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Holendrzy pami´tajà...
Polscy spadochroniarze uhonorowani
przez Królowà Beatrix

Toruƒ

Jan Stanis∏aw Nominacja na genera∏a brygady
Ciechanowski dla prof. El˝biety Zawackiej „Zo”
od 19 maja 2006 r. pe∏ni funkcj´ doradcy Kierownika Urz´du do Spraw
Kombatantów i Osób Represjonowanych

Prof. dr hab. El˝bieta Zawacka – w czasie II wojny Êwiatowej legendarna
kurierka AK, ˝o∏nierz Powstania Warszawskiego, po wojnie walczàca
w szeregach Zrzeszenia „WolnoÊç i Niezawis∏oÊç” – otrzyma∏a stopieƒ
genera∏a brygady, nadany przez Prezydenta RP Lecha Kaczyƒskiego.
UroczystoÊç wr´czenia aktu nominacji odby∏a si´ 13 czerwca 2006 r.
w Ratuszu Staromiejskim w Toruniu.
kt nominacji prof. El˝biecie Zawackiej wr´czy∏a Lena Dàbkowska-Cichocka, podsekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP. Obecni
byli tak˝e m.in. wiceminister obrony narodowej Aleksander Szczyg∏o, kierownik
Urz´du ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych Janusz Krupski i prezes
Âwiatowego Zwiàzku ˚o∏nierzy Armii
Krajowej Czes∏aw Cywiƒski. WÊród goÊci byli te˝ m.in. toruƒscy parlamentarzyÊci oraz kombatanci Armii Krajowej.
Po ceremonii prof. El˝bieta Zawacka
opowiedzia∏a o swojej najwi´kszej misji
kurierskiej z Kwatery G∏ównej AK do
Rzàdu RP w Londynie oraz o ucieczce
z pociàgu do Warszawy po aresztowaniu
jej ca∏ej rodziny w Toruniu. Zaapelowa∏a
te˝ o uczczenie pami´ci tysi´cy kobiet,
które walczy∏y o wolnoÊç Polski, a nigdy
nie zosta∏y uhonorowane. – One nie walczy∏y z bronià w r´ku, ale tak samo jak
m´˝czyêni nara˝a∏y ˝ycie pracujàc jako
∏àczniczki, sanitariuszki, przenoszàc

A

oktor nauk historycznych. Absolwent historii oraz stosunków mi´dzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego. Sekretarz
Polsko-Brytyjskiej Komisji Historycznej
do Spraw Dokumentacji Dzia∏alnoÊci
Polskiego Wywiadu w II Wojnie Âwiatowej i Jego Wspó∏dzia∏ania z Wywiadem
Brytyjskim, powo∏anej w 2000 r. przez
Prezesa Rady Ministrów prof. Jerzego
Buzka oraz premiera Tony’ego Blaira.
Stypendysta Komisji Fulbrighta (2002-2003), Komitetu Badaƒ Naukowych,
Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, Fundacji im. Stefana Batorego, rzàdów polskiego i hiszpaƒskiego. W latach 2004-2005 zast´pca dyrektora Sekretariatu
Prezesa Instytutu Pami´ci Narodowej.
Wyg∏osi∏ kilkanaÊcie wyk∏adów i odczytów w Polsce, Hiszpanii i Stanach Zjednoczonych. Prowadzi∏ kwerendy naukowe w archiwach Argentyny, Boliwii,
Hiszpanii, Kuby, Peru, Portugalii, Rosji,
Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii. Zajmuje si´ historià polskiego
udzia∏u w II wojnie Êwiatowej, w tym
szczególnie wywiadu, a tak˝e historià
Hiszpanii i Portugalii XX wieku. Redaktor wyboru dokumentów Polskobrytyjska wspó∏praca wywiadowcza
podczas II wojny Êwiatowej / Intelligence Co-operation Between Poland and
Great Britain During World War II,
t. II, Warszawa 2005.
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Fot. Ma∏gorzata Litwin / UM Toruƒ
Nominacj´ na stopieƒ genera∏a brygady prof.
El˝biecie Zawackiej wr´cza minister Lena
Dàbkowska-Cichocka

meldunki, wychowujàc samotnie dzieci
i zdobywajàc codziennie ˝ywnoÊç dla
swoich rodzin w tych koszmarnie trudnych warunkach wojennych – przypomnia∏a. Zwróci∏a si´ te˝ do obecnych na
sali harcerek i harcerzy: – Nie zapominajcie o przesz∏oÊci, uczcie si´ patriotyzmu w czynach, w codziennym dzia∏aniu
dla dobra Polski, a nie na lekcjach wychowania patriotycznego – podkreÊli∏a.
Oprac. red.

Warszawa

Awans generalski
dla Antoniego Hedy-Szarego
14 czerwca br. wiceminister obrony narodowej Aleksander Szczyg∏o
wr´czy∏ nominacj´ na stopieƒ genera∏a brygady Antoniemu Hedzie-Szaremu – legendarnemu dowódcy Armii Krajowej i Zrzeszenia
„WolnoÊç i Niezawis∏oÊç” w Okr´gu Radomsko-Kieleckim.
wans zosta∏ przyznany przez Prezydenta RP Lecha Kaczyƒskiego
w 215. rocznic´ uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Podczas czerwcowej uroczystoÊci w Ministerstwie Obrony Narodowej sekretarz stanu Aleksander Szczyg∏o podkreÊli∏ w swoim wystàpieniu, ˝e nominacja ta
jest wyrazem ho∏du i szacunku, z∏o˝onym po
kilkudziesi´ciu latach wszystkiemu, co „Szary” uczyni∏ dla niepodleg∏oÊci Ojczyzny.
Dzi´kujàc w imieniu Prezydenta RP, ministra obrony narodowej Rados∏awa Sikorskiego oraz w∏asnym za wk∏ad w walk´
o wolnà Polsk´ Aleksander Szczyg∏o zazna-
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Fot. Piotr Owczarczyk / CI MON
Antoni Heda-Szary (po prawej) odbiera nominacj´ na stopieƒ genera∏a brygady z ràk wiceministra Aleksandra Szczyg∏o

czy∏, ˝e dokonania Antoniego Hedy-Szarego
sà wspania∏ym przyk∏adem ˝o∏nierskich cnót
oraz g∏´bokiego patriotyzmu i poÊwi´cenia.
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Obchody 50. rocznicy Powstania
Poznaƒskiego Czerwca ’56

Przelana krew

nie posz∏a na marne...
28 czerwca 2006 r. odby∏y si´ w Poznaniu uroczyste obchody 50.
rocznicy wydarzeƒ czerwcowych 1956 roku – pierwszego w powojennej Polsce masowego protestu przeciwko komunistycznej w∏adzy.
UroczystoÊci zgromadzi∏y kilkadziesiàt tysi´cy osób, w tym przedstawicieli Êrodowisk zrzeszajàcych uczestników Powstania Poznaƒskiego Czerwca, wiele pocztów sztandarowych i m∏odzie˝, równie˝ harcerskà. W obchodach udzia∏ wzi´li przedstawiciele w∏adz paƒstwowych na czele z Prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej Lechem Kaczyƒskim. Na zaproszenie Prezydenta RP przybyli prezydenci: Republiki Czeskiej – Vaclav Klaus, Republiki Federalnej Niemiec – Horst
Köhler, Republiki S∏owackiej – Ivan Gasparovic oraz Republiki W´gierskiej – László Solyóm. Obecni byli tak˝e: Prezes Rady Ministrów
Kazimierz Marcinkiewicz, marsza∏kowie Sejmu i Senatu – Marek Jurek i Bogdan Borusewicz oraz by∏y Prezydent RP Lech Wa∏´sa. Urzàd
do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych reprezentowa∏
kierownik Urz´du Janusz Krupski.
unktualnie o godz. 6.00 rano zawy∏y
syreny w Zak∏adach im. Hipolita Cegielskiego, skàd pi´çdziesiàt lat temu
ruszy∏ pochód robotników z has∏ami „chleba
i wolnoÊci”, który przekszta∏ci∏ si´ w masowà demonstracj´ ulicznà, a nast´pnie w powstanie robotnicze, w którym zgin´∏o co najmniej 58 osób, a kilkaset zosta∏o rannych.
Przy bramie g∏ównej Zak∏adów, przed tablicà upami´tniajàcà udzia∏ w manifestacji
i walkach robotników Miejskiego Przedsi´biorstwa Komunikacyjnego – uroczyÊcie
z∏o˝ono kwiaty i zapalono znicze oraz odby∏
si´ Apel Poleg∏ych. Kwiaty pojawi∏y si´ równie˝ i w innych miejscach Poznania, m.in.
przy ul. Kochanowskiego, gdzie powstaƒcy
szturmowali budynek UB oraz przed tablicà
upami´tniajàcà 13-letniego Romka Strza∏kowskiego, najm∏odszà ofiar´ Poznaƒskiego
Czerwca.
Nast´pnie o godz. 10.00 na placu Adama
Mickiewicza, u stóp Poznaƒskich Krzy˝y
Msz´ Êw. w intencji ofiar odprawi∏ metropolita gdaƒski, arcybiskup Tadeusz Goc∏owski.
Na poczàtku Mszy Êw. – metropolita poznaƒski, arcybiskup Stanis∏aw Gàdecki, odczyta∏ przes∏anie papie˝a Benedykta XVI:
Przelana na ulicach Poznania krew nie
tylko robotników, ale tak˝e kobiet, studentów i dzieci nie posz∏a na marne. By∏a zasiewem wolnoÊci, który mia∏ zaowocowaç po
latach upadkiem systemu stalinowskiego
i pe∏nà niepodleg∏oÊcià narodu – napisa∏ Ojciec Âwi´ty.
Po nabo˝eƒstwie przed Pomnikiem Poznaƒskiego Czerwca 1956 odby∏y si´ oficjalne uroczystoÊci paƒstwowe z udzia∏em prezydentów Polski, Czech, S∏owacji, W´gier
i Niemiec.
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Fot. W. Pelc, Miejski Informator
Multimedialny Poznaƒ

Prezydent RP Lech Kaczyƒski zwracajàc
si´ do zebranych powiedzia∏ m.in.:
[...] Poznaƒ, poznaƒskie powstanie, nie
posz∏o na marne: ani je˝eli wziàç pod uwag´
to, co zdarzy∏o si´ w Polsce ponad pokolenie
póêniej w roku 1989; ale nie posz∏o na marne nawet na krótkà met´. Powstanie poznaƒskie wyzwoli∏o procesy, które wprawdzie nie znios∏y komunistycznego ustroju
(pod tà presjà Polska – jak mówi∏em przed
chwilà – pozostawa∏a jeszcze ponad pokolenie – 33 lata), ale re˝im z∏agodnia∏, zmieni∏
si´. Polska przed lipcem i paêdziernikiem
’56 roku i Polska po tej dacie to nie ta sama
Polska. A wi´c tutaj, na ulicach tego miasta,
wywalczone zosta∏o choçby troszk´ wi´cej
wolnoÊci. I to, jak na tamtà rzeczywistoÊç,
by∏o olbrzymim sukcesem. [...]
Przemówienia wyg∏osili tak˝e pozostali
szefowie paƒstw, którzy stwierdzili zgodnie,
˝e Powstanie Poznaƒskie 1956 roku pomog∏o krajom Europy Wschodniej wyzwoliç si´

UCHWA¸A
Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
z dnia 21 czerwca 2006 r.
w sprawie ustanowienia dnia
28 czerwca
Narodowym Dniem Pami´ci
Poznaƒskiego Czerwca 1956

W 50. rocznic´ Poznaƒskiego Czerwca 1956 Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
pragnie oddaç ho∏d bohaterom, których
odwaga i patriotyzm sta∏y si´ kamieniem w´gielnym póêniejszych antykomunistycznych zrywów w Polsce.
Pi´çdziesiàt lat temu wybuch∏y
– w imi´ walki o wolnoÊç, chleb i sprawiedliwoÊç – protesty i strajki robotników Zak∏adów Cegielskiego i wielu innych miejsc pracy Poznania. Przerodzi∏y si´ one w zbrojne wystàpienie przeciwko ówczesnej w∏adzy.
Zryw ten, choç krwawo st∏umiony
z u˝yciem wojska i czo∏gów, przyniós∏
zwyci´stwo moralne, które odbi∏o si´
szerokim echem w Polsce i poza Jej granicami. Polacy przechowali w pami´ci
te wydarzenia, na gruncie których wyros∏y nie tylko przemiany paêdziernika
’56, ale i Grudzieƒ ’70, i Sierpieƒ ’80.
DziÊ w wolnej, niepodleg∏ej Polsce
winni jesteÊmy ludziom Czerwca ’56 pami´ç i wdzi´cznoÊç. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej og∏asza dzieƒ 28 czerwca
Narodowym Dniem Pami´ci Poznaƒskiego Czerwca 1956. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej sk∏ada ho∏d tym, którzy
mieli odwag´ sprzeciwiç si´ z∏u i walczyç o wolnà, niepodleg∏à i sprawiedliwà Polsk´.
Marsza∏ek Sejmu
Marek JUREK
spod radzieckiej i komunistycznej dyktatury.
Po przemówieniach przyby∏e delegacje
z∏o˝y∏y wieƒce przed Poznaƒskimi Krzy˝ami. Aktorka Teatru Ósmego Dnia Ewa
Wójcik odczyta∏a przejmujàcy wiersz Kazimiery I∏∏akowiczówny „Rozstrzelano moje
serce w Poznaniu”. W Apelu Poleg∏ych wymieniono wszystkich zabitych uczestników
Powstania Poznaƒskiego oraz wspomniano
o jego bezimiennych ofiarach.
*
Podczas spotkania z uczestnikami Powstania Poznaƒskiego Czerwca ’56 oraz
z rodzinami ofiar na dziedziƒcu Centrum
Kultury „Zamek”, Prezydent RP Lech Kaczyƒski wr´czy∏ kilkudziesi´ciu kombatantom ordery i odznaczenia paƒstwowe.
Oprac. Ewa DUMIN
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Wizyty kierownika Urz´du

Polscy spadochroniarze uhonorowani przez Królowà Holandii

Holendrzy nigdy nie zapomnà,
kto wyzwoli∏ ich kraj
31 maja br. w Hadze Królowa Holandii Beatrix Wilhelmina Armgard odznaczy∏a krakowskà 6 Brygad´ Desantowo-Szturmowà, jako spadkobierczyni´ 1 Samodzielnej Brygady Spadochronowej,
najwy˝szym holenderskim odznaczeniem wojennym – Orderem Wojskowym im. Króla Willema
I (IV klasy). UroczystoÊç by∏a wyrazem ho∏du wobec ˝o∏nierzy 1 SBS, którzy w 1944 r. toczyli ci´˝kie walki na ziemi holenderskiej. Dowódca legendarnej jednostki, gen. Stanis∏aw Franciszek Sosabowski, zosta∏ poÊmiertnie odznaczony Orderem Bràzowego Lwa.

Fot. Wies∏aw Misztal
Przybyli na uroczystoÊç z ca∏ego Êwiata weterani 1 Samodzielnej Brygady Spadochronowej stali na honorowym miejscu obok ˝o∏nierzy 6 Brygady Desantowo-Szturmowej

Fot. Wies∏aw Misztal
Kierownik Urz´du do Spraw Kombatantów
i Osób Represjonowanych Janusz Krupski
w rozmowie z jednym z by∏ych uczestników operacji „Market-Garden” – podczas spotkania
Królowej Beatrix z weteranami w Ridderzaal

Fot. www.mon.gov.pl
Jej WysokoÊç Królowa Holandii
Beatrix Wilhelmina Armgard odznacza sztandar krakowskiej
6 Brygady Desantowo-Szturmowej

uroczystoÊci, która mia∏a
miejsce w Binnenhof (dziedziniec wewn´trzny Parlamentu
Królestwa Niderlandów) w Hadze, wzi´∏o udzia∏ ogó∏em 64 ˝o∏nierzy 1 Samodzielnej Brygady Spadochronowej – weteranów walk w operacji „Market-Garden”, 26 ˝on ˝o∏nierzy oraz 7 cz∏onków
rodziny legendarnego dowódcy – gen.
Stanis∏awa Franciszka Sosabowskiego.
W przyby∏ej z Polski delegacji Ministerstwa Obrony Narodowej uczestniczyli
m.in.: sekretarz stanu Stanis∏aw Koziej,
szef Sztabu Generalnego WP genera∏
Franciszek Gàgor oraz dowódca 2 Korpusu Zmechanizowanego – gen. broni
Mieczys∏aw Bieniek. Urzàd do Spraw
Kombatantów i Osób Represjonowa-

nych reprezentowali kierownik Urz´du
Janusz Krupski oraz jego doradca dr Jan
Stanis∏aw Ciechanowski. Udzia∏ wzi´∏y
równie˝ polskie poczty flagowe z flagà
paƒstwowà z god∏em RP, sztandarem
6 Brygady Desantowo-Szturmowej oraz
kompania honorowa. Ceremonii w Hadze towarzyszy∏a szczególnie uroczysta
oprawa – mi´dzy innymi na pamiàtk´ tego niezwyk∏ego dnia wybito specjalny
medal okolicznoÊciowy, który – w dowód
uznania i wdzi´cznoÊci – Holendrzy wr´czyli polskim weteranom oraz osobom,
które przyczyni∏y si´ do przyznania odznaczenia Brygadzie i genera∏owi Sosabowskiemu (otrzyma∏ go m.in. Prezes
Kancelarii ds. Orderów Niderlandzkich
De Keyn).

W
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Fot. www.mon.gov.pl
W lo˝ach zasiedli ˝o∏nierze genera∏a Stanis∏awa Franciszka Sosabowskiego

Po oficjalnej cz´Êci uroczystoÊci Królowa Beatrix spotka∏a si´ z weteranami
i cz∏onkami delegacji w Ridderzaal (Komnata Rycerska Parlamentu Królestwa Niderlandów). Natomiast holenderski minister obrony H. G. J. Kamp wyda∏ na czeÊç
polskich weteranów lunch w Societeit de
Witte. Nast´pnego dnia (1 czerwca br.)
uczestnicy uroczystoÊci udali si´ w rejon,
gdzie ponad 60 lat temu 1 Samodzielna
Brygada Spadochronowa toczy∏a walk´
w okolicach Driel oraz Arnhem. I gdzie,
o czym zapewnia∏ w Klubie de Witte minister H. G. J. Kamp – mieszkaƒcy czekali
na nich z otwartymi ramionami, bo – jak
si´ wyrazi∏ – jedno jest pewne: Holendrzy
nigdy nie zapomnà, kto wyzwoli∏ ich kraj!
Oprac. Ewa DUMIN
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Wizyty kierownika Urz´du

Królowa Holandii Beatrix XXI Zjazd Stowarzyszenia ¸agierników ˚o∏nierzy AK
Wilhelmina Armgard:

Wierni b´dziemy do koƒca...

[... ]Wdzi´cznoÊç wobec naszych
wyzwolicieli wià˝e si´ w Holandii
z g∏´bokimi uczuciami, okazywanymi
podczas dorocznych obchodów.
Dzielne czyny genera∏a Stanis∏awa
Sosabowskiego i jego Pierwszej Polskiej Samodzielnej Brygady Spadochronowej w bitwie o Arnhem oraz
olbrzymie zas∏ugi po∏o˝one przez
nich na drodze do wyzwolenia Holandii, nigdy niestety nie doczeka∏y si´
formalnego uznania. ˚yczenie uznania tych zas∏ug wyrazi∏a w owym czasie Królowa Wilhelmina, moja babka;
równie˝ mój ociec, Ksià˝´ Bernhard,
wielokrotnie domaga∏ si´ uznania donios∏ego wk∏adu Polaków. Niestety,
w tamtych czasach nie spe∏niono ich
˝yczenia. Wielkie zmiany, które nastàpi∏y w Europie po wojnie oraz niekorzystne skutki tych zmian dla Polski
by∏y równie˝ po cz´Êci powodem tego
zaniedbania.
Ten b∏àd, pope∏niony w przesz∏oÊci,
zostaje teraz naprawiony poprzez
przyznanie przez Rzàd Holenderski
dwóch najwy˝szych holenderskich odznaczeƒ za bohaterstwo: Orderu Wojskowego Willema (Militaire Willemsorde) dla Pierwszej Polskiej Samodzielnej Brygady Spadochronowej
oraz Medalu Bràzowego Lwa poÊmiertnie dla jej dowódcy, genera∏a
Stanis∏awa Sosabowskiego. Decyzja
ta jest wyrazem uznania dla polskich
bojowników, którzy walczyli o wyzwolenie Holandii oraz dla ich wyjàtkowej dzielnoÊci, którà si´ odznaczyli.
Oddajemy ho∏d w szczególnoÊci równie˝ tym, którzy walk´ t´ przyp∏acili
˝yciem.
Zrozumiejà Paƒstwo zapewne, ˝e za
szczególny zaszczyt poczytuj´ sobie
mo˝liwoÊç spe∏nienia w dniu dzisiejszym ˝yczenia zarówno mojej babki,
jak i mojego ojca.
[Fragmenty przemówienia wyg∏o szonego 31 maja br. w Hadze.]
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W dniach 1-5 czerwca br. w siedzibie Wojskowej Akademii Technicznej
w Warszawie odby∏ si´ XXI Zjazd Stowarzyszenia ¸agierników ˚o∏nierzy AK. W Zjeêdzie uczestniczy∏o 108 delegatów, w tym 32 delegatów
reprezentowa∏o polskich kombatantów mieszkajàcych na Bia∏orusi.
czestnicy Zjazdu spotkali si´
2 czerwca na plenarnych obradach,
które poprowadzi∏a dr Maria Szantyr-Powolna, dotychczasowy prezes.
Wprowadzono sztandar i odegrano hymn
stowarzyszenia. Zapalono znicz (zapala∏
Krzysztof Werner, prezes Ko∏a ¸agierników
z Opola) i minutà ciszy uczczono kolegów
i kole˝anki, którzy w ostatnim roku odeszli
na wiecznà wart´. Prowadzàca obrady powita∏a przyby∏ych na XXI Zjazd: kierownika
Urz´du do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Janusza Krupskiego, gospodarza warszawskiej dzielnicy Bemowo
– dyrektora W∏odzimierza Ca∏k´ oraz prof.
dr. hab. p∏k. Zbigniewa Balickiego reprezentujàcego rektora WAT, prezesa ÂZ˚AK
Czes∏awa Cywiƒskiego, Miros∏awa Spiechowicza – prezesa Fundacji Polskiego Paƒstwa
Podziemnego, pos∏a PiS Artura Zawisz´,
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Fot. Katarzyna Hoppe

Marka Nowickiego – przewodniczàcego
Rady Gminy Bemowo, Wies∏awa Tu˝aƒskiego z Fundacji Pomocy Polakom na
Wschodzie.
Prezes Stowarzyszenia dr Maria Szantyr-Powolna mówi∏a o problemach, z jakimi na
co dzieƒ borykajà si´ cz∏onkowie stowarzyszenia, zw∏aszcza ¸agiernicy mieszkajàcy za
wschodnimi granicami Polski. Poinformowa∏a tak˝e m.in. o uroczystoÊci ods∏oni´cia
w koÊciele p.w. Matki Boskiej Ostrobramskiej tablicy pamiàtkowej poÊwi´conej ¸agiernikom.
W swoim wystàpieniu kierownik
UdSKiOR Janusz Krupski podkreÊli∏, ˝e
jest to jedno z pierwszych jego spotkaƒ po
obj´ciu funkcji kierownika Urz´du i zapewni∏, i˝ b´dzie si´ stara∏, aby Urzàd upowszechnia∏ wartoÊci, dla których ˝ycie poÊwi´cali ˝o∏nierze Armii Krajowej.
W dyskusji, która nast´pnie si´ wywiàza∏a,
g∏os zabra∏ m.in. prezes Czes∏aw Cywiƒski,
który podkreÊli∏, i˝ czuje si´ cz∏onkiem
wspólnoty uczestników Zjazdu, poniewa˝
by∏ wi´êniem ¸agru Ka∏uga. Pose∏ Artur Zawisza poinformowa∏, ˝e opracowany zosta∏

projekt zmiany ustawy o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin, uwzgl´dniajàcy przyznanie ¸agiernikom uprawnieƒ inwalidów wojennych. Z kolei prezes ¸agierników i ˚o∏nierzy AK na
Bia∏orusi Weronika Sebastianowicz mówi∏a
nie tylko o problemach zdrowotnych i trudnej sytuacji materialnej swoich kolegów:
– ZachowaliÊmy tradycj´, kultur´ i j´zyk.
PrzekazaliÊmy je dzieciom i wnukom. PolskoÊç trwa. Teraz jest nam coraz ci´˝ej.
Traktujà nas êle. Zabrali nasz Dom Polaków na Bia∏orusi. Ale nas nikt nie z∏amie.
Wierni b´dziemy do koƒca. Prosimy tylko
o wsparcie materialne kombatantów na Bia∏orusi, szczególnie tych chorych, le˝àcych
i ju˝ nieporadnych.
Nast´pnie dokonano wyboru w∏adz stowarzyszenia. Przez aklamacj´ zatwierdzono
dotychczasowy Zarzàd, Komisj´ Rewizyjnà
oraz Sàd Kole- Fot. Katarzyna Hoppe
˝eƒski. Funkcj´
przewodniczàcej
Stowarzyszenia
powierzono ponownie dr Marii
Szantyr-Powolnej.
Do Zarzàdu dokooptowano dwie
osoby Ma∏gorzat´
Gi˝ejewskà oraz
Czes∏awa Racut- Prezes dr Maria Szantyrkiewicza. Do Ko- -Powolna
misji Rewizyjnej –
Krystyn´ Dàbrowskà, zaÊ do Sàdu Kole˝eƒskiego – Wand´ Kia∏k´.
Podczas Zjazdu kierownik Urz´du do
Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Janusz Krupski udekorowa∏ sztandar
stowarzyszenia Medalem „Pro Memoria”
oraz odznaczy∏ nim dziesi´ciu cz∏onków
zwiàzku.
Wr´czono tak˝e akty mianowania na wy˝sze stopnie oficerskie oraz dyplomy uznania
za dotychczasowà prac´.
*
W nast´pnych dniach Zjazdu uczestnicy
byli na cmentarzu w Palmirach, pojechali do
Nieborowa, gdzie zwiedzili pa∏ac Radziwi∏∏ów i Arkadi´. Uczestniczyli we Mszy Êw.
odprawionej w intencji ¸agierników, w koncercie-widowisku Reprezentacyjnego Zespo∏u Wojska Polskiego pt. „Wojna – tak nie
musi byç”, zwiedzili tak˝e Cytadel´ Warszawskà.
Andrzej MOSSAKOWSKI
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W rocznic´ ustanowienia
Orderu Wojennego Virtuti Militari

Order Wojskowy Virtuti Militari,
Jest nagrodà czynów wybitnego m´stwa i odwagi,
Dokonanych w boju i po∏àczonych z poÊwi´ceniem si´ dla dobra Ojczyzny.
(Art. 4 ustawy z dnia 1 sierpnia 1919 r.)

Symbol ˝o∏nierskiej chwa∏y,
rycerskich idea∏ów i wartoÊci
Order Virtuti Militari – „M´stwa Wojskowego” (∏ac. Cnocie Wojskowej – DzielnoÊci ˚o∏nierskiej)
jest najwy˝szym polskim odznaczeniem wojskowym, ustanowionym przez króla Stanis∏awa Augusta Poniatowskiego 22 czerwca 1792 roku dla uczczenia zwyci´stwa wojsk polskich pod wodzà dowódcy armii gen. Józefa ksi´cia Poniatowskiego w bitwie pod Zieleƒcami 18 czerwca
1792 r., w wojnie z Rosjà toczonej w obronie niepodleg∏oÊci Polski.
owo∏ana zosta∏a Kapitu∏a Orderu
Wojskowego Virtuti Militari, a na
jej czele stanà∏ ksià˝´ Józef Poniatowski. Za bitw´ w dniu 18 czerwca 1792
r. nadano 20 z∏otych i 40 srebrnych medali z dewizà „Virtuti Militari”, ale ju˝
we wrzeÊniu 1792 r. forma owalnego medalu zosta∏a zastàpiona formà krzy˝a. Za
ca∏à kampani´ 1792 r. Order Wojskowy
Virtuti Militari przyznano 526 osobom.
Do instytucji Orderu wrogo odnios∏a
si´ konfederacja targowicka. Protest Katarzyny II wymóg∏ 7 stycznia 1794 r. zakaz noszenia insygniów Orderu.
Nadawanie Orderu wznowiono w armii Ksi´stwa Warszawskiego. „Dekret
wzgl´dem rozdawnictwa Krzy˝ów Wojskowych”, wydany 26 grudnia 1807 r.
przez ksi´cia warszawskiego Fryderyka
Augusta, przywróci∏ dawny Order pod
nazwà Orderu Wojskowego Ksi´stwa
Warszawskiego.
Orderem tym za kampani´ napoleoƒskà odznaczono wówczas 2569 osób.
Krzy˝ Wielki otrzyma∏ ksià˝´ Józef Poniatowski za zwyci´skà wojn´ z Austrià
w 1809 r.
W 1815 r. cesarz rosyjski Aleksander I jako w∏adca Królestwa Polskiego
zastàpi∏ Order Wojskowy Ksi´stwa Warszawskiego – Orderem Wojskowym Polski, w czasie Powstania Listopadowego
nazywanym Krzy˝em Wojskowym.
W∏adze Powstania nada∏y w okresie
od 3 marca do 6 paêdziernika 1831 r.
3873 krzy˝e.
Po upadku Powstania Miko∏aj I postanowi∏ zbezczeÊciç Order Virtuti Militari,
zast´pujàc go Odznakà Zaszczytnà za
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Zas∏ugi Wojenne i nagradzajàc nià rosyjskich ˝o∏nierzy za t∏umienie kolejnego
powstania i manifestacji patriotycznych.
Odrodzenie paƒstwa polskiego w 1918
r. umo˝liwi∏o reaktywowanie Orderu
Wojskowego Virtuti Militari przez Sejm
RP ustawà z dnia 1 sierpnia 1919 r.
Pierwszym Kanclerzem Orderu zosta∏
Wódz Naczelny i Naczelnik Paƒstwa Józef Pi∏sudski. Wielki Order Virtuti Militari otrzyma∏ wówczas Marsza∏ek Józef
Pi∏sudski za zwyci´skà wojn´, zakoƒczonà w 1920 r. Ustawa z 21 marca 1933 r.
zmieni∏a dotychczasowà nazw´ Orderu
na Order Wojenny Virtuti Militari. Do
1939 roku nadano 8389 Krzy˝y wszystkich klas Orderu.
Bohaterstwo ˝o∏nierzy polskich we
wrzeÊniu 1939 r. zosta∏o uhonorowane
nadaniem oko∏o 1100 Krzy˝y Orderu
Wojennego Virtuti Militari.
W czasie II wojny Êwiatowej Naczelny
Wódz Polskich Si∏ Zbrojnych na Zachodzie w latach 1940-1945 nada∏ 5573 Krzy˝e Virtuti Militari, w tym równie˝ ˝o∏nierzom Si∏ Zbrojnych Polskiego Podziemia
– Armii Krajowej.
W Ludowym Wojsku Polskim do koƒca 1945 r. nadano ∏àcznie 1087 Krzy˝y
Virtuti Militari. Ogó∏em zaÊ w PRL do
1987 r. odznaczono 5195 osób i zbiorowoÊci Krzy˝ami VM, w tym w licznych
przypadkach – osoby niegodne. Przyk∏adem profanacji Orderu Wojennego VM
w PRL by∏o nadanie Krzy˝a Wielkiego
Leonidowi Bre˝niewowi.
Po roku 1989 Orderów VM nie nadawano. 16 paêdziernika 1992 r. Sejm RP
uchwali∏ nowà ustaw´ o orderach i odzna-

czeniach, na mocy której nadawanie Orderu Wojennego Virtuti Militari, Krzy˝a
Walecznych i Krzy˝a Zas∏ugi z Mieczami
zosta∏o zakoƒczone. Prezydent Lech Wa∏´sa postanowieniem z 21 czerwca 1993 r.
powo∏a∏ Kanclerza i Kapitu∏´ Orderu Wojennego Virtuti Militari. Kanclerzem zosta∏ gen. bryg. Stanis∏aw Na∏´cz-Komornicki. Zadaniem Kapitu∏y jest m.in. opieka
nad uroczystym przejmowaniem tradycji
Orderu przez jednostki Wojska Polskiego.
Ma ona strzec symbolu ˝o∏nierskiej chwa∏y, rycerskich idea∏ów i wartoÊci.
*
9 maja 2006 r. w Centrum Konferencyjnym Ministerstwa Obrony Narodowej
w Warszawie odby∏ si´ Zjazd Cz∏onków
Klubu Kawalerów Orderu Wojennego
Virtuti Militari.
Wa˝nym punktem programu spotkania
by∏o wystàpienie ministra obrony narodowej Rados∏awa Sikorskiego, który poinformowa∏ zebranych o przygotowywaniu ustawy w sprawie nadawania Orderu ˝o∏nierzom uczestniczàcym w operacjach wojskowych poza granicami kraju.
Nast´pnie g∏os zabra∏ gen. bryg. Stanis∏aw Na∏´cz-Komornicki, Kanclerz
Orderu Wojennego Virtuti Militari,
w imieniu jego Kapitu∏y, której zadaniem jest obrona honoru tego najwy˝szego odznaczenia wojskowego.
Genera∏ bryg. St. Na∏´cz-Komornicki
w swoim wystàpieniu wyrazi∏ brak aprobaty dla tej propozycji – co spotka∏o si´
z aplauzem zebranych. WyjaÊni∏, ˝e
nadawanie Orderu Wojennego Virtuti
Militari powinno odbywaç si´ na podstawie wniosków wystawianych przez uzna-
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W rocznic´ ustanowienia
Orderu Wojennego Virtuti Militari
nych dowódców w polu na szczeblu dowódcy dywizji lub dowódcy zgrupowania, za bohaterskie czyny bojowe na
froncie w walce z wrogiem zewn´trznym
– na skutek wypowiedzianej wojny lub
agresji – którà dowodzi Naczelny Wódz.

Fot. Alina M. Nowacka

Fot. Alina M. Nowacka
Warszawa, 9 maja 2006 r. Zjazd Kawalerów
Orderu Wojennego Virtuti Militari. Przemawia minister obrony narodowej Rados∏aw Sikorski
Fot. Ewa Dumin

Warszawa, 22 czerwca 2006 r. Podczas specjalnej Mszy Êw. w Katedrze Polowej Wojska
Polskiego, którà sprawowa∏ Biskup Polowy
WP, gen. dyw. T. P∏oski – wezwania modlitwy
powszechnej odczytali Kawalerowie Orderu
Wojennego Virtuti Militari

Nast´pny mówca, gen. bryg. Zbi gniew Âcibor-Rylski zasugerowa∏, aby
˝o∏nierzom polskim walczàcym poza
granicami kraju w ramach Paktu Pó∏nocnoatlantyckiego, za bohaterskie czyny bojowe nadawano odznaczenia ustanawiane przez NATO.
*
23 maja 2006 r. w Muzeum Niepodleg∏oÊci w Warszawie odby∏a si´ konferencja poÊwi´cona dewizie Orderu Wojennego Virtuti Militari. Konferencji przewodniczy∏ wicemarsza∏ek Sejmu RP Bronis∏aw Komorowski, który mówi∏ o dzie-
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dzictwie narodowym Orderu VM, o wielokrotnym znies∏awianiu Orderu, m.in.
przez caryc´ Katarzyn´ II oraz rzàd
PRL, poprzez nadawanie go osobom
niegodnym – za czyny antypolskie. Obecnie trwa odbudowa jego autorytetu, jednoznacznoÊci i zmazywanie pohaƒbienia,
jakiego dozna∏ w przesz∏oÊci. Najszlachetniejszym czynem ˝o∏nierskim, za
który nadawano Order VM, jest obrona
Ojczyzny. Odchodzenie od tej zasady
w przypadku nadawania go za udzia∏
w wojnach zewn´trznych za wynagrodzenie, jak równie˝ w pokojowych misjach
stabilizacyjnych – postrzegane jest jako
jego profanacja.
Konkluzjà konferencji by∏o stwierdzenie o potrzebie opracowania ustawy
w sprawie nadawania Orderu Wojennego Virtuti Militari w czasie wojny i pokoju.
*
22 czerwca 2006 r. w Katedrze Polowej Wojska Polskiego, w rocznic´ ustanowienia Orderu Wojennego Virtuti
Militari, Kawalerowie Orderu – z Kanclerzem i cz∏onkami Kapitu∏y OWVM
– uczestniczyli we Mszy Êw., którà sprawowa∏ Biskup Polowy WP, gen. dyw. Tadeusz P∏oski. W wyg∏oszonym kazaniu
Ksiàdz Biskup T. P∏oski przypomnia∏ histori´ ustanowienia Virtuti Militari, jego
pierwszych Kawalerów – ksi´cia Józefa
Poniatowskiego i Tadeusza KoÊciuszk´
– oraz zadania Kapitu∏y Orderu Wojennego Virtuti Militari – honorowego kolegium kawalerów Orderu, które stoi na
stra˝y honoru Orderu, mi´dzy innymi
opiniuje wnioski o jego nadanie.
*
Ârodowisko Stowarzyszenia By∏ych
˚o∏nierzy Polskich Si∏ Zbrojnych na
Zachodzie „KARPATCZYCY” wraz
z Kawalerami Orderu Wojennego Virtuti Militari: gen. bryg. Zygmuntem
Odrowà˝ -Zawadzkim , pp∏k. Tade uszem Czerkawskim, pp∏k. Edmundem
Brzozowskim, mjr. Remy van Arden
– stoi na stanowisku zachowania dotychczasowych form zwiàzanych z nadawaniem Orderu Wojennego Virtuti Militari i kultywowaniem jego tradycji.
Tadeusz KURCYK
Sekretarz Stowarzyszenia By∏ych ˚o∏nierzy
Polskich Si∏ Zbrojnych na Zachodzie
„KARPATCZYCY”

GoÊcie naszego Urz´du

Wizyta uczestnika wojny
polsko-bolszewickiej
Fot. Katarzyna Hoppe

Na zdj´ciu: siedzi – Zenon Jankowski, z prawej kierownik UdSKiOR – Janusz Krupski
oraz Janusz Jankowski

lipca br. kpt. w st. spocz. Zenon
Jankowski wraz z synem Januszem
byli goÊçmi kierownika Urz´du do
Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Janusza Krupskiego.
Zenon Jankowski urodzi∏ si´ 27 sierpnia 1905 r. we wsi Wójtowskie. Po wybuchu wojny polsko-bolszewickiej odpowiedzia∏ na wydanà przez Józefa Pi∏sudskiego odezw´ do Polaków „Ojczyzna w niebezpieczeƒstwie” i wstàpi∏ do
wojska. Wówczas mia∏ 15 lat. Przydzielono go do 236 pu∏ku piechoty, w którym s∏u˝y∏ jako zwiadowca. Pu∏k ten zosta∏ skierowany na front w ok. Ossowy
pod Warszawà. Po zwyci´skiej Bitwie
Warszawskiej, w której zosta∏ ranny,
otrzyma∏ z ràk genera∏a Józefa Hallera
Krzy˝ Walecznych za odwag´ i m´stwo.
Po zwolnieniu z wojska kontynuowa∏
nauk´ w Seminarium Nauczycielskim
w WymyÊlinie, nast´pnie pracowa∏ jako
nauczyciel w Kamieniu na Górnym Âlàsku.
Ci´˝kie chwile prze˝ywa∏ po kl´sce
wrzeÊniowej. W czasie okupacji prowadzi∏ tajne nauczanie.
Zenon Jankowski zosta∏ odznaczony
m.in.: Krzy˝em Walecznych, Krzy˝em
Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski,
Krzy˝em Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Srebrnym Krzy˝em Zas∏ugi, Krzy˝em za udzia∏ w Wojnie
1918-1921, Orderem Papieskim „Pro
Ecclesia et Pontifice” (przyznanym
przez Ojca Âwi´tego Jana Paw∏a II).
9 listopada 2001 r. otrzyma∏ nominacj´
na stopieƒ kapitana.
Oprac. K.H.
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XIII Ogólnopolska Pielgrzymka Zwiàzku Wi´êniów Politycznych na Jasnà Gór´

W intencji zes∏anych, uwi´zionych,
pomordowanych...
DwanaÊcie lat temu, 24 czerwca 1994 r. w Cz´stochowie na Jasnej Górze zosta∏a poÊwi´cona tablica wotywna: „MARYJI O TWARZY DWAKROå POCI¢TEJ – W HO¸DZIE I DZI¢KCZYNIENIU
– ZES¸ANYM, UWI¢ZIONYM, POMORDOWANYM – 1939-1989”. T´ wotywnà tablic´ poÊwi´cono
straconym, zam´czonym w wi´zieniach w latach 1944-56 wi´êniom politycznym, skazanym za
walk´ o wolnoÊç ukochanej Ojczyzny – Polski, ˝o∏nierzom Polskiego Paƒstwa Podziemnego. To
oni pierwsi walczyli po „niby” zakoƒczonej wojnie, to nas mordowano, m´czono. To my byliÊmy
wst´pem do póêniejszych protestów robotniczych – Poznania, Radomia, Ursusa, Gdaƒska, „SolidarnoÊci” itd. DziÊ ju˝ niewielka tylko grupa mo˝e Êwiadczyç i przekazywaç prawd´ historycznà um´czonego Narodu Polskiego.
latego w∏aÊnie ka˝dego roku do
Cudownego Obrazu Matki NajÊwi´tszej Królowej Korony Polskiej 24 czerwca przybywajà licznie i z rodzinami byli wi´êniowie polityczni z ca∏ej Polski – i nie tylko. Z przykroÊcià stwierdzamy,
˝e jest nas na tych spotkaniach ju˝ coraz
mniej, a liczni wspierajà si´ na „szwedkach”.
Pierwszego dnia naszej pielgrzymki odbyliÊmy Drog´ Krzy˝owà na Wa∏ach Jasnogórskich. Niektóre osoby mówi∏y: – Nie
dam rady, nie przejd´! – a jednak poszli i,
choç przysiadajàc na ró˝nych murkach, doszli do koƒca. W tej Drodze Krzy˝owej
wzi´∏y udzia∏ 104 osoby. Na drugi dzieƒ dojechali jeszcze byli wi´êniowie polityczni
z Radomia i Poznania, którzy 23 czerwca
br. brali udzia∏ w uroczystoÊciach 50-lecia
protestu robotniczego w Poznaniu i 30-lecia
w Radomiu.
OczywiÊcie, wiele osób udziela∏o dziennikarzom wywiadów o swoich prze˝yciach.
Mnie równie˝ zapytano, dlaczego przyje˝d˝am do Cz´stochowy? Odpowiedzia∏am:
w grudniu 1945 r. aresztowana by∏a ca∏a
moja rodzina w Warszawie, wielu kolegów
i kole˝anek z 35 pp AK 9 Dywizji Podlaskiej
i z wywiadu – z „Pralni”, „Pralni II”, z KG
Armii Krajowej Nr 38 i „Liceum”. Jako kurierka jecha∏am z ¸odzi do Katowic ca∏à
noc, a nad ranem wysiad∏am w Cz´stochowie. Gdy przysz∏am na Jasnà Gór´, w kaplicy przed Cudownym Obrazem by∏y 2 osoby,
a ja trzecia. B∏aga∏am Matk´ NajÊwi´tszà,
˝eby oni tylko prze˝yli. Prze˝yli, a nawet po
oÊmiu latach – z Kot∏asu ko∏o Archangielska, przez Egipt, W∏ochy i Angli´ – wróci∏
mój ojciec Edward. Z Wronek powróci∏
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Uczestnicy XIII Pielgrzymki Zwiàzku Wi´êniów Politycznych Okresu Stalinowskiego na
Jasnà Gór´

Poczty sztandarowe ZWPOS

brat Jerzy (cz∏onek obstawy p∏k. Jana Rzepeckiego). Z Rakowieckiej wysz∏a matka
Wiktoria, siostra Wac∏awa, reszta rodziny
i przyjació∏. Czy˝ mog´ nie byç chocia˝ raz
w roku w tym Cudownym Miejscu?
O godz. 21.00 byliÊmy w Kaplicy Cudownego Obrazu na Apelu Jasnogórskim,
w którym odmawiajàc czàstk´ ró˝aƒca brali udzia∏ cz∏onkowie ZWPOS.

Nast´pnego dnia zebraliÊmy si´ o godz.
9.30 na placu przed Bazylikà. Przyby∏o wiele pocztów sztandarowych i powita∏ nas ks.
p∏k Jan Golonka. Przyby∏ równie˝ nasz nowy kierownik Urz´du do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych – Janusz
Krupski. O godz. 10.00 uroczysta, koncelebrowana Msza Êw. i wr´czenie darów O∏tarza przez poszczególne delegacje oddzia∏ów
ZWPOS. Bazylika pe∏na wiernych, nie tylko naszych by∏ych wi´êniów politycznych.
Kaplica Cudownego Obrazu (tym razem
Matka NajÊwi´tsza w szacie bursztynowej)
– t∏umy, nie mogliÊmy nawet wejÊç. A ja tylko myÊla∏am: Bo˝e, có˝ za ró˝nica! W roku
1945 trzy osoby, a teraz?! Ledwie przedostaliÊmy si´ do naszej tablicy, ˝eby oddaç
ho∏d Straconym.
O godz. 12.30 odby∏o si´ spotkanie kole˝eƒskie z udzia∏em kierownika UdSKiOR
Janusza Krupskiego, który wyg∏osi∏ do nas
serdeczne przemówienie i omówi∏ wiele
wa˝nych, aktualnych spraw – co nagrodziliÊmy brawami. Sztandary Oddzia∏ów: Bydgoszcz, ¸ódê i Rzeszów zosta∏y odznaczone
Z∏otym Medalem „Opiekun Miejsc Pami´ci Narodowej”.
Tego te˝ dnia, tzn. 24 czerwca br., sà imieniny prezesa Zarzàdu G∏ównego ZWPOS
Jana Goc∏owskiego, któremu odÊpiewaliÊmy Sto lat.
Na takich uroczystoÊciach zawsze sobie
przypominam s∏owa zmar∏ego ju˝ autora
Hymnu Sybiraków Mariana Jonkajtysa:
„A myÊmy szli i szli
Niepokonani”.
Halina BAZYLEWSKA
sekretarz Spo∏ecznego Komitetu
„Pami´ç i Trwanie”
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62. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego

Czas porozumieç si´...
W

prost trudno uwierzyç! To ju˝ 62 lata minie od Powstania Warszawskiego ’44; najwi´kszego zrywu narodowego nie tylko w historii naszego paƒstwa, ale równie˝ w dziejach Europy.
Pod dowództwem Armii Krajowej ˝o∏nierze tej i innych formacji chwycili za broƒ, aby niemieckiemu okupantowi zap∏aciç
za najazd na naszà Ojczyzn´ i za lata pope∏nionych przez niego zbrodni.
W warszawskich rodzinach do dziÊ trwa pami´ç owych historycznych dni. Wielu z nas, Powstaƒców, szcz´Êliwie doczeka∏o
tej znamiennej rocznicy.
Zdajemy sobie spraw´, ˝e Êrednia naszego wieku jest wysoka. Przez lata dzia∏aliÊmy i obecnie dzia∏amy w ró˝nych organizacjach spo∏ecznych, zw∏aszcza w tych, które grupujà weteranów walk o wolnoÊç. DziÊ musimy sobie uÊwiadomiç trudnà prawd´. JesteÊmy ju˝ ludêmi starymi.
My, Powstaƒcy Warszawscy 1944 r., póki nas staç na wykrystalizowane zdanie, powinniÊmy je prezentowaç i przekazywaç
opinii publicznej.
Jest dla nas sprawà nie do zaakceptowania, ˝e prawie trzydzieÊci procent spo∏eczeƒstwa ˝yje poni˝ej normalnego poziomu.
Jest dla nas sprawà nie do przyj´cia, ˝e w organach w∏adzy brak jest tolerancji, demokracji i wzajemnego szacunku.
Jest dla nas nie do przyj´cia, dla ludzi, którzy walczyli o wolnoÊç dla wszystkich obywateli, ˝e próbuje si´ spo∏eczeƒstwo
dzieliç na ludzi lepszych i gorszych, na zwolenników takiej, czy innej partii, dzieliç demokracj´ na lepszà i gorszà.
Powstanie Warszawskie ’44 by∏o walkà nie tylko o pokonanie zbrodniczego niemieckiego wroga Polski i Polaków, ale tak˝e walkà o zwyci´stwo dobra nad z∏em, sprawiedliwoÊci nad niesprawiedliwoÊcià, zwyci´stwa ˝ycia nad Êmiercià.
Pami´tajmy o tym, i póki nam starczy si∏ i mo˝liwoÊci, dawaç b´dziemy przyk∏ad m∏odym i upowszechniaç myÊl, ˝e wszystko co dobre jest dla Ojczyzny – dobre jest dla ka˝dego z nas.
I dlatego pot´piaç b´dziemy wszelkie próby upowszechniania w naszej Ojczyênie tendencji profaszystowskich, reprezentowanych przez pewne grupy m∏odzie˝y, które w swojej umys∏owej g∏upocie wyciàgajà r´k´ w hitlerowskim powitaniu.
Gdzie sà rodzice i dziadkowie tej zg∏upia∏ej m∏odzie˝y? Gdzie sà jej wychowawcy?
To my, Powstaƒcy Warszawscy, powinniÊmy broniç i strzec honoru Polaka, jego godnoÊci i praw do obrony historii. Broniç
przed ka˝dym zagro˝eniem równoÊci ludzi wobec prawa, broniç przed wszelkà dyktaturà i jednow∏adztwem.
Nikogo nie zamierzamy oskar˝aç. Ale faktem jest, ˝e ˝yjemy w czasach, kiedy zapomina si´ o naszych dziejach, zapomina
si´ o naszej historii, o niemieckich obozach, w których gin´li nasi rodacy, o wywózkach naszych rodzin do radzieckich ∏agrów.
Nasze Paƒstwo nale˝y do Unii Europejskiej. Polska bierze udzia∏ w kszta∏towaniu teraêniejszoÊci Europy. I niewàtpliwie,
póki nas staç, nas kombatantów, chcemy i powinnyÊmy w tym wspó∏uczestniczyç.
JesteÊmy zdania, tak jak i wielu naszych przyjació∏, ludzi, którzy od lat dzia∏ajà w ró˝nych organizacjach kombatanckich, ˝e
najwy˝szy ju˝ czas porozumieç si´.
Tak, porozumieç si´.
UsiàÊç do wspólnego sto∏u jak koledzy i przyjaciele. UsiàÊç do wspólnego sto∏u, przy którym b´dà te same krzes∏a dla ka˝dego z nas. UsiàÊç z wewn´trznym pragnieniem, aby doprowadziç do porozumienia, które s∏u˝yç b´dzie Ojczyênie w nie∏atwych obecnie czasach.
OczywiÊcie, powy˝sza propozycja wymaga przedyskutowania, zastanowienia si´ i ogólnokombatanckiego zgodnego stanowiska.
W tym celu nale˝y doprowadziç do powo∏ania ogólnopolskiej konferencji. Mo˝e tego dokonaç istniejàcy Urzàd do Spraw
Kombatantów i Osób Represjonowanych, z pomocà stowarzyszeƒ i organizacji kombatanckich.
JednoÊç le˝y nam – Powstaƒcom – na sercu. Ale nie tylko nam. W rozmowach z towarzyszami broni ró˝nych organizacji
kombatanckich s∏yszeliÊmy podobnà opini´.
Nasze indywidualne zdania, nasze ró˝ne spojrzenia i oceny powinny byç podporzàdkowane jednemu: dobru Ojczyzny, tej
Ojczyzny, jej przysz∏oÊci, jej godnoÊci, jej interesom w Europie wspólnoty narodów, wychowaniu m∏odzie˝y w duchu patriotyzmu.
Musimy sobie zdaç spraw´, ˝e Europa si´ zmienia, ˝e paƒstwa europejskie nie szukajà pretekstu do wojny, ale poszukujà
sposobu trwa∏ego porozumienia i wspó∏pracy. Si∏a narodów europejskich w obecnym wieku polegaç b´dzie na sile ekonomicznej, na gospodarczym i spo∏ecznym wspó∏zawodnictwie, a jednoczeÊnie na szeroko rozumianym wspó∏dzia∏aniu.
Starajmy si´ ∏àczyç nasze kombatanckie si∏y. Najwy˝szy ju˝ czas.

Bronis∏aw TRO¡SKI
wiceprezes Zwiàzku Powstaƒców Warszawskich,
honorowy prezes Stowarzyszenia
Pami´ci Powstania Warszawskiego 1944
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62. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego

Uroczyste przekazanie dokumentów Zgrupowania „Rados∏aw”
do Archiwum Czynu Niepodleg∏oÊciowego

Fot. Ewa Dumin

Aby ocaliç prawdziwà histori´...
Archiwum Czynu Niepodleg∏oÊciowego zosta∏o powo∏ane do
˝ycia w 1999 roku jako oddzia∏ Archiwum Akt Nowych. Przy
wspó∏pracy Âwiatowego Zwiàzku ˚o∏nierzy Armii Krajowej,
Zwiàzku Powstaƒców Warszawskich i samych ˝o∏nierzy Armii
Krajowej pozyskiwane sà bezcenne dokumenty Polskiego Paƒstwa Podziemnego, które tworzà najwi´kszy taki zbiór w Polsce. W ostatnim czasie zasoby Archiwum wzbogacone zosta∏y
o niezwykle wa˝ne i rzadkie kolekcje dokumentów dotyczàcych
Zgrupowania Armii Krajowej „Rados∏aw”.
roczyste przekazanie dokumentów Zgrupowania AK „Rados∏aw” do zasobów Archiwum Akt
Nowych odby∏o si´ 27 kwietnia 2006 r.
w Muzeum Kolekcji im. Jana Paw∏a II
w Warszawie. Dyrektor AAN Jolanta Louchin przywita∏a przyby∏ych goÊci – przedstawicieli Êrodowisk kombatanckich.
Obecni byli mi´dzy innymi: prezes Zwiàzku Powstaƒców Warszawskich gen. bryg.
Zbigniew Âcibor-Rylski oraz wiceprezes
ZPW Edmund Baranowski; wiceprezes
ZG Âwiatowego Zwiàzku ˚o∏nierzy Armii
Krajowej Boles∏aw Hozakowski; prezes
Zarzàdu Fundacji Polskiego Paƒstwa Podziemnego Miros∏aw Spiechowicz; dyrektor
Muzeum Kolekcji im. Jana Paw∏a II
– dr Bogdan Kurant; Naczelny Dyrektor
Archiwów Paƒstwowych – doc. dr hab. Daria Na∏´cz; Maria Stypu∏kowska-Chojecka
„Kama” – s∏ynna ∏àczniczka Batalionu
„Parasol” AK; wiceprezes Zarzàdu G∏ównego Zwiàzku ˚o∏nierzy Narodowych Si∏
Zbrojnych – Witold Grzebski oraz wielu
innych by∏ych ˝o∏nierzy Polskiego Paƒstwa
Podziemnego.
Liczba przekazanych tego dnia do Archiwum Akt Nowych dokumentów dowodzi, jak wiele mo˝na ich pozyskaç z rozproszonych êróde∏. Niezwykle interesujàcy
i pokaêny (187 teczek oryginalnych dokumentów i fotografii) zbiór – Archiwum Jana Mazurkiewicza „Rados∏awa” – przekaza∏ syn „Rados∏awa” – Stanis∏aw Mazurkiewicz. WÊród dokumentów z czasu wojny znajdujà si´ w nim – wytworzone w KG
AK w okresie 1944-1945 – rozkazy „Niedêwiadka” z XII 1944 – I 1945, oficerskie
wnioski awansowe, depesze, wykazy i meldunki do KG AK z terenu okr´gów.

U
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Na Archiwum Baonu „ZoÊka” sk∏ada
si´ 27 teczek dokumentów, które gromadzone by∏y ju˝ od wiosny 1945 r., kiedy to
˝o∏nierze batalionu rozpocz´li planowà
akcj´ zbierania dokumentów oraz odszukiwania i zabezpieczania skrytek z czasów
konspiracji i Powstania. W ten sposób powsta∏ zbiór, którego nazw´ umieszczono
na wykonanej przez Jana Rodowicza ps.
„Anoda” pieczàtce sygnujàcej poszczególne dokumenty. Zbiór przekazali ˝o∏nierze
„ZoÊki” – Anna Borkiewicz-Celiƒska ps.
„Hanka” i Bogdan Celiƒski ps. „Wiktor”.
Z kolei Akta Piotra Stachiewicza tworzy
dokumentacja historyka batalionu „Parasol”, którà przekaza∏a jego ˝ona, pani Danuta Stachiewicz. Na zbiór sk∏adajà si´
materia∏y zgromadzone przy tworzeniu
autorskich ksià˝ek Parasol, Starówka
1944, Akcja „Kutschera” i Akcja „Koppe”.
Jest to bogata kolekcja poÊwi´cona zarówno samemu „Parasolowi”, jak i ca∏ej konspiracji warszawskiej oraz walkom Zgrupowania „Rados∏aw” w czasie Powstania
Warszawskiego. WÊród dokumentów oryginalnych z okresu wojny jest m.in. rozkaz
„Montera” do rozpocz´cia Powstania z 31
lipca 1944 r.
W ostatnim czasie do zasobu archiwum
trafi∏ równie˝ zbiór oryginalnych dokumentów dowódcy „Parasola” Adama Borysa ps. „P∏ug”, przekazany przez syna
– Huberta Borysa oraz ˝o∏nierza „Parasola” Zdzis∏awa Kwieciƒskiego ps. „Szary”.
Powstanie Archiwum Batalionu „Miot∏a” wià˝e si´ z osobami ppor. Lecha Ni˝yƒskiego ps. „Niemy”, Witolda Morawskiego i Romana Staniewskiego ps. „Stanis∏aw Kwiatkowski”. Historyk Êrodowiska
˝o∏nierzy batalionu „Miot∏a” i student St.

Pani Danuta Stachiewicz: – Oto rozkaz „Montera” do rozpocz´cia Powstania z 31 lipca 1944 r.
Fot. Ewa Dumin

UroczystoÊç zgromadzi∏a licznà grup´ by∏ych
˝o∏nierzy Polskiego Paƒstwa Podziemnego

P∏oskiego Witold Morawski zgromadzi∏
swój zbiór w latach 1956-1978. W latach
1990-1992 ˝o∏nierz „Miot∏y” Lech Ni˝yƒski przystàpi∏ do zbierania materia∏ów do
pisanej przez siebie monografii oddzia∏u.
Z kolei inny ˝o∏nierz „Miot∏y” Roman Staniewski zgromadzi∏ oko∏o 450 ankiet osobowych ˝o∏nierzy „Miot∏y”. W 2006 roku,
dzi´ki decyzji Ârodowiska ˚o∏nierzy „Miot∏y”, sta∏o si´ mo˝liwe po∏àczenie ca∏oÊci
zbiorów historycznych batalionu w Archiwum Akt Nowych.
Nieoczekiwany, cenny dar przekaza∏
na r´ce dyrektor AAN Lucjan WiÊniew ski – przewodniczàcy Ârodowiska Batalionu „Pi´Êç”, którego oddzia∏y zwiàzane
by∏y z kontrwywiadem „Dwójki”, zaÊ jego ˝o∏nierze byli po wojnie szczególnie
szykanowani. Wr´czajàc pierwsze teczki
z materia∏ami dotyczàcymi tego Êrodowiska – przewodniczàcy obieca∏, ˝e dostarczy ich wi´cej.
*
Uroczyste przekazanie do Archiwum
Akt Nowych dokumentów Podziemnego
Paƒstwa Polskiego – ∏àcznie z rozkazem
rozpocz´cia Powstania Warszawskiego
– sta∏o si´ wielkim Êwi´tem – dzi´ki temu
bowiem ocalimy prawdziwà histori´, nast´pne pokolenia b´dà mia∏y dost´p do
bezcennych êróde∏. Dyrektor Archiwum
Jolanta Louchin obieca∏a szybkie opracowanie dokumentów i udost´pnienie
ich badaczom oraz wszystkim zainteresowanym.

Oprac. Ewa DUMIN
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Warszawa – uroczystoÊç ods∏oni´cia Pomnika
˚o∏nierzy S∏u˝b Sanitarnych Powstania Warszawskiego

Za poÊwi´cenie i nadludzki
wysi∏ek...
Fot. Agnieszka Boruszkowska
Przed ods∏oni´ciem pomnika w Parku WolnoÊci. Od prawej: prezes ZG Âwiatowego Zwiàzku ˚o∏nierzy AK Czes∏aw Cywiƒski, gen. bryg.
Zbigniew Âcibor-Rylski, Kanclerz Orderu Wojennego Virtuti Militari gen. bryg. Stanis∏aw
Na∏´cz-Komornicki, ks. S∏awomir ˚arski.
Trzeci od lewej: ks. Zygmunt Wudarkiewicz

roczystoÊç pod honorowym patronatem Prezydenta RP Lecha Kaczyƒskiego rozpocz´∏a Msza Polowa, koncelebrowana przez wikariusza generalnego
Biskupa Polowego WP, ks. S∏awomira
˚arskiego i ks. Zygmunta Wudarkiewicza, kapelana kaplicy Muzeum Powstania
Warszawskiego p.w. b∏. Józefa Stanka.
W wyg∏oszonej homilii ks. ˚arski, zwracajàc si´ do powstaƒców warszawskich
– cz∏onków s∏u˝b medycznych, powiedzia∏
m.in.: – JesteÊcie synami i córkami naszej
um´czonej Ojczyzny, którzy z∏o˝yli swój
trud, m∏ode lata i ˝ycie w ofierze – i dziÊ
Wam za to dzi´kujemy. Pochylamy si´
z czcià przed Wami, wierzymy, ˝e z tej lekcji historii uda si´ Wam przekazaç coÊ
m∏odemu pokoleniu.
Po nabo˝eƒstwie odby∏a si´ ceremonia
ods∏oni´cia i poÊwi´cenia Pomnika ˚o∏nierzy S∏u˝b Sanitarnych Powstania War-

szawskiego, którà poprowadzi∏ aktor
Krzysztof Janczar. Zebranych powita∏ dyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego Jan O∏dakowski. Nast´pnie pomnik
przedstawiajàcy sanitariuszk´ z rannym,
dzie∏o Marka Modera, ods∏onili: prof.
Stefan Weso∏owski, prof. dr hab. Maria
Kobuszewska-Faryna, gen. bryg. Zbigniew Âcibor-Rylski – cz∏onek Kapitu∏u
Orderu Wojennego Virtuti Militari i prezes Zwiàzku Powstaƒców Warszawskich
– oraz prof. Jerzy Jurkiewicz – inicjator
budowy pomnika. Po modlitwie ks. S∏awomir ˚arski w asyÊcie ks. Z. Wudarkiewicza poÊwi´cili tablic´, po czym g∏os zabra∏ gen. bryg. Zbigniew Âcibor-Rylski –
podzi´kowa∏ twórcom pomnika oraz
przypomnia∏ o wielkim poÊwi´ceniu lekarzy i sanitariuszek, którzy niejednokrotnie
ratowali rannych, wyciàgajàc ich z linii
ognia, nara˝ajàc w∏asne ˝ycie.

Na zakoƒczenie
uroczystoÊci odby∏
si´ Apel Poleg∏ych, a nast´pnie
delegacje z∏o˝y∏y
wieƒce i wiàzanki
kwiatów przed pomnikiem. W uroc z y s t o Ê c i a c h Pomnik ˚o∏nierzy S∏u˝b
uczestniczyli, obok Sanitarnych Powstania
k o m b a t a n t ó w Warszawskiego
i pocztów sztandarowych, tak˝e przedstawiciele w∏adz paƒstwowych, samorzàdowych z pe∏niàcym obowiàzki prezydenta
m.st. Warszawy Miros∏awem Kochalskim,
Êrodowisk medycznych i naukowych (m.in.
rektor Uniwersytetu Warszawskiego prof.
dr hab. Katarzyna Cha∏asiƒska-Macukow), a opraw´ zapewni∏y: Chór i Kompania Honorowa Wojska Polskiego.
A.B.

nictwo „Czytelnik”, a nast´pnie w Japonii, Danii, W∏oszech (dwukrotnie) i we
Francji. Wydanie w j´zyku niemieckim
jest o tyle wa˝ne, ˝e dotàd Niemcy znali
tylko pami´tnik Anny Frank z Getta.
Wanda Przybylska pisa∏a swój pami´tnik w miejscowoÊciach, w których cz´sto
przebywa∏a: w Aninie i Górze Kalwarii.
W pami´tniku znajdujà si´ listy, jakie pisa∏a do swojej przyjació∏ki Jolanty Zawadzkiej, obecnie Kolczyƒskiej – ∏àczniczki w Powstaniu Warszawskim w Zgrupowaniu AK „Chrobry II”, w którym sanitariuszkà by∏a równie˝ siostra Wandy
– Jadwiga Przybylska, obecnie Wolf.
Dada zgin´∏a 4 wrzeÊnia 1944 r. trafiona kulà wroga. Ten pami´tnik jest wydany

wyjàtkowo ∏adnie. Zamieszczone sà te˝
ciekawe zdj´cia osobiste i z lat wojny.
Przedmow´ do wydania niemieckiego napisa∏ Hans Koschnick z Bremy (do polskich wydaƒ – Maria Rutkiewicz i Les∏aw
M. Bartelski, do wydania japoƒskiego
– Jaros∏aw Iwaszkiewicz).
Promocje tej ksià˝ki odby∏y si´ w: Bremie, Hanowerze, Berlinie, Poczdamie
i Babelsbergen. Cieszy∏y si´ du˝ym zainteresowaniem. Uczestniczàce w nich siostra Dady i przyjació∏ka Jolanta opowiada∏y o Powstaniu Warszawskim.
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Pami´tnik z lat wojny...
w wydaniu niemieckim
kwietniu 2006 r.
zosta∏ wydany
w j´zyku niemieckim
w Bremie przez wydawnictwo
„Donat
Verlag”
pami´tnik
Wandy Przybylskiej
nazywanej Dada – pt.
„Czàstka mego serca”.
T∏umaczy∏y Lucie Ranft i Renata
Weiss z Niemieckiego Towarzystwa Dobrego Sàsiedztwa z Polskà – bezinteresownie. Poprzednio ten pami´tnik by∏ wydany w Polsce trzykrotnie przez wydaw-
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Fot. Agnieszka Boruszkowska

Do chlubnej historii sanitariatu wojskowego przyby∏a nowa karta: 64 dni i tyle˝ nocy walk powstaƒczych trwaliÊcie na posterunku, pracujàc ofiarnie z poÊwi´ceniem i nadludzkim wysi∏kiem... (...) Te s∏owa szefa Sanitarnego Okr´gu Warszawskiego
pp∏k. dr. „Bakcyla” znalaz∏y si´ na ods∏oni´tym 19 maja br. Pomniku ˚o∏nierzy S∏u˝b Sanitarnych w Parku WolnoÊci przy Muzeum Powstania Warszawskiego.

Jolanta KOLCZY¡SKA
Prezes Stowarzyszenia
Pami´ci Powstania Warszawskiego 1944
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65. rocznica powstania Polskich Si∏ Zbrojnych w ZSRR

Federacja Rosyjska

Czerwone maki w Tockoje...
W Tock-2, w miejscu dawnego polskiego cmentarza wojskowego stanà∏ pomnik upami´tniajàcy ˝o∏nierzy armii gen. W∏adys∏awa Andersa

Matka Boska Kozielska, patronka Armii Polskiej w ZSRR oraz 2 Korpusu Polskiego – p∏askorzeêba wykonana przez oficera polskiego
w obozie w Starobielsku

Ochotnicy do Armii Polskiej w ZSRR. Buzu∏uk, jesieƒ 1941 r.

Cmentarz zmar∏ych z wycieƒczenia ˝o∏nierzy
5 DP w Tockoje
_____________________________
Zdj´cia z: Tadeusz Mieczys∏aw Czerkawski
– „by∏em ˝o∏nierzem genera∏a Andersa”,
Instytut Wydawniczy Pax, Warszawa 1991
(zdj´cia ze zbiorów Autora).
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Ziemia orenburska to jedno z najwa˝niejszych miejsc polskiej pami´ci w Rosji. W∏aÊnie w „Orenburskiej oblasti” znajduje si´ miejscowoÊç Buzu∏uk. Do tego miasta, poczàwszy od 28 sierpnia 1941 r.,
zmierza∏y rzesze Polaków, rozsianych wówczas po ca∏ym ZSRR.
Tu rozpocz´to formowanie armii gen. W∏adys∏awa Andersa.
tej cz´Êci armii W∏adys∏awa Andersa, której uda∏o si´ wydostaç
z terytorium ZSRR, a nast´pnie
ws∏awiç w walkach na ró˝nych frontach
II wojny Êwiatowej – pami´ta si´ w Polsce do
tej pory. Natomiast nie ka˝dy zdaje sobie
spraw´ z tego, ˝e tak naprawd´ wsiàÊç na
angielskie statki uda∏o si´ jedynie mniejszej
cz´Êci spoÊród ogromnej liczby zgromadzonych tu wówczas Polaków.
W takim Êwietle tym wi´kszego znaczenia
nabierajà uroczystoÊci, które odby∏y si´ 2 lata temu w Buzu∏uku dla uczczenia jubileuszowego Roku W∏adys∏awa Sikorskiego
oraz ods∏oni´cie tam˝e w 2001 r. pamiàtkowych znaków na grobach polskich ˝o∏nierzy,
pochowanych na starym cmentarzu miejskim i w leÊniczówce Szyrokowskoje, niedaleko wsi Kutubanowka. Dokona∏o tego
orenburskie Kulturalno-OÊwiatowe Centrum „Czerwone maki” w porozumieniu
z w∏adzami miasta Buzu∏uk. Ods∏oni´to tak˝e pomnik polskich ˝o∏nierzy we wsi Kutubanowka oraz tablice pamiàtkowe na budynku, w którym mieÊci∏y si´ Sztab i Dowództwo Armii Polskiej gen. W∏. Andersa
i na koszarach ˝o∏nierzy polskich w Buzu∏uku. Otwarta zosta∏a sta∏a ekspozycja w Muzeum Krajoznawczym w Buzu∏uku pt. Formowanie si´ Polskiej Armii gen. W∏adys∏awa Andersa w Buzu∏uku w latach 1941-42.
W ubieg∏ym roku (w dniach 21-24 wrzeÊnia) w miejscowoÊciach Tock-2 i Ko∏tubanowka odby∏y si´ uroczystoÊci poÊwi´cone
60. rocznicy zakoƒczenia II wojny Êwiatowej
oraz udzia∏owi Wojska Polskiego w walce
z faszyzmem na Wschodzie. W programie
obchodów zaplanowano Dzieƒ ˚o∏nierza
Polskiego, którego punktem kulminacyjnym
by∏o ods∏oni´cie pomnika ˝o∏nierzy armii
gen. W∏. Andersa, na miejscu dawnego polskiego cmentarza wojskowego. Oprócz tego
ods∏oni´to tablic´ pamiàtkowà na budynku,
w którym niegdyÊ mieÊci∏ si´ polski szpital
wojskowy i zaprezentowano dwie wystawy:
pierwsza – Z historii Armii Andersa. Losy

O

˝o∏nierza polskiego – dokumentalna kronika czasu wojny, bazowa∏a na rodzinnych archiwach cz∏onków polskiego Stowarzyszenia
„Czerwone maki”. Po raz pierwszy – dzi´ki
pomocy Nadzie˝dy Iwanowny Siƒkowskiej
– Êwiat∏o dzienne ujrza∏y unikalne dokumenty ze zbiorów Polskiej Delegatury w Aktiubiƒsku. Druga wystawa – Wszystko Polsce oddali – zawiera∏a unikalne fotografie
z archiwów Muzeum Wojska Polskiego
w Warszawie.
Podczas uroczystoÊci przypomniano histori´ utworzenia w 1941 r. VI Dywizji Piechoty i pu∏ku rezerwy armii polskiej pod dowództwem gen. W∏. Andersa oraz odtworzono historyczne magnetofonowe nagranie
przemówienia g∏ównodowodzàcego Polskich Si∏ Zbrojnych gen. W∏. Sikorskiego,
z którym wystàpi∏ w 1941 r. w Moskwie.
Wielka Kapitu∏a Nagród Klubu Polonijnych
Publicystów, dzia∏ajàca pod patronatem
Marsza∏ka Senatu RP, przyzna∏a Orenburskiemu Obwodowemu Kulturalno-OÊwiatowemu Centrum „Czerwone maki” Z∏oty
Puchar za zas∏ugi w upami´tnianiu. Konsul
generalny RP w Rosji wr´czy∏ Oficerski
Krzy˝ Zas∏ugi i Medal „Pro Memoria” przewodniczàcej KOC „Czerwone maki” Wandzie Seliwanowskiej. Medal „Pro Memoria”
wr´czono tak˝e weteranowi Wojska Polskiego – Stanis∏awowi Chuchrowskiemu.
W pobli˝u Kutubanowki, w leÊniczówce
Szyrokowskoje, znajduje si´ tablica upami´tniajàca pochówek polskich oficerów.
Miejsce zadbane i czyste. W du˝ej mierze
jest to zas∏ugà leÊniczego Siergieja W∏adymirowicza Michaj∏owa, cz∏owieka skromnego, który troszczy si´ o utrzymanie w nale˝ytym stanie grobów i o zachowanie pami´ci
o Polakach, nie tylko ˝o∏nierzach, którzy ju˝
na wieki pozostanà na tych terenach, z dala
od Ojczyzny. *
Jacek PAWLAK
Nauczyciel w obwodzie orenburskim
___________________________
* Fragmenty wi´kszej ca∏oÊci.
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65. rocznica powstania Polskich Si∏ Zbrojnych w ZSRR

Wspomnienia mieszkaƒców
wsi Tockoje i Tock-2
W.S. Tu∏upowa, Tockoje
– Moja Êwi´tej pami´ci babcia, która
w czasie wojny mieszka∏a pod adresem
Tockoje, ul. Puszkina 19 opowiada∏a, ˝e
na poczàtku wojny, w latach 1941-42,
zwrócili si´ do niej Polacy z proÊbà, by
wypiekaç im chleb. W ciàgu dwóch miesi´cy babcia piek∏a chleb, który co tydzieƒ, uprzednio cichutko zastukawszy
w okno, zabiera∏ stary Polak. Potem Polacy odjechali. Przed odjazdem jednak
ten sam cz∏owiek przyszed∏ podzi´kowaç. Podarowa∏ babci przepi´kny krzy˝,
który ta nast´pnie odes∏a∏a m´˝owi na
front; tkanin´ i bluzeczk´. ˚yczy∏, by
mà˝ ca∏y i zdrowy powróci∏ z wojny,
a odchodzàc uk∏oni∏ si´ i powiedzia∏:
„Uratowa∏a nam pani ˝ycie”.
N.W. Do∏guszkyn, Tock -2
– W 1941 r. pod koniec lata zacz´li tu
przybywaç byli polscy jeƒcy wojenni dla
powtórnego sformowania si´. Rozmieszczali si´ w przedsionkach i stajniach.
DziÊ na tym miejscu znajdujà si´ koszary. Ubrani byli w zielone p∏aszcze z angielskiego sukna zapinane na guziki
z orze∏kami. ˚y∏o im si´ nielekko. Zima
1941-42 by∏a mroêna. Sienie i stajnie by∏y nieogrzewane i po drewno trzeba by∏o
przeprawiaç si´ na drugà stron´ rzeki.
Zdarza∏o si´, ˝e polscy ˝o∏nierze zamarzali w lesie. ˚ywnoÊç, wg naocznych
Êwiadków, jak na wojenny czas by∏a dostarczana nie najgorzej. MyÊl´, i˝
w owym czasie Polacy dostawali ju˝ pomoc od sojuszników. Mimo to nie uda∏o
si´ uniknàç ÊmiertelnoÊci wÊród Polaków. Nie by∏o oddzielnego szpitala wojskowego i polscy ˝o∏nierze przychodzili
do miejscowego szpitala. Obóz rozciàga∏
si´ na terenie starego szpitala wojskowego, a cmentarz znajdowa∏ si´ pó∏ kilometra na pó∏noc od tego miejsca. Krzy˝e
i mogi∏y ciàgn´∏y si´ z po∏udnia na pó∏noc w kilku rz´dach.
Jeszcze pami´tam jedno ciekawe zdarzenie. Pewnego razu, w czasie Êwiàt zimowych do mojego ojca przyszed∏ Polak
i poprosi∏ o baranka. Na drugi dzieƒ odda∏ zwierzàtko ˝ywe. Widocznie jakaÊ taka u nich by∏a tradycja.
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Âladami ˝o∏nierzy armii
gen. W∏adys∏awa Andersa
W dniach 23 maja – 3 czerwca br., w orenburskim obwodzie odby∏o si´
pierwsze spotkanie m∏odzie˝y z Rosji i Polski. Wzi´∏y w nim udzia∏ delegacje Orenburskiego Kulturalno-OÊwiatowego Centrum Polskiego
„Czerwone maki”, w tym przedstawiciele z Orenburga, Akbu∏aku, Orska,
Ko∏tubanowki oraz delegaci z Ufy. W sk∏adzie delegacji pierwszego rosyjsko-polskiego spotkania m∏odzie˝y w Orenburgu by∏y te˝ nauczycielki j´zyka polskiego Narodowej Niedzielnej Szko∏y Polskiej w Ufie: Julija
Bogomanowa i Helena Gulewicz. Z Polski na spotkanie przyjecha∏a grupa harcerzy z województwa ∏ódzkiego, z Jaros∏awem Gureckim. Przyjazd polskich harcerzy by∏ mo˝liwy dzi´ki pomocy Wydzia∏u Konsularnego Ambasady RP w Federacji Rosyjskiej, Konsula Generalnego Miros∏awa Stawskiego oraz dzi´ki inicjatywie konsul Longiny Putka.
odczas tego spotkania postanowiono, ˝e latem 2007 r. zorganizowana
zostanie na terenie Ko∏tubanowki
poszukiwawczo-badawcza brygada (oko∏o 150 m∏odych ludzi w wieku powy˝ej 18
lat) – jej celem ma byç badanie miejsca,
w którym mieÊci∏ si´ obóz ˝o∏nierzy armii
gen. W∏adys∏awa Andersa oraz jego rekonstrukcja. W kwietniu br. minister
obrony narodowej RP Rados∏aw Sikorski
zatwierdzi∏ za∏o˝enia programowo-organizacyjne przedsi´wzi´cia pod has∏em
„˚o∏nierska Pami´ç”. Celem tego zamierzenia jest podtrzymywanie pami´ci o daninie krwi, jakà ˝o∏nierz polski z∏o˝y∏
w czasie walk na ró˝nych frontach.
Temat spotkania m∏odzie˝y jest zwiàzany z historià obwodu orenburskiego.
W latach 1941-1942 na jego obszarze zacz´∏a formowaç si´ Armia Polska gen.
W∏adys∏awa Andersa. Z inicjatywy Wandy Seliwanowskiej, prezesa Orenburskiego Centrum Kulturalno-OÊwiatowego
„Czerwone maki”, trzy lata temu w miejscowoÊci Ko∏tubanowka wÊród uczniów
i cz∏onków centrum polskiego rozpocz´∏a
si´ praca zwiàzana z poszukiwaniem i badaniem miejsc pochówku ˝o∏nierzy polskich, w celu ich upami´tnienia. Prezes
ko∏tubanowskiego oddzia∏u „Czerwonych maków” Olga Golewa wraz z grupà
uczniów Szko∏y Borowej m. Ko∏tubanowki zebrali i opracowali wspomnienia
mieszkaƒców miasteczka o ˝o∏nierzach
polskich w czasach II wojny Êwiatowej.
Zaproszeni harcerze przyznawali, ˝e
nie oczekiwali tak ciep∏ego przyj´cia:
wsz´dzie witano ich chlebem i solà, szczerze, z ca∏ej duszy, po rosyjsku goÊcinnie.
Serdeczne by∏o przywitanie harcerzy na
stacji Ko∏tubanowka: jeszcze nie zatrzyma∏ si´ pociàg, jak na peron wysypali si´
uczniowie Szko∏y Borowej – i cz∏onkowie
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naszej delegacji. „Serdecznie zapraszamy!” – takie oto transparenty na czerwonym tle przygotowa∏y dzieci naszym goÊciom z Polski. Przez 5 dni mieszkaliÊmy
w „perle buzu∏uckiego boru” – w miasteczku Partyzanka. Dla nas zorganizowana by∏a wycieczka po tym unikalnym
miejscu. MieliÊmy mo˝liwoÊç obejrzeç
najstarsze w Êwiecie sosny, liczàce powy˝ej 300 lat. Ale, co najwa˝niejsze – uda∏o
si´ zobaczyç na w∏asne oczy i wyczuç sercem, jak nadzwyczajnie drogie sà Polakom groby ich rodaków. Program spotkania obejmowa∏ równie˝ m.in. festiwal polskiej piosenki patriotycznej i konkurs na
najlepszà gazet´ „Orze∏ bia∏y”.
Siódmego dnia przeprowadziliÊmy si´
do Akbu∏aku. Tutaj w liceum w zesz∏ym
roku uczy∏ polskiego Jacek Pawlak
– studiowa∏ kiedyÊ w Warszawie filologi´ rosyjskà. Zawsze by∏ razem z nami
i pomaga∏ nam lepiej si´ porozumieç.
Nast´pnego dnia odwiedziliÊmy wieÊ
Rada obok Akbu∏aku, która znajduje
si´ 20 km od granicy z Kazachstanem.
ByliÊmy w miejscu opuszczonej dziÊ wsi,
którà na poczàtku XX wieku za∏o˝yli
Polacy. To polska wieÊ Brai∏owka – jej
mieszkaƒcy byli represjonowani przez
Stalina. Dzisiaj to miejsce – dzi´ki Ambasadzie RP w Rosji i Polonii z „Czerwonych maków” – upami´tnia obelisk.
W Orenburgu delegacje m∏odzie˝y
zwiedzi∏y m.in. park „Salut, Zwyci´stwo!”
i pomnik „Europa–Azja”, które sà symbolami tego miasta. Naprawd´ by∏o
wspaniale. Nie do wiary, ˝e w 9 dni mo˝na tyle zwiedziç i prze˝yç tyle mocnych
wra˝eƒ! Do spotkania w 2007 r.!
Wanda SELIWANOWSKA
prezes Centrum
Kulturalno-OÊwiatowego
„Czerwone maki” w Orenburgu
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Historyczna podró˝

Rejony walk 1 Armii WP w operacji pomorskiej

W krwawych bojach o wolnà Polsk´...
W dniach 1-5 czerwca br. mia∏em przyjemnoÊç wraz ma∏˝onkà Gabrielà wziàç udzia∏ w – zorganizowanej przez Zarzàd Wojewódzki Zwiàzku By∏ych ˚o∏nierzy Zawodowych i Oficerów Rezerwy WP
we Wroc∏awiu – podró˝y wojskowo-historycznej „Rejony walk 1 Armii WP w operacji pomorskiej”
na trasie Wroc∏aw – Kórnik – Rogalin – Wa∏ Pomorski – Koszalin – Ko∏obrzeg – Dobrzyca – Wa∏cz
oraz na duƒskà wysp´ Bornholm. Wspó∏organizatorami podró˝y by∏y Ko∏a ZB˚Z i ORWP „Budowlani” i przy 3 Bazie Lotniczej im. Piastów Âlàskich we Wroc∏awiu. W imprezie uczestniczy∏o 46 osób,
reprezentujàcych wroc∏awskie Êrodowisko zwiàzkowe, w tym kombatanci i ich ˝ony. Program podró˝y i pi´kny kolorowy folder-informator opracowali: prezes ZW gen. bryg. Zdzis∏aw Barszczewski, wiceprezes p∏k Mieczys∏aw Pudlewicz oraz prezes ko∏a „Budowlani”, p∏k Jan St´pieƒ. Logistycznym zabezpieczeniem podró˝y zajà∏ si´ w sposób perfekcyjny prezes Ko∏a przy 3 BL pp∏k Marian Masiukiewicz. Jednym z g∏ównych celów podró˝y by∏o godne uczczenie 25-lecia Zwiàzku.
pierwszym dniu wyprawy zwiedzaliÊmy ziemi´ wielkopolskà.
Naszym przewodnikiem by∏
poznaniak, p∏k Kazimierz Kwiatkowski,
który ze swadà oprowadzi∏ nas po zamku
Dzia∏yƒskich w Kórniku. PoznaliÊmy
wspania∏à rezydencj´ magnackà, która
powsta∏a na bazie póênoÊredniowiecznego zamku rycerskiego, uznanà za zabytek
klasy zerowej. PodziwialiÊmy zgromadzone – zw∏aszcza przez Tytusa Dzia∏yƒskiego – liczne polskie militaria, stare druki,
orientalia, zabytki sztuki sakralnej i pamiàtki narodowe. ZwróciliÊmy uwag´ na
elementy mauretaƒskie oraz napis arabski
z podstawowym wyznaniem wiary islamu
– który jest ho∏dem Dzia∏yƒskiego dla Turcji, jedynego z ówczesnych paƒstw, które
nie uzna∏o rozbioru Polski. Obok muzeum
dzia∏a biblioteka, dziÊ b´dàca placówkà
Polskiej Akademii Nauk, posiadajàcà ok.
350 tys. woluminów, w tym ponad 40 tys.
starodruków. Nast´pnie udaliÊmy si´ do
zespo∏u pa∏acowo-parkowego Raczyƒskich w Rogalinie. Ciekawostkà muzeum
jest replika londyƒskiego gabinetu emigracyjnego prezydenta RP w latach 1979-86 Bernarda hr. Raczyƒskiego. PodziwialiÊmy Galeri´ Rogaliƒskà, w której znajduje si´ wspania∏a kolekcja obrazów m.in.
Jana Matejki, Jacka Malczewskiego, Paula Delaroche’a, Claude’a Moneta, Bacciarellego, Canovy, Thorwaldsena. ZwiedziliÊmy te˝ powozowni´ i park krajobrazowy, gdzie znajdujà si´ wielkie d´by Lech,
Czech i Rus.
Nast´pnie ruszyliÊmy w podró˝ do Ko∏obrzegu szlakiem walk 1 Armii Wojska
Polskiego o Wa∏ Pomorski. Wys∏uchaliÊmy

W
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informacji o przebiegu walk frontowych
pu∏kowników Kazimierza Kwiatkowskiego i Jana Dziaducha oraz wspomnieƒ
uczestników dzia∏aƒ w tym rejonie – p∏k.
Ignacego Rudnickiego i p∏k. Mariana Kubiaka. Pierwszy dzieƒ po zakwaterowaniu
w Ko∏obrzeskim OÊrodku Wypoczynkowym Wojskowego Zak∏adu Remontowo-Budowlanego z Gniezna zakoƒczyliÊmy
„biesiadà przy ognisku”.
Kolejnego dnia udaliÊmy si´ na cmentarz wojenny w Ko∏obrzegu. Cmentarz ten
jest miejscem do szczególnych refleksji
i zadumy, jest on bowiem monumentem
historycznym przechowujàcym pami´ç
o po˝odze wojennej. W walkach o Ko∏obrzeg poleg∏o 1013 ˝o∏nierzy, zosta∏o rannych 2652, a zagin´∏o bez wieÊci 142. Razem straty po stronie polskiej wynoszà
3807 ˝o∏nierzy, co stanowi ok. 13% stanów osobowych 1 AWP bioràcych udzia∏
w walkach o miasto. Prochy poleg∏ych ˝o∏nierzy spoczywajà tutaj, na tej zroszonej
polskà krwià ziemi. Przy wejÊciu na cmentarz znajduje si´ granitowa p∏yta, przedstawiajàca rozmieszczenie poszczególnych
zwiàzków taktycznych 1 AWP oraz daty
i kierunki ich dzia∏ania w walkach o zdobycie miasta. Na monumencie tym sà naniesione obiekty, o które toczy∏y si´ najci´˝sze boje: gazownia, dworzec kolejowy,
Bia∏e i Czerwone Koszary, kolegiata, koÊció∏ Êw. Jerzego i Fort UjÊcie. Poczàtkowo zadanie zdobycia Ko∏obrzegu otrzyma∏a 6 DP, wkrótce wprowadzono do walki 3 i 4 DP; ogó∏em w walkach uczestniczy∏o 29 tysi´cy polskich ˝o∏nierzy oraz
6 Leningradzka Brygada Artylerii Rakietowej, wyposa˝ona w wyrzutnie M-31

Cmentarz wojenny w Ko∏obrzegu

Cmentarz wojenny w Wa∏czu

(„Katiusze”) kalibru 300 mm. Mojà uwag´ zwróci∏y p∏yty nagrobne uczestników
walk, którzy jeszcze ˝yjà. Znalaz∏em p∏yty
znanych mi kombatantów: mjr. /pp∏k./ Ryszarda Majewskiego ze Âwierzawy i por.
Józefa Piciuraka z Jeleniej Góry. Przed
Pomnikiem Chwa∏y oddaliÊmy ho∏d bohaterskim ˝o∏nierzom i z∏o˝yliÊmy wieniec
z bia∏o-czerwonych kwiatów.
Wizyta w ko∏obrzeskim Muzeum Or´˝a
Polskiego, drugim muzeum pod wzgl´dem
iloÊci zbiorów ilustrujàcych tysiàcletnie
dzieje polskiej wojskowoÊci, stanowi∏a lekcj´ poglàdowà historii naszych dziejów.
Wszystkie eksponaty sà przedstawione
chronologicznie i opisane oraz utrzymane
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w dobrym stanie technicznym. Du˝e wra˝enie na zwiedzajàcych robi pe∏na ekspresji i dramaturgii panorama zdobycia Ko∏obrzegu. Cmentarz i zabytki Ko∏obrzegu
bardzo ciekawie przedstawi∏ nam przewodnik PTTK, emerytowany felczer wojskowy chor. Jan Lewandowski. Po po∏udniu udaliÊmy si´ do Koszalina, gdzie na
zaproszenie komendanta Centrum Szkolenia Si∏ Powietrznych p∏k. dr. Jana Olecha zwiedziliÊmy Muzeum Obrony Przeciwlotniczej. Ekspozycj´ muzealnà z pasjà
zaprezentowa∏a nam kustosz Aleksandra
Podworska. Nast´pnie, z inspiracji p∏k.
Andrzeja Kaczmarka, na scenie kameralnej Ba∏tyckiego Teatru Dramatycznego
obejrzeliÊmy przy lampce szampana spektakl Erica-Emmanuela Schmitta „Wariacje enigmatyczne”. Wyst´pujàcy aktorzy
Piotr Krótki i Wojciech Rogowski otrzymali w podzi´ce wroc∏awskie albumy.
Trzeciego dnia o Êwicie pop∏yn´liÊmy
promem „Jantar” na duƒskà wysp´ Bornholm. PrzybiliÊmy do portu w Nexo i wyruszyliÊmy na zwiedzanie wyspy autokarem.
PodziwialiÊmy urozmaicony krajobraz
– kamieniste i piaszczyste pla˝e, urocze
strome brzegi, jary, jeziorka otoczone starodrzewiem, a w centrum wyspy góry si´gajàce 162 m n.p.m. Pi´knie prezentowa∏y
si´ stare domy, koÊcio∏y, wiatraki i cmentarze, a zw∏aszcza malownicze ruiny najwi´kszego w Skandynawii zamku Hammershus. Szczególne wra˝enia wiàza∏y si´
ze zwiedzaniem centrum przyrodniczego
NaturBornholm, gdzie zastosowano nowatorskie metody multimedialnej prezentacji przyrody, a zw∏aszcza dotyczàce historii geologicznej wyspy. Wracajàc mieliÊmy okazj´ prze˝yç morskà przygod´, bo
popsu∏a si´ pogoda i nieêle kiwa∏o naszym
katamaranem.
Nast´pnego dnia wybraliÊmy si´ do
Centrum Ogrodniczego „Hortulus”, aby
podziwiaç wspania∏e ogrody tematyczne.
Ogrody zosta∏y za∏o˝one w 1992 r. na powierzchni 3 ha i sà systematycznie rozbudowywane. Ich walorem jest ró˝norodnoÊç kompozycyjna. Sà wÊród nich ogrody
klasyczne: japoƒski, francuski, Êródziemnomorski oraz zwiàzane ze Êrodowiskiem:
kamienny, skalny, traw i wodny. Ponadto
ogrody u˝ytkowe, jak warzywny czy zio∏owy oraz barw: bia∏y, niebiesko-˝o∏ty, lilaró˝, purpury i ognia, s∏oneczny oraz ogród
cienia. Warto podkreÊliç, ˝e ogrody mo˝-
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na zwiedzaç przez ca∏y rok. Miejscowe
centrum oferuje do nabycia ok. 2 tysi´cy
gatunków roÊlin, krzewów i drzew.
*
Pobyt w Ko∏obrzegu zakoƒczyliÊmy wieczorem integracyjnym w miejscowym
oÊrodku wypoczynkowym przy muzyce
i Êpiewie. JesteÊmy bardzo wdzi´czni naszym gospodarzom: za zakwaterowanie
– dyrektorowi WZRB Gniezno p∏k. Zbigniewowi Flakowskiemu i prezesowi Zak∏adu Produkcji Prefabrykatów Betonowych „INBUD” w Jutrosinie p∏k. Jerzemu Nowakowi, kierownikowi oÊrodka
st. chor. szt. Markowi Grabiasz, a za Êwietne wy˝ywienie w∏aÊcicielowi firmy gastronomicznej p∏k. Tadeuszowi Poch∏ódka,
zaÊ dowódcy Âlàskiego OW gen. dyw. Fryderykowi Czekajowi dzi´kujemy za udost´pnienie autokaru.
Ostatnim etapem podró˝y by∏ przejazd
przez miejscowoÊci i rejony znane z walk
1 AWP o prze∏amanie Wa∏u Pomorskiego,
a wycieczk´ zakoƒczyliÊmy w Wa∏czu na
najwi´kszym cmentarzu wojennym w Polsce z okresu II wojny Êwiatowej. Na Pomniku Braterstwa Broni usytuowanym
przy bramie cmentarnej znajduje si´ napis: „NA TYM CMENTARZU SPOCZYWA 4390 POLSKICH I 1638 RADZIECKICH ˚O¸NIERZY POLEG¸YCH W 1945 R. W WALCE Z FASZYZMEM HITLEROWSKIM O PRZYWRÓCENIE POLSCE PRASTARYCH
ZIEM PIASTOWSKICH. CZEÂå POLEG¸YM BOHATEROM WYZWOLICIELOM POMORZA”.
Cmentarz w ostatnim czasie zosta∏ uporzàdkowany, a p∏yty nagrobkowe odrestaurowane. Pod centralnym obeliskiem
cmentarza z∏o˝yliÊmy wieniec i odÊpiewaliÊmy Rot´, a drugi wieniec z∏o˝yliÊmy
przed tablicà pod krzy˝em prawos∏awnym. Tym wzruszajàcym akcentem wroc∏awscy zwiàzkowcy zakoƒczyli d∏ugà, bo
liczàcà ok. 1300 kilometrów i trwajàcà
pi´ç dni IV Podró˝ Wojskowo-Historycznà. Odbyta podró˝ by∏a ˝ywà lekcjà prawdziwej, niezak∏amanej historii Polski oraz
wyrazem naszego patriotyzmu i uznania
dla dokonaƒ ˝o∏nierzy 1 Armii Wojska
Polskiego w krwawych bojach o wolnà
Polsk´.
pp∏k rez. Krzysztof MAJER
wiceprezes Zwiàzku ˚o∏nierzy LWP
ds. koordynacji dzia∏alnoÊci w terenie

UCHWA¸A
Sejmu Rzeczypospolitej
Polskiej
z dnia 8 czerwca 2006 r.
w 66. rocznic´ przybycia
pierwszego transportu
wi´êniów
do KL Auschwitz
W 66. rocznic´ przybycia w dniu 14
czerwca 1940 r. pierwszego transportu polskich wi´êniów politycznych do
obozu koncentracyjnego Auschwitz
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej sk∏ada ho∏d pami´ci wszystkim ofiarom
nazistowskich zbrodni.
¸àczymy si´ w uczuciach ze s∏owami papie˝a Benedykta XVI o nauce,
która dla przysz∏oÊci ludzkoÊci p∏ynie
z miejsca, gdzie nienawiÊç do ludzi
dosz∏a do swych najdalszych granic.
Wspominamy dziÊ równie˝ naszych
poprzedników – pos∏ów na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej – którzy tam,
oddajàc ˝ycie, zakoƒczyli swojà s∏u˝b´: Józefa Bakona, Norberta Barlickiego, Zygmunta Cardiniego, Dominika Dratw´, Gabriela Dubiela, Stanis∏awa Dubois, Zygmunta Gardeckiego, ks. Stanis∏awa Ha∏k´, Zygmunta Jaêwiƒskiego, Klemensa Kaczorowskiego, Ignacego Kalag´, Józefa
Karwana, Stanis∏awa Kielaka, Kazimierza Kierzkowskiego, Antoniego
Kordowskiego, Józefa Manaczyƒskiego, Antoniego Mizer´, Serwacego
Niedbalskiego, Jana Nosala, Stanis∏awa Nowaka, Ludwika Piechoczka, Jerzego Pikulskiego, Zofi´ Praussowà,
Romana Rybarskiego, Witolda Staniszkisa, Józefa Steinhofa, ks. Kazimierza Sykulskiego, Kazimierza
Âwiatope∏ka-Mirskiego, W∏adys∏awa
Tempk´, Edwina Wagnera.
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
ustanawia dzieƒ 14 czerwca Narodowym Dniem Pami´ci Ofiar Nazistowskich Obozów Koncentracyjnych.
Marsza∏ek Sejmu
Marek JUREK
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Historyczna podró˝

Szlakiem walk 1 Polskiej Dywizji Pancernej gen. St. Maczka

Walczyli „w obcym kraju,
lecz w Polski imieniu”
Uczestnicy podró˝y na Mont Ormel

Przy pomniku w Abbeville

„Im dajesz wi´cej, tym wi´kszym si´ stajesz.” Te s∏owa Antoine’a
Saint-Exupéry’ego odnoszà si´ doskonale do czynów Polaków, którzy stan´li w obronie ojczystej ziemi i walczyli na frontach II wojny
Êwiatowej. W szczególny sposób przystajà do ˝o∏nierzy 1 Polskiej
Dywizji Pancernej oraz Jej dowódcy Genera∏a Stanis∏awa Maczka.
W dniach od 4 od 11 czerwca 2006 r. mia∏a miejsce podró˝ historyczna szlakiem walk ˝o∏nierzy „z husarskim skrzyd∏em na swoim
ramieniu”. Zosta∏a ona zorganizowana przez Urzàd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych oraz Sto∏eczne Ârodowisko
1 Dywizji Pancernej, przy wsparciu finansowym Ministerstwa Obrony Narodowej. W gronie uczestników wyprawy, obok weteranów
i przedstawicieli organizacji kombatanckich, znaleêli si´ pracownicy
szkó∏ noszàcych imi´ Genera∏a Stanis∏awa Maczka.
odró˝ rozpocz´∏a si´ w Warszawie
przed Pomnikiem 1 Dywizji Pancernej. Do Francji dotarliÊmy póênym
wieczorem drugiego dnia podró˝y i zatrzymaliÊmy si´ w Falaise. Miasto zachwyci∏o
nas architekturà gotyckich koÊcio∏ów Saint
Gervais i Sainte Trinite oraz monumentalnà bry∏à zamku na stromym wzgórzu, który
pami´ta czasy Wilhelma Zdobywcy.
6 czerwca – w 62. rocznic´ inwazji D-Day
– udaliÊmy si´ na Cmentarz ˚o∏nierzy Polskich Urville-Langannerie, gdzie przed imponujàcym pomnikiem z∏o˝yliÊmy wieniec.
Niezliczone rz´dy bia∏ych krzy˝y wyrastajàce z zieleni trawy nape∏ni∏y nas g∏´bokà zadumà. Nekropolià przez wiele lat opiekowa∏ si´ pan Stefan Barylak. Na Jego grobie
w Potigny oraz przed pomnikiem wyzwolicieli miasta usytuowanym w sàsiedztwie
merostwa po∏o˝yliÊmy symboliczne wiàzanki kwiatów. ZawitaliÊmy do koÊcio∏a
w Fontaine-le-Pin, poniewa˝ tam na uwag´
zas∏uguje p∏yta pamiàtkowa ku czci polskich pancerniaków.
Tego dnia wzi´liÊmy udzia∏ w uroczystoÊciach organizowanych przez w∏adze francuskie na Cmentarzu Brytyjskim w Bayeux
oraz na usytuowanym w pobli˝u pla˝y nad
kana∏em La Manche – Place Mosnier
w Asnelles.
PojechaliÊmy do Courseulles-sur-Mer
– miejsca làdowania polskich ˝o∏nierzy
z 3 Brygady Strzelców oraz do Arromanches z improwizowanymi stalowymi „por-

P
Kombatanci: panowie Edmund Semrau i Kazimierz Psuty przy grobie gen. Stanis∏awa
Maczka w Bredzie

Na cmentarzu w Ginneken

Groby polskich ˝o∏nierzy na cmentarzu
w Oosterbeek pod Arnhem

16

tami”. Dopiero widok wysokiego, urwistego normandzkiego wybrze˝a oraz przejmujàce relacje uczestników boju, panów Edmunda Semrau i Kazimierza Psuty, pozwoli∏y nam wyobraziç sobie koszmarny trud
jego zdobywania.
Nast´pnego dnia wyruszyliÊmy do
Chambois oraz na Mont Ormel, gdzie
przed pomnikiem oddaliÊmy ho∏d poleg∏ym, a w muzeum obejrzeliÊmy ekspozycj´
i film dokumentujàcy walki na „Maczudze”. W krajobraz „starego francuskiego
wzgórza” usi∏owa∏am wpisaç sceneri´ bitwy, która rozegra∏a si´ tam w sierpniu
1944 r. „Letnich ob∏oków biel i m∏ody las”,
„gàsienic zgrzyt”, „armatni blask”, „pocisków rój”, „ognia sza∏”, „˝o∏nierski ból”,
„zranionà kulà skroƒ” i czerwieƒ „polskiej
krwi”. Odnalaz∏am dobrze znanà z wojennych fotografii figur´ ukrzy˝owanego Jezusa. UdaliÊmy si´ do pobliskiego koÊció∏ka
Coudehard, który by∏ Êwiadkiem tragicznych zmagaƒ polskich ˝o∏nierzy.
Naszymi sympatycznymi przewodnikami
po historycznych miejscach w Normandii
byli paƒstwo Hutin-Sroka.
W´drujàc dalej „pancernym szlakiem”
dotarliÊmy do Abbeville, przekroczyliÊmy
granic´ francusko-belgijskà i zatrzymaliÊmy si´ w Thielt, gdzie tak˝e z∏o˝yliÊmy bukiety w barwach narodowych.
Kolejnym miejscem naszego pobytu by∏a
zawsze goÊcinna dla Polaków Breda – miasto w Holandii, o które w paêdzierniku

KOMBATANT 2006 nr 8

Szko∏y – spadkobiercy tradycji

XXI Rajd Szlakiem naszej historii

Ma∏gorzata LEWAN

KOMBATANT 2006 nr 8

Trudne Losy Narodu Polskiego...
Tegoroczny, XXI Rajd „Szlakiem naszej historii” odby∏ si´ 22 kwietnia br.
pod has∏em Trudne Losy Narodu Polskiego i 20 lat W´drówki Âladami
Naszej Historii. Wzi´∏y w nim udzia∏ pi´cioosobowe patrole piesze i rowerowe uczniów szkó∏ podstawowych i ponadpodstawowych, a tak˝e
dzieci z „zerówek” z Warszawy i okolic, a trasa rajdu obejmowa∏a miejsca pami´ci na terenie W∏och, Ok´cia, Ursusa, Go∏àbek, O˝arowa, Piastowa, P´cic, ˚bikowa, Pruszkowa, Opaczy, Raszyna i Magdalenki.
ierwszy rajd odby∏ si´ 20 lat temu i obejmowa∏ 24 miejsca pami´ci narodowej,
wzi´∏o w nim udzia∏ ok. 200 osób. DziÊ jest
to ju˝ ogromne przedsi´wzi´cie, w którym
startuje ok. 4 tys. uczniów z blisko 60 szkó∏,
a trasa obejmuje 115 miejsc pami´ci, przy
których m∏odzie˝ zapala znicze i oddaje
ho∏d tym, którzy walczyli o Wolnà i Niepodleg∏à Polsk´, od czasów Powstania Listopadowego po wiek XX. Rajd nie odby∏by si´
bez zaanga˝owania kombatantów i harcerzy. – Liczymy, ˝e ju˝ wkrótce bardziej zaanga˝ujà si´ nauczyciele, zw∏aszcza historycy – mówi kmdr Jan Cierliƒski, od 1986 r.
organizator rajdu, prezes Ko∏a nr 6 „Helenów” Âwiatowego Zwiàzku ˚o∏nierzy AK.
Tegoroczny rajd wspó∏organizowali tak˝e
cz∏onkowie: Ko∏a nr 7 „Jaworzyn” ÂZ˚AK,
Stowarzyszenia Polskich Kombatantów
w Kraju – Oddzia∏ Pruszków, Ârodowiska

P

Fot. Zbigniew Ratyƒski
M∏odzie˝ uczestniczàca w XXI Rajdzie
„Szlakiem naszej historii” oraz jego organizator,
kmdr Jan Cierliƒski przy pomniku gen. Leopolda
Okulickiego „Niedêwiadka” w Piastowie

Kombatantów 7 pp AK „Gar∏uch”, ZKRP
i BWP – Kó∏: Ok´cie, W∏ochy i Ursus,
Zwiàzku Sybiraków, Harcerskich Kr´gów
Seniorów oraz Komendy Hufców ZHP
z Ursusa, W∏och, Ochoty, Piastowa, Pruszkowa i O˝arowa Mazowieckiego, a tak˝e
w∏adze samorzàdowe.
Oprac. A.B.

Sulis∏awice

Szko∏a im. Oddzia∏u
Partyzanckiego „J´drusie”
maja br. we wsi Sulis∏awice, pow. sandomierski, tamtejsza szko∏a przyj´∏a
za patrona oddzia∏ partyzancki „J´drusie”. W sulis∏awskim koÊciele poÊwi´cono
sztandar szko∏y, który ufundowa∏ cz∏onek
„J´drusiów” Jan Koz∏owski, a bp Marian
Zimo∏ek poÊwi´ci∏ w budynku szko∏y pamiàtkowà tablic´, ufundowanà równie˝
przez Jana Koz∏owskiego. Uroczyste
nadanie szkole im. Oddzia∏u Partyzanckiego „J´drusie” zorganizowa∏ dyrektor
szko∏y Andrzej Swajda. W uroczystoÊciach udzia∏ wzi´li przedstawiciele: w∏adzy paƒstwowej, samorzàdowej, parlamentu, szkó∏ „J´drusiowych” z Koprzywnicy, Po∏aƒca, Mielca i Gaw∏uszowic. Na
mogile W∏adys∏awa Jasiƒskiego „J´drusia” na sulis∏awskim cmentarzu zapalono
znicze i z∏o˝ono kwiaty.
Jerzy Lech ROLSKI „Babinicz”
wiceprezes Stowarzyszenia
Kombatantów „J´drusiów”
˚o∏nierzy Armii Krajowej,
Ich Rodzin i Sympatyków
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Z nades∏anej
korespondencji
***
W´grów, 21.06.2006
urmistrz Miasta W´growa i Dyrekcja
Szko∏y Podstawowej im.
Jana Paw∏a II w W´growie
sk∏adajà serdeczne podzi´kowanie Panu Antoniemu
Lipce, który zyska∏ zaszczytne miano PRZYJA- Na zdj´ciu – prezes
Antoni Lipka
CIELA SZKO¸Y.
W pe∏ni rozumie dzieci, których ˝ycie przepe∏niajà troski i niepokoje. Okaza∏ serce uczniom potrzebujàcym szczególnej pomocy, „gdy˝ przyglàdaç si´ ludziom, to znaczy ukazaç im ˝yczliwe oblicze, zagadnàç, podaç r´k´. Pomóc im, gdy tej
pomocy potrzebujà”.
Kierujàc si´ serdecznoÊcià i dobrem dziecka
otoczy∏ opiekà finansowà ch∏opców, majàcych powa˝ne problemy ze wzrokiem oraz dzieci szczególnej troski. Zakupiony sprz´t u∏atwia uczniom
zdobywanie wiedzy oraz pokonywanie wszelkich
przeszkód ˝yciowych.
„Pami´ç serca nazywa si´ wdzi´cznoÊcià”.
Burmistrz Jan GÓRSKI
i Dyrektor Szko∏y Barbara NISZCZ

B

Fot. Katarzyna Hoppe

1944 r. „twardo i po rycersku” walczy∏a
1 Dywizja Pancerna, i gdzie wieczny spoczynek znalaz∏o wielu polskich pancerniaków. W 1994 r. wÊród swoich ukochanych
˝o∏nierzy zosta∏ pochowany Genera∏ Stanis∏aw Maczek. Ho∏d poleg∏ym – „po drodze
do Polski” – oddaliÊmy na Polskim Wojskowym Cmentarzu Honorowym przy Ettensebaan, w Oosterhout oraz Ginneken. Nie
zapomnieliÊmy o odwiedzeniu Muzeum
Genera∏a Maczka. ZatrzymaliÊmy si´ na
chwil´ przed kapliczkà Matki Boskiej Cz´stochowskiej wzniesionà w 10. rocznic´ wyzwolenia Bredy oraz przed kolumnà
z triumfujàcym polskim or∏em.
Przebywajàc w tak pi´knym i zabytkowym mieÊcie trudno by∏o odmówiç sobie
spaceru malowniczymi uliczkami, które
przyozdobione pomaraƒczowymi proporczykami t´tni∏y ˝yciem. Sprzyja∏a temu doskona∏a aura i wyjàtkowa atmosfera mundialu. Niestety, tego dnia polscy pi∏karze
przegrali swój pierwszy mecz.
10 czerwca opuÊciliÊmy Bred´ z nadziejà,
˝e jeszcze kiedyÊ tu wrócimy, ˝egnajàc si´
z panem Ryszardem Szyiƒskim, który do∏o˝y∏ wielu staraƒ, abyÊmy mogli tu goÊciç.
W drodze powrotnej do kraju zatrzymaliÊmy si´ w Oosterbeek, gdzie na cmentarzu
wojskowym le˝à polscy ˝o∏nierze z 1 Samodzielnej Brygady Spadochronowej polegli
pod Arnhem w operacji powietrzno-desantowej „Market-Garden”. Niesamowicie
przygn´biajàce wra˝enie pozostawia widok
grobów podkomendnych gen. Stanis∏awa
Sosabowskiego usytuowanych na uboczu,
dos∏ownie pod p∏otem.
Nasza wyprawa zakoƒczy∏a si´ w malowniczo po∏o˝onym wÊród lasów i nad jeziorem ¸agowie Lubuskim.
Podró˝, dzi´ki której mogliÊmy odwiedziç, zobaczyç oraz uwieczniç cmentarze
i miejsca zmagaƒ pu∏ków pancernych,
strzelców i dragonów we Francji, Belgii
i Holandii, pozostanie na bardzo d∏ugo
w naszych sercach i pami´ci. Wspomnieniom towarzyszà refleksje o Polakach z husarskim skrzyd∏em na ramieniu i spadochroniarzach, którzy u boku wojsk kanadyjskich, brytyjskich oraz amerykaƒskich
walczyli „w obcym kraju, lecz w Polski imieniu”, i o których zapomniano w 1945 r. kreÊlàc nowà map´ Europy.

Pan Antoni Lipka jest prezesem Ârodowiska ˚o∏nierzy 2 Korpusu Polskiego Krajowego Zwiàzku
by∏ych ˚o∏nierzy Polskich Si∏ Zbrojnych na Zachodzie
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Listy do redakcji

***
¸ódê, 11 maja 2006

Ustroƒ, 31.05.2006

Szanowna Pani Redaktor
miesi´cznika „Kombatant”
oraz ca∏y zespó∏ redakcyjny
estem by∏ym ˝o∏nierzem 2 Korpusu
Polskiego
z numerem ew.
121/III/TJ, s∏u˝y∏em w latach 1944-1946. W „Kombatancie” z maja
2006 r. jest artyku∏
„Czarne krzy˝e
nad Santerno”.
W∏aÊnie przy forsowaniu rzeki Santerno, gdzie dowodzi∏em dru˝ynà ckm
listu w Wojew kompanii wspar- Autor
wódzkim Sztabie Wojcia 16 Batalionu skowym w Katowi6 Brygady 5 Kreso- cach, 12.04.2006 r.
wej Dywizji Piechoty – zostali ranni w akcji moi amunicyjni, bracia WiÊniewscy. Dalsze losy wiod∏y a˝ za Boloni´ od strony Adriatyku,
gdzie zasta∏ nas koniec udzia∏u WP
w akcji. Dobrze pami´tam przelot tych
dwóch samolotów Luftwaffe, nas to tak
samo zupe∏nie zaskoczy∏o. ˚yczymy
dalszego wydawania, gdy˝ sà to mi∏e
wspomnienia tych minionych lat wspólnej walki i wysi∏ku ˝o∏nierskiego.

J

Pawe∏ TURO¡

Tel Awiw, Izrael

Zwiàzek Weteranów
Wojsk Polskich w Izraelu
wielkà uwagà czyta∏em artyku∏ pod
tytu∏em „Minister Jan Turski honorowym goÊciem 18 Zjazdu Zwiàzku Inwalidów i Weteranów Walki z Nazizmem” (nr 11/178 z listopada 2005 r.),
który jest rzeczowo i ∏adnie zredagowany – ale niektóre doÊç wa˝ne fakty zosta∏y pomini´te, wzgl´dnie mylnie podane (...).
1. Nasz Zwiàzek (tj. Zwiàzek Weteranów Wojsk Polskich w Izraelu – przyp.
red.) jest absolutnie jednostkà samodzielnà i niezale˝nà, która zajmuje si´
sprawami wy∏àcznie ˚ydów – ˚o∏nierzy

Z
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Szanowna Pani Redaktor!
W zwiàzku z artyku∏em zwiàzanym
z 53. rocznicà stracenia w Warszawie
gen. Emila Fieldorfa, pierwszego komendanta KG AK, pragn´ uzupe∏niç
wystàpienie prezesa Zarzàdu G∏ównego ÂZ˚AK o pewne okolicznoÊci, dotyczàce tablicy w ¸odzi zawieszonej na
domu, gdzie mieszka∏ Genera∏ przy ul.
Próchnika.
1. Tablica ufundowana i wykonana
zosta∏a z inicjatywy WKO „SolidarnoÊç” w dn. 1 wrzeÊnia 1989 r.
2. Tablic´ ods∏oni∏ ówczeÊnie ˝yjàcy
Komendant AK w ¸odzi, mjr Józef Stolarski.
3. Tablic´ poÊwi´ci∏ ks. p∏k Stanis∏aw
Wróblewski, proboszcz koÊcio∏a garnizonowego w ¸odzi, w asyÊcie ks. Alfreda Miko∏ajewicza, cz∏onka AK Wilno
oraz kapelana AK ks. mjr. Stanis∏awa
Czernika.
4. Obecne by∏y w∏adze miasta i województwa oraz du˝a rzesza spo∏ecznoÊci
∏ódzkiej. Ca∏oÊç prowadzi∏ Tadeusz
Zwiedryƒski, wspó∏za∏o˝yciel i cz∏onek
Zarzàdu Zwiàzku WPOS, cz∏onek
WKO „SolidarnoÊç” ¸ódê.
5. W dniu 18 maja 2005 r., z inicjatywy ¸ódzkiego Oddzia∏u Zwiàzku
WPOS odby∏o si´ ods∏oni´cie i poÊwi´cenie drugiej tablicy ku czci gen. Emila
Fieldorfa. Druga tablica wmurowana
zosta∏a z równoczesnym nadaniem po-

WP, którzy uczestniczyli w walkach
o Niepodleg∏oÊç Polski, na wszystkich
frontach (Europa, Afryka, Bliski
Wschód), w których uczestniczy∏y jednostki armii WP w kraju i za granicami
Polski – podczas II wojny Êwiatowej.
Prawdà jest, ˝e utrzymujemy bardzo bliskie stosunki ze Zwiàzkiem Inwalidów
i Weteranów Walki z Nazizmem, którego prezesem jest P. Abraham Cohen.
2. Przyj´cie P. ministra Turskiego na
Górze Herzla przy pomniku (Mauzoleum) poÊwi´conym pami´ci ˝o∏nierzy
WP ˚ydów – jako te˝ w Mauzoleum Pami´ci Ofiar Holocaustu – by∏o zorganizowane przez nasz Zwiàzek (który jest
inicjatorem i prze∏o˝onym pomnika pami´ci ww. ˝o∏nierzy). Niestety, fakt ten
nie zosta∏ odpowiednio, a mylnie poda-

Êmiertnie Honorowego Cz∏onkostwa
Zwiàzku WPOS gen. Emilowi Fieldorfowi.
6. Tablic´ ods∏aniali wiceprezydenci
miasta ¸odzi Miros∏aw Orzechowski
i Karol Chàdzyƒski, w obecnoÊci prezesa Zwiàzku Tadeusza Zwiedryƒskiego.
7. Tablic´ poÊwi´ci∏ o. Józef ¸àgwa
SJ. superior, proboszcz.

18 maja 2005 r., Zwiàzek Wi´êniów Politycznych Okresu Stalinowskiego Oddzia∏ ¸ódê,
poÊwi´cenie tablicy ku czci gen. Augusta Emila Fieldorfa „Nila”

8. Obecne by∏y w∏adze województwa,
przedstawiciele IPN ¸ódê, Zarzàd Regionu NSZZ „SolidarnoÊç” oraz liczne
sztandary organizacji niepodleg∏oÊciowych i liczni mieszkaƒcy ¸odzi.
Z wyrazami szacunku
Tadeusz ZWIEDRY¡SKI
prezes Zwiàzku Wi´êniów Politycznych
Okresu Stalinowskiego Oddzia∏ ¸ódê

ny – bez wspomnienia ni˝ej podpisanego i gen. Romana Jagie∏∏o (przedst. P.
Abrahama Cohena). P. p∏k dr rabin Pinchas Rosengarten – jest cz∏onkiem naszego Zwiàzku.
Adler PINCHAS
przewodniczàcy Zwiàzku Weteranów
Wojsk Polskich w Izraelu
Od redakcji:
Po Êmierci pierwszego przewodniczàcego Zwiàzku Weteranów Wojsk Polskich w Izraelu pp∏k. Benjamina Majerczaka ustalony zosta∏ nowy sk∏ad Zarzàdu Zwiàzku: Adler Pinchas – przewodniczàcy, Kot Jan – zast´pca przewodniczàcego, Zusman Chaim – zast´pca przewodniczàcego, Guss Szmuel
– radca i Meiersfeld Chaim – skarbnik.
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Z nades∏anej
korespondencji
Warszawa, maj 2006 r.
Redakcja „Kombatant”
Biuletyn Urz´du do Spraw
Kombatantów
i Osób Represjonowanych
Szanowni Przyjaciele,
Zwracam si´ do Paƒstwa z propozycjà
wsparcia budowy „Âciany Pami´ci” przy
Zespole Pomnikowym na Skwerze Wo∏yƒskim w Warszawie, poÊwi´conej poleg∏ym ˝o∏nierzom 27 Wo∏yƒskiej Dywizji Piechoty AK, oddzia∏om partyzantki
i konspiracji AK na Wo∏yniu oraz ˝o∏nierzom samoobrony. Jest to oko∏o
1200 nazwisk ˝o∏nierzy Wo∏ynia, które
zostanà umieszczone na tej „Âcianie Pami´ci”. B´dzie tam równie˝ usytuowane popiersie – pomnik gen. bryg. Jana
Wojciecha Kiwerskiego „Oliwy”, dowódcy 27 Wo∏yƒskiej Dywizji Piechoty
AK, który poleg∏ w Lasach Mosurskich
18 kwietnia 1944 r. w trakcie operacji
„Burza”. Dowodzi∏ Dywizjà w jej najtragiczniejszym momencie, gdy oko∏o
6 tysi´cy ˝o∏nierzy zosta∏o okrà˝onych
przez wojska niemieckie.
„Âcian´ Pami´ci” mamy zamiar ods∏oniç i poÊwi´ciç w lipcu 2007 roku,
w 63. rocznic´ rozbrojenia przez
NKWD Dywizji, po wyzwoleniu przez
nià miast Lubartowa, Kocka i pobliskich miejscowoÊci. (...)
Nasze konto bankowe: Bank PKO S.A.
Warszawa 17 1020 1097 0000 7102 0106
9061. Bardzo serdecznie dzi´kujemy za
poparcie naszej wspólnej sprawy.
Z ˝yczeniami pomyÊlnoÊci
prof. dr hab. E. BAKUNIAK
prezes Okr´gu Wo∏yƒskiego
Âwiatowego Zwiàzku ˚o∏nierzy
Armii Krajowej
Dar od najm∏odszych polskich
kombatantów II wojny Êwiatowej

Jego ÂwiàtobliwoÊci
– Papie˝owi Benedyktowi XVI
maja 2006 r. delegacja Rady Krajowej „Synów Pu∏ku” w sk∏adzie: przewodniczàcy – Józef Czerwiƒski, wiceprzewodniczàcy – Stanis∏aw Âwierczewski oraz
sekretarz Ryszard Jan Sempka – przekaza∏a na r´ce prefekta Wy˝szego Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Warsza-
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Nieznane Sanktuarium
Pami´ci Narodowej

Odkrycie w Rzymie...
10. rocznic´ udanej i g∏´boko prze˝ytej
audiencji Rodzin Katyƒskich w Watykanie u Ojca Âwi´tego Jana Paw∏a II (13 kwietnia 1996 r.) postanowiliÊmy w tym roku ponownie stanàç, ju˝ nie przed obliczem Wielkiego Papie˝a, ale przed Jego grobem. PojechaliÊmy tylko jednym autokarem i to nie do
koƒca zape∏nionym – czas robi swoje... Do
Grobu nast´pcy pierwszego aposto∏a Êw. Piotra – i Piotra naszych czasów Papie˝a – Polaka
kolejka jest ciàgle d∏uga i s∏ychaç w niej wszystkie j´zyki Êwiata, ale polski dominuje... ByliÊmy tam po 2-3 razy, ˝eby si´ napatrzeç, namodliç, nadumaç i podzi´kowaç za wszystko co
dla Polski, i dla nas te˝, uczyni∏.
I kiedy tak chodzi∏em po „Wiecznym MieÊcie”, przypomnia∏o mi si´ z dzieciƒstwa stare,
na pewno jeszcze XIX-wieczne porzekad∏o:
„Ja ˝ym by∏ w Rzym i ˝ym widzia∏ Rzym”. Na
pewno niejeden czytelnik „Kombatanta” pami´ta z m∏odoÊci takie zabawne „powiedzonka” o miastach Europy, jak si´ w marzeniach
bawi∏o w dalekie podró˝e na zat∏oczonych podwórkach. I oto przez zupe∏ny przypadek, ˝e
planowanà Msz´ Êw. odbyliÊmy w polskim koÊciele p. w. Êw. Stanis∏awa BM (biskupa m´czennika) przy via delle Botteghe Oscure (zapami´tajcie jej nazw´), a nie jak 10 lat temu
w koÊciele p.w. Êw. Ducha opodal Watykanu
– nastàpi∏o autentyczne, cudowne odkrycie
Sanktuarium Pami´ci Narodowej – nieznane
polonika zwiàzane z II wojnà Êwiatowà. W naszym przypadku chodzi o upami´tnienie
Zbrodni Katyƒskiej! Gdzie? W Rzymie! Nikt
z nas o takim miejscu nie wiedzia∏, nie ma nic
o tym w ˝adnym przewodniku, nie ma nic w literaturze katyƒskiej... By∏em ju˝ trzy razy
w Rzymie i zdawa∏o mi si´, „˝ym by∏ i widzia∏
Rzym”, a tu dopiero patriotyczna uczta...
Ale nie wystarczy byç tylko w samym przepi´knym polskim koÊciele, podziwiaç dzie∏a
sztuki malarskiej, bogate freski i o∏tarze... JeÊli
tylko pójdziemy na Msz´ Êw. i wyjdziemy z koÊcio∏a – czas stracony! Nale˝y nie wychodziç na
ulic´, ale przejÊç przez zabytkowà zakrysti´ na
dziedziniec koÊcio∏a-hospicjum. Nie ka˝dy
o tym wie, przekona∏em si´ osobiÊcie w rozmowie z polskimi pielgrzymami, którzy byli

W

wie ks. Marcina Loretza pamiàtkowy
medal, dar kombatantów dla papie˝a
Benedykta XVI. Medal ten zosta∏ nast´pnie przekazany organizatorom pielgrzymki w dniu celebracji Fot. Ewa Dumin
Mszy Êw. na placu Marsza∏ka Józefa Pi∏sudskiego w Warszawie – 26 maja 2006 r.
E.D.

Fot. W∏odzimierz Dusiewicz

(tylko) w koÊciele. A na dziedziƒcu majà swoje wspania∏e tablice: gen. W∏adys∏aw Anders,
bp polowy Józef Gawlina z p∏askorzeêbà bitwy
o Monte Cassino, kard. Adam Sapiecha
i Zbrodnia Katyƒska!
Wychodzàc z korytarza za zakrystià na dziedziniec, po lewej stronie, na wysokoÊci oczu,
na Êcianie koÊcio∏a zawieszona jest du˝a tablica z czerwonego granitu nast´pujàcej treÊci:
Pami´ci pi´tnastu tysi´cy polskich jeƒców
wojennych z obozów – w Kozielsku, Ostaszkowie i Starobielsku w Rosji Sowieckiej, zamordowanych wiosnà 1940 r. w Katyniu i innych
miejscach kaêni. Matko Boska Kozielska módl
si´ za nami – Stowarzyszenie Polskich Kombatantów w XL rocznic´ ich tragicznej Êmierci
– MCMLXXX (1980 rok).
Wówczas jeszcze nie by∏y znane miejsca Ich
wiecznego spoczynku – do∏y Êmierci w Miednoje i w Charkowie. Znany by∏, dzi´ki odkryciu i og∏oszeniu przez Niemców, tylko Katyƒ,
który by∏, jest i pozostanie symbolem tej
Zbrodni! A zawdzi´czamy to pi´kne upami´tnienie kombatantom z wolnego Êwiata.
I musia∏o minàç a˝ 26 lat, çwierç wieku, ˝eby „odkryç” to ma∏o znane, nie tylko nam z Rodzin Katyƒskich – kombatanckim zwiàzkom
równie˝ – Sanktuarium Prawdy i Pami´ci...
Teraz dopiero mog´ spokojnie powiedzieç,
jak za dawnych, „szczeni´cych” lat: „ja ˝ym by∏
w Rzym i ˝ym zobaczy∏ prawdziwy Rzym!”...
Pami´tajcie kombatanci, na dziedziƒcu – nie
w koÊciele – prze˝yjecie dum´ i wzruszenie...
Do pamiàtek upami´tniajàcych powstanie
Mazurka Dàbrowskiego i wymarsz jego Legionów „z ziemi w∏oskiej do Polski”, do poloników XIX wieku, dosz∏y nowe, nam bliskie
i ciàgle ˝ywe w pami´ci pokolenia XX wieku
i Êwiadków okrutnej II wojny Êwiatowej – Katyƒ i Monte Cassino!
W∏odzimierz DUSIEWICZ
prezes Zarzàdu
Federacji Rodzin Katyƒskich

Fot. Ewa Dumin
Na zdj´ciu delegacja Rady Krajowej „Synów
Pu∏ku” z pamiàtkowym medalem dla papie˝a
Benedykta XVI
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Z nades∏anej
korespondencji
XXXV Ogólnopolska Pielgrzymka
˚o∏nierzy Armii Krajowej
na Jasnà Gór´
Organizator pielgrzymki, Âwiatowy Zwiàzek ˚o∏nierzy Armii Krajowej Okr´g Cz´stochowa, upowa˝niony
przez Zarzàd G∏ówny w Warszawie zaprasza – wraz
z rodzinami – wszystkich ˝o∏nierzy Armii Krajowej,
WiN, Szarych Szeregów, Batalionów Ch∏opskich, Narodowych Si∏ Zbrojnych i innych Organizacji Kombatanckich z pocztami sztandarowymi oraz m∏odzie˝
szkolnà, harcerzy i sympatyków do licznego udzia∏u.
Program
dla przybywajàcych w sobot´ 9 wrzeÊnia br.:
• w dowolnym czasie: zakwaterowanie, zwiedzanie
klasztoru i przejÊcie Drogà Krzy˝owà na Wa∏ach Jasnogórskich;
• godz. 21.00-21.30 – udzia∏ w Apelu Jasnogórskim
w Kaplicy Cudownego Obrazu.
niedziela 10 wrzeÊnia br.
A. dla wszystkich uczestników przyjezdnych:
• do godz. 9.30 – przyjazd autokarów na parkingi obok
klasztoru, od strony zachodniej, przy ulicach: ks. A.
Kordeckiego, Klasztornej, ks. kard. St. Wyszyƒskiego
i Êw. Jadwigi;
• przejÊcie obok Domu Pielgrzyma, a nast´pnie przez
Bram´ Papieskà na dziedziniec klasztorny przy Arsenale, gdzie nastàpi o godz. 10.15-10.30 zbiórka, uformowanie kolumny pielgrzymkowej i przejÊcie z pocztami sztandarowymi na b∏onia przed o∏tarzem na
Szczycie Jasnogórskim.
B. dla uczestników z Cz´stochowy i okolic:
• godz. 10.15 – zbiórka pocztów sztandarowych, kombatantów z rodzinami, m∏odzie˝y szkolnej i harcerzy
oraz sympatyków przy Grobie Nieznanego ˚o∏nierza
w Alei Jasnogórskiej, z∏o˝enie kwiatów i zapalenie
zniczy;
• godz. 10.30 – przejÊcie uformowanej kolumny pielgrzymkowej na B∏onia Jasnogórskie.
C. dla wszystkich uczestników pielgrzymki:
• godz. 11.00-12.30 – przywitanie uczestników pielgrzymki i uroczysta Msza Êw. przy o∏tarzu polowym
na Wa∏ach Jasnogórskich;
• godz. 12.30 – przejÊcie przed pomnik Jana Paw∏a II,
z∏o˝enie kwiatów i wr´czenie Daru O∏tarza;
• od godz. 13.00 – ewentualne grupowe zwiedzanie
Klasztoru Jasnogórskiego, odmówienie modlitwy
w Kaplicy Cudownego Obrazu oraz przejÊcie Drogà
Krzy˝owà na Wa∏ach Jasnogórskich;
• godz. 21.00-21.30 – ewentualny udzia∏ w Apelu Jasnogórskim w Kaplicy Cudownego Obrazu.
W razie niepogody:
• zbiórka uczestników w Auli o. Augustyna Kordeckiego;
• Msza Êw. w Bazylice Jasnogórskiej.
Edward OTR¢BSKI
prezes Okr´gu Cz´stochowa ÂZ˚AK
oraz
Lucjan K¢PI¡SKI-BRUST
wiceprezes Okr´gu Cz´stochowa ÂZ˚AK,
przewodniczàcy Komitetu Organizacyjnego

63. rocznica tragicznej Êmierci genera∏a W∏adys∏awa Sikorskiego

˚yje w naszych
sercach i umys∏ach...
lipca br., w 63. rocznic´ tragicznej
Êmierci w Gibraltarze Premiera
Rzàdu, Naczelnego Wodza, gen. broni
W∏adys∏awa Sikorskiego Krajowy Zwiàzek by∏ych ˚o∏nierzy Polskich Si∏
Zbrojnych na Zachodzie zorganizowa∏
˝o∏nierskie spotkanie aby oddaç ho∏d
i czeÊç Wielkiemu Cz∏owiekowi i Dowódcy. UroczystoÊç, z udzia∏em pocztów sztandarowych, odby∏a si´ przed
pomnikiem gen. Sikorskiego przy ulicy
Tureckiej w Warszawie, wzi´li w niej
udzia∏ przedstawiciele: Urz´du do
Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, MON, w∏adz samorzàdowych, kombatanci oraz zaproszeni goÊcie.
UroczystoÊç poprowadzi∏ W∏odzi mierz Cieszkowski, prezes Ârodowiska

4

Fot. Katarzyna Hoppe
Przed pomnikiem gen. W∏adys∏awa Sikorskiego przemawia W∏odzimierz Cieszkowski, prezes Ârodowiska 2 Polskiej Dywizji Strzelców
Pieszych KZb˚PSZnZ

2 Polskiej Dywizji Strzelców Pieszych
KZb˚PSZnZ. Przypomnia∏, ˝e w tym
roku przypada 125. rocznica urodzin
Genera∏a, jednoczeÊnie zaprezentowa∏
w skrócie ˝ycie i dokonania Naczelnego
Wodza. Wyrazi∏ tak˝e nadziej´, ˝e
otwarcie archiwów brytyjskich pomo˝e
wyjaÊniç okolicznoÊci Êmierci Genera∏a.
K.H.

66. rocznica bitwy 1 Dywizji Grenadierów pod Lagarde

Pami´ç o tych,
którzy polegli
na polach
Lotaryngii i Alzacji
czerwca br. w Warszawie przed
pomnikiem Grenadierów na
skwerze 1 Dywizji Grenadierów Francja 1940 r. odby∏o si´ spotkanie z okazji rocznicy ostatniej bitwy kampanii
wrzeÊniowej stoczonej na ziemi francuskiej w dniach 16-17 czerwca 1940 r.
przez 1 Dywizj´ Grenadierów pod Lagarde. Pami´ç poleg∏ych kolegów
uczcili ostatni uczestnicy bitwy – grenadierzy Ârodowiska Warszawskiego na
czele z prezesem pp∏k. Stefanem Gaw -
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Fot. Ewa Dumin

likiem – ppor. Marian D´bogórski, kpt.
Kazimierz Kielesiƒski, por. Mieczys∏aw
Niemczyk, ppor. Jerzy Piekarski, kpt.
Andrzej Siekierski, ppor. Stanis∏aw So ja , ppor. Jerzy Szczepkowski , por.
Adam Szeworski, ppor. Stanis∏aw Tar nowski, ppor. Bogdan Wilgat, ppor.
Tadeusz Wojciechowski, kpt. Jan Za krzewski, por. Stanis∏aw Zió∏kowski,
ppor. Tadeusz ˚arski.
E.D.

REDAKCJA: 00-926 Warszawa, ul. Wspólna 2/4
REDAGUJE ZESPÓ¸: Ewa Dumin (red. nacz.),
Agnieszka Boruszkowska, Katarzyna Hoppe
PRENUMERATA I KOLPORTA˚: Andrzej Sosiƒski (0-22 661 86 67)
WYDAWCA: Urzàd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych
ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa, tel. redakcji 0-22 661 87 05, fax 0-22 661 87 45, centr. 0-22 661 81 11, tel. informacji 0-22 661 81 29, 0-22 661 87 40
Adres internetowy: http://www.udskior.gov.pl, e-mail: kombatant@udskior.gov.pl
W 2006 r. egzemplarz „Kombatanta” kosztuje 2,50 z∏, a cena prenumeraty rocznej wraz z kosztem wysy∏ki – 30 z∏. Prenumerata ze zleceniem dostawy za granic´ pocztà
lotniczà kosztuje 24 USD lub równowartoÊç tej kwoty (mogà byç czeki). Wp∏at na prenumerat´ nale˝y dokonywaç na konto: Urzàd ds. Kombatantów i Osób
Represjonowanych, ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa, numer konta: NBP Oddzia∏ Okr´gowy Warszawa 03101010100050472231000000.
Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania zmian i skrótów w nadsy∏anych materia∏ach. Materia∏y powinny byç czytelne, podpisane pe∏nym imieniem i nazwiskiem autora
oraz zawieraç jego prywatny adres, ewentualnie telefon. Artyku∏ów nie zamówionych redakcja nie zwraca. Rubryka „Poszukujemy” jest bezp∏atna. Nak∏ad 4000 egz.
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Obchody Mi´dzynarodowego Dnia Uczestników Misji Pokojowych ONZ

˚o∏nierska s∏u˝ba
poza granicami Kraju
rzed czterema laty sekretarz generalny ONZ Kofi Annan ustanowi∏ dzieƒ 29 maja – Mi´dzynarodowym Dniem Uczestników Misji
Pokojowych ONZ. Dla uczczenia tej
daty przedstawiciele Senatu, Biura Bezpieczeƒstwa Narodowego, Wojska Polskiego, Urz´du do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, placówki ONZ w Warszawie, Urz´du m.st.
Warszawy, a tak˝e organizacji kombatanckich z∏o˝yli wieƒce i wiàzanki kwiatów na p∏ycie Grobu Nieznanego ˚o∏nierza.
Nast´pnie, w siedzibie Zarzàdu
G∏ównego Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych ONZ, odby∏o si´
uroczyste spotkanie weteranów misji
pokojowych z przedstawicielami w∏adz
wojskowych i organizacji kombatanckich. Przyby∏ych goÊci przywita∏ wiceprezes ZG SKMP ONZ Zbigniew Bednarski.
Przedstawiciel Sztabu Generalnego
WP gen. dyw. Mieczys∏aw Stachowiak
zapozna∏ uczestników spotkania z najwa˝niejszymi sprawami, wynikajàcymi
z wojskowej obecnoÊci Polski na arenie
mi´dzynarodowej. Aktualnie wydzielone jednostki Wojska Polskiego, Policji
i ˚andarmerii Wojskowej pe∏nià s∏u˝b´
w 17 paƒstwach, nie tylko pod b∏´kitnà
flagà ONZ, ale tak˝e pod auspicjami
NATO i Unii Europejskiej. O ile Wojsko Polskie uczestniczy w dzia∏aniach
misji pokojowych od 1953 r., to Policja
w misjach pokojowych i stabilizacyjnych
bierze udzia∏ od 1992 r. i uczestniczy
w nich po dziÊ dzieƒ, g∏ównie na obszarze paƒstw by∏ej Jugos∏awii (BoÊnia,
Hercegowina, Kosowo). W misjach
mi´dzynarodowych wszelkiego rodzaju
(pokojowych, stabilizacyjnych, obserwacyjnych, nadzoru i rozejmowych) ma
te˝ swój udzia∏ ˚andarmeria Wojskowa, która przygotowa∏a do wyjazdu do
Demokratycznej Republiki Konga
(dawniej Zair) samodzielnà kompani´
˝andarmerii w sile 120 ˝andarmów.
Kompania ta w czasie lipcowych wybo-
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Na zdj´ciu odznaczeni, od lewej: W∏adys∏aw
Zuziak, Anna Nowakowska, gen. dyw. Wac∏aw
Szklarski, Alfred Majewski i Kazimierz Wtorek

rów pilnowa∏a w stolicy DRK – Kinszasie porzàdku publicznego, ochraniajàc
jednoczeÊnie z mandatu Unii Europejskiej obiekty strategiczne, m.in.: lotnisko i gmachy rzàdowe. ˚o∏nierska s∏u˝ba we wszystkich rodzajach misji pokojowych ONZ, NATO i Unii Europejskiej jest wyjàtkowo ci´˝ka i niebezpieczna, ale nasza braç ˝o∏nierska pe∏ni
jà z pe∏nym zaanga˝owaniem i odpowiedzialnie.
Niestety, nie wszystkim naszym
uczestnikom misji pokojowych ONZ
dopisa∏o szcz´Êcie. 68 spoÊród nich zap∏aci∏o cen´ najwy˝szà – w∏asne ˝ycie,
a ponad 200 ˝o∏nierzy ró˝nych stopni
i specjalnoÊci odnios∏o tak ci´˝kie rany
lub uszczerbek na zdrowiu, ˝e zosta∏o
inwalidami. Ogó∏em do tej pory w misjach pokojowych uczestniczy∏o oko∏o
65 tys. polskich ˝o∏nierzy i policjantów.
Nast´pnie g∏os zabra∏ prezes Zarzàdu G∏ównego Zwiàzku Kombatantów
RP i By∏ych Wi´êniów Politycznych
gen. dyw. Wac∏aw Szklarski, który przekaza∏ gratulacje z okazji Êwi´ta uczestników misji pokojowych wszystkim
kombatantom mi´dzynarodowych misji
pokojowych i wr´czy∏ honorowe odznaki „Za Zas∏ugi dla ZKRP i BWP” wyró˝niajàcym si´ dzia∏aczom Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych
ONZ. Odznak´ t´ otrzymali: Alfred
Majewski, Anna Nowakowska, Kazi mierz Wtorek i W∏adys∏aw Zuziak.
Roman GU¸A
cz∏onek Zarzàdu G∏ównego
Stowarzyszenia Kombatantów
Misji Pokojowych ONZ

Z nades∏anej
korespondencji

Jan Pawe∏ II
i kombatanci z Krakowa
towarzyszenie ˚o∏nierzy Armii Krajowej
i Wi´êniów Politycznych Zarzàd G∏ówny
w Krakowie przys∏a∏o do redakcji biuletynu
„Kombatant” list, w którym opisuje swojà
bliskà wi´ê i spotkania z Papie˝em Janem
Paw∏em II. Ojciec Karola Wojty∏y by∏ zawodowym oficerem 12
pp i s∏u˝y∏ w tym˝e
pu∏ku w Wadowicach. Stàd te˝ bra∏
udzia∏ w uroczystoÊciach Êwi´ta pu∏kowego, które odby- 20 maja 2000 r., w 80.
wa∏y si´ ka˝dego ro- rocznic´ urodzin Jana
ku. Na Rynek wado- Paw∏a II, Franciszek
Oremus – prezes Stowawicki, przed dom, rzyszenia ˚o∏nierzy AK
w którym mieszka∏, i Wi´êniów Politycznych
zabiera∏ ze sobà ZG w Krakowie – sk∏atak˝e swojego syna. da Ojcu Âwi´temu najS˚AKiWP
ZG serdeczniejsze ˝yczenia
w Krakowie jako or- i przekazuje Honorowà
ganizacja piel´gnu- Odznak´ 12 Pu∏ku Pieje tradycje tego choty i Armii Krajowej
Wadowickiej
Êwi´ta, bowiem na- Ziemi
w imieniu weteranów tej
le˝à do niej wetera- wojskowej formacji
ni 12 pp i 12 pp AK
– ostatni ju˝ ˝yjàcy.
Po 1989 r., kiedy
to mo˝liwe sta∏o si´
zorganizowanie stowarzyszenia zrzeszajàcego weteranów 12 pp i AK,
krakowskie Êrodowisko utrzymywa∏o
Telegram
nades∏any
sta∏y kontakt z Ojz Watykanu w dniu 24
cem Âwi´tym. Nie- wrzeÊnia 1989 r. z b∏ogozwyk∏y Polak, Syn s∏awieƒstwem
Ojca
Ziemi Wadowickiej Âwi´tego Jana Paw∏a II
pozna∏ osobiÊcie dla weteranów i ich rocz∏onków S˚AKiWP dzin oraz uczestników
– weteranów 12 pp uroczystoÊci poÊwi´cei AK. Z okazji uro- nia tablicy ku czci poleczystoÊci, zorgani- g∏ych ˝o∏nierzy 12 pp
i 12 pp AK Ziemi Wadozowanej przez krawickiej w koÊciele p.w.
kowskie Stowarzy- ONMP w Wadowicach
szenie, podczas której ods∏oni´to i poÊwi´cono tablic´ ku czci
poleg∏ych ˝o∏nierzy 12 pp i 12 pp AK w koÊciele ONMP w Wadowicach, Ojciec Âwi´ty
przes∏a∏ jego cz∏onkom telegram z b∏ogos∏awieƒstwem. Cz∏onkowie Stowarzyszenia
mieli tak˝e okazje do spotkaƒ z Janem Paw∏em II – m.in. z okazji Jego 80. urodzin,
podczas audiencji generalnej na pl. Êw. Piotra w Rzymie prezes ZG Franciszek Oremus wr´czy∏ wielkiemu Rodakowi „Odznak´ Honorowà 12 PP AK”.

S

Red.
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UroczystoÊci

Opole

Pami´tajmy o wa˝nych
rocznicach
Wojewoda opolski Bogdan Tomaszek wr´cza
Medal Urz´du do Spraw Kombatantów
i Osób Represjonowanych p∏k. Mieczys∏awowi
MaÊlakowi

Maj to miesiàc wa˝nych wydarzeƒ w ˝yciu Narodu i Paƒstwa.
Wymieniç tu g∏ównie nale˝y uchwalenie Konstytucji 3 Maja
i dzieƒ zakoƒczenia II wojny Êwiatowej w Europie. Na Opolszczyênie przypominamy tak˝e zrywy ludu Êlàskiego o wolnoÊç
Âlàska i przywrócenie go do Macierzy. W bie˝àcym roku obchody Êwi´ta narodowego i kapitulacji hitlerowskich Niemiec po∏àczone by∏y z 85. rocznicà III Powstania Âlàskiego.
∏ówna uroczystoÊç mia∏a miejsce
2 maja br. na Górze Êw. Anny przy
Pomniku Czynu Powstaƒczego.
Obecni byli: wojewoda opolski – Bogdan
Tomaszek, marsza∏ek województwa opolskiego – Grzegorz Kubat, senatorowie, pos∏owie, kombatanci, ˝o∏nierze i m∏odzie˝
szkolna.
Do zebranych przemówi∏ wojewoda opolski. PodkreÊli∏ wk∏ad mieszkaƒców Âlàska
w utrzymanie polskoÊci i j´zyka polskiego,
kultywowanie tradycji. Odby∏ si´ tak˝e Apel
Poleg∏ych, a przed pomnikiem z∏o˝ono
wieƒce i kwiaty. UroczystoÊci te poprzedzi∏a
Msza Êw. w intencji poleg∏ych powstaƒców.
Równie uroczyÊcie obchodzono 215. rocznic´ uchwalenia Konstytucji 3 Maja we
wszystkich miastach Opolszczyzny. Wojewódzkie uroczystoÊci odby∏y si´ przed pomnikiem Bojowników o PolskoÊç Âlàska
Opolskiego. W koÊcio∏ach odprawiono
Msze Êw. w intencji Ojczyzny.
8 maja br., w 61. rocznic´ zakoƒczenia
II wojny Êwiatowej w Europie odby∏o si´
spotkanie pokoleƒ, tj. aktualnie pe∏niàcych
s∏u˝b´ wojskowà z kombatantami ze wszystkich stowarzyszeƒ i by∏ymi ˝o∏nierzami zawodowymi. W tej uroczystej zbiórce na placu alarmowym 10 Opolskiej Brygady Logistycznej wzi´li tak˝e udzia∏ przedstawiciele
w∏adzy paƒstwowej, samorzàdowej, miasta
Opola, parlamentarzyÊci, wojskowi, kombatanci oraz harcerze.
Podczas uroczystoÊci wr´czono wyró˝nienia i awanse na wy˝sze stopnie wojskowe
oraz udekorowano sztandar brygady odznaczeniem „Za Zas∏ugi dla Zwiàzku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i By∏ych
Wi´êniów Politycznych”. Krzy˝ Kawalerski
Orderu Odrodzenia Polski otrzyma∏ Józef
Karkos – prezes Zarzàdu Miejsko-Gminnego ZKRP i BWP w Zdzieszowicach. Osiem
osób uhonorowano Medalami „Opiekun

G
Prezes ZO ZKRP i BWP p∏k Stefan Szelka
wr´cza dyplom gen. Czes∏awowi Piàtasowi
– by∏emu szefowi Sztabu Generalnego WP

P∏k Stefan Szelka dekoruje sztandar 10 Opolskiej Brygady Logistycznej odznaczeniem „Za
Zas∏ugi dla ZKRP i BWP”

Uczestnicy spotkania w 61. rocznic´ zakoƒczenia II wojny Êwiatowej w Europie

P∏k Stefan Szelka dekoruje Ew´ Rurynkiewicz
– wicemarsza∏ka województwa opolskiego
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Miejsc Pami´ci Narodowej”, a wÊród nich
Henryka Dzieciuchowicza – wiceprezesa
Zarzàdu Miejsko-Gminnego ZKRP i BWP
w Strzelcach Opolskich, Kazimierza Damaszka – prezesa Zarzàdu Miejsko-Gminnego ZKRP i BWP w Otmuchowie, Zygmunta Kowalskiego – sekretarza Zarzàdu
Miejsko-Gminnego ZKRP i BWP w Prudniku, W∏adys∏awa ¸uczkiewicza – prezesa
Ko∏a Miejskiego ZKRP i BWP w OleÊnie
i p∏k. Mieczys∏awa MaÊlaka – prezesa Zarzàdu Wojewódzkiego Zwiàzku By∏ych ˚o∏nierzy Zawodowych i Oficerów Wojska Polskiego. Natomiast Medalem „Pro Memoria” wyró˝niono Mieczys∏awa Rzepiel´ – wiceprezesa Zarzàdu Okr´gu ZKRP i BWP.
Wy˝ej wymienionym odznaczenia wr´czy∏
wojewoda opolski Bogdan Tomaszek.
Na wniosek Zarzàdu Okr´gu ZKRP
i BWP przyznano Odznaki Honorowe „Za
Zas∏ugi dla Województwa Opolskiego”,
a otrzymali je: p∏k Antoni Tkacz – szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego, pp∏k Jan
Zadworny – szef Sztabu 10 Opolskiej Brygady Logistycznej im. p∏k. Piotra Wysockiego
i Dariusz Chàdziƒski – oficer tej brygady.
Dekoracji dokona∏ Grzegorz Kubat – marsza∏ek województwa opolskiego. (...)
W wystàpieniach okolicznoÊciowych g∏os
zabrali: Bogdan Tomaszek, Grzegorz Kubat,
gen. bryg. Roman Klecha – dowódca 10
Opolskiej Brygady Logistycznej i p∏k Stefan
Szelka – prezes Zarzàdu Okr´gu ZKRP
i BWP w Opolu. W ich wystàpieniach zaakcentowana zosta∏a 61. rocznica zakoƒczenia
II wojny Êwiatowej w Europie, udzia∏ Wojska Polskiego w walkach na wszystkich frontach i w ruchu oporu, serdeczne podzi´kowanie weteranom za ich wk∏ad w dzie∏o wyzwolenia Ojczyzny.
UroczystoÊç zosta∏a zakoƒczona defiladà.*
p∏k Stefan SZELKA

* Fragment wi´kszej ca∏oÊci.
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Âwiadectwo
historycznej prawdy

K´trzyn

Seminarium popularnonaukowe w ¸odzi

Miarà cz∏owieczeƒstwa
Zniszczyç
jest szacunek do
lub zgermanizowaç
tradycji i historii

M
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Zrzeszenie Dzieci Polskich Germanizowanych
przez Re˝im Hitlerowski, wspólnie z Instytutem
Pami´ci Narodowej Oddzia∏ w ¸odzi, Urz´dem
Miasta ¸odzi i Wojewódzkim Komitetem Ochrony
Pami´ci Walk i M´czeƒstwa, zorganizowa∏o 29
maja br. seminarium popularnonaukowe pt. Zniszczyç lub zgermanizowaç. ¸ódê jako centrum wynaradawiania w okresie II wojny Êwiatowej.
esj´ poprzedzi∏o ods∏oni´cie tablicy na budynku
przy ul. Piotrkowskiej
113, upami´tniajàcej gehenn´
polskich dzieci, poddawanych
w tym miejscu w czasach okupacji badaniom i selekcji. Nast´pnie w gmachu urz´du miasta prezydent ¸odzi Jerzy Kropiwnicki, dyrektor ∏ódzkiego
Oddzia∏u IPN Marek Dru˝ka
oraz prezes Zrzeszenia Dzieci
Germanizowanych Barbara
Paciorkiewicz otworzyli wystaTablica pamiàtkowa ods∏oni´ta
w´ pt. Germanizacja dzieci 29.05.2006 przy ul. Piotrkowskiej
polskich. W przemówieniu Je- 113 w ¸odzi
rzy Kropiwnicki podkreÊli∏
m.in. próby zafa∏szowania historii i zatuszowania prawdy
o udziale narodu niemieckiego
w zbrodniach pope∏nianych
podczas II wojny Êwiatowej.
– Z tym wi´kszà wdzi´cznoÊcià
odnosz´ si´ do tych inicjatyw,
które usi∏ujà przywróciç w∏aÊciwy porzàdek rzeczy – powiedzia∏.
Przed rozpocz´ciem semina- Fot. Agnieszka Boruszkowska
rium wr´czono Medale „Pro Otwarcie wystawy „GermanizaMemoria”. KilkanaÊcie osób cja dzieci polskich”. Od lewej: Jeotrzyma∏o medale pamiàtkowe rzy Kropiwnicki, Barbara PaciorZrzeszenia Dzieci Polskich kiewicz, Marek Dru˝ka
Germanizowanych, jako wyraz wdzi´cznoÊci za wsparcie i pomoc. Nast´pnie referaty przedstawili: Artur Ossowski z IPN
(Filia G∏ównego Urz´du Rasy i Osadnictwa SS w ¸odzi – jej
metody dzia∏ania wobec dzieci i m∏odzie˝y) oraz Ryszard Bonis∏awski, dyrektor Centrum Informacji Turystycznej (Miejsca germanizacji w ¸odzi i okolicach).
Uczestnicy konferencji zwiedzili tak˝e miejsca zwiàzane
z martyrologià polskich dzieci.
A.B.

S

Fot. Agnieszka Boruszkowska

szà ekumenicznà rozpocz´∏a si´ 2 maja br. uroczystoÊç otwarcia odrestaurowanego cmentarza
wojennego z okresu I wojny Êwiatowej w K´trzynie. Wzi´li w niej udzia∏ m.in. konsul generalny Federacji
Rosyjskiej z Gdaƒska Jurij Aleksiejew, przedstawiciel Biskupa Polowego WP i Prawos∏awnego Ordynariatu WP, delegacje w∏adz samorzàdowych, policji, stra˝y po˝arnej,
Stra˝y Granicznej oraz kombatantów, w tym cz∏onków
Âwiatowego
Zwiàzku ˚o∏nierzy Armii
Krajowej Ko∏o
w K´trzynie
z prezesem
W∏adys∏awem
Koniuszewskim.
– Miarà wielMsz´ Êw. celebrujà: ks. pra∏at Zbigniew K´pa, przedkoÊci
cz∏owiestawiciel Biskupa Polowego WP; ks. Stanis∏aw Majewski z miejscowej parafii Êw. Jerzego; ks. Witalis Czy˝ew- ka, miarà cz∏oski, przedstawiciel Prawos∏awnego Ordynariatu Polo- w i e c z e ƒ s t w a
wego WP; ks. Pawe∏ Hanze – pastor koÊcio∏a ewangejako takiego
lickiego i inni ksi´˝a
jest szacunek
do tradycji i do
historii – powiedzia∏ burmistrz K´trzyna Krzysztof
Heçman podczas uroczystoÊci.
Pi e r w s z y c h
Od lewej: Aldona Kubicka – sekretarz Wojewódzkiej ˝o∏nierzy armii
Rady Ochrony Pami´ci Walk i M´czeƒstwa z Olszty- n i e m i e c k i e j ,
na, por. Marian Bejnar – ÂZ˚AK Zarzàd Olsztyn,
Krystyna Kluczynow, prezes ÂZ˚AK Ko∏o K´trzyn zmar∏ych w popor. W∏adys∏aw Koniuszewski, prezes Zarzàdu Okr´- bliskim lazaregowego ÂZ˚AK w Olsztynie por. Miros∏aw Reszko, cie na skutek
kpt. Jerzy Kochanek, por. R. Raginia, Fr. Hembisz
ran odniesionych w walkach nad Wielkimi Jeziorami Mazurskimi, pochowano na k´trzyƒskim cmentarzu 6 wrzeÊnia 1914 r. Do
koƒca I wojny Êwiatowej spocz´∏o na nim 336 ˝o∏nierzy,
g∏ównie Niemców. W czasie II wojny Êwiatowej k´trzyƒski
cmentarz tak˝e by∏ miejscem pochówku ˝o∏nierzy niemieckich i radzieckich. Od 1945 r. rozpocz´∏a si´ jednak powolna dewastacja cmentarza, a˝ do 2003 r., kiedy to rozpocz´to jego renowacj´.
Oprac. A.B.
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UroczystoÊci upami´tniajàce walk´ o Niepodleg∏oÊç
prowadzonà przez ˝o∏nierzy Armii Krajowej na Ziemi Âwi´tokrzyskiej

Wykus 2006

W

dniach 17-18 czerwca 2006 r. w Wàchocku i na Wykusie odby∏y si´ doroczne uroczystoÊci organizowane przez Ârodowisko Âwi´tokrzyskich Zgrupowaƒ Partyzanckich PONURY-NURT Âwiatowego Zwiàzku ˚o∏nierzy Armii Krajowej oraz Obwód Âwi´tokrzyski Zwiàzku Harcerstwa Rzeczypospolitej.
Msz´ Polowà na Wykusie sprawowa∏ ordynariusz Diecezji Radomskiej bp dr Zygmunt Zimowski. Obecni byli przedstawiciele w∏adz paƒstwowych i samorzàdowych, parlamentarzyÊci, komendant g∏ówny Policji gen. Marek Bieƒkowski, kierownik
Urz´du do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Janusz Krupski. Przybyli z ca∏ego kraju kombatanci Armii Krajowej, harcerze, policjanci, okoliczni mieszkaƒcy – uczestniczyli w patriotycznych spotkaniach oddajàc ho∏d bohaterom Kielecczyzny.
E.D.

Wàchock. Przed pomnikiem mjr. PONUREGO – Jana Piwnika.

Kierownik UdSKiOR Janusz Krupski odznacza Medalem „Pro Memoria” Boles∏awa Ciesielskiego (ps. „Farys II”) z oddzia∏u SZORTA
batalionu NURTA. Obok stoi prezes Ârodowiska PONURY-NURT
Zdzis∏aw Rachtan ps. „Halny”. W tle s∏awna kapliczka na Wykusie

Wykus, 17 czerwca 2006 roku
My, ˝o∏nierze Ponurego i Nurta,
zebrani na dorocznej „koncentracji” na Wykusie, kierujemy

APEL
do wszystkich Êrodowisk Armii Krajowej, o aktywne wspó∏dzia∏anie
z Policjà w zwalczaniu przest´pczoÊci i bandytyzmu.
Pó∏ wieku temu, w konspiracji i w oddzia∏ach
Âwi´tokrzyskich Zgrupowaƒ Partyzanckich Armii Krajowej, walczyliÊmy nie tylko z okupantem
o niepodleg∏oÊç Ojczyzny, lecz pe∏niliÊmy równie˝ rol´ s∏u˝b policyjnych, zwalczajàc bezprawie, anarchi´ i bandytyzm. Te groêne zjawiska
zawsze ujawniajà si´ i szerzà w ci´˝kich i trudnych dla spo∏eczeƒstwa sytuacjach. W walce tej
nie byliÊmy osamotnieni. Pomaga∏y nam tysiàce
ludzi, nawet niezaanga˝owanych w konspiracji,
lecz zdajàcych sobie spraw´ ze Êmiertelnego niebezpieczeƒstwa dla bytu i ∏adu spo∏ecznego. Bez
ich codziennej pomocy, bez ich informacji
o zbrodniczych jednostkach nie bylibyÊmy w stanie skutecznie ich zwalczaç.
Dzisiaj, w Niepodleg∏ej Rzeczypospolitej,
z niepokojem obserwujemy szerzàcà si´ przest´pczà dzia∏alnoÊç i patologiczne zjawiska,
z którymi walczyliÊmy w czasie wojny. Brak poszanowania prawa, lekcewa˝enie norm ˝ycia
spo∏ecznego, bezwzgl´dny stosunek do s∏abszych
i bezbronnych, pogarda dla cudzego zdrowia
i ˝ycia. Szczególnie niepokoi to ostatnie zjawisko, przeradzajàce si´ w zdziczenie i bandytyzm
– bezlitosne bicie i katowanie ofiar, cz´sto koƒczàce si´ ich Êmiercià. Bandyci coraz cz´Êciej
i ch´tniej si´gajà po broƒ i bezwzgl´dnie zabijajà swe ofiary, a tak˝e i obroƒców prawa – funk-

cjonariuszy Policji. Wypadki takie rozprzestrzeniajà si´, siejàc wÊród spo∏eczeƒstwa poczucie
zagro˝enia i strachu.
Uwa˝amy, ˝e nie wolno nam przyglàdaç si´
temu bezczynnie. Nale˝y si´ temu przeciwstawiç. Apelujemy do ˝o∏nierzy Polskiego Paƒstwa
Podziemnego i do wszystkich ludzi dobrej woli,
którym na sercu le˝y dobro naszej Ojczyzny
– w∏àczcie si´ aktywnie do walki o ∏ad, o nasz
wspólny spokój i bezpieczeƒstwo. Pomó˝cie
swoim dzia∏aniem s∏u˝bom policyjnym tak, jak
kiedyÊ Wasi ojcowie, matki, bracia i siostry pomagali nam. Sama Policja, dzia∏ajàca w trudnych
warunkach technicznych i ekonomicznych, nie
mo˝e daç sobie rady. SkutecznoÊç jej dzia∏ania
da rezultaty tylko wtedy, gdy b´dzie mieç oparcie w spo∏eczeƒstwie. Nasze wspó∏dzia∏anie ze
s∏u˝bami policyjnymi wyizoluje i pomo˝e unieszkodliwiç przest´pców, a to z pewnoÊcià poprawi
ogólny stan bezpieczeƒstwa wewn´trznego
w Kraju. Dzisiaj jest to zadanie dla wszystkich.
Przecie˝ ka˝dy z nas mo˝e staç si´, dziÊ czy jutro,
ofiarà zbrodniczego napadu. Pomoc udzielona
s∏u˝bom prewencyjnym jest pomocà dla Ciebie
i Twojej rodziny. Solidarna, spo∏eczna postawa
nas wszystkich stanie si´ tamà dla przest´pców.
Koledzy Kombatanci na terenie ca∏ej Polski
– podejmijcie nasze wezwanie i dajcie przyk∏ad

spo∏eczeƒstwu. Wykorzystajcie struktury organizacyjne swoich Êrodowisk. Zróbcie u˝ytek z posiadanego autorytetu i spo∏ecznego zaufania.
W ten sposób zbrojny czyn sprzed pó∏ wieku b´dzie mia∏ swojà kontynuacj´ w kolejnym dzia∏aniu dla Kraju.
Ârodowisko nasze, doceniajàc s∏u˝b´ i dzia∏alnoÊç Policji regionu Êwi´tokrzyskiego, ustanowi∏o Policyjnà Odznak´ Zas∏ugi im. „mjr. Ponurego”, którà przyznaje si´ wyró˝niajàcym funkcjonariuszom tego województwa. Odznaczeƒ dokonuje si´ od kilku lat, w trakcie naszych uroczystoÊci rocznicowych na Wykusie. Mamy nadziej´,
choç mo˝e tego my nie doczekamy, ˝e odznaczenie tà Odznakà obejmie w przysz∏oÊci Policj´
w ca∏ej Polsce. Nazwanie Odznaki imieniem mjr.
Ponurego, oficera Policji II-ej Rzeczypospolitej,
a w okresie wojny Cichociemnego i Komendanta Âwi´tokrzyskich Zgrupowaƒ Partyzanckich
Armii Krajowej, jest symbolicznym po∏àczeniem
najlepszych cech Policji tamtego okresu z etosem walki ˝o∏nierza Polskiego Paƒstwa Podziemnego.
_____________________
Apel podpisali obecni na dorocznej „koncentracji” na Wykusie cz∏onkowie Ârodowiska „Ponury-Nurt” Âwiatowego Zwiàzku ˚o∏nierzy Armii
Krajowej

