Krupski.
Poni˝ej przedstawiamy obszernà relacj´ z przebiegu dyskusji na temat, który z rosnàcym nasileniem nurtuje weteranów – jak ocaliç pamiàtki z przesz∏oÊci oraz dorobek organizacyjny polskich Êrodowisk kombatanckich od zapomnienia.
nicjatywa spotkania zrodzi∏a si´ podczas posiedzenia Rady do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych
w dniu 9 lutego br., kiedy to liczni cz∏onkowie Rady sygnalizowali narastajàcy w Êrodowiskach niepokój o sposób zabezpieczenia dokumentacji i pamiàtek po organizacjach kombatanckich. Ów zrozumia∏y niepokój wynika ze ÊwiadomoÊci
biologicznych skutków, jakie niesie up∏yw czasu. Równie˝ do
Urz´du docierajà alarmujàce sygna∏y o problemach wielu
spoÊród organizacji, które nie sà ju˝ w stanie samodzielnie
funkcjonowaç. Stowarzyszenia, w których pozosta∏a zaledwie
garstka kombatantów, praktycznie nie majà mo˝liwoÊci wy∏onienia swoich zarzàdów. Na dzieƒ 30 wrzeÊnia 2005 r. (wg danych ZUS, KRUS i in.) – liczba podopiecznych UdSKiOR
wynosi∏a 563.303 osoby, w tym 160 tys. weteranów wojennych.
Od wrzeÊnia 2004 r. do wrzeÊnia 2005 r. 27 tys. osób odesz∏o
na „wiecznà wart´” (w tym – 12 tys. weteranów wojny).
Minister Jan Turski otwierajàc dyskusj´ poinformowa∏, i˝
mo˝liwoÊci Urz´du w zakresie przejmowania akt sà ograniczone ustawà z dn. 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach i sprowadzajà si´ wy∏àcznie do przechowywania dokumentacji – jako akt do spraw – po by∏ym
ZboWiD, traktowanym jako poprzednik UdSKiOR. Natomiast akta innych stowarzyszeƒ przekazywane sà do terenowych archiwów lub bezpoÊrednio do Archiwum Akt Nowych.
Zakres realizacji na∏o˝onego na Urzàd – ustawowego obowiàzku, jakim jest: upami´tnianie i popularyzowanie historii
dotyczàcej walk o Odrodzenie Polski i represji wojennych
oraz okresu powojennego (ustawa o kombatantach... z dnia
24 stycznia 1991 r. art. 23 ust. 3 pkt 4) wyznaczajà mo˝liwoÊci
finansowe (od 500 tys. do 1 mln z∏ rocznie na dofinansowywanie wydawnictw, tablic pamiàtkowych, organizacji uroczystoÊci etc.). Tote˝ Urzàd – w rozwiàzywaniu z∏o˝onej problema-
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tyki zwiàzanej z sukcesjà – mo˝e pe∏niç wy∏àcznie funkcj´ koordynatora i doradcy. Minister zadeklarowa∏, ˝e – poprzez powo∏anie odpowiedniej struktury – b´dzie mo˝na uzyskaç
w Urz´dzie porad´ prawnà (np. jak rozwiàzaç stowarzyszenie), czy dotyczàcà zabezpieczenia archiwów kombatanckich.
Na fakt zaniechania dzia∏alnoÊci przez wiele stowarzyszeƒ
zwraca∏ uwag´ prezes W∏adys∏aw Matkowski, zaznaczajàc jednoczeÊnie, i˝ zwykle decyzje o likwidacji odk∏adane sà na póêniej: – Istnieje presja oddolna w stowarzyszeniach, których
cz∏onkowie bojà si´ postawiç kropk´... To zaÊ stwarza zagro˝enie utraty cennego dorobku stowarzyszeƒ – nie tylko dokumentów z okresu walki, ale i ich dorobku organizacyjnego
z wielu lat dzia∏alnoÊci... Zg∏osi∏ propozycj´ powo∏ania
w Urz´dzie do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych – Zespo∏u Doradczego do Spraw Zabezpieczenia Dorobku Organizacji Kombatanckich, który by∏by inicjatorem
wystàpieƒ do sàdu o ustanowienie likwidatora, nast´pnie zaÊ
– pe∏ni∏by istotnà rol´ w pokierowaniu jego pracà. To – zdaniem Pana Prezesa – mog∏oby zapewniç spokojny, d∏u˝szy ˝ywot organizacji, które nie musia∏yby istnieç pod presjà koniecznoÊci podj´cia dzia∏aƒ likwidacyjnych.
– Akta organizacji to tylko cz´Êç zagadnienia – mówi∏ prezes W∏. Matkowski – zw∏aszcza ˝e wiele z nich nie przedstawia
wi´kszej wartoÊci archiwalnej. Problem stanowià pamiàtki,
przedmioty, sztandary – gdzie je sk∏adaç? Tymi, które nie posiadajà wartoÊci historycznej, nie zainteresuje si´ ˝adne muzeum. Przekazujemy je do izb pami´ci w szko∏ach, jednostkach wojskowych, do domów kultury, np. w Woli Gu∏owskiej,
gdzie utworzone zosta∏o niewielkie muzeum czynu bojowego
Kleeberczyków...
Powinna zostaç przygotowana w Urz´dzie instrukcja, wskazujàca praktyczne mo˝liwoÊci rozwiàzaƒ w fazie poprzedzajà-
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Minister Jan Turski w rozmowie z prezesem ZG ÂZ˚AK Czes∏awem
Cywiƒskim oraz wiceprezesem IPN Januszem Krupskim

Na zdj´ciu od prawej: prezes SPK w Kraju W∏adys∏aw Matkowski oraz
Krzysztof Sikora – dyrektor Departamentu Wychowania i Promocji
ObronnoÊci MON

cej likwidacj´. Co nastàpi, gdy wi´kszoÊç stowarzyszeƒ ulegnie
likwidacji? – Mog∏oby powstaç Stowarzyszenie Tradycji Niepodleg∏oÊciowej (niekombatanckie, bowiem próby przed∏u˝enia istnienia organizacji, prowadzone poprzez nabór m∏odych
ludzi – to czysta iluzja). Na jego czele powinna stanàç osoba
obdarzona wielkim autorytetem, co gwarantowa∏oby wysokà
pozycj´ stowarzyszenia w paƒstwie i mog∏oby przyciàgnàç inne wybitne osobistoÊci: profesorów, nauczycieli, dziennikarzy
etc. By∏aby to organizacja pozarzàdowa o charakterze organizacji po˝ytku publicznego, finansowana bezpoÊrednio poprzez dotacje paƒstwowe oraz poÊrednio – dzi´ki kwotom pochodzàcym z odpisów od podatków.
Prezes Czes∏aw Cywiƒski nawiàza∏ do sytuacji Âwiatowego
Zwiàzku ˚o∏nierzy Armii Krajowej, który obecnie liczy
24 tys. cz∏onków zwyczajnych oraz 6 tys. cz∏onków nadzwyczajnych – nauczycieli, dzia∏aczy spo∏ecznych etc.
– 15 lat temu by∏o nas 80 tysi´cy... Temat jest wi´c bardzo
wa˝ny. Zg∏aszajà si´ do nas doktoranci, tak˝e z zagranicy.
Podczas sesji dzia∏ajàcego od 5 lat Klubu Historycznego
im. Stefana Roweckiego „Grota” pojawia si´ wiele pytaƒ, bowiem nie ma w Polsce indeksu dokumentów z czasów walki
o niepodleg∏oÊç. M∏odzie˝ cz´sto b∏àdzi...
W naszym Zwiàzku, w debatach dotyczàcych przysz∏oÊci
dominujà dwa zasadnicze nurty. Pierwszy z nich zak∏ada, ˝e
zwiàzek trwa do ostatniego kombatanta, po czym rozwiàzuje
si´. Drugi nurt, znajdujàcy doÊç du˝o zwolenników – to przyjmowanie w szeregi Zwiàzku m∏odych osób, którym jego idee
sà bliskie, i które powoli przejmujà dzia∏alnoÊç. Istnieje
Zwiàzek Pi∏sudczyków – zrzeszajàcy ludzi zakochanych w historii... Za∏o˝ona w 1921 roku w USA organizacja SWAP
(Stowarzyszenie Weteranów Armii Polskiej) kontynuuje
dzia∏alnoÊç, mimo ˝e nie ma ju˝ ˝adnego kombatanta z tamtych lat. Zatem temu rozwiàzaniu tak˝e trzeba si´ przyjrzeç.
Utworzenie w Urz´dzie Zespo∏u Doradczego do Spraw
Zabezpieczenia Dorobku Organizacji Kombatanckich jest
niezb´dne. Wielkà grup´ akt kombatanckich stanowià unikatowe dokumenty historyczne. Druga grupa – „mieszana”
– zawiera dokumentacje stowarzyszeƒ i pojawiajà si´ w niej
wàtki historyczne. Trzecia, zwiàzana z dzia∏alnoÊcià organizacji kombatanckich, stanowi odr´bnà, lecz równie˝ ciekawà
grup´. Ilustruje ona, w jaki sposób oddzia∏ujemy na m∏o-

dzie˝, jak wspó∏pracujemy z 300 akowskimi szko∏ami. Pozosta∏e materia∏y, np. rozliczenia finansowe, to – po obowiàzkowym okresie przechowywania – „makulatura”... Wreszcie
– istniejà ogromne, unikatowe zasoby prywatne...
Prezes Czes∏aw Cywiƒski, zgadzajàc si´ z potrzebà powo∏ania Zespo∏u..., zaproponowa∏ poszerzenie problematyki, jakà
b´dzie si´ on zajmowa∏ – o sprawy archiwizacji.
Wiceprzewodniczàcy Rady Henryk Strzelecki poinformowa∏, ˝e Zwiàzek Kombatantów RP i By∏ych Wi´êniów Politycznych – ∏àcznie z wdowami i wdowcami, liczy obecnie
470 tys. cz∏onków, skupionych w 47 okr´gach i 2.500 ko∏ach.
Mówi∏ tak˝e o rozwiàzaniach, jakie stosuje ZKRP i BWP:
– My ∏àczymy, a nie likwidujemy. Np. jeÊli któryÊ z okr´gów
nie mo˝e dzia∏aç, wówczas przy∏àczamy go do sàsiedniego.
Goràco popar∏ ide´ powo∏ania Zespo∏u...
Dyrektor Archiwum Akt Nowych Jolanta Louchin zapewni∏a, ˝e dla archiwistów wa˝ne sà nie tylko oryginalne dokumenty z epoki, ale tak˝e dokumentacja dzia∏alnoÊci stowarzyszeƒ: – Patrzymy na to z innej perspektywy. Gromadzimy akta dla nast´pnych pokoleƒ. To, co dziÊ sprawia wra˝enie dokumentu nie pierwszej wagi – za 100 lat mo˝e byç informacjà
niezwykle cennà. Zw∏aszcza dla wnuków, synów tych osób...
Fachowcy – archiwiÊci muszà dokonaç selekcji i wskazaç, które dokumenty nale˝y przekazaç do wieczystego zachowania.
Archiwum Akt Nowych ju˝ od 10 lat prowadzi dzia∏alnoÊç
skierowanà do kombatantów oraz instytucji i podmiotów,
które posiadajà akta z czasów wojny – nies∏ychanie rozproszone, bo tak skomplikowane by∏y nasze dzieje.
Nasze archiwa gromadzà i udost´pniajà dokumenty, g∏ównie na potrzeby badaƒ naukowych, dzia∏alnoÊci edukacyjnej
czy popularyzacji. Nie ma przepisów ograniczajàcych dost´p
do dokumentacji i ka˝dy, pr´dzej czy póêniej, musi trafiç do
naszych pracowni naukowych.
W Polsce istniejà 3 centralne archiwa paƒstwowe, które
posiadajà 30 oddzia∏ów na terenie województw. W sumie
– funkcjonuje 90 placówek na terenie kraju, które zajmujà
si´ gromadzeniem, udost´pnianiem i konserwacjà dokumentów. 8 maja 2002 r. ówczesny prezes Oddzia∏u Warszawskiego ÂZ˚AK oraz dyrektor Archiwum Akt Nowych
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uroczyÊcie podpisali umow´ o przekazywaniu akt do zasobów Archiwum. (...)
Staramy si´ tworzyç zbiory dokumentów na p∏ytach
CD-ROM, np. dotyczàce Powstania Warszawskiego, dzi´ki czemu szybciej mogà one trafiç np. do szkó∏. Pozyskujemy fundusze na ten cel. (...) W naszych zasobach jest archiwum KC PZPR, a w nim – materia∏y dotyczàce Armii
Krajowej, Delegatury Rzàdu na Kraj i in.
JesteÊmy Paƒstwa sojusznikami – istniejemy, by te zbiory gromadziç (niezale˝nie od muzeów czy izb pami´ci). Na
podstawie zebranych przez nas dokumentów pisana b´dzie
historia dla nast´pnych pokoleƒ. Tylko archiwa paƒstwowe
mogà prowadziç t´ dzia∏alnoÊç – nie ma sensu powo∏ywanie
kolejnych bytów, które nie wiadomo, czy przetrwajà. Nasze
Paƒstwo w 1939 roku znikn´∏o z mapy, jednak archiwa
przechowa∏y dokumenty. Tradycja z tamtych lat – zbierania, chronienia tych dokumentów – jest dla nas ˝ywa...
Minister Jan Turski z satysfakcjà przyjà∏ deklaracj´ dyrektor Archiwum Akt Nowych oraz zaproponowa∏ opracowanie skierowanego do wszystkich Êrodowisk i zwiàzków kombatanckich Apelu, informujàcego o mo˝liwoÊci
przekazywania do najbli˝szego na danym terenie archiwum paƒstwowego akt i dokumentów organizacyjnych,
a tak˝e pamiàtek osobistych. Kierownik UdSKiOR poinformowa∏, i˝ utworzy Zespó∏ Doradczy do Spraw Zabezpieczenia Dorobku Organizacji Kombatanckich (w jego
sk∏ad wejdà: prawnik, archiwista, historyk), który b´dzie
pe∏ni∏ funkcje koordynacyjno-doradcze w zakresie spraw
zwiàzanych z dzia∏aniami na rzecz zachowania spuÊcizny
po stowarzyszeniach kombatanckich. J. Turski wskaza∏
równie˝ na potrzeb´ wypracowania – w dalszych rozwa˝aniach, dotyczàcych przysz∏oÊci ruchu kombatanckiego
– docelowego, systemowego rozwiàzania. Interesujàcym
wzorem mo˝e byç dzia∏ajàca we Francji – Fundacja „Pami´ç Francuska”. Powo∏ana pod auspicjami Prezydenta
RP Fundacja ∏àczy∏aby funkcje obecnie rozproszone (np.
Urz´du do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, Rady Ochrony Pami´ci Walk i M´czeƒstwa i in.)
i zasilana by∏aby z bud˝etu Paƒstwa. Instytucja ta czuwa∏aby nad zachowaniem i ochronà tradycji walk niepodleg∏oÊciowych oraz pami´ci o ich uczestnikach. Uwzgl´dnia∏aby zadania zwiàzane z popularyzacjà i wychowaniem.
Zdaniem Jana Turskiego, nale˝y podjàç prób´ wypracowania takiej koncepcji, którà mo˝na by∏oby przed∏o˝yç
Prezydentowi RP i w parlamencie.
Przedstawicielka Kancelarii Prezydenta RP Emilia B∏a szak zapewni∏a uczestników narady, ˝e Prezydent RP
Lech Kaczyƒski z wielkà troskà odnosi si´ do wszelkich
dzia∏aƒ na rzecz Êrodowisk kombatanckich i z∏o˝y∏a deklaracj´, ˝e omawiane na spotkaniu inicjatywy b´dà jednym z pierwszych zagadnieƒ, którymi zajmie si´ powo∏ane
w Kancelarii Prezydenta RP Biuro Kultury i Dziedzictwa
Narodowego.

Wykaz
Archiwum Paƒstwowe w Bia∏ymstoku
15-426 Bia∏ystok, Rynek KoÊciuszki 4;
tel. (0-85) 743 56 03, faks (0-85) 743 56 55;
sekretariat_ap@bialystok.ap.gov.pl,
www.bialystok.ap.gov.pl
Dyrektor: Marek Kietliƒski
Archiwum Paƒstwowe w Bydgoszczy
85-009 Bydgoszcz, ul. Dworcowa 65;
tel. (0-52) 322 96 76, faks (0-52) 322 35 11;
dz.info@archiwum.bydgoszcz.pl, www.bydgoszcz.ap.gov.pl
Dyrektor: Eugeniusz Borodij
Archiwum Paƒstwowe w Cz´stochowie
42-202 Cz´stochowa, ul. Rejtana 13;
tel. (0-34) 363 89 31, faks (0-34) 363 82 31;
archiwumpanczwa@poczta.fm,
www.archiwum.czestochowa.um.gov.pl
Dyrektor: El˝bieta Surma-Joƒczyk
Archiwum Paƒstwowe w Elblàgu z siedzibà w Malborku
82-200 Malbork, ul. StaroÊciƒska 1, skr. poczt. 94;
tel. (0-55) 647 08 02 wew. 885, faks (0-55) 272 24 56;
archiwum@elblag.ap.gov.pl, www.elblag.ap.gov.pl
Dyrektor: Ma∏gorzata Janusz
Archiwum Paƒstwowe w Gdaƒsku
80-958 Gdaƒsk, ul. Wa∏y Piastowskie 5, skr. poczt. 401;
tel. (0-58) 301 74 63, (0-58) 301 74 64, faks (0-58) 301 83 66;
apgda@gdansk.ap.gov.pl, www.gdansk.ap.gov.pl
Dyrektor: Piotr Wierzbicki
Archiwum Paƒstwowe w Kaliszu
62-800 Kalisz, ul. Poznaƒska 207; tel./faks (0-62) 767 10 22;
sekretariat@kalisz.ap.gov.pl, www.kalisz.ap.gov.pl
Dyrektor: dr Miros∏awa Lisiecka
Archiwum Paƒstwowe w Katowicach
40-145 Katowice, ul. Józefowska 104;
tel. (0-32) 208 78 15, (0-32) 204 26 26, faks (0-32) 204 32 96;
kancelaria@katowice.ap.gov.pl, www.katowice.ap.gov.pl
Dyrektor: dr Zygmunt Partyka
tel. (0-32) 208 78 01
Archiwum Paƒstwowe w Kielcach
25-512 Kielce, ul. Warszawska 17;
tel. (0-41) 368 10 69, faks (0-41) 344 38 20;
kancelaria@kielce.ap.gov.pl, www.kielce.ap.gov.pl
Dyrektor: Elwira Szczepaniak
Archiwum Paƒstwowe w Koszalinie
75-950 Koszalin, ul. Sk∏odowskiej-Curie 2, skr. poczt. 149;
tel./faks (0-94) 346 21 81, (0-94) 342 26 22;
apk3@polbox.com, apk1@poczta.onet.pl
Dyrektor: S∏awomir Miara
Archiwum Paƒstwowe w Krakowie
30-960 Kraków, ul. Sienna 16;
tel. (0-12) 422 40 94, (0-12) 421 27 90, faks (0-12) 421 35 44;
sekretariat@archiwum.krakow.pl, www.archiwum.krakow.pl
Dyrektor: dr S∏awomir Radoƒ
Zast´pca dyrektora: Magdalena Marosz

Ewa DUMIN
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Archiwów Paƒstwowych
Archiwum Paƒstwowe w Lesznie
64-100 Leszno, ul. Solskiego 71;
tel. (0-65) 526 97 19, faks (0-65) 529 97 56;
apl34@wp.pl, info@archiwum.leszno.pl,
www.archiwum.leszno.pl
Dyrektor: El˝bieta Olender
Archiwum Paƒstwowe w Lublinie
20-950 Lublin, ul. Jezuicka 13, skr. poczt. 113;
tel. (0-81) 532 80 72, (0-81) 532 80 71, faks (0-81) 532 35 37;
kanc@lublin.ap.gov.pl, www.lublin.ap.gov.pl
Dyrektor: dr Piotr Dymmel
tel. wew. 21
Archiwum Paƒstwowe w ¸odzi
90-950 ¸ódê, pl. WolnoÊci 1, skr. poczt. 36;
tel. (0-42) 632 62 01, faks (0-42) 632 02 11;
kancelaria@archiwum.lodz.pl, www.archiwum.lodz.pl
Dyrektor: Piotr Zawilski
tel. (0-42) 632 02 02
Archiwum Paƒstwowe w Olsztynie
10-521 Olsztyn, ul. Partyzantów 18, skr. poczt. 412;
tel. (0-89) 527 60 96, (0-89) 527 60 97, faks (0-89) 535 92 72;
apolsztyn@wp.pl, www.archiwa.gov.pl/olsztyn
Dyrektor: Marlena Koter
Archiwum Paƒstwowe w Opolu
45-016 Opole, ul. Zamkowa 2;
tel. (0-77) 454 40 76, (0-77) 454 40 75, faks (0-77) 454 21 12;
sekretariat@archiwum.opole.pl
Dyrektor: Jan Kornek
Archiwum Paƒstwowe w Piotrkowie Trybunalskim
97-300 Piotrków Trybunalski, ul. Toruƒska 4;
tel. (0-44) 649 01 09, faks (0-44) 649 69 71;
kancelaria@piotrkow-tryb.ap.gov.pl,
www.piotrkow-tryb.ap.gov.pl
Archiwum Paƒstwowe w P∏ocku
09-400 P∏ock, ul. Kazimierza Wielkiego 9b;
tel./faks (0-24) 262 24 91;
archiwum@plock.com, www.archiwum.plock.com
Dyrektor: Leszek Franciszkiewicz
tel. (0-24) 266 47 34
Archiwum Paƒstwowe w Poznaniu
60-967 Poznaƒ, ul. 23 Lutego 41/43, skr. poczt. 546;
tel. (0-61) 852 46-01 do 03;
archiwum@poznan.ap.gov.pl, www.poznan.ap.gov.pl
Dyrektor: Henryk Krystek
Archiwum Paƒstwowe w PrzemyÊlu
37-700 PrzemyÊl, ul. Lelewela 4;
tel. (0-16) 670 35 38, faks (0-16) 670 76 34;
archiwum@przemysl.ap.gov.pl, www.przemysl.ap.gov.pl
Dyrektor: Bogus∏aw Bobusia
Archiwum Paƒstwowe w Radomiu
26-600 Radom, Rynek 1;
tel. (0-48) 362 11 50, (0-48) 340 51 02, faks (0-48) 340 51 01;
archiwum_ra@pro.onet.pl, p.radom@radom.home.pl,
poszukiwania@radom.ap.gov.pl, www.radom.ap.gov.pl
Dyrektor: Kazimierz Jaroszek

KOMBATANT 2006 nr 4

Archiwum Paƒstwowe w Rzeszowie
35-064 Rzeszów, ul. Bo˝nicza 2;
tel. (0-17) 852 93 50, (0-17) 850 10 99, faks (0-17) 853 83 04;
aprzeszow@pro.onet.pl, www.rzeszow.ap.gov.pl
Dyrektor: dr Jan Basta
Archiwum Paƒstwowe w Siedlcach
08-110 Siedlce, ul. bp. Ignacego Âwirskiego 2;
tel. (0-25) 632 25 74, faks (0-25) 632 23 88;
archiw@siedlce.com, www.archiwumpanstwowe.siedlce.com
Dyrektor: dr Urszula G∏owacka-Maksymiuk
Archiwum Paƒstwowe w Suwa∏kach
16-400 Suwa∏ki, ul. T. KoÊciuszki 69;
tel./faks (0-87) 566 21 67;
archiwum@suwalki.ap.gov.pl, www.suwalki.ap.gov.pl
Dyrektor: Tadeusz Radziwonowicz
tel. wew. 23
Archiwum Paƒstwowe w Szczecinie
70-410 Szczecin, ul. Êw. Wojciecha 13;
tel. (0-91) 433 50 18, (0-91) 433 50 02, faks (0-91) 434 38 96;
sekretariat@szczecin.ap.gov.pl, www.szczecin.ap.gov.pl
Dyrektor: prof. dr hab. Kazimierz Koz∏owski
Archiwum Paƒstwowe w Toruniu
87-100 Toruƒ, pl. Rapackiego 4;
tel. (0-56) 622 47 54, faks (0-56) 621 01 29;
aptorun@poczta.onet.pl, www.torun.ap.gov.pl
Dyrektor: Beata Herdzin
Archiwum Paƒstwowe m.st. Warszawy
00-270 Warszawa, ul. Krzywe Ko∏o 7;
tel. (0-22) 635 92 68, (0-22) 635 92 42, (0-22) 635 92 43,
(0-22) 635 92 46, (0-22) 831 00 46, (0-22) 831 18 03,
faks (0-22) 831 37 31;
archiwum@warszawa.ap.gov.pl, www.warszawa.ap.gov.pl
Dyrektor: Ryszard Wojtkowski
Archiwum Paƒstwowe we Wroc∏awiu
50-215 Wroc∏aw, ul. Pomorska 2;
tel. (0-71) 328 81 01, (0-71) 328 81 31, faks (0-71) 328 80 45;
wroclaw@ap.wroc.pl, www.ap.wroc.pl
Dyrektor: dr Józef Drozd
Archiwum Paƒstwowe w ZamoÊciu
22-400 ZamoÊç, ul. Hrubieszowska 69a;
tel. (0-84) 638 93 82, faks (0-82) 639 23 35;
archiwum@zam.pl, www.archiwum.zam.pl
Dyrektor: Andrzej K´dziora
Archiwum Paƒstwowe w Zielonej Górze z siedzibà w Starym
Kisielinie
66-002 Stary Kisielin, ul. Pionierów Lubuskich 53;
tel. (0-68) 329 98 01, faks (0-68) 329 98 02;
archiwzg@poczta.onet.pl, apzg_informacja@poczta.onet.pl,
www.zgora.pl/archiwzg
Dyrektor: dr Tadeusz Dzwonkowski
Archiwum Paƒstwowe Dokumentacji Osobowej i P∏acowej
05-822 Milanówek, ul. Okrzei 1, skr. poczt. 164;
tel. (0-22) 724 82 61, (0-22) 724 76 05;
sekretariat@milanowek.ap.gov.pl, www.milanowek.ap.gov.pl
Dyrektor: Wies∏awa Majak
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61. rocznica uwolnienia obozu Oberlangen
przez 1 Polskà Dywizj´ Pancernà gen. St. Maczka
Rozpocznijmy Pani Mario od wyjaÊnienia
nietypowego uk∏adu: dlaczego Êrodowisko i ko∏o?
– Ârodowisko Oberlangen powsta∏o
w 1972 roku. W 25 lat od wyjÊcia z wojska
spotka∏yÊmy si´ w warszawskiej cukierni
Gajewskiego i stwierdzi∏yÊmy zgodnie, ˝e
pora si´ zorganizowaç. A czasy by∏y takie,
˝e mog∏yÊmy to zrobiç jedynie pod parasolem ZBOWiD-u. Trudno, cel uÊwi´ca
Êrodki, rozes∏a∏yÊmy wi´c wici. Okaza∏o
si´, ˝e w Polsce, ale równie˝ w Anglii, Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Australii, nawet w Brazylii i oczywiÊcie w kilku
krajach Europy Zachodniej ˝y∏o oko∏o tysiàca „dziewczyn z Oberlangen”. Wi´kszoÊç nie dope∏ni∏a nigdy potem formalnoÊci organizacyjnych, ale to mniej istotne. W 1994 r. w naszym Êrodowisku – ju˝
w ramach Âwiatowego Zwiàzku ˚o∏nierzy
Armii Krajowej – pozostawa∏o 125 cz∏onkiƒ. I oto odrodzi∏ si´ Polski Zwiàzek By∏ych Wi´êniów Politycznych, pad∏a stamtàd zach´ta, tak powsta∏o Ko∏o Oberlangen. Obecnie liczy ono 264 cz∏onkinie,
w tym 62 mieszkajàce poza granicami Polski. W Êrodowisku pozostajà nadal 64
cz∏onkinie, a w ogóle w Êwiecie ˝yje jeszcze oko∏o 450 paƒ, które mogà o sobie
powiedzieç, ˝e przesz∏y przez obóz hitlerowski Stalag VI C w Oberlangen. Tak si´
z∏o˝y∏o, ˝e przewodnicz´ obecnie i w Êrodowisku, i w kole.
JesteÊcie i w innych jeszcze stowarzyszeniach oraz zwiàzkach kombatanckich...
– To wynika z naszych losów wojennych.
Walczy∏yÊmy przecie˝ w Powstaniu Warszawskim, potem by∏y obozy niemieckie,
a po wyzwoleniu – s∏u˝ba w ró˝nych formacjach Polskich Si∏ Zbrojnych na Zachodzie. Wyró˝nikiem szczególnym jest
jednak Oberlangen. Ka˝da z naszych kole˝anek ma zaÊwiadczenie z Czerwonego
Krzy˝a w Genewie i dlatego te˝ nie mieliÊmy nigdy k∏opotów z weryfikacjà. ¸àczà
nas jednak nie tylko wspomnienia, równie˝ obecna dzia∏alnoÊç, przyjaênie.
W Kole Oberlangen jest tylko jeden m´˝czyzna z 35 ch∏opców w wieku od 9 do 12
lat, którzy byli w obozie. Ca∏a reszta to
p∏eç niewieÊcia, dlatego i nieco inaczej
uk∏ada si´ nasza kombatancka s∏u˝ba.
Dopowiem, ˝e to „nieco inaczej” znaczy,
˝e zgodnie, przyjaênie, ze szczególnà troskà o kole˝anki.
– Spotykamy si´ wszystkie trzy razy do
roku: przed Âwi´tami Wielkanocnymi,
a zatem i w rocznic´ wyzwolenia obozu,
w sierpniu – bo to miesiàc wybuchu Powstania Warszawskiego oraz przed Bo˝ym Narodzeniem. Ale jeÊli tylko czas pozwala i si∏ starcza, to odwiedzamy si´, rozmawiamy, dzwonimy. Dobrze nam ze so-
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DoÊç jednak o mnie, przecie˝ ka˝da z nas
mo˝e opowiedzieç o swych obowiàzkach.
Sà to cz´sto ca∏e rodziny kombatanckie,
w nich i dzieci w∏àczajà si´ do pomocy.
Tylko tytu∏em przyk∏adu chc´ wymieniç
Zosi´ Kaƒskà, Marzen´ Scheibal, Krysi´
Jopowicz, Zosi´ Ledwoƒ. Wspólne odby∏yÊmy w 1997 r. podró˝ szlakiem Dywizji
genera∏a Maczka. KtoÊ zauwa˝y∏ wówczas: tyle bab i nie ma k∏ótni! By∏yÊmy te˝
na spotkaniu z Janem Paw∏em II w Rzymie. Po prostu lubimy ze sobà przebywaç.

Fot. Katarzyna Hoppe

Pora na opowiedzenie w∏asnej drogi do
kombatanctwa.
– Wojna przerwa∏a mojà edukacj´, wi´c
matur´ zda∏am konspiracyjnie w 1944 r.
w gimnazjum H. Gepner. Od paêdziernika 1943 r. jako „Anita” pozostawa∏am
w Armii Krajowej, ukoƒczy∏am kurs ∏àcz-

Jest taka jedna kombatancka
Rozmowa z Eugenià Marià Cegielskà, prezes Ârodowiska
bà, ale nie tylko o przyjemnoÊci chodzi,
bo i o obowiàzek pomocy oraz utrwalanie
tradycji. Opiekujemy si´ szko∏à w Bli˝ynie ko∏o Skar˝yska, wspó∏pracujemy tak˝e z innymi szko∏ami noszàcymi imiona
genera∏ów Polskich Si∏ Zbrojnych na Zachodzie. I coraz wi´cej uwagi poÊwi´camy
kole˝ankom samotnym, chorym, prze˝ywajàcym trudne chwile. Pomagamy im finansowo, za∏atwiamy skierowania do domów opieki, odwiedzamy, robimy zakupy
i porzàdki, lubimy sobie przy okazji pogadaç, a mo˝e troch´ i poplotkowaç. Ot, kobieca rzecz...
Pami´tam, jak stara∏yÊcie si´ o wydanie
monografii, macie sztandar, jest ma∏y kàcik wi´êniarek Oberlangen w Muzeum
Powstania Warszawskiego, podziwia∏em
ekspozycj´ Wam poÊwi´conà w Orchard
Lake.
– Nasze cz∏onkinie dbajà te˝ o upami´tnienie dziejów oddzia∏ów i zgrupowaƒ powstaƒczych. Przypominam, ˝e
w 1 Dywizji Pancernej gen. Stanis∏awa
Maczka powsta∏ 600-osobowy batalion
kobiecy, dziewcz´ta nasze wst´powa∏y
równie˝ do 2 Korpusu Polskiego i do lotnictwa. Nieskromnie dodam, ˝e jestem
przewodniczàcà Funduszu Pomocy ˚o∏nierzom AK (powsta∏ on z inspiracji Heleny Wielowiejskiej z „Jod∏y”), skarbniczkà w Polskich Si∏ach Zbrojnych na Zachodzie, przewodniczàcà komisji rewizyjnej w 1 Dywizji Pancernej i Polskim
Zwiàzku By∏ych Wi´êniów Politycznych.
RównoczeÊnie przewodnicz´ Wspólnocie
Mieszkaniowej (ci´˝ka, nerwowa praca).
A na pociech´ – mam przemi∏à wnuczk´.

noÊci, potem sanitarny i przesz∏am szkolenie wojskowe. 1 sierpnia nie zdo∏a∏am dostaç si´ na Stare Miasto, wi´c do∏àczy∏am
do batalionu „Iwo” w rejonie ulicy Ho˝ej.
Najpierw obs∏ugiwa∏am centralk´ telefonicznà, potem zosta∏am ∏àczniczkà por.
Jana Przygodzkiego „Lecha”. We wrzeÊniu przesz∏am z ca∏à kompanià do batalionu „Ostoja” w rejon Marsza∏kowska–Nowogrodzka–Aleje Jerozolimskie. Nie
tylko nosi∏am meldunki, ale musia∏am
i gotowaç, co mi sprawia∏o sporo k∏opotu.
Po kapitulacji trafi∏am do obozu w O˝arowie i to wbrew opinii bolejàcych rodziców,
bo siostra „Ksenia” Krystyna Kamiƒska
zgin´∏a podczas walk (studentka, sanitariuszka u „Kiliƒskiego”), a brat Zdzis∏aw
„Czarny” (w ochronie „Montera”) te˝ poszed∏ do niewoli. 11 paêdziernika znalaz∏am si´ w stalagu X B Sandbosteln, jednym z porzàdniejszych, gdzie uczy∏am
m∏odsze kole˝anki matematyki i fizyki.
Poniewa˝ odmówi∏yÊmy Niemcom pójÊcia
na roboty, 18 grudnia wywieziono nas do
nowo utworzonego obozu karnego dla kobiet w Oberlangen. By∏o g∏odno, ch∏odno
i do domu daleko. Pani profesor Uniwersytetu Warszawskiego z mojej „rodzinki”
ukrad∏a w trakcie roz∏adunku 2 bochenki
chleba i to by∏ nasz op∏atek wigilijny.
W Nowy Rok trzymano nas na mrozie kilka godzin. Komendant oÊwiadczy∏, ˝e damy si´ skoƒczy∏y. Nadchodzi∏y kolejne
transporty, potrafi∏yÊmy jednak otrzàsnàç
si´, zorganizowaç ˝ycie wewn´trzne, kursy, odczyty, nauk´ j´zyków obcych.
Czu∏o si´ koniec wojny, choç ka˝dy
dzieƒ móg∏ oznaczaç nowe represje, zagro˝enie ˝ycia.
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A˝ przyszed∏ dzieƒ wyzwolenia.
– By∏ to dzieƒ s∏oneczny 12 kwietnia
1945 r. By∏am w gronie kole˝anek, które
rano pomaszerowa∏y z lorkami po chrust
do lasu. Us∏ysza∏yÊmy strza∏y – a wi´c
front jest blisko. Wracamy do obozu.
Ukaza∏ si´ nam niezwyk∏y widok. Przed
bramà obozowà sta∏a ca∏a komenda obozu bez broni i nam, AK-aczkom, salutowa∏a. Min´∏o 15, a mo˝e 20 minut, gdy
wjecha∏ do obozu czo∏g, przecinajàc druty; motocyklista, dwa scout-cary i jeep.
S∏uchy nios∏y, ˝e w pobli˝u sà Kanadyjczycy – pobieg∏yÊmy ich witaç. Patrzymy
i oczom nie wierzymy – to nasi! 13 Êmia∏ków – bohaterów, ˝o∏nierzy 1 Dywizji
Pancernej uwolni∏o nas. Jeszcze trzech
z nich ˝yje – Zbigniew Kozak w Anglii,
Kazimierz Wi´ckowski w Polsce, Witold
Witkowski w USA. Apel. Flaga na

rodzina
i Ko∏a Oberlangen
„maszt”. P∏akaliÊmy nie tylko my, ∏zy
w oczach mia∏ i p∏k Stanis∏aw Koszutski.
Okaza∏o si´, ˝e jakiÊ Holender poinformowa∏ o naszym obozie. Szybko sformowano patrol i nie baczàc na obecnoÊç
w okolicy wojsk niemieckich, przyjechali.
Co za szcz´Êliwy zbieg okolicznoÊci. Dosta∏yÊmy si´ pod bardzo czu∏à opiek´.
Jeszcze w czasie dzia∏aƒ wojennych odwiedzi∏ nas sam gen. Stanis∏aw Maczek.
W maju zosta∏am komendantkà 3 kompanii, a nast´pnie w paêdzierniku zosta∏am wcielona do Dywizji Pancernej, II batalionu na stanowisko szefa kursów szkoleniowych w Papenburgu. A potem studia
w Belgii i powrót do kraju w 1947 r. Tu
ciàg dalszy studiów na Uniwersytecie
Warszawskim, praca, ma∏˝eƒstwo – ale to
ju˝ inna opowieÊç. Mówiono w Centrali
i w Ministerstwie LeÊnictwa i Przemys∏u
Drzewnego, ˝e „rzàdz´” ca∏ym przemys∏em meblarskim, mimo ˝e nie nale˝a∏am
do ˝adnej partii.
12 kwietnia 2006 r. minie 61 lat od wyzwolenia obozu Oberlangen.
– Spotkamy si´ oczywiÊcie jak co roku,
z∏o˝ymy sobie ˝yczenia wielkanocne. Cieszymy si´, ˝e jeszcze jest nas sporo i mamy tylu przyjació∏. WczeÊniej b´dzie wyjazd do szko∏y w Bydgoszczy. Najpierw
s∏u˝ba, potem przyjemnoÊci.
Dzi´kuj´ za rozmow´. Prosz´ przyjàç od
redakcji „Kombatanta” i od ca∏ego Urz´du serdeczne ˝yczenia zdrowych, mi∏ych
Âwiàt. Podziwiamy, zazdroÊcimy, prosimy
o zaglàdanie i na Wspólnà.
Rozmawia∏ Adam DOBRO¡SKI
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Wspomnienie

Sa∏ata p o p o l s k u
bóz nasz zosta∏ pomyÊlany jako
obóz karny dla kobiet, które
nie chcia∏y pracowaç. Przed
nami w Oberlangen byli bolszewicy
i Polacy. (...)
˚ycie w obozie zaczyna∏o i koƒczy∏o
si´ na apelu. (...) Do podawania stanu
zosta∏a wyznaczona Danka, która odbiera∏a stan od komendantek baraków
i podawa∏a Majchrzakowi. Ca∏y apel
odbywa∏ si´ bez Niemców; komendantki dru˝yn, plutonów, meldowa∏y oczywiÊcie po polsku swoim dowódczyniom,
poczem komendantki kompanii sk∏ada∏y raport Jadze. Apel koƒczy∏ si´ modlitwà i Êpiewem. Odbywa∏ si´ bardzo
sprawnie i powa˝nie. Potem nast´powa∏a humorystyczna cz´Êç programu.
Danka bieg∏a w swoich Êmiesznych holenderskich sabotach do kancelarii niemieckiej i za chwil´ ukazywa∏ si´ w ca∏ej
swojej feldfeblowskiej okaza∏oÊci pan
Majchrzak. Za nim sz∏y drobnym kroczkiem trzy niemry.
Majchrzak by∏ pewnego rodzaju maniakiem – podejrzewa∏ nas stale o próby ucieczki z obozu. Poza tem zaÊ nie
umia∏ liczyç, zw∏aszcza gdy by∏ zdenerwowany. A jak mia∏ nie byç zdenerwowany, gdy 1500 kobiet (cz´Êç chorych
nie wychodzi∏a na apel) robi∏o do niego
miny. (...)
O ile Majchrzak by∏ pewnego rodzaju
postacià komicznà, to pojawienie si´
oberzahlmeistra Treibera budzi∏o pop∏och. Nigdy bowiem nie by∏o wiadomo, co tej „dzikiej Êwini” wpadnie
w oko. (...) Godzinami chodzi∏ po obozie, lub ukryty na wie˝yczce przez lornetk´ wyszukiwa∏ Êladów zbrodni, tj.
palenia desek, krajania koców i innych
dowodów niszczenia niemieckiego dobra. Wpada∏ do baraków i ryczàc goni∏
winowajczynie. By∏ te˝ g∏ównym sprawcà g∏odu, jaki panowa∏ w obozie. Okrada∏ nasze minimalne porcje, terroryzowa∏ dziewcz´ta pracujàce w kuchni; stosujàc odpowiedzialnoÊç zbiorowà, próbowa∏ karaç ca∏y obóz niewydaniem zupy za spalenie kilku desek. Z oberzahlmeistrem toczy∏yÊmy zaci´te boje. (...)

O

Naczelny Wódz, gen. Tadeusz Bór-Komorowski
ze Êwità – wizytuje obóz jeniecki kobiet ˝o∏nierzy
AK po wyzwoleniu. Czerwiec 1945 r.

Mniej wi´cej na dwa tygodnie przed
uwolnieniem, przyjecha∏ do nas pu∏kownik niemiecki ze swojà Êwità, z wizytà
po˝egnalnà. (...) G∏ówny intendent, pu∏kownik Stark, zaproponowa∏ nam skopanie ziemi i zasadzenie kapusty.
– O, nie! Kapusta roÊnie zbyt d∏ugo.
Nie mamy zamiaru siedzieç tu do jesieni. Prosimy o sadzonki sa∏aty.
Nie by∏o ju˝ nic wi´cej do powiedzenia. Pu∏kownik rozejrza∏ si´ po obozie
i rzuci∏ mimochodem:
– MyÊl´, ˝e gdy przyjdà Anglicy, nie b´dziecie o nas êle mówiç.
Basia nie t∏umaczàc odpowiedzia∏a
sama, mru˝àc rozeÊmiane oczy:
– Byç mo˝e.
– Tylko „byç mo˝e”? Czy pani dobrze
zrozumia∏a moje pytanie?
Jeszcze raz wolno i dobitnie powtórzy∏.
– Powiedz Basiu temu panu – ˝e za
dwa, albo trzy tygodnie, zapraszam go
do naszego obozu – g∏os Jagi nagle
stwardnia∏ – na sa∏at´ p o p o l s k u!
Niemiec nie od razu zrozumia∏, po
chwili jednak sk∏oni∏ si´ i z wymuszonym uÊmiechem podzi´kowa∏ za zaproszenie. Pu∏kownik Stark natomiast zrozumia∏ od razu.
– Przekl´te, polskie kobiety!
By∏ w tym stwierdzeniu raczej niezmierny podziw, ni˝ obelga.
Fragmenty wspomnieƒ Haliny Jab∏oƒskiej
– „Niewola kobiet ˝o∏nierzy AK”, rozdzia∏
„Z konwencjà genewskà w d∏oni”. [Materia∏
udost´pni∏a redakcji Eugenia Maria Cegielska – przewodniczàca Ârodowiska „Oberlangen”]. Redakcja zachowa∏a oryginalne
brzmienie tekstu.
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66. rocznica Zbrodni Katyƒskiej
I tak w stolicy zaplanowano: 3 kwietnia br. o godz. 10.00 Msz´ Êw. w Katedrze Polowej WP oraz o godz. 12.00 z∏o˝enie wiàzanek przed Grobem Nieznanego ˚o∏nierza. O godz. 13.30 na rondzie im. Ofiar Zbrodni Katyƒskiej
Rodziny Katyƒskie poruszy∏o niedawno, wyra˝one przez G∏ównà u zbiegu ulicy Powàzkowskiej i al. Armii
Prokuratur´ Wojskowà Federacji Rosyjskiej, stanowisko stwierdzajà- Krajowej – zapalenie zniczy, zaÊ
o godz. 14.00 w Dolince Katyƒskiej na
ce, ˝e nie uznaje si´ zamordowanych oficerów, spoczywajàcych
Powàzkach Wojskowych – z∏o˝enie
w Katyniu (tym samym w Charkowie i Miednoje) za ofiary represji sta- kwiatów i zapalenie zniczy.
linowskich. Reakcja spo∏eczeƒstwa polskiego by∏a jednoznacznie
4 kwietnia br. w Toruniu o godz. 14.00,
pot´piajàca stanowisko okreÊlajàce czyn NKWD w kategorii „zbrod- w Auli G∏ównej Uniwersytetu Miko∏aja
ni pospolitej”, która uleg∏a przedawnieniu. W ocenie polskiej, tak ofi- Kopernika, odb´dzie si´ uroczysta procjalnej, jak i rodzin pomordowanych oficerów, Zbrodnia Katyƒska nie mocja ksià˝ki prof. Andrzeja Koli pt.
„Archeologia zbrodni. Oficerowie polmo˝e ulec przedawnieniu, bowiem by∏a aktem ludobójstwa.
scy na cmentarzu ofiar NKWD w Charmarca 1940 r. zapad∏a „decyzja”, cjalny komunikat prasowy, stwierdzajàcy, kowie”.
podpisana przez najwy˝sze w∏adze ˝e mordu na polskich oficerach w Katy6 kwietnia br. o godz. 12.00 uroczyZSRR ze Stalinem na czele, aby niu (tym samym w Twerze – Kalininie stoÊç poÊwi´cona pami´ci wymordowa„zlikwidowaç” jeƒców polskich, przeby- i w Charkowie) dokona∏y formacje nej w Twerze Policji Paƒstwowej odb´wajàcych w obozach w Kozielsku, NKWD.
dzie si´ przed obeliskiem w Komendzie
Ostaszkowie i Starobielsku – bez sàdu,
Dla upami´tnienia tej bezprzyk∏adnej, G∏ównej Policji przy ul. Pu∏awskiej
bez podania aktu oskar˝enia, z pomini´- ludobójczej zbrodni odb´dzie si´ w War- 148/150 w Warszawie.
ciem prawa mi´dzynarodo13 kwietnia br. o godz.
wego o jeƒcach wojennych
17.00 w koÊciele p.w. Êw.
– przez rozstrzelanie w Lesie
Karola Boromeusza na
Katyƒskim oficerów z Kowarszawskich Powàzkach
zielska, w parku leÊnym
odprawiona zostanie Msza
(wówczas pod Charkowem)
Êw., tzw. kap∏aƒska – w inoficerów ze Starobielska
tencji wymordowanych kai przetrzymywanych w Ostaszpelanów wojskowych, przekowie funkcjonariuszy s∏u˝b
bywajàcych w wymieniospecjalnych z przewagà polinych wy˝ej obozach jenieccji w Twerze (wtedy Kalinikich w ZSRR.
nie). „Decyzj´” o wymordo30 kwietnia br. o godz.
waniu Polaków wykona∏o
12.30 w tym samym koÊcieNKWD.
le odb´dzie si´ Msza Êw.,
Tak naprawd´ za miesiàc
w czasie której poÊwi´cone
Fot. W∏odzimierz Dusiewicz
pami´ci o Zbrodni Katyƒ- Katyƒ – Polski Cmentarz Wojenny
zostanà tabliczki – epitafia
skiej uznawany jest od lat (nie tylko szawie i w Krakowie 5 i 6 kwietnia 2006 r. Ofiar Zbrodni Katyƒskiej, wmurowane
w Polsce) kwiecieƒ, bowiem pierwszy uroczysta promocja ksià˝ki amerykaƒ- w zewn´trznà Êcian´ koÊcio∏a p.w. Êw.
transport z Kozielska do Katynia mia∏ skiego autora Allena Paula, pt. „Katyƒ Karola Boromeusza.
miejsce 3 kwietnia 1940 r. W kwietniu – stalinowska masakra i tryumf prawdy”
20 maja br. na Zamku Królewskim odi w maju 1940 r. trwa∏y te masowe egze- z udzia∏em tego niezwyk∏ego pisarza. b´dzie si´ coroczna Sesja Naukowa Kakucje, które pozbawi∏y ˝ycia ponad Niezale˝nie od tego, jak co roku, w ca∏ej tyƒska, organizowana przez Niezale˝ny
22 tys. ˝o∏nierzy – obroƒców II Rzeczy- Polsce – w tych miastach, gdzie istniejà Komitet Historyczny Badania Zbrodni
pospolitej. Âwiat dowiedzia∏ si´ o mor- Rodziny Katyƒskie, odb´dà si´ lokalne Katyƒskiej i Polskà Fundacj´ Katyƒskà
dzie katyƒskim tak˝e w kwietniu 1943 r. uroczystoÊci z udzia∏em miejscowych (godz. 10.00, Sala Koncertowa). Dla
(13.04.1943 r.) z podawanych przez ra- w∏adz samorzàdowych i stowarzyszeƒ wszystkich zainteresowanych progradio niemieckie komunikatów o odkryciu kombatanckich. W Warszawie gospoda- mem obchodów katyƒskich wst´p jest
masowych grobów – „do∏ów Êmierci” rzem uroczystoÊci b´dzie Warszawska wolny, z wyjàtkiem spotkania z ameryw „Kozich Górach”, jak nazywano wów- Rodzina Katyƒska, bowiem program nie kaƒskim autorem ksià˝ki o Katyniu.
czas uroczysko, naddnieprzaƒskà cz´Êç przewiduje ogólnopolskiego, centralneW∏odzimierz DUSIEWICZ
Lasu Katyƒskiego. Tak˝e w kwietniu go spotkania w celu upami´tnienia traprezes Zarzàdu Federacji
(13.04.1990 r.) Agencja TASS poda∏a ofi- gicznych wydarzeƒ z roku 1940.
Rodzin Katyƒskich

Katyƒ

nadal upomina si´ o prawd´

5
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61. rocznica walk o Ko∏obrzeg i zaÊlubin Polski z morzem

Za polski Ko∏obrzeg...
W dniach 17-19 marca br. odby∏y si´ uroczystoÊci zwiàzane
z obchodami 61. rocznicy walk o Ko∏obrzeg i zaÊlubin Polski
z morzem. UroczystoÊci zainaugurowa∏a Msza Êw. w Bazylice
Wniebowzi´cia NMP w Ko∏obrzegu w intencji walczàcych o to
miasto.
Fot. Katarzyna Hoppe
Delegacje kombatantów

Fot. Katarzyna Hoppe
Fot. Katarzyna Hoppe
Pomnik ku czci poleg∏ych w walkach o Ko∏obrzeg i wyzwolenie ziemi ko∏obrzeskiej na Cmentarzu Wojennym w Zieleniewie

∏ówne obchody rocznicowe odby∏y
si´ 18 marca br. Przybyli na uroczystoÊç kombatanci, przedstawiciele w∏adz samorzàdowych oraz mieszkaƒcy Ko∏obrzegu z∏o˝yli wieƒce i kwiaty
na cmentarzu wojennym przed pomnikiem ku czci poleg∏ych w walkach o Ko∏obrzeg. Nast´pnie wszyscy udali si´ przed
Pomnik ZaÊlubin Polski z Morzem, gdzie
Êlubowanie z∏o˝y∏a m∏odzie˝ Szkolnych
Kó∏ Ligi Morskiej i Rzecznej, odby∏a si´
te˝ ceremonia wr´czenia „PierÊcienia Hallera” Muzeum Or´˝a Polskiego w Ko∏obrzegu oraz wyst´p zespo∏u „Tirlitonki”.
Dalsza cz´Êç uroczystoÊci mia∏a miejsce
w Muzeum Or´˝a Polskiego, gdzie kierownik UdSKiOR, minister Jan Turski, w asyÊcie swojego zast´pcy Jerzego Koz∏owskiego uhonorowa∏ muzeum Medalem
„Pro Memoria”, sk∏adajàc go na r´ce dyrektor Barbary Zabel. Póêniej nastàpi∏o
uroczyste otwarcie wystawy sta∏ej, poÊwi´conej historii walk o Ko∏obrzeg i zaÊlubinom Polski z morzem w marcu 1945 r. oraz
misjom pokojowym i stabilizacyjnym Wojska Polskiego. W otwarciu wystawy w muzeum wzi´∏a udzia∏ liczna grupa kombatantów – uczestników walk o Ko∏obrzeg,
a wÊród nich – p∏k Stanis∏aw Paj´czyƒski
(na zdj´ciu na ok∏adce tego numeru – stoi
w pierwszym rz´dzie).
Obchody rocznicowe zakoƒczy∏y si´ XX
Mi´dzynarodowym Biegiem ZaÊlubin.
K.H.

G
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Minister Jan Turski w rozmowie z pp∏k. Mieczys∏awem Zygmuntem – prezesem Ko∏a
ÂZ˚AK w Ko∏obrzegu oraz pe∏niàcym obowiàzki przewodniczàcego Rady Wspó∏pracy
Organizacji Kombatanckich oraz Zwiàzku
by∏ych ˚o∏nierzy Zawodowych i Oficerów Rezerwy Wojska Polskiego w Ko∏obrzegu. Pierwszy z lewej – wicestarosta powiatu ko∏obrzeskiego, W∏odzimierz Adam

Fot. Katarzyna Hoppe
Wieniec przed pomnikiem sk∏ada delegacja
Urz´du do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych: kierownik Urz´du, minister
Jan Turski oraz jego zast´pca Jerzy Koz∏owski,
w asyÊcie dyrektora Departamentu Wojskowego Urz´du p∏k. Jana Ozgi

Fragment nowo otwartej ekspozycji Muzeum
Or´˝a Polskiego

Fot. Katarzyna Hoppe
Minister Jan Turski w asyÊcie wicestarosty W∏odzimierza Adama wita si´ ze sztandarem i m∏odzie˝à szkolnà Ligi Morskiej i Rzecznej
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Wspominamy Ojca Âwi´tego Jana Paw∏a II

2 kwietnia 2005 r. odszed∏
Jan Pawe∏ II

W

iele razy chodzi∏em po tym
cmentarzu. Czyta∏em wypisane na grobach napisy, Êwiadczàce o ka˝dym z tych, którzy tu polegli, o dniu i miejscu urodzenia.
Te napisy odtwarza∏y w oczach
mojej duszy kszta∏t Ojczyzny, tej,
w której si´ urodzi∏em. Te napisy
tylu miejscami ziemi polskiej, ze
wszystkich stron, od wschodu do
zachodu i od po∏udnia ku pó∏nocy
– nie przestajà wo∏aç tu, w samym
sercu Europy, u podnó˝a opactwa, które pami´ta czasy Êwi´tego
Benedykta – nie przestajà wo∏aç
tak, jak wo∏a∏y serca walczàcych
tu ˝o∏nierzy: Bo˝e, coÊ Polsk´
przez tak liczne wieki...
Chylimy czo∏a przed bohaterami.
Polecamy ich dusze Bogu.
Polecamy Bogu Ojczyzn´.
Polsk´. Europ´. Âwiat.

Nie mniej
obecny...
inà∏ rok od pami´tnych chwil, które okry∏y ˝a∏obà Polsk´ i Êwiat, ludzi wierzàcych i niewierzàcych – pora˝onych odejÊciem Papie˝a Polaka Jana
Paw∏a II. Przez wiele lat przywykliÊmy
do Jego obecnoÊci, bo nawet gdy by∏
w oddaleniu – po wyborze na tron papieski 16 paêdziernika 1978 roku – pozostawa∏ zawsze z nami. Z fascynacji
osobowoÊcià i sylwetkà duchowà Ojca
Âwi´tego zrodzi∏ si´ ów tak wielki na
nas Jego wp∏yw. Od poczàtku swego
pontyfikatu Jan Pawe∏ II patronowa∏
fundamentalnym przemianom naszej
ÊwiadomoÊci. Bardzo emocjonalnie
prze˝ywaliÊmy ka˝dà Jego pielgrzymk´
do Polski.
Dzi´ki wsparciu Ojca Âwi´tego, Polska opowiedzia∏a si´ za wolnoÊcià i niepodleg∏oÊcià. Uczy∏ nas mi∏oÊci i szacunku dla innych. By∏ or´downikiem
pokoju i pojednania. Budzi∏ sumienia.
W s p ó ∏ o d c z u w a ∏ ból ludzi biednych i cierpiàcych. A nam, po latach
– przysz∏o w s p ó ∏ u c z e s t n i c z y ç
w Jego umieraniu. Z bólem zadawaliÊmy sobie pytanie: dlaczego cierpienie
musi byç wpisane w ˝ycie cz∏owieka nawet o tak wielkiej dobroci. Pocieszenie
znajdowaliÊmy w Jego nauczaniu,
˝e ono ma swój sens – w ka˝dym cierpieniu jest obietnica zbawienia...
Ostatnie dni ˝ycia Jana Paw∏a II by∏y
ekumenià, w której uczestniczy∏ ca∏y
Naród. Wówczas to po raz ostatni przekazywa∏ nam swoje duchowe i intelektualne przes∏anie.
Dzisiaj kombatanci, jak relikwie przechowujà pamiàtkowe zdj´cia ze swoich
spotkaƒ z Ojcem Âwi´tym, wspominajà,
a gdy proste zdania nie zdo∏ajà wyraziç
uczuç – piszà wiersze...
Zosta∏y te˝ Jego, kierowane do nas
– s∏owa. Na nowo odczytujemy wyra˝ane nimi myÊli, w których jako jeden
z naczelnych – stawia∏ problem wolnoÊci. Poczynajàc od wolnoÊci od z∏a, od
której mo˝na dopiero zaczàç budowaç
wszystkie inne jej rodzaje... Przywracaç
porzàdek moralny, polityczny i prawny... A˝ po te, które by∏y wo∏aniem
o odpowiedzialnoÊç.

M

Ewa DUMIN
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Jan Pawe∏ II
[Fragment przemówienia
na Monte Cassino, 18 maja 1979 r.]

Najwi´kszemu
pielgrzymowi Êwiata...
paêdziernika 2005 r., w czasie corocznych obchodów Dnia Pami´ci Kardyna∏a Stefana Wyszyƒskiego, na lotnisku Wilamowo
pod K´trzynem
ods∏oni´ty zosta∏
obelisk z p∏askorzeêbà, przedstawiajàcà wizerunek Ojca Âwi´tego. Wyryto na nim
napis: Janowi Paw∏owi II, najwi´kszemu pielgrzymowi lotniczemu Êwiata. W uroczystoÊci uczestniczyli m.in. Metropolita Warmiƒski abp
Edmund Piszcz, który poÊwi´ci∏ obelisk,

8

Prezes Ko∏a ÂZ˚AK w K´trzynie W∏adys∏aw
Koniuszewski w towarzystwie cz∏onków Zarzàdu Ko∏a: (po prawej) W∏adys∏awa Ostrowskiego i Mariana Puzynkiewicza, sk∏ada wiàzank´ przed obeliskiem

przedstawiciele w∏adz paƒstwowych i samorzàdowych, kombatanci – wÊród nich
cz∏onkowie ÂZ˚AK Okr´g Warmiƒsko-Mazurski, Ko∏o w K´trzynie z prezesem
W∏adys∏awem Koniuszewskim oraz
Sybiracy, mieszkaƒcy K´trzyna, delegacje szkó∏ i harcerze.

Ze sztandarem
po b∏ogos∏awieƒstwo
kwietnia 1998 r., dzieƒ po wizycie
na Cmentarzu ˚o∏nierzy Polskich
na Monte Cassino, cz∏onkowie Stowarzyszenia Lotników Polskich w Kraju
przybyli na plac przed Bazylikà Êw. Piotra w Rzymie, by spotkaç si´ z Ojcem
Âwi´tym. Najwa˝niejszym punktem
spotkania z Janem Paw∏em II by∏o
udzielenie przez Niego b∏ogos∏awieƒstwa uczestnikom pielgrzymki i wbicie
symbolicznego gwoêdzia w drzewce
sztandaru Stowarzyszenia, który trzy-
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Ojciec Âwi´ty, bioràc m∏otek, z uÊmiechem
powiedzia∏: – Kto s∏ysza∏, ˝eby papie˝ gwoêdzie wbija∏! Tego jeszcze nie robi∏em

ma∏ por. Witold Wroƒski w asyÊcie lotników: Edmunda Filimona i Edmunda
Próchnickiego.
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Wspominamy Ojca Âwi´tego Jana Paw∏a II

„Synowie Pu∏ku”
pami´tajà

Ojciec Âwi´ty
wÊród
Sybiraków
y∏ poÊród nas. W czasie pielgrzymkowych
spotkaƒ porusza∏ nasze
serca, umys∏y, wyobraêni´. Mówi∏ o Bogu,
Ojczyênie, prawdzie, sprawiedliwoÊci, mi∏oÊci i pokoju. Ca∏owa∏ ziemi´ jak relikwiarz.
I pozosta∏ w naszych sercach, w naszej
pami´ci, ˝yje wÊród nas, mimo ˝e ju˝ odszed∏ do Domu Ojca.
Moje spotkania z Ojcem Âwi´tym rozpocz´∏y si´ 2 czerwca 1979 r. w Warszawie, na
placu Zwyci´stwa. Nast´pne by∏y: 6 czerwca
w Krakowie na B∏oniach, 17 czerwca 1983 r.
w Warszawie na Stadionie X-lecia, 13 czerwca 1987 r. na lotnisku ¸ódê Lublinek, 1991 r.
w Warszawie, a 3 czerwca 1997 r. katedrze
w Gnieênie.

B

Sybiracy z ¸odzi i Pabianic przed Pomnikiem
Poleg∏ym i Pomordowanym na Wschodzie
w Warszawie, w czasie pielgrzymki na spotkanie z Janem Paw∏em II – czerwiec 1999 r.

Jako Êwiadek spotkaƒ pielgrzymkowych
z naszym ukochanym Papie˝em Rodakiem
pragn´ stwierdziç, ˝e by∏ on wielkim zwiastunem prawdy, dobra i nadziei. Nauczanie
Ojca Âwi´tego Jana Paw∏a II i spotkania
pielgrzymkowe zaowocowa∏y wzmo˝onym
wysi∏kiem mojej pracy nad sobà, ch´cià
przekazania, szczególnie m∏odemu pokoleniu, prawdy ods∏aniajàcej bia∏e plamy w historii naszego Narodu.
Zofia ZNAMIEROWSKA

Moje spotkania z Janem Paw∏em II
Sekretarz Spo∏ecznego Komitetu „Pami´ç i Trwanie” Halina Bazylewska:
tyczeƒ
1 9 8 9 r.
Wraz z wnuczkà przekazuj´
Ojcu Âwi´temu, Janowi
Paw∏owi II,
Ziemi´ Katyƒskà i album ze zdj´ciami z Katynia.
Przywieêli je uczestnicy pierwszej kombatanckiej pielgrzymki do Katynia w paêdzierniku 1988 r.

S

o odejÊciu Papie˝a Jana Paw∏a II
– „Synowie Pu∏ku” ˝egnali go wpisami do Ksi´gi Kondolencyjnej, wy∏o˝onej
w Nuncjaturze Apostolskiej w Warszawie.
Dzi´kowali Ojcu Âwi´temu za jego „goràcy patriotyzm, wk∏ad w dzie∏o przeobra˝enia Polski oraz walk´ o pokojowy, równoprawny byt narodów Êwiata”.

P

maja 2004 r.,
dzieƒ po obchodach 60. rocznicy bitwy o Monte
Cassino na Cmentarzu ˚o∏nierzy Polskich. Podczas audiencji generalnej
wr´czam Ojcu Âwi´temu album, przedstawiajàcy
10 lat dzia∏alnoÊci Spo∏ecznego Komitetu „Pami´ç
i Trwanie” oraz prace przy budowie pomnika
w kwaterze 45 N na cmentarzu Bródnowskim (w
miejscu, gdzie pochowano 34 stracone przez UB
osoby, w tym wy˝szych oficerów Armii Krajowej).

18 maja 1989 r., w 55. rocznic´ bitwy o Monte Cassino. Spotkanie Ojca Âwi´tego z cz∏onkami Ârodowiska „Synów Pu∏ku” przy
ZKRP i BWP w czasie audiencji generalnej.
Kmdr Józef Czerwiƒski wr´cza Janowi Paw∏owi II „Medal Pamiàtkowy”.
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„Synowie Pu∏ku” ˝egnajà Papie˝a Polaka. Na
zdj´ciu od lewej: Maciej Maksymowicz, Stanis∏aw Âwierczewski i Marek Stankiewicz

Dziewczyny z Oberlangen w Castel Gandolfo
1985 r. cz∏onkinie Ârodowiska Kobiet – ˚o∏nierzy Armii Krajowej z Powstania Warszawskiego, by∏ych jeƒców wojennych obozu Oberlangen, zorganizowa∏y pielgrzymk´ do Ojca Âwi´tego Jana Paw∏a II, który przebywa∏ w Castel Gandolfo, w prowincji Rzym. W podzi´kowaniu za serdeczne przyj´cie
uczestnicy spotkania wr´czyli Papie˝owi pamiàtkowy
album w ok∏adce wykonanej w obozie oraz obraz.

W

Patron m∏odzie˝y
paêdziernika 2004 r., przy wsparciu i w obecnoÊci kombatantów, a szczególnie cz∏onków Ogólnopolskiego Zwiàzku ˚o∏nierzy Batalionów Ch∏opskich, Szko∏a Podstawowa w Ksià˝u Ma∏ym otrzyma∏a imi´ Jana Paw∏a II. Podczas
uroczystoÊci m.in. poÊwi´cono sztandar szko∏y z wizerunkiem Patrona. Ks. Jan Rudecki w swoim wystàpieniu podkreÊli∏ obowiàzki moralno-patriotyczne, wynikajàce z nauki
Ojca Âwi´tego, jakie niesie za sobà przyj´cie przez szko∏´
imienia Papie˝a Polaka. Ods∏oni´to tak˝e tablic´ pamiàtkowà, przedstawiajàcà Jana Paw∏a II, umieszczonà na froncie budynku szko∏y.
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Wpis cz∏onków Ârodowiska „Synów Pu∏ku”
do Ksi´gi Kondolencyjnej, wy∏o˝onej w Nuncjaturze Apostolskiej w Warszawie po Êmierci
Ojca Âwi´tego

Po˝egnanie
KtoÊ bliski odszed∏... Tylko serce p∏acze
I tylko smutno, smutno szumià lasy...
Za Ciebie modl´ si´ Wielki Tu∏aczu.
Za Tobà t´skni´, Piotrze naszych czasów.
[Fragment wiersza Anny Rudawcowej
opublikowanego w „Sybiraku”.]
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Z nades∏anej korespondencji

Kraków

Kombatanci u Metropolity Krakowskiego
13 lutego br. na audiencji u abp. Stanis∏awa Dziwisza* spotkali
si´: prezes Zarzàdu Okr´gowego ZKRP i BWP w Krakowie Józef Kopczyƒski, sekretarz ZO Zenon Pikulski, wiceprezes ZO
Wiktor Krzy˝anowski i przewodniczàcy Okr´gowej Komisji Rewizyjnej – Józef Kossobudzki-Or∏owski.
rcybiskup Stanis∏aw Dziwisz otrzyma∏ od uczestników spotkania pamiàtkowà ksià˝k´ i pisemne powitanie,
które to pismo przed przekazaniem odczyta∏ prezes Józef Kopczyƒski.
Rozmowa przebiega∏a w przyjaznej
atmosferze. Wiceprezes Wiktor Krzy˝anowski poinformowa∏ abp. Stanis∏awa Dziwisza o wi´êniach hitlerowskich
obozów koncentracyjnych oraz o tym,
˝e wÊród cz∏onków ZKRP i BWP
w Krakowie znajdujà si´ ksi´˝a – byli
wi´êniowie obozu w Dachau: ks. Leopold Mro˝ek i Zygmunt WiÊniewski.
Natomiast sekretarz ZO Zenon Pikul-

A

ski poinformowa∏, ˝e ZKRP i BWP jest
najliczniejszym zwiàzkiem kombatantów w Polsce, zrzeszajàcym ˝o∏nierzy
wszystkich
formacji
walczàcych
w II wojnie Êwiatowej, inwalidów wojennych, cz∏onków Rodzin Katyƒskich i in.
Ponadto Zenon Pikulski wspomnia∏
o ∏àcznoÊci kombatantów z m∏odzie˝à
szkolnà i o swoim uczestnictwie w wycieczce z grupà 30 uczniów z II Liceum
Ogólnokszta∏càcego im. Króla Jana III
Sobieskiego, z którà zwiedzi∏ sanktuaria
Europy Wschodniej. Majàc m∏odzie˝
pod opiekà przez pó∏tora miesiàca,
przekazywa∏ jej wiedz´ i wspomnienia

Fot. Tadeusz Warczak
Cz∏onkowie ZO ZKRP i BWP w Krakowie
podczas spotkania z abp. Stanis∏awem Dziwiszem

o zes∏aniu na Sybir oraz o swoim udziale w walkach od Lenino do Berlina.
Zenon PIKULSKI
sekretarz ZO ZKRP i BWP
w Krakowie
* 24 marca 2006 r. abp Stanis∏aw Dziwisz otrzyma∏ godnoÊç kardyna∏a
(przyp. red.)

Bia∏a Podlaska, K´trzyn

Spotkania Biskupa Polowego WP
z kombatantami
5
marca br. w parafii p.w. Êw. Kazimierza Królewicza w Bia∏ej Podlaskiej odby∏a si´ uroczysta Msza Êw. ku czci Patrona. UroczystoÊciom przewodniczy∏ Biskup Polowy Wojska Polskiego, gen. bryg.
Tadeusz P∏oski w asyÊcie gospodarza parafii, ks. kan. Kazimierza Tuszyƒskiego.
W uroczystoÊciach udzia∏ wzi´li: parlamentarzyÊci, starosta bialski Tadeusz ¸azowski, prezes Stowarzyszenia Seniorów
Lotnictwa Wojskowego RP Jan Smolarek,
prezes Zarzàdu Rejonowego Zwiàzku By∏ych ˚o∏nierzy Zawodowych i Oficerów
Rezerwy Wojska Polskiego Mieczys∏aw
Matusiak, komendant WKU Zbigniew
Bojko, przedstawiciele Policji, Stra˝y Po˝arnej, Wojska Polskiego etc. (...)
S∏owo pasterskie podczas Mszy Êw. wyg∏osi∏ ks. bp Tadeusz P∏oski, nawiàzujàc do
biografii Êw. Kazimierza oraz rozpoczynajàcego si´ Wielkiego Postu. Po uroczystoÊciach koÊcielnych, o godz. 10.00 zosta∏y
z∏o˝one przez poszczególne delegacje
wiàzanki kwiatów przed pomnikiem, usytuowanym nieopodal koÊcio∏a, upami´tniajàcym lotników Podlasia, którzy zgin´li
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w czasie wykonywania zadaƒ w powietrzu.
W imieniu weteranów wiàzank´ kwiatów
z∏o˝yli: Mieczys∏aw Matusiak, W∏adys∏aw
Doroszuk i Boles∏aw ¸ugowski. (...)

Boles∏aw ¸UGOWSKI
***
rezes Ko∏a w K´trzynie Âwiatowego
Zwiàzku ˚o∏nierzy Armii Krajowej
Okr´g Warmiƒsko-Mazurski – W∏adys∏aw
Koniuszewski, nades∏a∏ do redakcji
„Kombatanta” informacj´ o wizycie duszpasterskiej bp. Tadeusza P∏oskiego
31 grudnia ub.r. w Warmiƒsko-Mazurskim
Oddziale i Centrum Szkolenia Stra˝y
Granicznej w K´trzynie. W trakcie wizyty
w parafii p.w. Êw. Mateusza Ewangelisty
bp T. P∏oski koncelebrowa∏ Msz´ Êw. wraz
z ks. mjr. Zbigniewem K´pà – szefem Wydzia∏u Duszpasterskiego Ordynariatu Polowego oraz ks. ppor. Wies∏awem Kondraciukiem, kapelanem k´trzyƒskiej SG.
We Mszy Êw. wzi´li udzia∏: p∏k Józef
Biegun – komendant Warmiƒsko-Mazurskiego Oddzia∏u Stra˝y Granicznej ze
swoimi zast´pcami oraz mjr Marek Wasz-

www.ordynariat.opoka.org.pl
Biskup Polowy gen. bryg. Tadeusz P∏oski podczas Mszy Êw. w k´trzyƒskiej parafii p.w. Êw.
Mateusza Ewangelisty

P

Cz∏onkowie Ko∏a w K´trzynie Âwiatowego
Zwiàzku ˚o∏nierzy Armii Krajowej podczas
spotkania op∏atkowego 29 grudnia ub.r.

czuk, zast´pca komendanta Centrum
Szkolenia Stra˝y Granicznej. UroczystoÊç
zgromadzi∏a kadr´ zawodowà, s∏uchaczy
Centrum Szkolenia, kombatantów oraz
parafian. Uczestniczyli tak˝e burmistrz
K´trzyna Krzysztof Heçman oraz starosta
powiatu Ryszard Kaczmarczyk.
Oprac. red.
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Nasi wspaniali Jubilaci

Por. Eugeniusz Jaszczak

Jubileusz 95-lecia
˚o∏nierza 2 Dywizji
Strzelców Pieszych
kampanii wrzeÊniowej walczy∏
w obronie Lwowa, podczas której
zosta∏ ranny. Nast´pnie z W´gier uda∏o
mu si´ przedostaç do Francji, gdzie
w 1940 r. wstàpi∏ do 2 Dywizji Strzelców
Pieszych 2 Warszawskiego Pu∏ku Artylerii
Lekkiej. Walczy∏ m.in. na po∏udniu linii
Maginota w rejonie Belfortu, Damprichard i Maiche. Razem z jednostkami dywizji przekroczy∏ granic´ francusko-szwajcarskà, gdzie zosta∏ internowany.
18 marca obchodzi∏ jubileusz 95. rocznicy urodzin. Z tej okazji, podczas uroczystoÊci zorganizowanej w jego domu, Eugeniusz Jaszczak otrzyma∏ od Prezydenta
RP Lecha Kaczyƒskiego szabl´ z imiennà
dedykacjà oraz list z ˝yczeniami. Wr´czyli

W

je przedstawiciele
Biura Bezpieczeƒstwa Narodowego: Pawe∏
Âliwiƒski i ¸ukasz
Kudlicki. W imieniu kierownika
Fot. Agnieszka Boruszkowska
UdSKiOR MeNaczelnik Wydzia∏u Wspó∏pracy ze Stowarzyszeniami UdSKiOR Jan Krystek
dal Urz´du wraz odczytuje Jubilatowi list z ˝yczeniami od kierownika Urz´du. Obok stojà
z ˝yczeniami zdro- przedstawiciele Prezydenta RP: ¸ukasz Kudlicki (po prawej) i Pawe∏ Âliwiƒski
wia i wszelkiej pomyÊlnoÊci przekaza∏ Jubilatowi naczelnik ców Pieszych Krajowego Zwiàzku By∏ych
Wydzia∏u Wspó∏pracy ze Stowarzyszenia- ˚o∏nierzy Polskich Si∏ Zbrojnych na Zami Jan Krystek. Podzi´kowania za d∏ugo- chodzie W∏odzimierz Cieszkowski i sekreletnià dzia∏alnoÊç spo∏ecznà i serdeczne tarz Ârodowiska Leszek Czarnota-Czarny.
˝yczenia urodzinowe z∏o˝yli Jubilatowi
tak˝e: prezes Ârodowiska 2 Dywizji StrzelOprac. A.B.

P∏k Miko∏aj Malec, ps. „Celam”

˚o∏nierz Armii Krajowej
d 22 lat pracuje spo∏ecznie, pe∏ni
obowiàzki prezesa Zarzàdu Ko∏a
Niepodleg∏oÊciowego Zwiàzku ˚o∏nierzy Armii Krajowej w Kaliszu. Miko∏aj
Malec 16 marca br. skoƒczy∏ 90 lat.
28 lutego br. by∏ goÊciem Redakcji Biuletynu „Kombatant”.
S∏u˝b´ wojskowà rozpoczà∏ 15 marca
1935 r. w 4 Dywizjonie ˚andarmerii
Wojskowej w ¸odzi, gdzie s∏u˝y∏ do
29 wrzeÊnia 1939 r. Bra∏ udzia∏ w kampanii wrzeÊniowej 1939 r., w plutonie ˝andarmerii polowej 26 Dywizji Piechoty;
zwalcza∏ dywersantów „piàtej kolumny”
w terenie, walczy∏ na szlaku bojowym:
Kutno, ¸owicz, rzeka Bzura, Skierniewice, Mszczonów, Góra Kalwaria, bra∏
udzia∏ w obronie Warszawy. By∏ cz∏onkiem Zwiàzku Walki Zbrojnej – Armii
Krajowej. Od marca 1945 r. do kwietnia
1946 r. – ˝o∏nierz 42 pp 11 Dywizji Piechoty 2 Armii Wojska Polskiego.
9 czerwca 1949 r. zosta∏ aresztowany
przez Urzàd Bezpieczeƒstwa we Wro-

O

c∏awiu za dzia∏alnoÊç w Armii Krajowej.
Skazano go na kar´ Êmierci, zamienionà na 15 lat wi´zienia i osadzono
w Centralnym Wi´zieniu we Wronkach.
Po 6,5 roku wi´zienia zosta∏ zwolniony.
19 paêdziernika 1998 r. Sàd Okr´gowy
w Kielcach uniewa˝ni∏ wyrok sprzed
prawie 50 lat.
Jest Kawalerem Orderu Wojennego
Virtuti Militari. 3 stycznia 2002 r. minister obrony narodowej mianowa∏ go na
stopieƒ pu∏kownika.
Miko∏aj Malec wspomina: Moim
zwierzchnikiem wojskowym by∏ I Marsza∏ek Józef Pi∏sudski. (...)
My, kombatanci II wojny Êwiatowej,
pozostajemy wierni przysi´dze ˝o∏nierskiej, jakà z∏o˝yliÊmy Polskiemu Paƒstwu Podziemnemu w okresie okupacji,
˝e b´dziemy walczyç o Wolnà, Niepodleg∏à Polsk´ zgodnie z dewizà widniejàcà na naszych sztandarach – BÓG –
HONOR – OJCZYZNA.
Oprac. K.H.

Fot. archiwum domowe
Na zdj´ciu pierwszy z lewej: Miko∏aj Malec,
obok jego starszy o 15 miesi´cy brat Marian
oraz brat bliêniak Wac∏aw. Fotografia wykonana w Grudziàdzu w 1935 r. Miko∏aj i Wac∏aw Malec s∏u˝yli w Centrum Szkolenia ˚andarmerii Wojskowej w Grudziàdzu, a Marian
s∏u˝y∏ w Centrum Wyszkolenia Saperów
w Modlinie
Fot. Ewa Dumin

P∏k Miko∏aj Malec podczas wizyty w Redakcji
Biuletynu „Kombatant”

Szanownym Jubilatom najserdeczniejsze ˝yczenia i gratulacje
sk∏ada Redakcja „Kombatanta”
KOMBATANT 2006 nr 4
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53. rocznica stracenia w Warszawie gen. Emila Fieldorfa „Nila”,
– pierwszego Komendanta Kedywu KG AK

Powrócà do nas

z ognia, wody i wn´trza ziemi...
jak˝e ponury dzieƒ 24 lutego
1953 r. – dokona∏a si´ obrzydliwa, nieludzka zbrodnia sàdowa
na jednym z najwybitniejszych naszych
˝o∏nierzy, gen. brygady AuguÊcie Emilu
Fieldorfie ps. „Nil” – wspania∏ym dowódcy i wspania∏ym cz∏owieku i Polaku. Najbardziej okropna, bo zosta∏a wykonana
r´kami naszych rodaków. W∏aÊciwie to nie
wiadomo, czy mo˝na ich zaliczyç do Polaków? Chyba nie! Bo jak mo˝na z najdzielniejszego cz∏owieka zrobiç dos∏ownie najgorszego cz∏owieka! Jak mo˝na?! Jakim
prawem!? Przecie˝ to jest najdalej idàca
perfidia, ju˝ nic nie mo˝e byç gorszego! To
smutne, naprawd´ bardzo smutne, ˝e ci
ludzie nie zostali nigdy ukarani. Panià
Woliƒskà od szeregu lat spotykano w Londynie w POSK-u, tj. Polskim OÊrodku
Spo∏eczno-Kulturalnym w centrum Londynu, gdy spokojnie przechadza∏a si´
z m´˝em – jak gdyby nigdy nic! Przecie˝ to
ona by∏a jednym z katów!
Droga ˝yciowa gen. Fieldorfa by∏a nacechowana od najm∏odszych lat s∏u˝bà dla
Polski. W m∏odym bardzo wieku wstàpi∏
do Legionów, potem by∏a wojna polsko-bolszewicka, za udzia∏ w tych zmaganiach
dosta∏ czterokrotnie Krzy˝ Walecznych.
Potem by∏a s∏u˝ba mi´dzywojenna
i II wojna Êwiatowa. Jako dowódca 53 pp
s∏u˝y∏ w Lesznie Wlkp. i bra∏ udzia∏
w kampanii wrzeÊniowej. Potem wyjazd
do Francji, Anglii. Jako pierwszy emisariusz zosta∏ przerzucony z Londynu do
kraju i rozpoczà∏ s∏u˝b´ w Podziemnym
Paƒstwie Polskim. Po pewnym czasie zosta∏ mianowany dowódcà Kedywu, a wi´c
na wskroÊ nowoczesnej organizacji, niezmiernie skutecznej, która da∏a si´ Niemcom boleÊnie we znaki. Wielka nagroda
by∏a za niego wyznaczona, Niemcy wiedzieli, ˝e zamach na Kutscher´ zrodzi∏ si´
w jego g∏owie, podobnie jak wiele innych
akcji dywersyjnych. Mówili o nim, ˝e by∏
„mózgiem” Armii Krajowej. W 1943 r.,
gdy zbli˝a∏ si´ front sowiecki, powsta∏a
koncepcja, ˝eby stworzyç nowà konspiracj´, bardziej zakamuflowanà – doÊwiad-

W
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czenia okr´gów wschodnich: wileƒskiego,
lwowskiego i innych dowodzi∏y, ˝e nasi sojusznicy nie sà sojusznikami – i wtedy to
w∏aÊnie gen. Fieldorf zosta∏ wyznaczony
do prowadzenia organizacji polityczno-spo∏eczno-wojskowej „NIE”, czyli Niepodleg∏oÊç. Na poczàtku 1945 r. przypadkowo zosta∏ „Nil” aresztowany. W momencie, kiedy ju˝ toczy∏y si´ rozmowy
gen. Leopolda
Okulickiego
z w∏adzami sowieckimi, gen.
Fieldorfa „Nila”
aresztowano jako kolejarza Walentego Gdanickiego i zes∏ano
na Sybir. To mu
pomog∏o prze˝yç dwa i pó∏ roGenera∏ Emil Fieldorf
ku
w ∏agrach na
„Nil”
Uralu. Jego zachowanie w transporcie – cz∏owieka bardzo s∏abego fizycznie, bo ju˝ by∏ mocno
wyczerpany pracà i prze˝yciami – by∏o
wspania∏e, a d∏ugo si´ jecha∏o na Ural, coÊ
wiem na ten temat z w∏asnego doÊwiadczenia. Oddaje Genera∏ chorym wspó∏wi´êniom bezcenne 12 tabletek przeciwko
czerwonce – chorobie, która dziesiàtkowa∏a zes∏aƒców. Pami´tam, jak z naszego
transportu, w którym jecha∏em w 1944 r.,
wielokrotnie zw∏oki zmar∏ych na czerwonk´ by∏y wyrzucane z pociàgu... Otó˝ oddaje on te ostatnie 12 tabletek panu Tadeuszowi Bobrowskiemu, znajomemu
z transportu. Tabletki, które uratowa∏y mu
˝ycie.
CoÊ w tym jest.
Znam osobiÊcie Tadeusza Bobrowskiego, nawet pracowaliÊmy razem przez siedem lat, s∏ucha∏em du˝o tych opowieÊci
o ∏agrze, wspólnej misce, z której razem
jedli. Na jednej stronie by∏o napisane: Tadeusz Bobrowski, na drugiej – Walenty
Gdanicki. Nikt nie wiedzia∏, ˝e by∏ to genera∏ „Nil”. Zachowywa∏ si´ w obozie
wspaniale, podtrzymywa∏ na duchu bar-

dzo m∏odych cz´sto akowców. Zosta∏ wywieziony drogà przez Rembertów, wspólnie z mnóstwem akowców, g∏ównie
z Okr´gu Warszawskiego, ale w∏aÊciwie to
prawie z ca∏ej Polski, bezpoÊrednim transportem na Ural.
Prze˝y∏ i wróci∏ do Polski.
Wydawa∏o mu si´, ˝e mo˝e teraz spokojnie w Polsce myÊleç o przysz∏oÊci, ˝e
mo˝e jednak w∏adze zrozumiejà pewne
nasze polskie sprawy i tu si´ bardzo pomyli∏. Polskie w∏adze, zwiàzane z Ministerstwem Bezpieczeƒstwa Publicznego na
g∏owie stajà, ˝eby odszukaç szefa Kedywu,
a potem szefa organizacji „NIE”, bo wiedzà, ˝e jest to mózg. Sowiecki wywiad bardzo g∏´boko penetrowa∏ te Êrodowiska
i w koƒcu, w 1950 r., a wi´c po kilku latach, „Nil” zosta∏ aresztowany i tu zaczà∏
si´ jego drugi – po uralskim – wielki dramat ˝yciowy. Do koƒca jednak wierzy∏, ˝e
coÊ si´ zmieni – nie zdawa∏ sobie sprawy,
co to jest MBP, czym jest NKWD. Po haniebnym procesie – mordzie sàdowym, zostaje powieszony, nawet nie rozstrzelany
jak ˝o∏nierz. Sà poszlaki, ˝e w ostatnich
momentach nie dawa∏ si´ zawiesiç na katowni i zosta∏ doszcz´tnie po∏amany, zbity... W zasadzie wieszali ju˝ nie˝yjàcego
Genera∏a. Sà to informacje nie do koƒca
sprawdzone, trudne do opowiedzenia, ale
musimy to sobie wyobraziç...
Miejsce jego pochówku oczywiÊcie nie
jest znane, podobnie jak nieznane jest
miejsce „Hubala” czy bohatera Wileƒszczyzny – „¸upaszki”... W tym jest jasny
cel, przecie˝ to byli ludzie – symbole. To sà
symbole! Na tablicy zawieszonej w ¸odzi,
na domu gdzie mieszka∏ „Nil” widniejà
s∏owa poety: „Majà jeszcze szans´, aby powróciç do nas z ognia, wody i wn´trza ziemi”. Tak mówi∏ o nim Zbigniew Herbert.
Jest to g∏´boka myÊl.
[Fragmenty przemówienia Czes∏awa
CYWI¡SKIEGO, prezesa Zarzàdu G∏ównego Âwiatowego Zwiàzku ˚o∏nierzy Armii
Krajowej, wyg∏oszonego 24 lutego 2006 r.
w Sali Obrad Rady Miasta Krakowa.]
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Warszawa

15 lat Wydawnictwa Zwiàzku ˚o∏nierzy Narodowych Si∏ Zbrojnych

Prezes ZG ÂZ˚AK
odznaczony Medalem
„Za Zas∏ugi
dla ObronnoÊci Kraju”

Materia∏y do
bibliografii NSZ

10 marca br. w budynku PAST-y
w Warszawie – siedzibie Zarzàdu
G∏ównego Âwiatowego Zwiàzku
˚o∏nierzy Armii Krajowej – odby∏a
si´ uroczystoÊç, podczas której
prezes ZG Zwiàzku Czes∏aw Cywiƒski zosta∏ uhonorowany przez
ministra obrony narodowej Rados∏awa Sikorskiego Z∏otym Medalem „Za Zas∏ugi dla ObronnoÊci
Kraju”.

Minister obrony narodowej Rados∏aw Sikorski
oraz – odznaczony prezes Zarzàdu G∏ównego
ÂZ˚AK Czes∏aw Cywiƒski

C

zes∏aw Cywiƒski – prezes Zarzàdu
G∏ównego Âwiatowego Zwiàzku
˚o∏nierzy Armii Krajowej od 2005 r.,
wczeÊniej przez trzy kadencje by∏ cz∏onkiem Prezydium ZG ÂZ˚AK. Prowadzàc jako wspó∏za∏o˝yciel i przewodniczàcy Klub Historyczny im. Stefana Roweckiego „Grota”, organizowa∏ sesje
naukowe (w samej Warszawie – ponad
50 sesji, podobnie wiele odby∏o si´ w innych miejscach kraju, gdzie dzia∏ajà
Kluby), upowszechniajàce wiedz´ opartà na najnowszych badaniach – dotyczàcà historii II wojny Êwiatowej i okresu
powojennego. Prezes ÂZ˚AK od wielu
lat upowszechnia tradycje or´˝a polskiego – przez ponad 20 lat by∏ przewodniczàcym Ârodowiskowego Ko∏a
1 Brygady Wileƒskiej AK „Juranda”
(Czes∏aw Cywiƒski bra∏ udzia∏ w walkach o Wilno w ramach akcji „Burza”
jako ˝o∏nierz 1 Brygady Wileƒskiej AK
„Juranda”. W 1944 r. zosta∏ aresztowany i wywieziony do ∏agrów sowieckich,
skàd wróci∏ w 1946 r.).
Podczas uroczystoÊci powiedzia∏ m.in.:
– To odznaczenie dla nas wszystkich.
Naszymi drogowskazami ˝ycia zawsze
by∏y: Bóg, Honor i Ojczyzna – w walce,
cierpieniu i pracy codziennej.
Red.
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8 lutego 2006 r. w Muzeum Powstania Warszawskiego, w audytorium
Jana Nowaka-Jezioraƒskiego, odby∏a si´ uroczysta promocja ksià˝ki
Piotra Szuckiego pt. „Materia∏y do
bibliografii Narodowych Si∏ Zbrojnych”. W spotkaniu uczestniczyli
m.in.: obecny Marsza∏ek Sejmu RP
– Marek Jurek oraz by∏y Marsza∏ek
Sejmu RP – prof. Wies∏aw Chrzanowski, zast´pca dyrektora Muzeum
Powstania Warszawskiego – Pawe∏
Ukliƒski i in.
iceprezes ZG Z˚NSZ Witold Grzebski
przywita∏ przyby∏ych na spotkanie
w imieniu prezesa Bohdana Szuckiego, który
ze wzgl´du na nienajlepszy stan zdrowia nie
móg∏ przybyç z Lublina. Przypomnia∏ histori´
Narodowych Si∏ Zbrojnych – organizacji, która powsta∏a w 1942 r. z po∏àczenia Zwiàzku
Jaszczurczego, cz´Êci NOW i LNOW i innych
narodowych ugrupowaƒ niepodleg∏oÊciowych,
dzia∏ajàcych po 1945 r. Nawiàza∏ do obecnej
sytuacji Zwiàzku (nieub∏agane prawa sprawiajà, ˝e coraz mniej jest weteranów NSZ), mówi∏
równie˝ o zmianach w jego statucie, które

W

Wroc∏aw

Kombatanckie spotkanie
z wojewodà dolnoÊlàskim
W Sali Kolumnowej DolnoÊlàskiego
Urz´du Wojewódzkiego, 12 stycznia
br. wojewoda Krzysztof Grzelczyk spotka∏ si´ z prezesami wszystkich zwiàzków i organizacji kombatanckich.

ojewoda przyby∏ na spotkanie z dyrektor
Dominikà Potockà i zach´ci∏ do rozmów
na tematy nurtujàce kombatanckie Êrodowiska.
Jako pierwszy zabra∏ g∏os prezes Zarzàdu
Okr´gu DolnoÊlàskiego ÂZ˚AK, przewodniczàcy Rady do Spraw Kombatantów przy Kierowniku UdSKiOR – Jerzy Woêniak. W swoim
wystàpieniu uwzgl´dni∏ problemy socjalne
i zdrowotne oraz fakt, i˝ konieczne jest wspólne dzia∏anie administracji paƒstwowej i samorzàdowej – na rzecz kombatantów. èle si´ sta-

W

„Pro Memoria”
dla dolnoÊlàskiego ÂZ˚AK
arzàd Okr´gu DolnoÊlàskiego ÂZ˚AK
zorganizowa∏ 19 grudnia ub.r. w kawiarni
Domu Polskiego przy wroc∏awskim Rynku
spotkanie op∏atkowe dzia∏aczy Okr´gu i Obwodów ÂZ˚AK. Prezes ZOD Jerzy Woêniak
omówi∏ aktualnà sytuacj´ w ruchu kombatanckim w Polsce. Serdeczne ˝yczenia ˝o∏nierzom
AK z∏o˝yli m.in.: ostatni Prezydent RP na
Uchodêstwie Ryszard Kaczorowski, marsza-

Z

Fot. Ewa Dumin
umo˝liwi∏y osobom m∏odym wst´powanie do
organizacji.
Spotkanie prowadzi∏ historyk Leszek ˚ebrowski, który przyzna∏, ˝e 15 lat istnienia
Zwiàzku ˚o∏nierzy Narodowych Si∏ Zbrojnych
stanowi znaczàcà cz´Êç jego biografii – tote˝
w omawianej publikacji wymieniono równie˝
wiele jego prac. Wydane w ramach biblioteczki „Szczerbca” – „Materia∏y do bibliografii
NSZ (od roku 1982)” Piotra Szuckiego sà
pierwszym tego typu opracowaniem dotyczàcym NSZ. Zebrano tu rozproszone dotychczas
materia∏y, dzi´ki czemu mo˝liwe si´ stanie dotarcie do wydawnictw êród∏owych. „Materia∏y...” zawierajà nie tylko wykaz ksià˝ek, broszur, opracowaƒ etc., lecz tak˝e wzbogacone
sà o szereg aneksów, indeks nazwisk i pseudonimów oraz omówienia zawartoÊci niemal
ka˝dej pozycji. Dzi´ki temu sà cennym êród∏em informacji dla historyków, zajmujàcych
si´ problematykà NSZ.
E.D.
∏o, ˝e rzàd Leszka Millera zabra∏ kombatantom
cz´Êç ulg kolejowych i autobusowych, zapominajàc o przestrzeganiu art. 19 Konstytucji RP.
W imieniu organizacji niepodleg∏oÊciowych
– AK, BCh, NSZ, WiN, Konspiracyjnego Wojska Polskiego, które by∏y formacjami zbrojnymi
Polskiego Paƒstwa Podziemnego i wspó∏pracowa∏y z Rzàdem RP na Uchodêstwie – Jerzy
Woêniak przekaza∏ nowemu wojewodzie dolnoÊlàskiemu serdeczne gratulacje i ˝yczenia.
Wspomnia∏ on, ˝e to pierwsze spotkanie ma
charakter kurtuazyjny – nast´pne b´dà konkretne, wymagajàce decyzji wojewody.
Wojewoda zadeklarowa∏ pomoc i regularne
kontakty ze zwiàzkami kombatanckimi. Prezes
Zwiàzku SolidarnoÊci Polskich Kombatantów
Czes∏aw Ruchel wyrazi∏ nadziej´, ˝e nowy wojewoda otoczy kombatantów opiekà, podobnie jak poprzedni wojewoda i jego pe∏nomocnik Jerzy Walewski, którzy zas∏u˝yli na pochwa∏´ ze strony kombatantów. (...) *
Jan PALUCHNIAK
* Fragment wi´kszej ca∏oÊci
∏ek woj. dolnoÊlàskiego Pawe∏ Wróblewski,
dyrektor Oddzia∏u IPN – prof. dr hab. W∏odzimierz Suleja i in. G∏os zabrali ˝o∏nierze AK
– m.in. Zygmunt Szumowski, Mieczys∏aw Huchla, Zofia Dillenius i in.
Na zakoƒczenie prezes Jerzy Woêniak wr´czy∏ Medale „Pro Memoria”: Stanis∏awowi
Grzybaczowi – wiceprezesowi ZOD i Mieczys∏awowi Boreckiemu – skarbnikowi ZOD.
Wielki wk∏ad organizacyjny w pi´kne spotkanie op∏atkowe mia∏ wiceprezes ZOD Ryszard Filipowicz.
J.P.
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Od stycznia do maja 1945 r. na froncie wschodnim

Do Berlina

pod bia∏o-czerwonym sztandarem
d koƒca stycznia 1945 r. g∏ówny wysi∏ek zbrojny Wojska
Polskiego skupi∏ si´ na Pomorzu. 30 stycznia 1945 r. 1 Armia Wojska Polskiego przekracza∏a polsko-niemieckà granic´ z 1939 r. By∏o to dla
˝o∏nierzy wielkie prze˝ycie. 1 lutego
wyzwolono Z∏otów. Awangardy
1 AWP toczy∏y walki z 15 Dywizjà Grenadierów SS Lettland i 32 Dywizjà Piechoty, broniàcymi rzeki Gwdy. Po ci´˝kich walkach, 3 lutego, oddzia∏y
4 i 6 Dywizji Piechoty zdoby∏y Jastrowie. Jednostki 1 DP od 31 stycznia do
3 lutego 1945 r. walczy∏y o Podgaje.
W walkach o t´ miejscowoÊç, po wyczerpaniu amunicji, dosta∏ si´ do niewoli niemieckiej patrol rozpoznawczy
z 4 kompanii II batalionu 3 pu∏ku piechoty. Hitlerowcy powiàzali jeƒców
drutem kolczastym i spalili ˝ywcem
w stodole. Trzech jeƒców zdo∏a∏o si´
uratowaç.
4 lutego pierwszorzutowe dywizje
podesz∏y do sta∏ych umocnieƒ
Wa∏u Pomorskiego.
Broni∏y go jednostki grupy dywizyjnej Lehman, utworzone z podchorà˝ych oficerskiej szko∏y artylerii w Bornem, wchodzàce w sk∏ad 10 Korpusu
Armijnego SS. 11 pu∏k piechoty 4 Dywizji Piechoty, po przebiciu si´ przez
fortyfikacje niemieckie, zosta∏ czasowo
odci´ty, a nast´pnie wsparty przez
1, 2 i 3 DP, które poszerzy∏y wy∏om
w obronie nieprzyjaciela i wysz∏y na
szos´ Wa∏cz – Czaplinek. 9 lutego
1 Armia zmieni∏a kierunek natarcia na
po∏udniowo-zachodni – na Miros∏awiec. Majàc os∏oni´te skrzyd∏a od pó∏nocy (3 i 6 DP) oraz od po∏udnia
(4 DP), zgrupowanie uderzeniowe
1 Armii (1 i 2 DP, 1 Brygada Pancerna)
oderwa∏o si´ od pozosta∏ych si∏ i prze∏ama∏o obron´ nieprzyjaciela.
9 lutego po po∏udniu pierwszorzutowe pu∏ki (5 i 6) z 2 DP oraz 1 i 2 z 1 DP
w ciàg∏ych walkach opanowa∏y K∏osowo, Rudki, Czepiec, zbli˝ajàc si´ do
Miros∏awca. Nast´pnego dnia rano

O
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5 pp zdoby∏ miejscowoÊç Lipiec i we
wspó∏dzia∏aniu z 6 pp wszed∏ na przedpola Miros∏awca od strony pó∏nocno-

Maj 1945 r. Okolice Berlina – po zakoƒczeniu
walk. ˚o∏nierze 3 pu∏ku 1 Dywizji Piechoty
im. T. KoÊciuszki. Autor artyku∏u stoi
w drugim rz´dzie, drugi z prawej

-zachodniej. Oko∏o godz. 15.00 tego
dnia II i III batalion czo∏gów 1 BPanc
z desantem fizylierów z 5 i 6 pu∏ku
podj´∏y prób´ opanowania Miros∏awca
z marszu, od strony pó∏nocno-zachodniej. Próba ta si´ nie powiod∏a, wsku-

Wa∏ Pomorski by∏ najsilniej ufortyfikowanà
pozycjà w pasie natarcia 1 Armii WP

tek silnej obrony nieprzyjaciela. Dopiero po wejÊciu do dzia∏ania 1 DP
i koncentrycznych atakach od strony
pó∏nocno-wschodniej, wschodniej i po-

∏udniowo-wschodniej, Miros∏awiec zosta∏ zdobyty. W ten sposób 1 AWP
prze∏ama∏a na ca∏ej g∏´bokoÊci g∏ównà
pozycj´ Wa∏u Pomorskiego, powi´kszajàc wy∏om w systemie obrony niemieckiej. Zdobycie Miros∏awca umo˝liwi∏o 47 Armii zlikwidowanie zgrupowania wojsk niemieckich, broniàcych
si´ w Wa∏czu.
Po dokonaniu przegrupowania si∏
trwa∏y ci´˝kie walki w rejonie Wierzchowa – Borujska. W pobli˝u zdobyto
polowe lotnisko. Toczono zaci´te walki
z grupami niemieckimi, usi∏ujàcymi
przebiç si´ do w∏asnych si∏. 1 marca
rozpocz´to natarcie w kierunku pó∏nocnym. Prze∏amano opór 10 Korpusu
SS, po czym wspólnie z jednostkami
radzieckimi okrà˝ono go pod Âwidwinem i zniszczono. Broniàce si´ pod
Âwidwinem si∏y niemieckie by∏y atakowane od po∏udnia przez oddzia∏y
1, 2 i 4 DP. W czasie walk dosta∏ si´ do
niewoli dowódca 10 Korpusu SS, gen.
von Krappe i dowódca Dywizji Bärwalde – gen. Reithel. Nast´pnie dywizje
w poÊcigu za wrogiem zbli˝y∏y si´ ku
brzegom Ba∏tyku. 8 marca jednostki
polskie rozpocz´∏y
natarcie na Ko∏obrzeg
– przekszta∏cony przez wroga w twierdz´. Ogó∏em oddzia∏y 1 AWP w czasie
walk o Ko∏obrzeg dysponowa∏y 8 pu∏kami piechoty, 30 czo∏gami i dzia∏ami
pancernymi oraz 645 dzia∏ami i moêdzierzami. Do 17 marca jednostki polskie – 3, 4 i 6 DP – opanowa∏y miasto
i podesz∏y do rejonu portu. 18 marca
nieprzyjaciel rozpoczà∏ ewakuacj´ drogà morskà. Jeszcze w czasie jej trwania
dywizje 1 Armii WP wznowi∏y natarcie
i do Êwitu opanowa∏y ostatni punkt oporu w rejonie portu. 18 marca odby∏y si´
zaÊlubiny z morzem.
Podczas walk na Pomorzu 4 Dywizja
Lotnicza wspiera∏a w∏asne wojska làdowe, atakowa∏a w´z∏y kolejowe nieprzyjaciela i transporty morskie oraz
zniszczy∏a wyrzutnie rakietowe pocisków V2 na Wyspie Chrzàszczewskiej.
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Od stycznia do maja 1945 r. na froncie wschodnim
Lewe skrzyd∏o 1 AWP wysz∏o na Zalew Szczeciƒski i w rejonie Kamienia
Pomorskiego stoczy∏o walk´ z du˝ym
zgrupowaniem nieprzyjaciela, przebijajàcym si´ z rejonu Gryfic, przez
Dziwnów, na wysp´ Wolin. W czasie
tych dzia∏aƒ 4 pp 12 marca opanowa∏
Wrzosowo, a 5 pp po ci´˝kich walkach
zdoby∏ 13 marca Dziwnówek. Wydzielona z 1 AWP 1 BPanc im. Bohaterów
Westerplatte, dzia∏ajàca w sk∏adzie
wojsk 2 Frontu Bia∏oruskiego,
od 12 marca do 5 kwietnia walczy∏a
o Gdyni´ i Gdaƒsk, a˝ do likwidacji
resztek Niemców na K´pie Oksywskiej.
W walkach na Pomorzu wzi´∏y ponadto udzia∏ jednostki Odwodu Naczelnego Dowództwa Wojska Polskiego: 2 Dywizja Artylerii i Samodzielna
Brygada Moêdzierzy. Wspiera∏y
(1 marca) ogniem dywizje radzieckiej
Armii Uderzeniowej pod Drewnem,
póêniej zaÊ 47 Armii w walkach o Gryfino i Dàbie.
Na Pomorzu znajdowa∏a si´ równie˝
2 AWP. 15 marca zeÊrodkowa∏a si´
w rejonie Gorzowa Wielkopolskiego,
skàd mia∏a wejÊç do dzia∏aƒ. Jednak
zosta∏a podporzàdkowana dowódcy
1 Frontu Ukraiƒskiego. W zwiàzku
z tym zosta∏a przegrupowana w rejon
Trzebnicy, na pó∏noc od Wroc∏awia,
gdzie zamierzano u˝yç jej do walk
w rejonie Dolnego Âlàska. W sk∏adzie
centralnego zgrupowania strategicznego wojsk radzieckich znajdowa∏y si´
si∏y g∏ówne Wojska Polskiego, ∏àcznie
200 tys. ˝o∏nierzy, 3.100 dzia∏ i moêdzierzy, 500 czo∏gów i dzia∏ pancernych oraz 320 samolotów.
1 AWP w sk∏adzie prawego skrzyd∏a
1 Frontu Bia∏oruskiego mia∏a forsowaç Odr´
pod Siekierkami
– niedaleko historycznej Cedyni. 2 Armia WP, 1 Korpus Pancerny i 3 DArt,
b´dàce w sk∏adzie lewego skrzyd∏a
1 Frontu Ukraiƒskiego, otrzyma∏y zadanie sforsowania Nysy ¸u˝yckiej na
pó∏noc od Zgorzelca, w tzw. Bramie
Górno∏u˝yckiej. W przygotowanej
operacji zadanie obu armii by∏o podobne. Mia∏y one zabezpieczaç zewn´trzne skrzyd∏a okrà˝enia wokó∏
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Berlina – stolicy III
Rzeszy.
16 kwietnia 1 AWP
prze∏ama∏a obron´
nieprzyjaciela na lewym brzegu Odry,
a w toku trzydniowych walk pobi∏a
Niemców na rozlewiskach Odry, sforsowa∏a Starà Odr´.
20 kwietnia polskie
Walki o Miros∏awiec
dywizje przesz∏y do
poÊcigu i po trzech
dniach sforsowa∏y
Kana∏ Hohenzollernów pomi´dzy Oranienburgiem a Berlinem. Pod koniec
kwietnia dywizje polskie wznowi∏y dzia∏ania zaczepne i z∏ama∏y opór ariergard
nieprzyjaciela nad
Grosser Haupt Kanal, 3 maja sforso- Jeden z pierwszych s∏upów granicznych na Odrze. Na zdj´ciu
wa∏y Hawel´ i wy- – ˝o∏nierze 1 pu∏ku moêdzierzy 1 Armii WP
sz∏y na ¸ab´, gdzie
na drugim jej brzegu byli ju˝ Amerykanie.
ZaÊ 1 DP, 2 Brygada Artylerii Haubic, samodzielny batalion pontonowomostowy oraz samodzielny batalion
moêdzierzy – ∏àcznie 12 tys. ˝o∏nierzy
– wspiera∏y dzia∏ania 2 Armii Pancer- ˚o∏nierze 2 Armii WP forsujà Nys´
nej gwardii oraz 47 Armi´
ser Shöps – osiàgn´∏a rejon Budziszyw szturmie Berlina.
na. Toczy∏a ci´˝kie boje, udaremniajàc
1 DP im. Tadeusza KoÊciuszki wal- przebicie si´ si∏ niemieckich na pomoc
czy∏a w centrum miasta, w dzielnicach w obronie Berlina. W zaciek∏ych boCharlottenburg i Tiergarten, osiàgn´- jach dosz∏a do przedmieÊç czeskiej
∏a ogród zoologiczny, politechnik´ Pragi.
i 2 maja rankiem zatkn´∏a bia∏o-czerW koƒcowym etapie wojny Wojsko
wony sztandar na pruskiej Kolumnie Polskie walczàce na Wschodzie liczy∏o
Zwyci´stwa, na Bramie Brandenbur- oko∏o 400 tys. ˝o∏nierzy.
skiej i stacji kolejowej Tiergarten.
2 AWP rozpocz´∏a natarcie
16 kwietnia w rejonie Rottenburga
Roman NOGAL
prezes Klubu Kombatantów
i po z∏amaniu oporu nieprzyjaciela
1 Dywizji Piechoty im. Tadeusza KoÊciuszki
nad Nysà ¸u˝yckà, Schwarzer i Weis-
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Listy do redakcji

Miesiàc Pami´ci
Narodowej
Kwiecieƒ 1945 r. by∏ ostatnim miesiàcem
wojny, trwajàcej od ponad pi´ciu lat w Europie. My, Polacy, byliÊmy pierwszà ofiarà napaÊci hitlerowskiej. 1 wrzeÊnia 1939 r. rozpocz´∏a si´ II wojna Êwiatowa. Pierwsi stawiliÊmy
agresorowi zbrojny opór i walczyliÊmy od
pierwszego, a˝ po ostatni dzieƒ w Europie. Polacy – nasi ˝o∏nierze – bili si´ na wszystkich
frontach wojennych. PonieÊliÊmy, w stosunku
do liczby ludnoÊci paƒstw bioràcych udzia∏
w tej wojnie, proporcjonalnie najwi´ksze straty. WyszliÊmy z tej wojny okrutnie okaleczeni.
Sà to niezaprzeczalne fakty, które nigdy nie
mogà byç zapomniane.
Równolegle ze zwyci´skim marszem koalicyjnych armii – a w tym i Wojska Polskiego
– na Berlin, miliony ludzi odzyskiwa∏y wolnoÊç, setki tysi´cy – w stanie kraƒcowego wyczerpania – opuÊci∏o hitlerowskie obozy
Êmierci i niewolniczej pracy. SpuÊciznà tej najstraszniejszej w dziejach Êwiata wojny sta∏y si´
dziesiàtki milionów grobów, rozsianych na ziemiach przesiàkni´tych krwià zabitych i pomordowanych. Dla zachowania pami´ci o ludziach, którym los nie pozwoli∏ do˝yç dnia
zwyci´stwa i wolnoÊci – ruch kombatancki
ustanowi∏ przed wielu laty kwiecieƒ Miesiàcem Pami´ci Narodowej. Obecnie jest on obchodzony w wielu krajach, nie tylko przez Êrodowiska kombatanckie, ale tak˝e przez inne
kr´gi spo∏eczeƒstwa, w tym tak˝e przez m∏odzie˝. Obchody te sta∏y si´ tradycjà, tak˝e
w Polsce.
Naród nasz ma szczególne powody – i obowiàzek – by przywo∏ywaç pami´ç o ofiarach
wojny. (...) *
Kazimierz POTOCKI
Lublin, 4 marca 2006 r.
______________________
*Fragment wi´kszej ca∏oÊci
***

Szanowni Paƒstwo!
Pope∏ni∏am b∏àd w moim materiale, przes∏anym do Redakcji 31 grudnia 2005 r., dotyczàcym ods∏oni´cia w Lublinie 11 grudnia
2005 r. Pomnika Ofiarom Zbrodni Katyƒskiej.
Materia∏ ten zosta∏ zamieszczony na ∏amach
„Kombatanta” nr 2 (181) luty 2006 r., na str. 23.
Otó˝ w moim materiale jest: Dowódca
Garnizonu Lublin pu∏kownik Bogus∏aw Kalwas. Powinno zaÊ byç: Dowódca Garnizonu
Lublin pu∏kownik Mariusz Jagodziƒski. Dalej
powinno byç: Komendant ˚andarmerii Wojskowej pu∏kownik Bogus∏aw Kalwas.
Najserdeczniej przepraszam za pomy∏k´.
Krystyna MATEUSZUK
Lublin, 28 luty 2006 r.
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APEL DO „TOBRUKCZYKÓW”
W grudniu 2006roku 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∏ecznà, 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 obronie 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

Z nades∏anej korespondencji
W poprzednim numerze biuletynu „Kombatant”
(nr 3/2006) opublikowaliÊmy list ma∏˝onki genera∏a broni W∏adys∏awa Andersa, Ireny R. Anders, który zosta∏ skierowany do
ministra kultury i dziedzictwa narodowego Kazimierza M. Ujazdowskiego. Obecnie publikujemy odpowiedê Jana Dworaka,
prezesa Zarzàdu Telewizji Polskiej S.A.
Warszawa, 2 marca 2006 r.
Pani
Irena Anders
Szanowna Pani,
w odpowiedzi na Pani list dotyczàcy
programu „Rewizja nadzwyczajna” autorstwa red. Dariusza Baliszewskiego,
a poÊwi´conego osobie Pani m´˝a
– genera∏a broni W∏adys∏awa Andersa,
Êpiesz´ poinformowaç, ˝e zamiarem autorów nie by∏o obra˝enie pami´ci Genera∏a.
„Rewizja nadzwyczajna” w samym
za∏o˝eniu prezentuje ró˝ne poglàdy na
najnowszà histori´ Polski. Tu zderzajà
si´ sprzeczne opinie, zaÊ wybitni polscy
historycy omawiajà i komentujà wydarzenia z naszej przesz∏oÊci. Tu tak˝e
przedstawiamy najnowsze odkrycia
i ustalenia. Nigdy w historii tego programu nie dokonywaliÊmy cenzury wypowiedzi osób w nim wyst´pujàcych.
W programie podkreÊlono dwie
g∏ówne zas∏ugi genera∏a Andersa – wyprowadzenie wojsk polskich od Sowie-

tów i dowodzenie wielkà, zwyci´skà
polskà bitwà w czasie II wojny Êwiatowej, tj. bitwà pod Monte Cassino.
Jest nam bardzo przykro, ˝e program
tak bardzo Panià wzburzy∏. Naszym zamiarem, tak jak zawsze w „Rewizji nadzwyczajnej” by∏o mo˝liwie wszechstronne zaprezentowanie postaci, nie zaÊ
szkalowanie jej pami´ci.
Mam nadziej´, ˝e przyjmie Pani te
wyjaÊnienia wraz z zapewnieniem, ˝e
postaç Genera∏a pozostanie w naszej
pami´ci jako charyzmatycznego dowódcy, który zgodnie ze s∏owami
dr. Cezarego Chlebowskiego jest ozdobà pocztu polskich genera∏ów, ozdobà
polskiej armii.
Z wyrazami szacunku
Jan DWORAK
prezes Zarzàdu
Telewizja Polska S.A.
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Kole˝anki i Koledzy!
Druhny i Druhowie!

APEL

Poszukujemy

Zginà∏ w walce
we wrzeÊniu 1939 r.

8

maja b´dziemy obchodzili 61. rocznic´ zakoƒczenia dzia∏aƒ wojennych II wojny Êwiatowej w Europie. Oficjalne delegacje z∏o˝à kwiaty na Grobie Nieznanego ˚o∏nierza i przy Pomniku Polskiego Paƒstwa Podziemnego i Armii Krajowej.
A Wam proponujemy: zróbcie w tym dniu wycieczk´ na któryÊ z cmentarzy,
gdzie znajdujà si´ groby ˝o∏nierzy 1939 r., partyzantów czy powstaƒców warszawskich. I niech ka˝dy z Was na mogile ˝o∏nierskiej z∏o˝y „Kwiatek od siebie” – mo˝e to byç kwiatek, choràgiewka bia∏o-czerwona, zapalony znicz.
Pomys∏ów mo˝e byç wiele – wszystko zale˝y od Was. Nie okreÊlamy godziny
– ma to byç akcja wyp∏ywajàca z serca, a nie nakazu. MyÊlimy, ˝e inwencji Wam nie
zabraknie.
Z tà samà propozycjà – apelem zwracamy si´ do uczennic i uczniów. Zwracamy
si´ tak˝e do wszystkich kombatantów i ich organizacji o poparcie naszego apelu
czynem – z∏o˝eniem „Kwiatka od siebie” na którymÊ wojennym grobie czy przed
tablicà pami´ci, pomnikiem. Kombatantów prosimy, by uczynili to 8 maja br.
o godz. 10.00.
W imieniu najm∏odszych ˝o∏nierzy
II wojny Êwiatowej
– harcerek i harcerzy Szarych Szeregów
Tymoteusz DUCHOWSKI „Motek”
Komendant Oddzia∏u Warszawskiego
Stowarzyszenia Szarych Szeregów

Sk∏ad nowego Zarzàdu
Stowarzyszenia
˚o∏nierzy WKSB-AK
owy Zarzàd Stowarzyszenia ˚o∏nierzy
Wojskowego Korpusu S∏u˝by Bezpieczeƒstwa Armii Krajowej zosta∏ wpisany do
Krajowego Rejestru Sàdowego pod nr
WA. XIX NS-REJ. KRS/26094/5/948 na mocy postanowienia z dnia 7 listopada 2005 r.

N

– Sàdu Rejonowego dla m.st. Warszawy
w Warszawie XIX, Wydzia∏ Gospodarczy.
W sk∏ad nowego Zarzàdu weszli: prezes
– Janusz Maksymowicz, wiceprezes – Stanis∏aw Taƒski, sekretarz – Zbigniew Staƒczyk,
skarbnik – Maria Mazierska.
Adres do korespondencji: Janusz Maksymowicz, Stowarzyszenie ˚o∏nierzy WKSB-AK, ul. Muzyczna 53, 02-862 Warszawa,
tel. 022 644 73 45.

Nowe stowarzyszenia

Stowarzyszenie Klubu Przyjació∏, Szkó∏
i Organizacji Monte Cassino
o rejestru stowarzyszeƒ Urz´du do
Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych zosta∏o wpisane nowe stowarzyszenie pod nazwà Stowarzyszenie Klubu

D

Przyjació∏, Szkó∏ i Organizacji Monte Cassino, 32-433 Lubieƒ 20, województwo ma∏opolskie. Funkcj´ prezesa Stowarzyszenia
pe∏ni Maria Szczepaniec.

oszukuj´ informacji o moim stryju W∏adys∏awie Wojtani. W∏adys∏aw Wojtania, syn Micha∏a i Antoniny, urodzi∏ si´ 8 maja 1908 r. we
wsi Kisiele, gm. Rozprza, powiat piotrkowski.
Ukoƒczy∏ szko∏´ i zda∏ matur´ w Piotrkowie Trybunalskim. By∏ w Szkole Podchorà˝ych w miejscowoÊci Ró˝an w 1930 r. (na zdj´ciu stryj siedzi
w pierwszym rz´dzie, drugi od prawej). Na odwrocie zdj´cia by∏a data 25 stycznia 1930 r. Mo˝liwe, ˝e stryj by∏ tak˝e w Szkole Oficerów Piechoty w Komorowie. W∏adys∏aw Wojtania by∏ podporucznikiem 70 pp Potem by∏ w Komendzie
Obroƒców Polski w rejonie wileƒskim. Tam, wed∏ug relacji kolegów sk∏adanych mojej mamie,
w czasie okupacji zginà∏ w walce we wrzeÊniu
1939 r., by∏y to jednak relacje niepewne.
By∏bym bardzo wdzi´czny za wszelkie informacje na adres:
Jerzy WOJTANIA
al. Majowa 4/19
44-121 Gliwice

P

„ZAG¸OBA”
ardzo prosz´ o kontakt osoby, które zetkn´∏y si´ w okresie 5.01.1949 – 5.01.1955 r.
w podanych ni˝ej wi´zieniach z moim ojcem,
Stanis∏awem Skotnickim, synem gen. Stanis∏awa Grzmot-Skotnickiego, nazywanym przez
wspó∏wi´êniów „Zag∏obà”:
– gmach MBP przy ul. Koszykowej w Warszawie – od 5.01.1949 r. przez oko∏o dwa miesiàce,
– wi´zienie mokotowskie przy ul. Rakowieckiej w Warszawie – wiosna 1949 – 1952 r.
oraz 09.1953 – 03.1954 r.
– Potulice – krótko w 1952 r.
– Miel´cin – 20.12.1952 – 08.1953 r.
– Sztum – 03-06.1954 r.
– Gdaƒsk – szpital wi´zienny – 07.1954
– 5.01.1955 r.
Marta SKOTNICKA-KARSKA
ul. Smoleƒska 94 m. 22
03-528 Warszawa
tel. (022) 679 83 84
tel. kom. 0 606 482 709
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Wspomnienia Franciszka Sochy-Paprockiego

Ca∏y naród si´ wewn´trznie pr´˝y∏...
12 stycznia 2006 r. w Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie odby∏a si´ uroczysta promocja wydanej w RPA ksià˝ki „˚ywot cz∏owieka
– w Polsce XX wieku – poczciwego”. Laudacj´ wyg∏osi∏ Andrzej Romanowicz – prezes Fundacji Dziedzictwa Polskiego w Afryce Po∏udniowej, który charakteryzujàc wspomnienia Franciszka Sochy-Paprockiego powiedzia∏ krótko – brylant historyczny!
spotkaniu uczestniczyli m.in. goÊcie z∏ota, Johannesburgu, odgrodzony ˝elaznà kurtyz Republiki Po∏udniowej Afryki: nà od swego kraju i swoich najbli˝szych…”.
kpt. Franciszek Ranoszek – weteran A potem, Êladami Mickiewicza, powraca do
WrzeÊnia 1939 r., który zna∏ Franciszka Soch´- wspomnieƒ m∏odoÊci, rodziny, pi´kna ojczystych
-Paprockiego; Barbara Marek – krewna pisarza. krajobrazów i ludzi. (...)
Obecni byli: prezes Zwiàzku Powstaƒców WarUwa˝a poczàtek XX wieku za okres wspaszawskich gen. bryg. Zbigniew Âcibor-Rylski, wi- nia∏ego rozkwitu literatury. „Ca∏y naród si´
ceprezes ZPW Edmund Baranowski, gen. bryg. wewn´trznie pr´˝y∏, przygotowywa∏ do przyJerzy Kurczewski, przedstawiciele Naczelnej Dy- sz∏ej walki o wolnoÊç, czu∏ swoje wartoÊci, wi´c
rekcji Archiwów Paƒstwowych, Urz´du do Spraw tworzy∏ wielkie dzie∏a w literaturze, nauce
Kombatantów i Osób Represjonowanych i in.
i sztuce”. By∏ cz∏onkiem organizacjii „ELEUGoÊci przywita∏ dyrektor Muzeum Wojska SIS, ELEUTERJA, ETHOS”. Twórcy tych ruPolskiego p∏k Jacek Macyszyn. Nast´pnie – w kli- chów pomni na s∏owa Staszica: „UpaÊç mo˝e
mat spotkania wprowadzi∏ Zespó∏ Reprezenta- naród wielki, zginàç tylko nikczemny” pragn´cyjny WP koncertem pieÊni pali wysokim poziomem ˝ytriotycznych.
cia etycznego przysposoPrezes Fundacji Dziedzictwa
biç m∏odà generacj´ do
Polskiego w Afryce P∏d. oraz
s∏u˝by Sprawie – niepodprzewodniczàcy Komitetu Orleg∏oÊci. Szczególnie poganizacyjnego Obchodów Louczajàca jest historia TSL
tów nad Warszawà Andrzej Ro(Towarzystwa Szkó∏ Lumanowicz przybli˝y∏ sylwetk´
dowych), którego by∏ wiepisarza:
loletnim dzia∏aczem. NaFranciszek Socha-Paprocki –
uka przegranego powstakapitan armii polskiej, Hallernia styczniowego wyrazi∏a
czyk, legionista – jest klasyczsi´ w postaci utworzenia
nym przedstawicielem, tak cz´tego towarzystwa w 1891 r.,
sto kiedyÊ krytykowanej, elity
w setnà rocznic´ KonstyII Rzeczpospolitej. Pierwszy
tucji 3-go Maja. Celem
raz us∏ysza∏em o Franciszku Soby∏a realizacja jednego
cha-Paprockim od moich ser- Fot. Archiwum
z g∏ównych jej przykazaƒ
decznych przyjació∏ – paƒstwa Fr a n c i s z e k S o c h a - Pa p r o c k i – podniesienia patriotyBarbary i Krzysztofa Marków. (ur. 2 grudnia 1888 – zm. 18 zmu polskiego ludu, iniBy∏ on wujem Krzysztofa. Po- kwietnia 1963)
cjatorem zaÊ by∏ najwybitnownie natknà∏em si´ na jego nazwisko studiujàc niejszy ˝yjàcy wówczas poeta Adam Asnyk.
dzieje powojennej Polonii dla opracowania histo- Towarzystwo to odegra∏o wielkà i chlubnà rorii obchodów Lotów nad Warszaw´. By∏ pierw- l´ w odzyskaniu niepodleg∏oÊci paƒstwowej
szym po wojnie prezesem Zwiàzku Osadników w 1918 r. (...)
Polskich, utworzonego w roku 1948. Wybrany zoSocha bardzo kocha∏ Lwów. Tam sp´dzi∏
sta∏ w wyniku burzliwego zebrania, na którym swoje lata studiów. Poczàtkowo na wydziale
zwyci´˝y∏y idee patriotyczne i niepodleg∏oÊciowe, prawa, a potem na ukochanym wydziale histopomimo prób podporzàdkowania Zwiàzku prà- rii. KiedyÊ powiedzia∏, ˝e „Je˝eli Kraków ojdom spod znaku mi´dzynarodówki. Z opowia- cem, Warszawa matkà, to Lwów najwierniejdaƒ ludzi ˝yjàcych w tych czasach rysuje si´ cieka- szym synem Rzeczypospolitej”. Profesorowie
wa postaç Sochy-Paprockiego – humanisty, histo- ciep∏o i z uznaniem przez niego wspominani
ryka, humorysty oraz zaprawionego w bojach to: historycy – dr Stanis∏aw Zakrzewski ,
dzia∏acza spo∏ecznego.
prof. dr Szymon Askenazy, prof. Ludwik Finkel autor polskiej bibliografii historycznej,
A teraz par´ s∏ów o ksià˝ce:
Zaczynajàc wspomnienia, autor wprowadza prof. dr Oswald Balzer, jako jedyny profesor
czytelnika nostalgicznymi s∏owami: „O czym odznaczony orderem „Or∏a Bia∏ego” oraz
mam dumaç na afrykaƒskim bruku, w mieÊcie Adam Krechowiecki , znakomity geograf

W
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– prof. dr Eugeniusz Romer , medycy
– prof. dr Henryk Kadyi , prof. Ludwik
Ruydygier oraz Êwiatowej s∏awy botanik
– prof. dr Marjan Smoluchowski. (...)
Szeroko opisywany jest, wraz z anegdotami,
z których s∏ynà∏, prof. Êcis∏ej filozofii Wojciech hr.
Dzieduszycki, „pan na Jezupolu, hodowca koni,
poeta, myÊliwy oraz polityk”. (...)
Wspomina o wielu ówczesnych dzia∏aczach
studenckich ze Lwowa, jak: W∏adys∏aw Sikorski,
Kazimierz Sosnkowski, Marian Kukiel, Kazimierz Âwitalski, Bogus∏aw Miedziƒski. Zostali
oni póêniej przywódcami paƒstwa. (...) Poznajemy postacie nakreÊlone barwnie i odbràzowione.
Szczególnie opis ˝ycia i dzia∏alnoÊci genera∏a Sikorskiego, którego autor zna∏ bardzo dobrze,
mo˝e okazaç si´ kluczem do rozwiàzania zagadki jego przedwczesnej Êmierci. (...)
Goràcy patriotyzm z tych stron p∏ynàcy bardzo potrzebny jest dla wskrzeszenia narodowego
ducha mocno nadszarpni´tego d∏ugimi latami
niewoli, a po roku 1989 poprzez przed∏u˝enie
Fot. Ewa Dumin

Na zdj´ciu od lewej: prezes Fundacji Dziedzictwa Polskiego w Afryce P∏d. Andrzej Romanowicz oraz dyrektor Muzeum Wojska Polskiego p∏k Jacek Macyszyn podczas uroczystej
promocji wspomnieƒ Franciszka Sochy-Paprockiego
mentalnoÊci PRL-u. Stàd wi´c, podj´liÊmy si´
trudu wydania tej ksià˝ki dla dobra tych, którzy
„ex professo” na uniwersytetach, czy w szko∏ach
Êrednich, wyk∏adajà polskà histori´ i uczà dawnych rodzimych tradycji. Mam nadziej´, ˝e m∏ode pokolenia wczytajà si´ w ducha tych kart
i przejmà od autora tradycj´ mi∏oÊci Ojczyzny,
a tak˝e umiej´tnoÊç pos∏ugiwania si´ pi´knym
polskim j´zykiem. Wspomnienia i moralny testament Sochy-Paprockiego powinny byç wskazaniem dla milionów Polaków w III lub (zgodnie
z nowym poj´ciem) IV Rzeczpospolitej...
*
Koƒczàc swoje wystàpienie prezes Andrzej
Romanowicz poinformowa∏ o planach wydania
w Polsce (pierwsi sponsorzy ju˝ z∏o˝yli deklaracje) wspomnieƒ Franciszka Sochy-Paprockiego.
Fragmenty ksià˝ki czyta∏ Marian Opania.
E.D.
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XX Kongres IFMS – Mi´dzynarodowej Federacji Wojsk Górskich

Spotkanie „Karpatczyków”
z weteranami z formacji górskich
dniach 7-11 wrzeÊnia ub.r.
Celem IFMS jest integracja ˝o∏nierzy byPodczas obrad Henryk Skrzypiƒski mówi∏
w górskiej miejscowoÊci Stowe ∏ych i czynnych wojsk górskich, w tym rów- o braterstwie broni na polach bitewnych we
w USA w stanie Vermont odby- nie˝ spoza koalicji z czasów II wojny Êwiato- W∏oszech 10 Dywizji Górskiej USA i 3 Dywiwa∏ si´ XX Kongres IFMS – Mi´dzynaro- wej, stworzenie jednolitego obozu oraz za- zji Strzelców Karpackich od stycznia 1945 r.
dowej Federacji Wojsk Górskich, Fot. Henryk Skrzypiƒski
a˝ do koƒca wojny. Uwieƒczektórej cz∏onkami sà weterani oraz
niem wspólnych walk by∏o wy˝o∏nierze rezerwy z dziewi´ciu
zwolenie Bolonii. Na pamiàtk´
krajów: Austrii, Francji, Hiszpa60. rocznicy tego wydarzenia
nii, Niemiec, Polski, S∏owenii,
Henryk Skrzypiƒski wr´czy∏ toStanów Zjednoczonych, Szwajcawarzyszom broni: prezesowi
rii i W∏och.
Johnowi J. Duffy’emu i sekretaIdea utworzenia IFMS powstarzowi Bertowi Angerowi pla∏a w 1980 r. w Lake Placid (USA)
kietki od „Karpatczyków” z herw czasie rozmowy pomi´dzy
bem Bolonii.
gen. Wernerem Daumillerem
Nast´pnego dnia przed po∏uz Niemiec i p∏k. Malcolmem
dniem odby∏a si´ ceremonia
N. Mac Kenzie z USA. Formalne
sk∏adania wieƒców przed popodpisanie statutu IFMS mia∏o Delegacja polska. Czwarty od lewej: Tadeusz Kurcyk, piàty – Henryk mnikiem upami´tniajàcym ˝o∏Skrzypiƒski
miejsce w Mittenwald w Niemnierza 10 Dywizji Górskiej
Fot. Tadeusz Kurcyk
czech 25 maja 1985 r. Stowarzyz czasów II wojny Êwiatowej. Po
szenie by∏ych ˚o∏nierzy Polskich
po∏udniu uczestnicy kongresu
Si∏ Zbrojnych na Zachodzie
byli goÊçmi Army Mountain
„Karpatczycy” zosta∏o przyj´te
Warfare School w Jericho,
do Federacji na IX Kongresie
w której zademonstrowano noIFMS w 1994 r. w Austrii.
woczesny sprz´t i uzbrojenie
Gospodarzem XX Kongresu
oraz umiej´tnoÊci i technik´
IFMS w Stowe by∏o Krajowe Stowspinania wysokogórskiego
warzyszenie 10 Dywizji Wojsk
przez instruktorów i ˝o∏nierzy
Górskich, którego prezesem jest
– kursantów z USA, Niemiec,
John J. Duffy, a sekretarzem Bert
Szwajcarii i Argentyny. (...)
Anger. Polsk´ na Kongresie reOstatniego dnia odby∏o si´
prezentowali: Henryk Skrzypiƒ- Pomnik ˚o∏nierza 10 Dywizji Górskiej. Od lewej: Henryk Skrzypiƒ- ogólne spotkanie pod przewodski – sekretarz delegacji i Tadeusz ski, po prawej – Tadeusz Kurcyk
nictwem prezesa Johna J. DufKurcyk – cz∏onek delegacji.
fy’ego, na którym mówiono
Fot. Tadeusz Kurcyk
Ceremonia oficjalnego otwarm.in. o formach organizacyjcia kongresu mia∏a miejsce na
nych i pracy Stowarzyszeƒ. Krawzgórzu Concert Meadow. Po
jowe Stowarzyszenie 10 Dywizji
modlitwie i wykonaniu hymnu
Górskiej USA, podobnie jak
IFMS przez orkiestr´ 40 Armii
„Karpatczycy”, zrzesza zarówno
oraz przemówieniach przedstawiweteranów, jak i cz∏onków ich
cieli miejscowych w∏adz, 10 Dywirodzin, przekazujàc swe dozji Górskiej i weteranów, XX
Êwiadczenia i tradycje nast´pKongres zosta∏ otwarty. Po czym
nym pokoleniom.
odby∏ si´ pokaz musztry paradZ zadowoleniem nale˝y podnej, a na zakoƒczenie delegacje
kreÊliç szczególnie serdeczny
z flagami narodowymi przedefilostosunek weteranów do delegawa∏y do hotelu „Trapp Family Ekipy çwiczàce na XVII Kongresie IFMS w Bled na S∏owenii tów polskich. Kongres zwróci∏
Lodge”, gdzie odbywa∏y si´ obra- – 15-19.10.2002 r. Drugi od lewej: kpt. Zbigniew Zàbek
si´ do „Karpatczyków” o orgady, którym przewodniczy∏ p∏k. Hans Peter niechanie wzajemnych uprzedzeƒ wobec nizacj´ spotkania w 2007 r. w Polsce. PropoWalker ze Szwajcarii – sekretarz generalny wyzwaƒ XXI wieku – globalizacji i aktualnej zycja zosta∏a wst´pnie zaakceptowana.
IFMS.
Tadeusz KURCYK
sytuacji polityczno-gospodarczej w Êwiecie.

W

KOMBATANT 2006 nr 4

23

Bataliony Ch∏opskie 1940 – 1945

Prawda o wsi walczàcej
23 lutego br. w siedzibie PSL w Warszawie przy ul. Grzybowskiej odby∏a si´ – z udzia∏em kombatantów BCh oraz cz∏onków
Ludowego Towarzystwa Naukowo-Kulturalnego, którzy przybyli
tego dnia do Warszawy na swoje doroczne Walne Zgromadzenie – uroczystoÊç otwarcia wystawy pt. „Bataliony Ch∏opskie
1940 – 1945”.
twarcia wystawy dokona∏ dr Janusz Gmitruk – dyrektor Zak∏adu Historii Ruchu Ludowego i Muzeum Historii Polskiego Ruchu
Ludowego, ze zbiorów którego pochodzà dokumenty i fotografie prezentowane na wystawie. Prezes Zarzàdu
G∏ównego Ogólnopolskiego Zwiàzku
˚o∏nierzy Batalionów Ch∏opskich Stanis∏aw Ozonek podkreÊli∏ ich szczególnà wartoÊç – Bataliony Ch∏opskie dzia∏a∏y w pe∏nej konspiracji w formacjach
zbrojnych w 10 okr´gach, w których
walczy∏o oko∏o 160 000 ˝o∏nierzy. Ekspozycja, na którà z∏o˝y∏y si´ tematycz-

nie zgrupowane materia∏y archiwalne,
ukazuje wk∏ad BCh w walce o odzyskanie niepodleg∏oÊci. Jak napisano we
wst´pie do wystawy: ˚o∏nierze BCh dali wysokà ofiar´ krwi w walce z okupantem. Poleg∏o 3 szefów KG BCh, 6 komendantów okr´gów, 3 komendantów
podokr´gów, 18 komendantów obwodów, 18 dowódców OP BCh i oko∏o
10 tysi´cy ˝o∏nierzy BCh. Bataliony
Ch∏opskie ujawni∏y si´ we wrzeÊniu
1945 r., mimo to wielu ˝o∏nierzy by∏o
represjonowanych przez sowieckie
i polskie s∏u˝by bezpieczeƒstwa... Z kolei prezes ZG Âwiatowego Zwiàzku
˚o∏nierzy Armii Krajowej Czes∏aw Cywiƒski mówi∏ o obowiàzku popularyzowania, zw∏aszcza wÊród m∏odzie˝y,
ogromnego dorobku wspólnej walki.
Wystawa otwarta w przededniu 6. rocznicy Êmierci Komendanta G∏ównego
BCh genera∏a Franciszka Kamiƒskiego
oraz 63. rocznicy walk Batalionów
Ch∏opskich pod Wojdà, Zaborecznem
i Ró˝à w obronie wysiedlanej ludnoÊci
Zamojszczyzny – eksponowana by∏a do
dnia 10 marca br.
E.D.

Rozkaz nr 90 (z dn. 30 maja 1943 r.) Komendy
G∏ównej AK podpisany przez genera∏a Stefana
Roweckiego „Grota”, ustalajàcy zasady scalania Batalionów Ch∏opskich i Armii Krajowej

Na zdj´ciu od lewej: prezes Zarzàdu Okr´gu Warszawskiego OZ˚BCh Eugeniusz Gotowiec,
prezes ZG ÂZ˚AK Czes∏aw Cywiƒski, mjr Zofia Pra˝mo-Tomczak, prezes ZG OZ˚BCh Stanis∏aw Ozonek, wiceprezes ZG OZ˚BCh Eugeniusz Mikulski

˚o∏nierz BCh z ¸ukowej – zwiadowca, zginà∏
w bitwie pod Osuchami, Puszcza Solska, paêdziernik 1943 r.

O

Bataliony Ch∏opskie wypracowa∏y w∏asny model organizacji wojskowej

