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Fot. Ewa Dumin

Bohaterowie Polskiego
Paƒstwa Podziemnego
Niech jak granit
– przetrwa pami´ç...

Obchody 67. rocznicy wybuchu II wojny Êwiatowej

Westerplatte, Wieluƒ, Poznaƒ, Warszawa

Bez Was nie mielibyÊmy wolnej Polski...

Fot. Agnieszka Boruszkowska

Fot. Katarzyna Hoppe

Prezydent RP Lech Kaczyƒski, parlamentarzyÊci, przedstawiciele
w∏adz paƒstwowych i samorzàdowych, Wojska Polskiego oraz weterani podczas uroczystoÊci przed Grobem Nieznanego ˚o∏nierza

UroczystoÊciami na Westerplatte 1 wrzeÊnia br.
rozpocz´∏y si´ obchody 67. rocznicy wybuchu
II wojny Êwiatowej i Dnia Weterana. W ca∏ym
kraju, w miejscach pami´ci narodowej Polacy
oddawali czeÊç poleg∏ym i ˝yjàcym obroƒcom
naszego kraju. Prezydent RP Lech Kaczyƒski
uczestniczy∏ tego dnia we Mszy Êw. odprawionej w Katedrze Polowej WP w Warszawie, z∏o˝y∏ wieniec przed Grobem Nieznanego ˚o∏nierza, a tak˝e spotka∏ si´ z weteranami w Pa∏acu
Prezydenckim.
godz. 4.45 1 wrzeÊnia 1939 r.
z niemieckiego pancernika
„Schleswig-Holstein” pad∏y
pierwsze strza∏y w kierunku polskiej
sk∏adnicy wojskowej na Westerplatte.
Na pamiàtk´ tych wydarzeƒ o godz.
4.45 przed Pomnikiem Obroƒców Wybrze˝a na Westerplatte przy dêwi´ku
portowych syren rozpocz´∏y si´ obchody rocznicowe. Nast´pnie Orkiestra
Reprezentacyjna Marynarki Wojennej
odegra∏a hymn paƒstwowy. Po przemówieniach odczytano Apel Poleg∏ych,
a delegacje z∏o˝y∏y przed pomnikiem
wieƒce i wiàzanki kwiatów.
Wczesnym rankiem rozpocz´∏y si´
tak˝e uroczystoÊci w Wieluniu – mieÊcie, które jako pierwsze zosta∏o prawie
zupe∏nie zniszczone na skutek bombardowania. Po z∏o˝eniu kwiatów w miejscach pami´ci, w ruinach wieluƒskiej fary odprawiona zosta∏a Msza Êw. w intencji Ojczyzny oraz poleg∏ych i pomor-

O

2

Wieniec na p∏ycie Grobu Nieznanego ˚o∏nierza sk∏ada delegacja ˝o∏nierzy – weteranów kampanii wrzeÊniowej. Od prawej: prezes Stowarzyszenia
Polskich Kombatantów w Kraju W∏adys∏aw Matkowski, p∏k Antoni ¸awrynowicz, prezes Zwiàzku Powstaƒców Warszawskich gen. bryg. Zbigniew
Âcibor-Rylski, por. Jerzy Znosko, por. Edward Lizoƒczyk w asyÊcie dyrektora Departamentu Wojskowego UdSKiOR p∏k. Ryszarda Stankiewicza
Fot. Katarzyna Hoppe

Spotkanie Prezydenta RP Lecha Kaczyƒskiego z kombatantami
w ogrodach Pa∏acu Prezydenckiego

dowanych w czasie II wojny Êwiatowej,
a uroczystoÊci zakoƒczy∏a ceremonia na
placu Legionów, podczas której m.in.
uhonorowano kombatantów odznaczeniami paƒstwowymi.
Apel Poleg∏ych zabrzmia∏ te˝ o Êwicie
w Poznaniu, przed pomnikiem Armii
Poznaƒ. Uczestnicy przeszli nast´pnie
do Cytadeli, gdzie na wszystkich kwaterach wojskowych zap∏on´∏y znicze. Weterani i harcerze zapalili je w nekropoliach ˝o∏nierzy polskich i alianckich.
W Warszawie odby∏y si´ centralne obchody 67. rocznicy wybuchu II wojny
Êwiatowej i Dnia Weterana z udzia∏em
Prezydenta RP Lecha Kaczyƒskiego, parlamentarzystów, przedstawicieli w∏adz
paƒstwowych i samorzàdowych, Wojska
Polskiego, reprezentantów instytucji paƒstwowych i kombatantów. Urzàd do
Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych reprezentowali: kierownik Urz´du Janusz Krupski oraz dyrektor general-

ny Andrzej Bida. UroczystoÊci rozpocz´∏a Msza Êw. w Katedrze Polowej WP pod
przewodnictwem Biskupa Polowego gen.
dyw. Tadeusza P∏oskiego. Stamtàd
uczestnicy uroczystoÊci przeszli przed
Grób Nieznanego ˚o∏nierza, gdzie delegacje – po zmianie posterunku honorowego i Apelu Poleg∏ych – z∏o˝y∏y wieƒce.
Nast´pnie odby∏o si´ spotkanie kombatantów i zaproszonych goÊci z Prezydentem RP w Pa∏acu Prezydenckim. Po
przemówieniu Prezydent Lech Kaczyƒski, za wybitne zas∏ugi dla niepodleg∏oÊci Polski i dzia∏alnoÊç na rzecz Êrodowisk kombatanckich, uhonorowa∏ weteranów odznaczeniami paƒstwowymi.
W imieniu odznaczonych podzi´kowa∏
prezes Ma∏opolskiego Okr´gu Âwiatowego Zwiàzku ˚o∏nierzy Armii Krajowej Kazimierz Guzikowski.
Spotkanie zakoƒczy∏o si´ przyj´ciem
w pa∏acowych ogrodach.
A.B.
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Obchody 67. rocznicy wybuchu II wojny Êwiatowej

Fot. Katarzyna Hoppe
Prezydent RP Lech Kaczyƒski dekoruje Krzy˝em Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski
Macieja Krokosa, prezesa ZG Stowarzyszenia
Polskich Kombatantów Obroƒców Ojczyzny

Odznaczeni
Fot. Katarzyna Hoppe
Kombatanci podczas Mszy Êw. w Katedrze Polowej WP

Fragmenty kazania Biskupa Polowego WP gen. dyw.
Tadeusza P∏oskiego, wyg∏oszonego w Dniu Weterana
i w 67. rocznic´ rozpocz´cia II wojny Êwiatowej

W imi´ prawdy i sprawiedliwoÊci
DziÊ mija 67
lat od tragicznego dnia wybuchu
II wojny Êwiatowej. Hitlerowski
i sowiecki najazd
na Polsk´ rozpoczà∏ gehenn´
Êmierci i cierpienia ludzi i ca∏ych Fot. Katarzyna Hoppe
Podczas Mszy Êw. w Katenarodów.
II wojna Êwia- drze Polowej WP homili´
Biskup Polowy
t o w a b y ∏ a n i e wyg∏osi∏
gen. dyw. Tadeusz P∏oski
tylko donios∏ym
wydarzeniem historycznym, ale równie˝
prze∏omem dla wspó∏czesnej ludzkoÊci.
Zgin´∏y dziesiàtki milionów ludzi; nie sposób zliczyç rannych i zaginionych. Rodziny
musia∏y masowo opuszczaç ziemi´, z którà by∏y od wieków zwiàzane; uleg∏y zniszczeniu Êrodowiska ludzkiego ˝ycia i zabytki o wielkiej wartoÊci historycznej; miasta
i wsie zosta∏y zniszczone i zrównane z ziemià. Nigdy przedtem nie by∏o tak wielu
ofiar Êmiertelnych wÊród ludnoÊci cywilnej, zw∏aszcza wÊród kobiet i dzieci. [...]
Wiek XX by∏ stuleciem najwi´kszych
zbrodni w dziejach ludzkoÊci. Dokonywali ich zazwyczaj ci, którzy wyst´powali
otwarcie z pozycji si∏y. Po tych przera˝ajàcych doÊwiadczeniach sympatia mi´dzynarodowej opinii publicznej zacz´∏a sytuowaç si´ wyraênie po stronie ofiar. Nic
wi´c dziwnego, ˝e wiele rzàdów, spo∏ecznoÊci czy grup nacisku odwo∏uje si´ dziÊ
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do „strategii ofiary”, starajàc si´ przelicytowaç innych w rozmiarach w∏asnych cierpieƒ. Status ofiary przynosi bowiem wymierne efekty – mo˝e np. stanowiç znakomità akcj´ marketingowà, legitymizowaç
w∏adz´ lub otwieraç mo˝liwoÊç dochodzenia roszczeƒ, np. finansowych. [...]
Chocia˝ do tej pory podwa˝ane by∏y
ró˝ne aspekty funkcjonowania spo∏eczeƒstwa i ró˝ne momenty dziejowe – to
utrwalony w powszechnej ÊwiadomoÊci
obraz II wojny Êwiatowej pozostawa∏ raczej nietkni´ty. Chocia˝ trwa∏y spory na
temat tego, kto najbardziej ucierpia∏
w wyniku wojny, bezdyskusyjny pozostawa∏ fakt, ˝e najwi´kszym winowajcà konfliktu by∏y hitlerowskie Niemcy. W∏aÊciwie tylko one nie mog∏y liczyç na status
ofiary. Teraz sytuacja ta wydaje si´ zmieniaç. [...]
Tymczasem doÊwiadczenie uczy nas, ˝e
jeÊli my sami nie zadbamy o piel´gnowanie naszej historii i o godne uczczenie naszych zmar∏ych, to nie uczynià tego za nas
inni. Dzisiaj pragniemy podzi´kowaç Panu Prezydentowi i wszystkim zatroskanym
o pami´ç narodowà ludziom, za Muzeum
Powstania Warszawskiego i wiele pamiàtek-pomników naszej pami´ci ojczyênianej. Warto mo˝e tak˝e w najbli˝szej przysz∏oÊci stworzyç wielkie centrum, dokumentujàce los Polaków w czasie II wojny
Êwiatowej, zarówno pod okupacjà hitlerowskà, jak i sowieckà. W imi´ prawdy
i sprawiedliwoÊci. [...]

Prezydent RP Lech Kaczyƒski, na podstawie art.
138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz
ustawy o orderach i odznaczeniach, nada∏ ordery
i odznaczenia osobom zas∏u˝onym dla niepodleg∏oÊci Rzeczypospolitej Polskiej i w dzia∏alnoÊci
na rzecz Êrodowisk kombatanckich. Odznaczeni
zostali:
w uznaniu wybitnych zas∏ug dla niepodleg∏oÊci
Rzeczypospolitej Polskiej
KRZY˚EM WIELKIM
ORDERU ODRODZENIA POLSKI
poÊmiertnie
Antoni Palluth
KRZY˚EM KOMANDORSKIM
ORDERU ODRODZENIA POLSKI
poÊmiertnie
Franciszek Gosk
za wybitne zas∏ugi dla niepodleg∏oÊci Rzeczypospolitej Polskiej, za dzia∏alnoÊç na rzecz Êrodowisk
kombatanckich
KRZY˚EM KOMANDORSKIM
Z GWIAZDÑ
ORDERU ODRODZENIA POLSKI
Bohdan Szucki
KRZY˚EM KOMANDORSKIM
ORDERU ODRODZENIA POLSKI
Tadeusz Filipkowski
Kazimierz Âliwa
KRZY˚EM OFICERSKIM
ORDERU ODRODZENIA POLSKI
Wojciech Baraƒski
Wies∏aw Chrzanowski
Jan Czerniejewski
Kazimierz Guzikowski
Andrzej MiÊ
Stanis∏aw Szostak
KRZY˚EM KAWALERSKIM
ORDERU ODRODZENIA POLSKI
Janusz Bacciarelli
Marian Ca∏ko
W∏odzimierz Gedymin
Marian Holc
Maciej Krokos
Edward Kwiatkowski
Ryszard Lewandowski
Boles∏aw Paw∏owski
Jan Sitko
ks. Julian ˚o∏nierkiewicz
Z¸OTYM KRZY˚EM ZAS¸UGI
Andrzej Kunert

*
31 sierpnia br. w Pa∏acu Prezydenckim odby∏a si´
uroczystoÊç wr´czenia prezesowi Zarzàdu G∏ównego Âwiatowego Zwiàzku ˚o∏nierzy Armii Krajowej, majorowi Czes∏awowi Cywiƒskiemu nominacji na stopieƒ podpu∏kownika przez Szefa Biura Bezpieczeƒstwa Narodowego W∏adys∏awa
Stasiaka. Decyzj´ o nominacji podpisa∏ minister
obrony narodowej Rados∏aw Sikorski.
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Obchody 67. rocznicy wybuchu II wojny Êwiatowej

Fot. BPKP/M. Chojnowski

Fot. Katarzyna Hoppe
Odznaczeni przez Prezydenta RP Lecha Kaczyƒskiego 1 wrzeÊnia br.

Przemówienie Prezydenta RP Lecha Kaczyƒskiego
wyg∏oszone podczas uroczystego spotkania
z kombatantami w Pa∏acu Prezydenckim
z okazji Dnia Weterana
Panowie Marsza∏kowie, Ministrowie,
Ekscelencjo, przewielebni ksi´˝a, najszacowniejsi weterani!
Tak si´ sk∏ada, ˝e trzeci dzieƒ odznaczam ludzi zas∏u˝onych dla Polski.
Przedwczoraj w Szczecinie, wczoraj
w Gdaƒsku, dziÊ w stolicy naszego paƒstwa, w Warszawie. Mog´ powiedzieç, ˝e
ci wspaniali, bohaterscy Polki i Polacy to
ludzie, którzy dzia∏ali przez pó∏ wieku.
DziÊ zwracam uwag´ przede wszystkim
na tych, którzy bronili Ojczyzny 67 lat temu, a˝ do roku 1945. Wczoraj i przedwczoraj chodzi∏o o bohaterów sprzed
çwierç wieku, dwudziestu lat. Ja myÊl´,
˝e ten w∏aÊnie przedzia∏ czasowy wskazuje na to, jak wyglàda∏a nasza historia.
Pi´çdziesiàt lat min´∏o od strza∏ów na
Westerplatte, od bombardowania Wielunia, od bombardowania dos∏ownie
godzin´ póêniej wielu miast polskich,
od walk pod Krojantami, Mokrà, M∏awà, nad Bzurà, w obronie Warszawy
i Modlina, w koƒcu pod Kockiem, pod
Szackiem w walce z bolszewickim najazdem, pod Lwowem – w walce najpierw z Niemcami, póêniej z najazdem
bolszewickim – a˝ do roku 1989, kiedy
pe∏na niepodleg∏oÊç zosta∏a odzyskana.
Te ca∏e pi´çdziesiàt lat to wi´cej, ni˝
dwa pokolenia Polek i Polaków.
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I chcia∏bym powiedzieç to, co mówi ∏em ju˝ wczoraj i tak˝e przedwczoraj:
bez was, Panie i Panowie, nie mieliby Êmy dzisiaj wolnej Polski. To, ˝e ta
walka trwa∏a prawie bez przerwy przez
pó∏ wieku spowodowa∏o, ˝e mo˝emy
dziÊ powiedzieç, ˝e to, co mamy, jest
naszym dorobkiem. To prawda, ˝e s∏u ˝y∏a nam koniunktura mi´dzynarodo wa lat osiemdziesiàtych, tak jak nie
s∏u˝y∏a nam koniunktura roku 1944,
1945 i w i e l u , w i e l u n a s t ´ p n y c h . A l e
prawdà jest te˝ to, ˝e walczyliÊmy jako
pierwsi z hitlerowskim najazdem, ˝e
walczyliÊmy w warunkach podziemia
w ramach setek tysi´cy, dziesiàtek ty s i ´ c y a k c j i , w a k c j i „ B u r z a ” , w Powsta niu Warszawskim, ˝e walczy∏a druga
konspiracja (ze szczególnym nasile niem w l a t a c h 1 9 4 5 - 1 9 4 7 , a l e w mniej szym stopniu a˝ po lata 50.), ˝e wal czy∏a opozycja – ta z okolic roku 1956
– ˝e walczyli studenci w roku 1968, ˝e
walczy∏a polska opozycja demokra tyczna w latach 1976-1980 przede
w s z y s t k i m , i ˝e w k o ƒ c u w a l c z y ∏ p o t ´ ˝ ny, masowo olbrzymi ruch „Solidar noÊç”. To wszystko sk∏ada si´ na pew nà ca∏oÊç.
Ja odró˝niam wasze bohaterstwo, Panie i Panowie, bo wyÊcie musieli wal-

czyç z bronià w r´ku. Odró˝niam od
walki mojego pokolenia, która ju˝ by∏a
walkà pokojowà. By∏y w niej ofiary, tak˝e Êmiertelne, ale powiedzmy sobie
szczerze: w porównaniu z waszà walkà
nie by∏y one liczne. To raczej wi´zienia,
utrudnianie ˝ycia, brak pracy, brak
mo˝liwoÊci awansu – to by∏a sankcja dla
nas. Dla was to by∏y katownie gestapo
lub NKWD, to by∏y rozstrzeliwania, to
by∏y obozy koncentracyjne i w koƒcu to
by∏a Êmierç lub rana na polu bitwy. Pami´tamy o tym i w mojej dzia∏alnoÊci jako Prezydenta Rzeczypospolitej. Mog´
powiedzieç, ˝e dopóty tym Prezydentem b´d´, dopóki o tym nie zapomn´.
B´dziemy czynili wszystko, ˝eby, Panie i Panowie, Wasze pokolenie – choç
z olbrzymim opóênieniem (bo ja mog´
powiedzieç, ˝e ta uroczystoÊç powinna
si´ odbyç ju˝ nie 15 lat temu; powinna
si´ odbyç wtedy, kiedy ja ledwie przychodzi∏em na Êwiat, a by∏o to du˝o wi´cej, ni˝ pó∏ wieku temu), ˝e te uroczystoÊci, choç tak spóênione, b´dà si´ odbywaç.
Wszystkim odznaczonym chcia∏em
serdecznie pogratulowaç i ˝yczyç wielu
lat ˝ycia w zdrowiu i poczuciu satysfakcji za dobrze spe∏niony obowiàzek.
Dzi´kuj´ bardzo!
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Inauguracja programu naukowo-badawczego
„Straty osobowe i ofiary represji pod okupacjà niemieckà”

Bilans po 60 latach...
W rocznic´ wybuchu II wojny Êwiatowej, 1 wrzeÊnia 2006 r. o godz. 12.00 na Zamku Królewskim
w Warszawie minister Kazimierz Micha∏ Ujazdowski oraz prezes Instytutu Pami´ci Narodowej
Janusz Kurtyka dokonali uroczystej inauguracji programu naukowo-badawczego „Straty osobowe i ofiary represji pod okupacjà niemieckà”.

C

elem programu jest stworzenie
dok∏adnego wykazu ofiar, jakie
ponieÊli obywatele polscy w czasie
wojny obronnej 1939 roku oraz w czasie
okupacji niemieckiej w latach 1939-45.
Choç od zakoƒczenia II wojny Êwiatowej
min´∏o ponad 60 lat, nadal nie znamy bilansu strat poniesionych podczas wojny
przez polskich obywateli. Nie posiadamy
nie tylko dok∏adnego wykazu ofiar, ale nawet wiarygodnych statystyk – powiedzia∏
w swoim wystàpieniu minister Kazimierz
Micha∏ Ujazdowski.
Istniejàce opracowania majà charakter
czàstkowy – dotyczà osób, które zgin´∏y
w poszczególnych obozach koncentracyjnych lub na wyznaczonym terenie. Jedyne
kompleksowe opracowanie, przygotowane w 1947 roku przez Biuro Odszkodowaƒ Wojennych przy Prezydium Rady Ministrów, jest obarczone powa˝nymi b∏´dami. Nieznana jest tak˝e liczba obywateli
polskich, którzy prze˝yli okupacj´, ale zostali poddani ró˝nego rodzaju represjom
– uwi´zieniu, pracy przymusowej, przesiedleniom, wyp´dzeniom. Wst´pne szacunki mówià o kilkunastu milionach osób.
Nowe perspektywy stwarza otwarcie ar-

chiwów niemieckich, gdzie dotàd by∏y
prowadzone jedynie wyrywkowe badania,
a wcià˝ jeszcze nie zosta∏a przeprowadzona kompleksowa kwerenda niezb´dna dla
ustalenia pe∏nych statystyk obywateli polskich zabitych lub poddanych represjom
przez okupanta niemieckiego.
– Potrzeba wype∏nienia tej ra˝àcej luki
w badaniach nad II wojnà Êwiatowà nie
jest jedynym powodem realizacji programu. Równie istotne sà wzgl´dy symboliczne i moralne. Ustalenie pe∏nej, w miar´
mo˝liwoÊci imiennej listy ofiar, b´dzie
podj´ciem niewype∏nionego dotàd obowiàzku paƒstwa polskiego oraz ho∏dem
z∏o˝onym pami´ci ofiar – podkreÊli∏ minister Ujazdowski.
Po oszacowaniu strat ludzkich spowodowanych okupacjà niemieckà, organizatorzy akcji chcà podjàç podobny program
obejmujàcy ofiary okupacji sowieckiej.
Nad realizacjà przedsi´wzi´cia b´dzie
czuwa∏a Rada Programowa, do której
zostali zaproszeni dyrektorzy najwa˝niejszych polskich placówek zajmujàcych si´ gromadzeniem dokumentów
dotyczàcych ofiar II wojny Êwiatowej
(sk∏ad Rady poni˝ej).

Obecnie dzia∏a ju˝ zespó∏ ekspertów
powo∏any przez prezesa Instytutu Pami´ci
Narodowej Janusza Kurtyk´, w sk∏ad którego wchodzà: prof. Tomasz Szarota
– przewodniczàcy, dr Andrzej Chmielarz,
dr Andrzej K. Kunert oraz dr Waldemar
Grabowski – sekretarz.
Docelowo scalone bazy danych zostanà przekazane wszystkim instytucjom
bioràcym udzia∏ w projekcie. Realizacja
programu potrwa prawdopodobnie
oko∏o 2 lat.
Wa˝nym elementem prac b´dzie gromadzenie informacji bezpoÊrednio od
ofiar i ich rodzin. Pos∏u˝y temu szczegó∏owo opracowany przez wspomniany zespó∏
ekspertów kwestionariusz, dost´pny od
1 wrzeÊnia na stronach internetowych Inwww.ipn.
stytutu Pami´ci Narodowej (w
gov.pl), Ministerstwa Kultury i Dziedzicwww.mkidn.gov.pl)
twa Narodowego (w
oraz w Domu Spotkaƒ z Historià
www.dsh.waw.pl). Wype∏nione kwestio(w
nariusze nale˝y przesy∏aç na adres: straty@dsh.waw.pl.
Oprac. E.D.
na podstawie www.mkidn.gov.pl

Rada Programowa
Instytut Pami´ci Narodowej – dr hab. Jan ˚ARYN (przewodniczàcy Rady)
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego – podsekretarz stanu Tomasz MERTA
Kierownik Urz´du do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych – Janusz KRUPSKI
Naczelna Dyrekcja Archiwów Paƒstwowych – prof. Daria NA¸¢CZ
Archiwum Akt Nowych – Jolanta LOUCHIN
Centralne Archiwum Wojskowe – kmdr dr Waldemar WÓJCIK
Biblioteka Jagielloƒska – prof. dr hab. Zdzis∏aw PIETRZYK
Centralna Biblioteka Wojskowa – dr hab. Krzysztof KOMOROWSKI, dyrektor Wojskowego Biura Badaƒ Historycznych
Biblioteka Narodowa – Micha∏ JAGIE¸¸O
Fundacja OÊrodka Karta – Zbigniew GLUZA
Muzeum na Majdanku – Edward BALAWEJDER
Muzeum Gross-Rosen w Rogoênicy – Janusz BARSZCZ
Muzeum Stutthof w Sztutowie – Romuald DRYNKO
Centralne Muzeum Jeƒców Wojennych w ¸ambinowicach – dr hab. Edmund NOWAK
Muzeum Auschwitz-Birkenau w OÊwi´cimiu – Piotr CYWI¡SKI
Muzeum Historii Polski – Robert KOSTRO
Zarzàd Fundacji „Polsko-Niemieckie Pojednanie” – Mariusz Roman MUSZY¡SKI
Biuro Informacji i Poszukiwaƒ PCK – El˝bieta REJF
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Odszed∏ ˝arliwy piewca
polskiego or´˝a...
Gen. bryg. Micha∏ Gutowski

16

wrzeÊnia 2006 r. w Katedrze Polowej Wojska Polskiego w Warszawie odby∏y si´ uroczystoÊci
pogrzebowe zmar∏ego 23 sierpnia br. gen.
bryg. w st. spoczynku Micha∏a Gutowskiego. W uroczystoÊciach uczestniczyli m.in.
dowódca Wojsk Làdowych gen. broni
Edward Pietrzyk, gen. bryg. Roman Polko
reprezentujàcy Kancelari´ Prezydenta
RP, gen. dyw. Waldemar Skrzypczak – dowódca 11 Dywizji Kawalerii Pancernej;
kierownik UdSKiOR Janusz Krupski, ambasadorowie Kanady i Holandii, attaché
Wielkiej Brytanii, duchowni, rodzina
i przyjaciele zmar∏ego, licznie przybyli
kombatanci.
Mszy ˝a∏obnej w intencji Zmar∏ego
przewodniczy∏ Biskup Polowy Wojska Polskiego gen. dyw. Tadeusz P∏oski, który ˝egnajàc Genera∏a powiedzia∏: „Do historii
przechodzi ˝o∏nierz niez∏omny, ˝o∏nierz
bohater, ˝o∏nierz legenda”. Kanclerz Or-

deru Wojennego Virtuti Militari gen. bryg.
Stanis∏aw Na∏´cz-Komornicki zapewnia∏,
˝e Genera∏ opuszcza
nas, ale nie zginie pami´ç o Cz∏owieku,
który by∏ symbolicznà
postacià z pogranicza
epok – autentycznym
spadkobiercà rycerzy
Rzeczypospolitej. „W
osobie Genera∏a Micha∏a Gutowskiego
odesz∏a epoka” – powiedzia∏.
Podczas nabo˝eƒstwa posterunek honorowy przy trumnie
Genera∏a pe∏nili na zmian´: cz∏onkowie Kapitu∏y Orderu Wojennego Virtuti Militari,
byli ˝o∏nierze 1 Dywizji Pancernej genera∏a
Stanis∏awa Maczka, Korpusu Kadetów i in.

Fot. Ewa Dumin

[1910 – 2006]

oraz ˝o∏nierze Kompanii Reprezentacyjnej Wojska Polskiego.
Po zakoƒczeniu liturgii orszak pogrzebowy uda∏ si´ na Cmentarz Wojskowy na
Powàzkach, gdzie trumn´ Genera∏a z∏o˝ono w grobie w kwaterze Dowborczyków.
E.D.

Wspomnienie

S∏awa i pami´ç o Generale Gutowskim
˝yç b´dzie wiecznie...
asyÊcie Kompanii Reprezentacyjnej Wojska Polskiego,
w eskorcie honorowego konnego
szwadronu, wieziony na lawecie, ˝egnany
przez Biskupa Polowego, kolegów genera∏ów Kapitu∏y Orderu Wojennego Virtuti
Militari, najwy˝sze w∏adze wojskowe i kombatanckie, odszed∏ na wiecznà wart´ genera∏
brygady Micha∏ Gutowski – ostatni wÊród
wojennych dowódców pu∏ków 1 Dywizji
Pancernej.
Bohater walk w kampanii wrzeÊniowej na
czele szwadronu 17 Pu∏ku U∏anów, dowódca szwadronu pancernego 10 Pu∏ku Strzelców Konnych w bojach we Francji, Belgii
i Holandii, a w koƒcowych walkach dowódca 2 Pu∏ku Pancernego wkraczajàcego do
Niemiec. Genera∏ zmar∏ dnia 23 sierpnia
2006 r.
Porucznika Micha∏a Gutowskiego pozna∏em w 1934 roku, gdy razem z m∏odymi oficerami kawalerii, bioràcymi udzia∏ w konkursach hippicznych, odwiedzi∏ nasze warszawskie mieszkanie. Mia∏em wtedy 12 lat
i te pierwsze wra˝enia pozosta∏y w pami´ci
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na ca∏e ˝ycie. Nigdy nie przypuszcza∏em, ˝e
los po∏àczy nas po 10 latach w 2 Pu∏ku Pancernym, którego dowództwo major Micha∏
Gutowski objà∏ w krwawych bojach na ziemi
niemieckiej. By∏y to ci´˝kie walki! Pod Bourtange Pu∏k rozbi∏ batalion piechoty morskiej! Poleg∏o oko∏o 200 Niemców! Dowódca batalionu major Pelz w chwili poddania
pope∏ni∏ samobójstwo! Niemcy bronili si´
do ostatka.
Wkraczajàc na czele Pu∏ku do kapitulujàcego Wilhelmshaven major Gutowski
w∏asnor´cznie wciàgnà∏ na maszt przed
Komendà Garnizonu polskà flag´. WÊród
zdobyczy wojennych odzyskaliÊmy tam
Or∏a w Koronie zabranego przez Niemców w 1939 r. znad wejÊcia do Dowództwa
Marynarki Wojennej w Gdyni. Gdy w kilka dni po wkroczeniu genera∏ Anders inspekcjonowa∏ nasze oddzia∏y, mieszkaƒcy
na rozkaz pu∏kownika Antoniego Grudziƒskiego, komendanta garnizonu, ozdobili swe domy polskimi flagami.
Te triumfy Or´˝a Polskiego na obcej
ziemi na zawsze pozostanà w ludzkiej pa-

mi´ci, ale w mojej nie mniej mocno utrwali∏y si´ tak˝e m∏odzieƒcze sukcesy jeêdzieckie Micha∏a Gutowskiego. On ju˝
w 1934 r. pokona∏ Niemców! Wtedy tak˝e
powiewajàcà triumfalnie na maszcie swastyk´ ekipy niemieckiej zastàpi∏a polska
flaga, dzi´ki bezb∏´dnemu przebiegowi
Jego pierwszego mi´dzynarodowego konkursu hippicznego w ¸azienkach. Nagroda Marsza∏ka Józefa Pi∏sudskiego, inkrustowana szabla dla najlepszego jeêdêca
wÊród oficerów polskiej kawalerii bioràcych udzia∏ w tych zawodach, sta∏a si´ w∏asnoÊcià porucznika Micha∏a Gutowskiego.
Dom na ulicy Mazowieckiej, w którym
spotkaliÊmy si´ po raz pierwszy, jak równie˝
szabla i trofea jeêdzieckie ju˝ nie istniejà.
Ukryte w dworze Gutowskich w Jasionnej
przetrwa∏y wojennà zawieruch´, ale zosta∏y
zrabowane przez organa w∏adzy PRL i zagin´∏y bez wieÊci. Dwór, gniazdo Gutowskich
w okolicach Sieradza, miejsce szcz´Êliwego
dzieciƒstwa Genera∏a – równie˝ nigdy nie
zosta∏ zwrócony, jak wszystkie inne zagrabione ziemiaƒskie siedziby.
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Da∏ nam przyk∏ad ˝ycia
w tradycji i skromnoÊci...
ami´tam Genera∏a Micha∏a Gutowskiego od wczesnego dzieciƒstwa.
Nasze rodziny ∏àczy∏a ju˝ przedwojenna przyjaêƒ, kiedy to sàsiedzkie po∏o˝enie majàtków mojego dziadka Gustawa
Taczanowskiego (Ruda k. Wielunia) i ojca Micha∏a (Jasionna k. Sieradza) umo˝liwia∏o sta∏e i serdeczne kontakty. Obydwaj uchodzili za najbli˝szych przyjació∏,
a los mia∏ pokazaç, ˝e przyjaêƒ ta mia∏a
przejÊç na nast´pne pokolenia i trwaç a˝
do dzisiaj.
Utkwi∏y mi w pami´ci opowiadania mojej mamy, Wandy Taczanowskiej, o wspólnie sp´dzanych wakacjach z m∏odymi Gutowskimi w Rudzie lub rozlicznych taƒcach na balach, na których mama wraz ze
swoimi siostrami by∏a w centrum uwagi
przystojnych tancerzy z Jasionnej – m∏odego Micha∏a i jego brata Andrzeja. (...)
Po wojnie, kiedy to okrutny los rozrzuci∏ nasze rodziny po ca∏ym Êwiecie, wzajemna przyjaêƒ i poczucie odpowiedzialnoÊci pozosta∏y bez zmian, choç regularny
kontakt by∏ bardzo utrudniony. Micha∏
Gutowski trafi∏ po swoich wyjàtkowych
wyczynach wojennych i niesprawiedliwych utrudnieniach powojennych do dalekiej Kanady, podczas kiedy jeden z braci pozosta∏ w Anglii. Choç nigdy nie mieli wiele, interesowali si´ z daleka moimi
rodzicami, mnà i nawet mojà córkà, której przys∏ali pierwszà hulajnog´ – b∏yszczàcà, zielonà, i która zrobi∏a niepowtarzalna furor´ w szarych czasach komunistycznych.
W 1980 roku pojecha∏am z m´˝em
pierwszy raz do Kanady odwiedziç Micha∏a Gutowskiego. Spotka∏am niezmiennie eleganckiego, pogodnego, skromnego
cz∏owieka i niez∏omnego patriot´. Oddanie, mi∏oÊç do i nadzieja na odzyskanie
niepodleg∏ej Ojczyzny znalaz∏y wyraz nawet w imionach pi´knych wy˝∏ów w´gierskich – Bzurze i Warcie – z którymi, podobnie jak z koƒmi, nie móg∏ si´ rozstaç.
Piel´gnowa∏ polski j´zyk przekazujàc go
swoim synom, Piotrowi i Markowi. Kocha∏ stare piosenki i wiersze. Powtarza∏ je
przy rozlicznych okazjach, a s∏uchacze
– m∏odzi czy starsi na ca∏ym Êwiecie – kochali te „Hej, panienki pos∏uchajcie”,
„Krucki”.
Wtedy w Kanadzie spotka∏am si´ te˝
z jego niepowtarzalnà umiej´tnoÊcià nawiàzywania kontaktu i okazywania zainteresowania osobom o przeró˝nych poglàdach, pochodzeniu i wieku. Jako cz∏owieka bardzo towarzyskiego otacza∏o go wielkie grono przyjació∏. Do tej wielkiej grupy
jego znajomych nale˝eli mi∏oÊnicy koni,
uczniowie, polscy emigranci, Kanadyjczy-
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Zawody konne 1 Dywizji Pancernej w Niemczech 23.06.1946 r. Dowódca dywizji genera∏
Klemens Rudnicki wr´cza nagrod´ majorowi
Micha∏owi Gutowskiemu. Zwyci´ska ekipa
2 Pu∏ku Pancernego: major Micha∏ Gutowski
na klaczy Markiza, major Edward UÊciƒski
na ogierze Krem, porucznik Stefan Stankiewicz na ogierze Admira∏, porucznik Zbigniew
Mieczkowski na ogierze Jedynak

Okres, w którym najbardziej zbli˝y∏em
si´ do Genera∏a by∏ to postój Pu∏ku podczas okupacji Niemiec. Po dziewi´ciu miesiàcach walk i stratach wynoszàcych jednà
trzecià stanu Dywizji nale˝a∏ nam si´ zas∏u˝ony odpoczynek. Dowódca Pu∏ku by∏
niezastàpionym kompanem przeró˝nych
eskapad: „Czy w radzie, czy w swadzie, czy
w gwarnej gromadzie, w modlitwie czy
w bitwie...” major Gutowski mia∏ wrodzonà ∏atwoÊç przewodzenia.
Oswobodzone przez Pu∏k w Oberlangen
uczestniczki Powstania Warszawskiego umila∏y towarzyskie imprezy. W zwiàzku z odebraniem Niemcom zagrabionych w Polsce
stadnin zarodowych, wÊród których znajdowa∏y si´ tak˝e dwa êrebaki s∏awnej klaczy
majora – Warszawianki, Gutowski natychmiast sprowadzi∏ do Pu∏ku konie. Pod Jego
okiem jeêdziliÊmy potem na wielu konkursach hippicznych w Hannoverze, Lüneburgu, Münster, Meppen.
Na wiosn´ 1947 r., jako adiutant Pu∏ku,
redagowa∏em ostatni rozkaz dowódcy
o jego rozwiàzaniu. To by∏o najci´˝sze
prze˝ycie wojenne. Sztandar ozdobiony
wst´gami Krzy˝a Virtuti Militari z∏o˝ony
zosta∏ w Instytucie Genera∏a Sikorskiego
w Londynie, a Ko∏o Pu∏kowe nadal gromadzi∏o ˝o∏nierzy, rozsianych po ca∏ym
Êwiecie i przetrwa∏o 60 lat.
Stary ˝o∏nierz nie umiera, brzmià s∏owa
znanej pieÊni, wi´c s∏awa i pami´ç o Generale Gutowskim ˝yç b´dzie wiecznie.
Zbigniew MIECZKOWSKI
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cy, Amerykanie, Niemcy i Francuzi. Nie
tracàc nigdy w∏asnych przekonaƒ s∏ucha∏
uwa˝nie i z ciekawoÊcià tego, co inni mieli do powiedzenia. By∏ szalenie zainteresowany wszelkimi nowoÊciami, choç nie zawsze si´ z nimi zgadza∏ lub je lubi∏. Âledzi∏
wszelkie wydarzenia sportowe i przyrodnicze. Choç nigdy niczego nie ˝àda∏, to trudno mu by∏o wytrzymaç bez „Przeglàdu
Sportowego” i kana∏ów telewizyjnych Eurosport, Animal Planet, Discovery.
Z g∏´bokà mi∏oÊcià do natury piel´gnowa∏ swój ukochany ogród, kwiaty i krzewy. Zna∏ si´ na ka˝dym listku i obserwowa∏ zabawne zbli˝anie si´ rozlicznych
„chipmonków”, czarnych i puszystych
wiewiórek kanadyjskich.
Ostatni mój pobyt w Kanadzie by∏
w 2001 roku. Micha∏ Gutowski po Êmierci ˝ony ˝y∏ ju˝ od kilku lat sam, ale nie by∏
samotny. Mia∏ nadal wiele zaj´ç, trenowa∏, s´dziowa∏, doradza∏ w kwestiach hodowli koni, odwiedza∏ przyjació∏, wita∏
goÊci z ca∏ego Êwiata. Le˝a∏o to w jego
usposobieniu, ˝e ch´tnie wybiera∏ si´
z nami na nawet dalekie wyprawy po okolicy. Cz´sto by∏ zapraszany a nigdy nie odmawia∏, bo gór´ bra∏o zaciekawienie nieznanymi rzeczami. Doskonale prowadzi∏
samochód i orientowa∏ si´ bez problemu
w nieprzejrzystej dla Europejczyka sieci
pó∏nocnoamerykaƒskich autostrad i dróg.
Jak bardzo mu brakowalo tej niezale˝noÊci po powrocie do Polski! Zawsze wola∏
sam prowadziç samochód ni˝ pos∏ugiwaç
si´ samochodem z szoferem.
Najpi´kniejsze – dla mnie – lata z Micha∏em Gutowskim zacz´∏y si´ w 2002 roku, kiedy to wróci∏ do Warszawy i po krótkim okresie zamieszka∏ z nami. Stàd odbywa∏y si´ wspólne wyprawy do Jasionnej, do
Walewic, do Grudziàdza, do Starej Mi∏osnej, do Holandii (Breda) lub do Normandii samolotem prezydenckim. Sp´dzaliÊmy
ca∏y czas razem. W kuchni naprasza∏ si´ do
pomocy, uwielbia∏ zakupy i towarzystwo
jako doradca nawet w sprawach mody.
Mia∏ pewny i doskona∏y gust, i wydawa∏o
si´, ˝e nawet z zamkni´tymi oczami zauwa˝a∏ niedoskona∏oÊci garderoby.
Ponadto prze˝y∏ wiele trudów, ale nawet w najci´˝szej chorobie nigdy si´ nie
skar˝y∏. Nigdy nie biadoli∏, bo zawsze
twierdzi∏, ˝e inni majà gorszy los. Cz∏owiek tak pe∏ny honoru i dostojnoÊci sta∏
niezawodnie na czele swoich ukochanych
– rodziny, ˝o∏nierzy, uczniów, koni. Da∏
nam przyk∏ad ˝ycia w tradycji i skromnoÊci. I da∏ nam du˝o mi∏oÊci!
˚egnam Ciebie, Twoja zawsze „Ewunia”!
Ewa SZLIFISZ
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Na pierwszym miejscu by∏y konie...
Z Panem Genera∏em bryg. w st. spocz. Micha∏em Gutowskim
po raz pierwszy spotka∏em si´ w niedziel´ 3 wrzeÊnia 2000 r.
pod Krojantami, kiedy przyby∏ wraz z ówczesnym prezesem
Polskiego Zwiàzku Jeêdzieckiego panià Teresà JuÊkiewicz-Kowalik na uroczystoÊci upami´tniajàce szar˝´ dwóch szwadronów 18 Pu∏ku U∏anów Pomorskich pierwszego dnia wojny.
wa miesiàce póêniej spotka∏em Pana
Genera∏a na uroczystoÊci wr´czenia
proporca oraz przekazania tradycji
kawalerii polskiej Szwadronowi Kawalerii
Wojska Polskiego. Jako m∏odzi oficerowie,
pe∏ni entuzjazmu wynikajàcego z faktu, ˝e
po tylu latach to w∏aÊnie my mo˝emy odtwarzaç pododdzia∏ tego rodzaju broni w jego
klasycznej konnej formie, cieszyliÊmy si´
z ka˝dego przyjazdu Pana Genera∏a. Z olbrzymim zainteresowaniem obserwowaliÊmy Jego metody szkoleniowe na zaj´ciach
z jazdy konnej, s∏uchaliÊmy Jego wyk∏adów
dla u∏anów. OpiekowaliÊmy si´ Panem Genera∏em w przerwach mi´dzy zaj´ciami
i wówczas przy kawie bàdê herbacie p∏yn´∏y
niezwykle barwne kawaleryjskie opowieÊci
o przedwojennych çwiczeniach mi´dzypu∏kowych i mi´dzybrygadowych, o zawodach
jeêdzieckich, Mistrzostwach Armii tzw. Militari, o walkach w kampanii wrzeÊniowej
1939 r. i kampanii we Francji, Belgii i Holandii 1944-45. (...)
Na pierwszym miejscu by∏y jednak zawsze
konie. Genera∏ by∏ koniarzem niemal˝e od
ko∏yski, a jeêdêcem by∏ wybornym. Jako s´dzia na organizowanych w Starej Mi∏osnej
Kawaleryjskich Mistrzostwach Polski „Militari” potrafi∏ wychwyciç w próbie uje˝d˝enia
najdrobniejsze nawet b∏´dy jeêdêca oraz
mankamenty pracy konia w ró˝nych chodach. Przede wszystkim jednak sam nadal
jeêdzi∏ konno. Dosiad i panowanie nad koniem najwy˝szej klasy. (...)
By∏ duszà towarzystwa. Jego barwne, pe∏ne humoru opowieÊci znajdowa∏y spore grono s∏uchaczy, a do tego lubi∏ Êpiewaç piosenki kawaleryjskie, stàd te˝ na przyj´ciach
w gronie Genera∏a zawsze by∏o weso∏o. (...)
Kocha∏ ˝ycie i umia∏ czerpaç z niego pe∏nymi garÊciami, choç ˝ycie nie rozpieszcza∏o
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Go. Kiedy po zakoƒczeniu wojny przyby∏ do
Kanady, na pytanie o to, co umie robiç odpowiedzia∏, ˝e umie dwie rzeczy: „zabijaç ludzi i jeêdziç konno”. Niestety, nie by∏o wówczas zapotrzebowania na tego typu kwalifikacje. Z czasem jednak doceniono Jego jeêdzieckie umiej´tnoÊci, a Genera∏ móg∏ oddaç si´ zaj´ciu, które tak bardzo kocha∏.
Cz´sto myÊlami wraca∏ do swych koni, nie
tylko Warszawianki czy Hanun, na których
zdobywa∏ nagrody w licznych konkursach
przed wybuchem wojny, ale do wielu innych
koni, które przesz∏y przez Jego r´ce. Te myÊli towarzyszy∏y Genera∏owi równie˝ w Jego
ostatnich dniach.
By∏ cz∏owiekiem wielkiej kultury. Zawsze
elegancki, szarmancki wobec paƒ. Mia∏ bardzo ciekawy, pe∏en taktu sposób okazywania
swego niezadowolenia. Mimo wielu lat sp´dzonych poza Ojczyznà bardzo dobrze mówi∏
po polsku. U˝ywa∏ j´zyka, który w Polsce jest
ju˝ martwy, jednak˝e wiele archaicznych
okreÊleƒ pozwala∏o niezwykle trafnie i sugestywnie oddaç to, co chcia∏ przekazaç. Jego
wypowiedzi by∏y precyzyjne, jak przysta∏o na
zawodowego oficera. Ta umiej´tnoÊç przek∏ada∏a si´ równie˝ na bieg∏oÊç w pos∏ugiwaniu si´ piórem, aczkolwiek nie lubi∏ pisaç. (...)
Jego refleksje dotyczàce ˝ycia codziennego i obyczajowoÊci wprawia∏y zapewne cz´Êç
s∏uchaczy w zdumienie, bowiem Genera∏,
mimo ˝e urodzi∏ si´ w epoce, kiedy energia
elektryczna i samochód by∏y niezwykle rzadkie, g∏osi∏ nowoczesne poglàdy. Nie liberalne, by∏ przecie˝ cz∏owiekiem niez∏omnych
zasad. Ocena rzeczywistoÊci by∏a wynikiem
g∏´bokich przemyÊleƒ Cz∏owieka, który
prze˝y∏ niemal˝e ca∏y wiek.
By∏ skarbnicà wiedzy historycznej. Dzi´ki
niemu mo˝na by∏o odpowiedzieç na wiele
pytaƒ dotyczàcych zarówno historii kawale-

rii w ogóle, jak i dziejów 17 Pu∏ku U∏anów
Wielkopolskich oraz 1 Dywizji Pancernej
gen. Stanis∏awa Maczka. Pytaƒ, których dotychczas nikt nie postawi∏. (...)
Z czasem niektórzy z nas zostali obdarzeni zaufaniem Genera∏a i zacz´li bywaç w Jego goÊcinnym domu nieopodal ronda Jazdy
Polskiej. Mia∏em zaszczyt nale˝eç do tego
wbrew pozorom szerokiego grona, bowiem
Pan Genera∏ prowadzi∏ otwarty dom. Przygotowujàc kilka publikacji dotyczàcych kawalerii II Rzeczypospolitej odwiedza∏em
Pana Genera∏a zbierajàc i porzàdkujàc Jego
relacje. Podczas jednego z zimowych, wieczornych spotkaƒ, które przeciàgn´∏o si´ do
póêna, kiedy omówiliÊmy sprawy istotne
z punktu widzenia celu badaƒ historycznych,
Pan Genera∏ wyciàgnà∏ butelk´ przedniego
trunku i rozpocz´∏a si´ rozmowa o rzeczach
jak˝e odmiennych od tego, co zwykliÊmy s∏yszeç z Jego ust podczas rozlicznych wystàpieƒ w szerszym gronie. Dotyczy∏a prze˝yç
g∏´bszych, nierzadko o bardziej prywatnym
charakterze, osobistych dylematów i ocen
czasu minionego.
˚yciowe wybory Genera∏a wynika∏y
z ukszta∏towanego systemu wartoÊci, b´dàcego wypadkowà wychowania domu rodzinnego i wp∏ywu edukacji w Korpusie Kadetów we Lwowie oraz w Szkole Podchorà˝ych Kawalerii Centrum Wyszkolenia Kawalerii w Grudziàdzu. PodkreÊliç nale˝y, ˝e
Genera∏ nale˝a∏ do osób, które podejmowa∏y decyzj´ szybko – zgodnie z kanonami kawaleryjskiej sztuki dowodzenia. Nie mia∏
wàtpliwoÊci co do ich s∏usznoÊci ani wówczas, ani po latach. Pewne szczegó∏y budzi∏y
jednak refleksj´ Genera∏a, zw∏aszcza tych
spraw, gdzie ocen´ swej decyzji koƒczy∏
zwrotem „Nie mog∏em postàpiç inaczej”.
Tamta szczera, m´ska rozmowa toczona
przez dwóch oficerów z ró˝nych epok by∏a
dowodem du˝ego zaufania ze strony Pana
Genera∏a. Krótka, bo zaledwie kilkuletnia
znajomoÊç z gen. bryg. Micha∏em Gutowskim zawa˝y∏a na mojej intelektualnej formacji w ciàgu ostatnich lat, a Jego cenne
wskazania na zawsze pozostanà w mej pami´ci.
___________________ mjr Juliusz S. TYM
Fragmenty wi´kszej ca∏oÊci.

To nieprawda, ˝e Ciebie ju˝ nie ma,

Generale Michale...
Straci∏y Ci´ dziewcz´ta z Oberlangen...
Nie us∏yszymy ju˝ na naszych spotkaniach
Twoich opowiadaƒ, wspomnieƒ i Êpiewu
z tamtych dni.
Dni naszej wspólnej m∏odoÊci...
To Twój pu∏k, Generale, uwolni∏ nas
12 kwietnia 1945 r. z jenieckiej niewoli... Dzieƒ
ten nie zostanie nigdy zapomniany przez nas.
Tyle lat nas dzieli od tych chwil... A jednak
zawsze pami´ta∏eÊ o nas... Uczestniczy∏eÊ
w naszych spotkaniach i uroczystoÊciach.
Nawet gdy mieszka∏eÊ w Kanadzie – przy-

8

je˝d˝a∏eÊ na rocznic´ naszego uwolnienia,
by byç w tym dniu razem z nami...
Kiedy ju˝ wróci∏eÊ do Kraju, bra∏eÊ czynny udzia∏ w piel´gnowaniu pami´ci.
Wspominam nasze wspólne wyjazdy do
Normandii i Bredy – tam, gdzie wiód∏ szlak
bojowy dywizji pancernej dowodzonej przez
gen. Stanis∏awa Maczka.
To by∏ Twój szlak bojowy – szlak do Polski.
Generale, dziÊ ˝egnamy si´ z Tobà – pozostaniesz jednak z nami, w naszej pami´ci...
Eugenia Maria CEGIELSKA

Âwiatowy Zjazd Kobiet-˚o∏nierzy Armii Krajowej By∏ych Jeƒców Wojennych Obozu Oberlangen – w 50. rocznic´ uwolnienia obozu przez
1 Polskà Dywizj´ Pancernà genera∏a Stanis∏awa
Maczka. Gen. bryg. Micha∏ Gutowski (drugi od
lewej) w Katedrze Polowej Wojska Polskiego
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Gen. bryg. Micha∏ Gutowski we wspomnieniach instruktora
wyszkolenia kawaleryjskiego

Ostatnie spotkanie
By∏ 11 listopada 2000 r. Od miesiàca szkoli∏em Szwadron Kawalerii
Wojska Polskiego do wystàpienia w tym dniu. Mia∏ to byç pierwszy
udzia∏ pododdzia∏u w Âwi´cie Niepodleg∏oÊci. WiedzieliÊmy, ˝e na
t´ uroczystoÊç przylecia∏ a˝ z Kanady legendarny Genera∏, ostatni
z ˝yjàcych dowódców szwadronu z kampanii wrzeÊniowej, czyli
cz∏owiek, który wie, co to jest kawaleria. Odwiedzi∏ nas wieczorem
tego dnia. Zameldowa∏em si´ przed prostym jak trzcina starcem
o przenikliwym spojrzeniu. Genera∏ wyg∏osi∏ przemówienie do u∏anów. Ju˝ wówczas zwróci∏em uwag´ na jasnoÊç formu∏owanych
myÊli i bezb∏´dne powroty do g∏ównego wàtku po ka˝dej dygresji,
niezwyk∏e jak na dziewi´çdziesi´cioletniego cz∏owieka. Genera∏ pochwali∏ u∏anów za gwardyjski wyglàd w czasie defilady. MyÊla∏em,
˝e chce ich podnieÊç na duchu, w koƒcu çwiczyliÊmy tak krótko.
Jednak póêniej, ju˝ na osobnoÊci, pochwali∏ naszà prac´ szkoleniowà, a wizytujàc w par´ dni potem trening – zaaprobowa∏ metody
szkoleniowe. Odetchnà∏em.
ontakty z Genera∏em stawa∏y si´
coraz cz´stsze. Wówczas mieszka∏
sam na ulicy Oleandrów i tylko
weekendy sp´dza∏ u przyjació∏. Lubi∏, gdy
odwiedzaliÊmy go w trzy, cztery osoby z kawalerii ochotniczej. Iwona, Adam, Krzysztof i ja stanowiliÊmy grup´ m∏odych osób,
przy których Genera∏ wyraênie si´ o˝ywia∏.
Wspomnienia dzieli∏y si´ na te wojenne
oraz sportowo-jeêdzieckie. Zadziwia∏a fotograficzna niemal pami´ç zdarzeƒ z kampanii wrzeÊniowej oraz walk 1 Dywizji
Pancernej w 1944 i 45 roku. S∏uchajàc
wspomnieƒ, czu∏o si´ prawd´ przebijajàcà
ze s∏ów Genera∏a. Opisy szar˝ kawaleryjskich, pojedynków pancernych pozbawione by∏y patosu, za to pe∏ne samokrytycyzmu opowiadajàcego, zastanawiajàcego
si´ zawsze, czy mo˝na by∏o zrobiç coÊ lepiej, aby ochroniç podw∏adnych. Wspomnienia jeêdzieckie i przemyÊlenia szkoleniowe dotyczàce koni i jeêdêców zadziwia∏y prostotà rozwiàzaƒ i metodycznoÊcià
dzia∏ania. Osiàgni´cia Genera∏a by∏y najlepszym potwierdzeniem s∏usznoÊci jego
teorii. Z wielkim niepokojem przyjmowaliÊmy cz´ste w pierwszych latach wyjazdy
naszego guru do Kanady. Czy jeszcze wróci? To pytanie dr´czy∏o nas do momentu
ka˝dego powrotu. PoczuliÊmy ulg´, gdy na
sta∏e zamieszka∏ w Polsce.

K

Razem na koniu
Do 2004 r. wizyty Genera∏a w Starej Mi∏osnej, gdzie stacjonuje Szwadron Kawalerii WP, ∏àczy∏y si´ z przeja˝d˝kami konnymi. Pierwsza mia∏a miejsce wiosnà 2001 r.
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Nie znajàc jeszcze t´˝yzny pana Micha∏a
wybra∏em spokojnà, starà klacz Borowin´,
sam zaÊ dosiad∏em mojej Dumki. Po pi´ciu
minutach Genera∏ powiedzia∏: – Zawsze
jeêdzi∏em na dobrych koniach, a pan da∏
mi takà ∏up´. Zaproponowa∏em zamian´
na mojà klacz. Po uzyskaniu aprobaty zeskoczy∏em z konia gotów pomóc weteranowi przy zsiadaniu. – Niech pan przytrzyma oba konie – rozkaza∏ Genera∏, po czym
bez schodzenia na ziemi´ przesiad∏ si´
z jednego konia na drugiego. Nawet nie
zdà˝y∏em si´ wystraszyç, tak szybko to zrobi∏. Odtàd przeja˝d˝ki sta∏y si´ normalnoÊcià, czasami ∏àczy∏y si´ ze skokami przez
niedu˝e przeszkody terenowe. (...)
W czerwcu 2002 r. na Wielkiej Rewii
Kawalerii w 25 Brygadzie Kawalerii Powietrznej Genera∏ dowodzi∏ defiladà 140
kawalerzystów. Po defiladzie mieliÊmy wykonaç pozoracj´ szar˝y. Okaza∏o si´, ˝e
nasz Weteran dowodzi i w tej cz´Êci Âwi´ta. 140 koni ruszy∏o k∏usem, a nast´pnie
galopem po murawie lotniska w Glinniku.
Na komend´ „marsz, marsz” konie ruszy∏y
cwa∏em. Na czele na kasztanowatym Tunisie p´dzi∏ dziewi´çdziesi´ciodwuletni Genera∏.
Zimà 2003/04 k∏opoty z kr´gos∏upem
nasili∏y si´, konieczna by∏a operacja. Termin wyznaczono na styczniowy poniedzia∏ek. W niedziel´ poprzedzajàcà ten dzieƒ
Genera∏ pojecha∏ do zaprzyjaênionej stajni, dosiad∏ konia i przeskoczy∏ na nim kilka niewielkich przeszkód. Operacja uda∏a
si´, chodzi∏ sam w dwa dni póêniej, ale na
konia nie wsiad∏ ju˝ nigdy.

U∏ani
Genera∏ stara∏ si´ odwiedzaç Szwadron
Kawalerii WP zawsze, gdy przychodzi∏ nowy pobór. W kilkunastominutowej mowie
przedstawia∏ kandydatom na u∏anów zaszczyt, jaki ich spotka∏ w zwiàzku ze s∏u˝bà
w tym pododdziale. Odwo∏ywa∏ si´ do pami´ci o tych wszystkich swoich kolegach,
którzy polegli walczàc o wolnà Polsk´.
Wra˝enie na u∏anach wywiera∏ niesamowite, nie zdarzy∏o si´, aby którykolwiek przysnà∏ na takim wyk∏adzie. Kontakt z tymi
m∏odymi nast´pcami dawnych kawalerzystów dzia∏a∏ na Genera∏a jak pobudzajàcy
narkotyk. G∏os stawa∏ si´ dêwi´czny i wyraêny, prosta postawa i groêne spojrzenie
powodowa∏y, ˝e spotkanie takie na zawsze
pozostawa∏o w pami´ci ˝o∏nierzy.

Po˝egnanie
Nieub∏agany czas coraz bardziej dawa∏
o sobie znaç. W 2005 r. Genera∏ zamieszka∏ na sta∏e u Pani Ewy i Pana Ryszarda
– swoich przyjació∏, którzy otaczali go
opiekà od czasu powrotu z Kanady. We
wrzeÊniu 2005 r. zorganizowano wspania∏e
urodziny Genera∏a na warszawskiej Cytadeli. Mia∏em wówczas honor pe∏niç funkcj´ jego adiutanta i towarzyszyç Mu we
wjeêdzie na Cytadel´ w stylowym lando.
Zima to dla tak wiekowych ludzi bardzo
ci´˝ki czas. Genera∏ du˝o spa∏, w trakcie
spotkaƒ widaç by∏o wyczerpywanie si´ si∏
witalnych przyspieszone powa˝nà chorobà. Nadchodzi∏a Wielkanoc, w Wielki Piàtek zatelefonowa∏ do mnie Genera∏. Powiedzia∏, ˝e idzie do szpitala, i ˝e ma przeczucie, ˝e si´ ju˝ nie zobaczymy. Podzi´kowa∏ mi za prac´ w∏o˝onà w wyszkolenie
Szwadronu. – Pistolet z pana, panie Robercie – to najwy˝sza pochwa∏a, jaka mo˝e
spotkaç kawalerzyst´ z ust przedwojennego oficera. W pi´tnaÊcie minut byliÊmy
z Iwonà u pp. Ewy i Ryszarda, gdzie przebywa∏ Genera∏. PorozmawialiÊmy pi´tnaÊcie minut, wszystko wyglàda∏o w najlepszym porzàdku. W Wielkà Sobot´ zawieziono go do szpitala na wzmocnienie kroplówkà przed Âwi´tami. W Wielkà Niedziel´, szykujàc si´ do wyjÊcia z kliniki, Genera∏ upad∏ i z∏ama∏ sobie koÊç udowà.
Operacja, a po niej nieudana rehabilitacja przyspieszy∏y nadejÊcie koƒca. W trakcie kilkukrotnych wizyt w szpitalu, a póêniej w hospicjum, poznawa∏ nas i zawsze
pyta∏: – Co tam w Szwadronie?, ale rozmowa w pami´tny Wielki Piàtek by∏a zgodnie
z jego przeczuciem ostatnim naszym w pe∏ni Êwiadomym kontaktem.
por. rez. Robert WORONOWICZ
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Wizyty kierownika Urz´du

Kombatanci na Êwiecie

Ustawodawstwo kombatanckie za granicà,
podstawowe zagadnienia

Obchody Âwi´ta ˚o∏nierza
Federacyjna Republika
Polskiego w Brazylii
Brazylii
sierpnia br. kierownik Urz´du do Spraw Kombatantów

20

i Osób Represjonowanych Janusz Krupski, na zaproszenie
Stowarzyszenia Polskich Kombatantów w Brazylii wzià∏ udzia∏
w obchodach Âwi´ta ˚o∏nierza Polskiego.
UroczystoÊci rozpocz´∏a Msza Êw. w koÊciele polskim pod wezwaniem Matki Boskiej Jasnogórskiej. G∏ówna cz´Êç obchodów mia∏a
miejsce przy Narodowym Pomniku
˚o∏nierzy Brazylijskich Poleg∏ych
podczas II Wojny
Âwiatowej. Wzi´li
w niej udzia∏ m.in.
przedstawiciele
polskich placówek
dyplomatycznych
w Brazylii, polscy kombatanci i przedstawiciele Polonii, reprezentanci dowództw poszczególnych rodzajów brazylijskich si∏ zbrojnych
oraz doradca kierownika UdSKiOR, dr Jan Stanis∏aw Ciechanowski. Odegrano hymny paƒstwowe Polski i Brazylii oraz wciàgni´to na
maszty flagi obu paƒstw. Polska delegacja z∏o˝y∏a wieniec ku czci poleg∏ych Brazylijczyków, wÊród których byli tak˝e ˝o∏nierze pochodzenia polskiego. Kierownik UdSKiOR Janusz Krupski odznaczy∏
Medalem „Pro Memoria” sztandar 15 Pu∏ku Zmechanizowanego
oraz wysokich rangà oficerów brazylijskich, w tym kombatantów.
J. Krupski zosta∏ udekorowany Medalem Zas∏ugi Brazylijskich Si∏
Zbrojnych. W wystàpieniu, które wyg∏osi∏ podczas uroczystoÊci,
kierownik UdSKiOR J. Krupski serdecznie podzi´kowa∏ za zaproszenie do udzia∏u w obchodach Âwi´ta ˚o∏nierza Polskiego
w Rio de Janeiro: [...] Przekazuj´ wyrazy wdzi´cznoÊci Ambasadorowi Rzeczypospolitej Polskiej w Brazylii, Panu Paw∏owi Kulce
Kulpiowskiemu oraz Konsulowi Generalnemu w tym pi´knym
mieÊcie, Panu Dariuszowi Dudziakowi. Szczególne podzi´kowania
kieruj´ do kapitana w stanie spoczynku, Pana In˝yniera Ignacego
Felczaka, prezesa Zarzàdu Krajowego Stowarzyszenia Polskich
Kombatantów w Brazylii, gratulujàc mu jednoczeÊnie organizacji
tak okaza∏ego Êwi´ta polskiego ˝o∏nierza na goÊcinnej ziemi brazylijskiej. Nie mniej szczere i goràce podzi´kowania kieruj´ do Panów
Genera∏ów za wieloletnià troskliwà opiek´ nad pami´cià o polskim
czynie zbrojnym z czasów wojny Êwiatowej.
Jest dla mnie wielkim honorem, ˝e mog´ przemawiaç w miejscu,
w którym nasz najwi´kszy rodak, Papie˝ Jan Pawe∏ II, odprawi∏
Msz´ Âwi´tà. Nie mniejszym zaszczytem jest mo˝noÊç oddania ho∏du brazylijskim i polskim bohaterom, którzy walczyli o to, byÊmy ˝yli w pokoju w naszych wolnych krajach. [...] Brazylijczycy walczyli
rami´ w rami´ z ˝o∏nierzami 2 Korpusu Polskiego genera∏a W∏adys∏awa Andersa. Braterstwo walki jest wi´c jednym z tych elementów, które pog∏´biajà liczne i serdeczne wi´zy pomi´dzy naszymi krajami. [...]
UroczystoÊci zakoƒczy∏y si´ spotkaniem i obiadem w siedzibie
Towarzystwa Polonia, najwi´kszej polskiej organizacji polonijnej
w Rio de Janeiro. W trakcie wizyty kierownik UdSKiOR J. Krupski zosta∏ tak˝e przyj´ty przez genera∏a Domingosa Carlosa de
Campos Curado, dowódc´ Armii Wschód, który przekaza∏ s∏owa
podzi´kowaƒ polskim w∏adzom za wk∏ad w podtrzymanie tradycji corocznych obchodów Âwi´ta ˚o∏nierza Polskiego w Brazylii.
J.C.
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(186 mln mieszkaƒców)

Brazylii podstawowe prawa weteranów zosta∏y zapisane w ustawie z 12 wrzeÊnia 1967 r. Nr 5315/67, której
przepisy potwierdzi∏a i rozszerzy∏a Konstytucja Federacyjnej
Republiki Brazylii z 1988 r. Wspomniane akty prawne nada∏y specjalny status osobom, które bra∏y bezpoÊredni udzia∏
w operacjach wojskowych i konwojach w czasie II wojny Êwiatowej pe∏niàc s∏u˝b´ w: Brazylijskim Korpusie Ekspedycyjnym (Fôrca Expedicionaria Brasileira) we W∏oszech, brazylijskich jednostkach marynarki wojennej i lotnictwa, jednostkach obrony pogranicza oraz w marynarce handlowej.
Sprawy kombatanckie pozostajà w Brazylii w gestii odpowiednich dla rodzajów broni departamentów Ministerstwa
Obrony (Ministério da Defesa). Resort wystawia zainteresowanym zaÊwiadczenia o udziale w operacjach wojennych.
Po zakoƒczeniu dzia∏aƒ zbrojnych w∏adze brazylijskie
umo˝liwi∏y inwalidom wojennym kontynuowanie s∏u˝by w si∏ach zbrojnych do czasu wypracowania wojskowej emerytury.
Do poborów i Êwiadczeƒ emerytalnych mieli lub majà doliczane dodatki inwalidzkie.
Ponadto brazylijskim kombatantom przys∏ugiwa∏y – po demobilizacji lub zwolnieniu z wojska – preferencje przy zatrudnianiu w administracji publicznej i w przedsi´biorstwach
paƒstwowych oraz prawo przejÊcia na pe∏nà emerytur´ po
25 latach pracy. Po przejÊciu na emerytur´ osoby, którym
przyznano status weterana majà mo˝liwoÊç wyboru mi´dzy
w∏asnà wypracowanà emeryturà a emeryturà paƒstwowà
w wysokoÊci odpowiadajàcej uposa˝eniu podporucznika si∏
zbrojnych (ok. 1400 USD).
Weterani II wojny Êwiatowej posiadajà tak˝e mo˝liwoÊç
bezp∏atnej edukacji, opieki zdrowotnej i szpitalnej. Wdowy,
konkubiny i podopieczni pozostali po kombatancie mogà
w Brazylii otrzymaç renty, majà tak˝e prawo do bezp∏atnej
nauki i opieki medycznej.
Prawo do ustanawiania w∏asnych przywilejów majà tak˝e w∏adze stanowe i lokalne. Mogà to byç ulgi komunikacyjne, zwolnienia z podatków mieszkaniowych lub darmowe bilety do kina.
Ocenia si´, ˝e w Brazylii ˝yje obecnie oko∏o 12 100 weteranów II wojny Êwiatowej. Zrzeszeni sà w trzech organizacjach
kombatanckich: Zwiàzku by∏ych Kombatantów Brazylii (Associa˜ão dos ex-Combatentes do Brasil) oraz Stowarzyszeniu
Narodowym Weteranów FEB (Associa˜ão Nacional dos Veteranos da FEB) i Grupie Pilotów MyÊliwskich – W∏ochy
– Weteranów „Senta Pua” (Grupo de Ca˜a – Itália – Veteranos „Senta Pua”). Pierwsza z wymienionych organizacji wy∏ania Rad´ Narodowà by∏ych Kombatantów Brazylii (Conselho
Nacional dos Ex-Combatentes do Brasil), która – jako jedyna
– ma uprawnienia do reprezentowania Êrodowisk weteraƒskich
wobec w∏adz brazylijskich.

W

Jan P. SOBOLEWSKI
_____________________________
Autor dzi´kuje za dostarczone informacje Panu Ignacemu Felczakowi, prezesowi Stowarzyszenia Polskich Kombatantów w Brazylii.
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APEL

o pomoc w tworzeniu mo˝liwie kompletnej
LISTY IMIENNEJ POLEG¸YCH ˚O¸NIERZY-KOBIET
czasu II wojny Êwiatowej
Fundacja toruƒska „Archiwum i Muzeum Pomorskie Armii Krajowej oraz Wojskowej S∏u˝by Polek” w programie
swojej sesji popularnonaukowej dnia 18 listopada, ju˝ po raz 16 organizowanej dla uczczenia Âwi´ta Niepodleg∏oÊci, zamierza umieÊciç dyskusj´ na temat sporzàdzanej przez nas od kilku lat Listy Imiennej Poleg∏ych ˚o∏nierzy-Kobiet czasu II wojny Êwiatowej (niezale˝nie od ich przydzia∏u do formacji na Zachodzie czy Wschodzie oraz do jawnych i zakonspirowanych dzia∏aƒ na terenie kraju). Tworzenie mo˝liwie pe∏nej „Listy Poleg∏ych...” uwa˝amy za najwa˝niejsze, ale
i najtrudniejsze nasze zadanie. Ta lista, wybrana spoÊród kart „i” informacyjnych gromadzonych w naszej g∏ównej, liczàcej ok. 40 tysi´cy nazwisk kartotece wszystkich polskich ˝o∏nierzy-kobiet II wojny Êwiatowej, tworzonej przez nasze Archiwum WSK od lat 15, wymaga wielu ciàg∏ych uzupe∏nieƒ ju˝ uzyskanych informacji oraz wzbogacania o nowe nazwiska, dostarczane zarówno przez osoby znajàce osobiÊcie wskazane ˝o∏nierze-kobiety, jak równie˝ przez nadsy∏anie nowych informacji uzyskanych z ukazujàcej si´ bie˝àco odnoÊnej bibliografii. Apel o wzbogacanie naszej kartoteki kierujemy do wszystkich kombatantów i ich rodzin, do organizacji i prasy kombatanckiej oraz do Oddzia∏ów IPN i archiwów,
przy czym w niniejszym Apelu chodzi zw∏aszcza o ˝o∏nierzy-kobiety poleg∏e i zamordowane w latach wojny i po wojnie.
Prosimy, aby nadsy∏ane informacje obejmowa∏y wyczerpujàco przede wszystkim nast´pujàce szczegó∏y: data, miejsce
i okolicznoÊci Êmierci, ale nie omija∏y tak˝e innych wa˝nych danych biograficznych (w tym stopieƒ wojskowy oraz przydzia∏ terenowy i s∏u˝bowy), koniecznie z podaniem êród∏a potwierdzajàcego informacj´ lub jego braku. Po˝àdany jest
równie˝ zwrotny adres informatora. Ka˝de nazwisko, ka˝da poszczególna informacja jest dla nas bardzo wa˝na.
Wszelkie dane prosimy kierowaç na adres e-mail: zawacka@wp.pl lub te˝ pocztowy: Fundacja „Archiwum i Muzeum
Pomorskie Armii Krajowej oraz Wojskowej S∏u˝by Polek”, ul. Podmurna 93, 87-100 Toruƒ albo: gen. bryg. prof. El˝bieta Zawacka, ul. Gagarina 136 m. 26, 87-100 Toruƒ. Wyra˝ajàc z góry serdecznà wdzi´cznoÊç za pomoc w podj´tych
trudnych badaniach, które byç mo˝e wype∏nià choç w ma∏ej mierze luk´ badawczà w opisie dziejów II wojny Êwiatowej,
zaznacza si´, ˝e dla osób, które wniosà wybitny wk∏ad badawczy, przewidziana jest nagroda pieni´˝na.
Honorowa Przewodniczàca Memoria∏u Genera∏ Marii Wittek
Toruƒ, lipiec 2006 r.

gen. bryg. prof. El˝bieta Zawacka

Wystawa w Sejmie RP

Fot. Ewa Dumin

Gdzie mój dom, gdzie moje miasto...
6 wrzeÊnia 2006 r. w Holu G∏ównym gmachu Sejmu RP w Warszawie uroczyÊcie otwarto wystaw´ „Gdzie mój dom, gdzie moje miasto”, powsta∏à z inicjatywy Fundacji „Moje Wojenne Dzieciƒstwo”
przy wspó∏pracy Fundacji „Polsko-Niemieckie Pojednanie”.
ystawa prezentuje obraz
zniszczonej Warszawy, Êlady
Powstania Warszawskiego
oraz stolic´ sprzed wojny i z 1945 r. Starannie dobrane fotogramy ukazujàce
przedwojennà stolic´ skonfrontowane
zosta∏y z obrazem tego, co jej mieszkaƒcy zastali po wojnie. Honorowy patronat nad wystawà objà∏ Marsza∏ek Sejmu
RP Marek Jurek.
Wystaw´ uroczyÊcie otworzy∏ Wicemarsza∏ek Sejmu Marek Kotlinowski.

W
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Prezes Fundacji „Moje Wojenne Dzieciƒstwo” Eulalia Rudak powiedzia∏a
m.in.: – Oglàdacie Paƒstwo nie tylko
gruzy zniszczonego miasta, ale równie˝
miejsce, gdzie wraca∏y dzieci, szukajàc
czyjejÊ opieki i pomocy.
Na otwarcie wystawy licznie przybyli
kombatanci, przedstawiciele Êrodowisk
poszkodowanych przez III Rzesz´, parlamentarzyÊci oraz przedstawiciele ambasad RFN i Austrii.
E.D.

Prezes Fundacji „Moje Wojenne Dzieciƒstwo”
Eulalia Rudak mówi∏a, i˝ na naszych oczach
toczy si´ swoista „bitwa o pami´ç”...

Fot. Ewa Dumin
Na zdj´ciu od lewej: Zbigniew Ratyƒski, cz∏onek Âwiatowego Zwiàzku ˚o∏nierzy Armii
Krajowej oraz Jerzy Bielski – cz∏onek Zarzàdu
Fundacji „Moje Wojenne Dzieciƒstwo”
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30 kwietnia na terenie by∏ego obozu w Dachau odby∏y si´
uroczystoÊci z okazji 61. rocznicy wyzwolenia by∏ego hitlerowskiego obozu koncentracyjnego przez wojska
amerykaƒskie. UroczystoÊci poprzedzi∏y nabo˝eƒstwa
ró˝nych wyznaƒ. Nast´pnie odby∏ si´ Apel Pami´ci oraz
ceremonia sk∏adania wieƒców na by∏ym palcu apelowym
przed Pomnikiem Ofiar Faszyzmu. W imieniu Konsulatu
Generalnego RP w Monachium wieniec z∏o˝yli: Konsul
Generalny RP w Monachium Wac∏aw Oleksy i konsul
Piotr Radosz. W uroczystoÊci uczestniczy∏o ok. 400 by∏ych wi´êniów, w tym 30-osobowa grupa z Polski. Delegacja Konsulatu Generalnego z∏o˝y∏a równie˝ wieƒce i zapali∏a znicze przed tablicà upami´tniajàcà pomordowanych w Dachau polskich ksi´˝y oraz na grobach pomordowanych Polaków, spoczywajàcych na pobliskim
cmentarzu Leitenberg i Wadfriedhof. Tego samego dnia
w kaplicy sióstr karmelitanek, znajdujàcej si´ na terenie
by∏ego obozu koncentracyjnego Dachau, bp Jan Tyrawa,
ordynariusz diecezji bydgoskiej, odprawi∏ dla uczestników pielgrzymki z tej diecezji (jej patronem jest zamordowany w Dachau biskup Micha∏ Kozal) uroczystà Msz´
Êw. w intencji pomordowanych oraz za pokój na Êwiecie.
Na poczàtku maja, dla uczczenia 61. rocznicy zakoƒczenia II wojny Êwiatowej w Europie, przedstawiciele Konsulatu Generalnego RP w Monachium z∏o˝yli wieƒce i kwiaty w nast´pujàcych miejscach pami´ci: na grobie Alfreda
Schütza, ˝o∏nierza 2 Korpusu Polskiego, kompozytora
pieÊni „Czerwone maki na Monte Cassino” – na cmentarzu Ostfriedhof w Monachium; w kwaterze wojskowej
polskich oficerów i ˝o∏nierzy – wi´êniów Oflagu VII A
w Murnau – na cmentarzu w Murnau, przy udziale miejscowych w∏adz i polskich ksi´˝y; przed pomnikiem na terenie by∏ego KZ Netzweiler w Bad Friedrichshall-Kochendorf ko∏o Heilbronn, gdzie z udzia∏em miejscowych w∏adz
otworzono wystaw´ poÊwi´conà martyrologii robotników przymusowych; na cmentarzu polskim w Wildflecken oraz przed pomnikiem upami´tniajàcym poleg∏ych
i pomordowanych Polaków, ofiary robót przymusowych
– w Neumarkt ko∏o Norymbergi.
2 maja w Monachium, w Konsulacie Generalnym RP odby∏o si´ przyj´cie i spotkanie 30-osobowej grupy by∏ych
polskich wi´êniów hitlerowskiego obozu koncentracyjnego w Dachau m.in. z przedstawicielami miejscowej Polonii i polskà wolontariuszkà, pracujàcà na terenie Muzeum
w Dachau.
3 maja we Wroc∏awiu, w dniu Âwi´ta Narodowego 3 Maja, uroczystoÊci rozpocz´∏y si´ z∏o˝eniem wieƒców i wiàzanek kwiatów przed Pomnikiem Konstytucji przy Panoramie Rac∏awickiej, w asyÊcie Kompanii Honorowej i Orkiestry Reprezentacyjnej WP, pocztów sztandarowych:
AK, BCh, NSZ, ZIW RP, ZKRP i BWP, Zwiàzku Sybiraków,
ZMWP „Jaworzniaków”, Zwiàzku Wi´êniów Politycznych
Okresu Stalinowskiego, DolnoÊlàskiej Rodziny Katyƒskiej
i in. Wieƒce z∏o˝yli – minister kultury i dziedzictwa narodowego Kazimierz Micha∏ Ujazdowski, wicewojewoda
dolnoÊlàski, parlamentarzyÊci, wiceprezydent Wroc∏awia,
samorzàdowcy, generalicja, DolnoÊlàska Rada Kombatantów – Jan Paluchniak, Jan Fenc, panowie: ˚u∏awiƒski,
Dmochowski, Cywka; delegacje zwiàzków kombatanckich, w tym ZIW RP – Janina Rudziƒska, Roman Czàstkiewicz, Ireneusz Grzebieluch, Edmund Jaremek; Wojewódzki Komendant Policji, rektorzy szkó∏ wy˝szych,
przedstawiciele wielu organizacji spo∏ecznych. Nast´pna
cz´Êç uroczystoÊci mia∏a miejsce we wroc∏awskiej katedrze, gdzie abp Marian Go∏´biewski, metropolita wroc∏awski, odprawi∏ Msz´ Êw. w intencji Ojczyzny i dla
uczczenia Matki Bo˝ej Królowej Polski oraz wyg∏osi∏ homili´. Ostatnia cz´Êç obchodów Âwi´ta Narodowego
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3 Maja odby∏a si´ na wroc∏awskim Rynku. Tu, po odegraniu hymnu Polski przez orkiestr´ wojskowà, okolicznoÊciowy referat wyg∏osi∏ wicewojewoda Roman Kulczycki, który nast´pnie – wraz z gen. bryg. Kazimierzem Jaklewiczem, komendantem – rektorem WSOWL im. Tadeusza KoÊciuszki i gen. bryg. Zbigniewem Janosiem, dowódcà III Korpusu Ochrony Powietrznej – dokona∏ dekoracji 175 cz∏onków Zwiàzku Sybiraków Krzy˝ami Zes∏aƒców Sybiru, przyznanymi przez Prezydenta RP Lecha Kaczyƒskiego. Na zdj´ciu: wieniec przed pomnikiem sk∏ada
delegacja DolnoÊlàskiej Rady Wojewódzkiej – pierwszy
z prawej prezes Oddzia∏u Zwiàzku Sybiraków we Wroc∏awiu Jan Fenc.

3 maja w Lublinie odby∏y si´ uroczystoÊci z okazji Âwi´ta
Narodowego 3 Maja. Na zaproszenie przewodniczàcego
Rady Miasta Zbigniewa Targoƒskiego w uroczystej sesji
Rady udzia∏ wzi´∏a wiceprezes lubelskiego Oddzia∏u
Zwiàzku Sybiraków Krystyna Mateuszuk. Tego dnia odby∏y si´ tak˝e: Msza Êw. w intencji Ojczyzny w Archikatedrze
Lubelskiej, której przewodniczy∏ abp Józef ˚yciƒski, metropolita lubelski; uroczystoÊç na pl. Litewskim przy Pomniku Konstytucji 3 Maja, w której uczestniczy∏ m.in. poczet sztandarowy Zwiàzku Sybiraków Oddzia∏ w Lublinie:
Henryka Wrona, Danuta Wo∏yniec i Franciszek Szopa.
3 maja w Wejherowie, z okazji Âwi´ta Narodowego 3 Maja, odprawiono uroczystà Msz´ Êw. w koÊciele p.w. NMP
Królowej Polski. W nabo˝eƒstwie i procesji uczestniczyli
m.in. zast´pca prezydenta Wejherowa Wojciech Koz∏owski, wiceprzewodniczàcy Rady Miasta Henryk Jarosz,
przedstawiciele Rady Kombatanckiej przy StaroÊcie i Prezydencie Miasta Wejherowa z Antonim Olejnikiem, prezesem ZO ZIW RP w Wejherowie, poczty sztandarowe
szkó∏, organizacji kombatanckich i spo∏ecznych oraz
ksi´˝a dekanatu wejherowskiego.
5 maja w Krakowie, w Urz´dzie Miasta odby∏o si´ spotkanie kombatantów ze wszystkich Êrodowisk z prezydentem Jackiem Majchrowskim. Przypomniano walecznà przesz∏oÊç weteranów oraz ich wspó∏prac´ z samorzàdem tak Krakowa, jak i Ma∏opolski, dbanie o pamiàtki
po straconych przez hitlerowców i stalinowców Polakach, przekazywanie m∏odzie˝y prawdziwej historii or´˝a
polskiego oraz udzia∏ w uroczystoÊciach paƒstwowych
zwiàzanych z rocznicami or´˝a polskiego. Prezydent udekorowa∏ odznakà „Honoris Gratia” inwalidów wojennych,
Sybiraków, Dzieci Wojny, cz∏onków Armii Krajowej i Batalionów Ch∏opskich, a spoÊród cz∏onków ZKRP i BWP
w Krakowie odznaczono: Tadeusza Cygala, Zenona Pikulskiego, Henryka Czubaja, Juliana Zi´b´, Romana Walczaka, Józefa Mysyka, W∏odzimierza Pancerza, Huberta
Szarejko i Teres´ Stanek. W imieniu odznaczonych podzi´kowa∏ Józef Kossobudzki-Or∏owski, przewodniczàcy
Komisji Rewizyjnej Okr´gu, a zarazem cz∏onek Komisji
Rewizyjnej Zarzàdu G∏ównego ZKRP i BWP. Po dekoracji
prezydent zaprosi∏ kombatantów na pocz´stunek.

8 maja w Opolu, w 61. rocznic´ zakoƒczenia II wojny
Êwiatowej w Europie, w kompleksie koszarowym
10 Opolskiej Brygady Logistycznej im. p∏k. Piotra Wysockiego odby∏o si´ tradycyjne ˝o∏niersko-kombatanckie
spotkanie, zorganizowane przez dowództwo 10 Brygady
i Zarzàd Okr´gu Zwiàzku Kombatantów i By∏ych Wi´êniów Politycznych w Opolu.
8 maja w Lublinie uroczyÊcie obchodzono 61. rocznic´
podpisania aktu bezwarunkowej kapitulacji przez III Rzesz´. Na pl. Litewskim odby∏y si´ obchody rocznicowe,
w których wzi´li udzia∏ przedstawiciele w∏adz paƒstwowych, samorzàdowych i uczelni, kombatanci, m∏odzie˝
ze Szko∏y Podstawowej nr 24 im. Partyzantów Lubelskich z dyrektor Irenà Pogodnà oraz mieszkaƒcy miasta.
Przyby∏ych powita∏ prezes ZO ZKRPiBWP, p∏k Jerzy Górnicki. UroczystoÊç uÊwietni∏ wyst´p kompozytora i Êpiewaka Kazimierza Liszcza, na który z∏o˝y∏y si´ wiersze
i piosenki patriotyczne. Nast´pnie liczne delegacje z∏o˝y∏y wieƒce i wiàzanki kwiatów na p∏ycie pomnika Nieznanego ˚o∏nierza. W imieniu kombatantów ze Zwiàzku ˚o∏nierzy LWP wiàzank´ bia∏o-czerwonych ró˝ z∏o˝yli: p∏k
Kazimierz Potocki wraz z ma∏˝onkà w asyÊcie Miros∏awa
Skibiƒskiego i Zygmunta Zi´bowicza. Przed uroczystoÊcià na pl. Litewskim delegacja zwiàzków kombatanckich
z∏o˝y∏a tak˝e wieniec na p∏ycie pomnika Partyzantów Lubelskich. W przededniu obchodów rocznicy kapitulacji III
Rzeszy komendanci Wojskowych Komend Uzupe∏nieƒ Nr
1 i 2 w Lublinie wr´czyli kilkudziesi´ciu kombatantom akty mianowania na pierwszy i kolejne stopnie oficerskie.
8 maja w Brzegu, w 61. rocznic´ kapitulacji III Rzeszy,
kombatanci uczcili pami´ç poleg∏ych i pomordowanych
w czasie II wojny Êwiatowej. UroczystoÊci w koÊciele
p.w. Êw. Mi∏osierdzia rozpocz´∏y si´ od z∏o˝enia kwiatów
przed o∏tarzem – w obecnoÊci Kompanii Honorowej Wojska Polskiego i kombatanckich pocztów sztandarowych
– przez delegacje m.in.: w∏adz samorzàdowych, policji,
zwiàzków zawodowych i m∏odzie˝y szkolnej oraz organizacji kombatanckich w Brzegu. Po Mszy Êw. w intencji
Ojczyzny przed koÊcio∏em odÊpiewano hymn paƒstwowy, a burmistrz Brzegu Wojciech Huczyƒski wyg∏osi∏
przemówienie okolicznoÊciowe. Nast´pnie pe∏nomocnik
starosty ds. kombatantów Brygida Jakubowicz odczyta∏a decyzj´ ministra obrony narodowej o nadaniu ppor.
Walerianowi Magierowi nominacji na stopieƒ porucznika,
którà wr´czy∏ pp∏k Henryk Wolter. Prezes Adam Kownacki wr´czy∏ te˝ Krzy˝e Zas∏ugi dla ZKRP i BWP. Otrzymali
je: Jan Pikor, Tadeusz Krzywy i Jan Plewa. UroczystoÊç
zakoƒczy∏y: Apel Poleg∏ych i odÊpiewanie „Roty”.
8 maja w Lublinie, na zaproszenie Federacji Weisse Rose
w Monachium i Paƒstwowego Muzeum na Majdanku Sybiracy wzi´li udzia∏ w otwarciu wystawy Bia∏a Ró˝a
– Studencka Grupa Oporu Przeciwko Hitlerowi, Monachium 1942-43. OkolicznoÊciowe wystàpienia wyg∏osili:
Edward Balawejder – dyrektor Paƒstwowego Muzeum na
Majdanku, Winfrid Vogel – przedstawiciel Rady Fundacji
Weisse Rose, Franz J. Müller – uczestnik opozycyjnej
grupy „Bia∏a Ró˝a”, prof. dr hab. Stanis∏aw Wo∏oszyn
– ˝o∏nierz AK oraz prof. dr hab. Zygmunt Maƒkowski.
8 maja w Wejherowie, z okazji 61. rocznicy zakoƒczenia
II wojny w Europie, w kolegiacie odby∏a si´ Msza Êw.
w intencji ˝o∏nierzy i patriotów, którzy ró˝nymi drogami
torowali drog´ do wolnoÊci i niepodleg∏oÊci Polski, odprawiona przez kapelana 11 Pu∏ku ¸àcznoÊci ks. kmdr.
ppor. S∏awomira Szelàgowskiego i ks. pra∏ata Tadeusza
Reszk´. Nast´pnie odby∏ si´ Apel Poleg∏ych na skwerze

Ciàg dalszy na str. 17
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65. rocznica powstania Polskich Si∏ Zbrojnych w ZSRR

Warszawa

Wspomnienie

Byli ˝o∏nierzami
Genera∏a Andersa

Nareszcie
w Polskim Wojsku...

a mocy uk∏adu podpisanego w Londynie 30 lipca
1941 r. mi´dzy premierem polskiego rzàdu,
gen. W∏adys∏awem Sikorskim a radzieckim ambasadorem w Wielkiej Brytanii Iwanem Majskim w∏adze sowieckie udzieli∏y „amnestii” Polakom wi´zionym w Rosji. Sowieci wyrazili te˝ zgod´ na utworzenie na swoim terytorium Armii Polskiej. 23 sierpnia w obozach w Griazowcu, Suzdalu,
Ju˝y i Starobielsku rozpocz´∏y prace komisje rekrutacyjne.
We wrzeÊniu 1941 r. w Buzu∏uku, Tatiszczewie i Tocku roz-

[...] Mija dzieƒ, drugi, trzeci, zapasy si´ nam skoƒczy∏y, zosta∏ tylko kipiatok, którym trudno zape∏niç ˝o∏àdek. Na postojach w ró˝nych miejscowoÊciach delegacje naszego transportu
idà do Wojenkomatu, aby zdobyç dla nas jakàÊ ˝ywnoÊç. Wi´cej ich nie widzimy, bo pociàg rusza wbrew oznaczonym godzinom odjazdu. Po tygodniu zosta∏o nas w wagonie oko∏o
dziesi´ciu osób. Nie ma Janasiewicza, nie ma Czesia Jaêwiƒskiego, nie ma wielu moich kolegów. Âpimy na górnej pryczy
z Jasiem Âlimakiem i Jasiem Szczeblewskim – razem byliÊmy
w sowchozie i razem si´ od tego czasu trzymamy.
Podczas postoju pociàgu za Kujbyszewem biegniemy do
stojàcej niedaleko cha∏upy. Przy kuchni krzàta si´ m∏oda,
trzydziestoletnia kobieta, bawi si´ dwoje dzieci. Chata wysprzàtana, choç biedna. Gospodyni jest Kirgizkà. Pytam, czy
nie sprzeda∏aby nam kawa∏ka chleba, jedziemy ju˝ tyle dni...
Przeczy ruchem g∏owy.
– Nie ma chleb, nie ma nic – kaleczy rosyjski. – Ty russki?
– Nie – odpowiadam – Polak, jad´ do wojska.
– Mój te˝ w armii – zastanawia si´ chwil´ – poczekaj.
Podchodzi do pieca chlebowego i wyjmuje dwa placki, wielkoÊci
naleÊników, czyli lepioszki. Chc´ p∏aciç, nie przyjmuje, mówiàc:
– Mo˝e jemu – myÊli o m´˝u – te˝ ktoÊ da, gdy b´dzie g∏odny.
Dzi´kuj´ jej serdecznie i ca∏uj´ w obie r´ce. Czerwieni si´ i blednie.
– Nielzia, nielzia, wied’ ja ˝enszczina.
DomyÊli∏em si´ – mahometanka.
Wracamy do pociàgu i jemy ten dar biednej kobieciny, która ze szczerego serca podzieli∏a si´ z nami mo˝e ostatkiem
zapasu. Nazajutrz wczesnym rankiem przyje˝d˝amy do Orenburga – Czka∏owa. Do dziÊ nie wiem, czy stacja nazywa∏a si´
Orenburg, a miasto Czka∏ow, czy odwrotnie. Orenburg to
miasto zwiàzane z dziejami polskich nieprawomyÊlnych za
batiuszki cara. Jako niepewny element, wymagajàcy nadzoru,
odbywali tutaj s∏u˝b´ wojskowà. Wysiadamy, idziemy na
prze∏adowany dworzec. Znów masa uciekinierów. Spotykamy Polaka w mundurze. Mówi nam, ˝e do Buzu∏uku nas nie
puszczà, jest pe∏ny, trzeba by∏o wysiàÊç w Saratowie, bo w pobliskim Tatiszczewie formuje si´ 5 dywizja piechoty. Radzi
jechaç do odleg∏ego o 1200 km Taszkientu. Siadamy na peronie i rozwa˝amy, co czyniç. Decydujemy si´ na Taszkient. [...]
W koƒcu pierwszej dekady grudnia pani Haneczka (Hanka
Ordonówna – przyp. red.) da∏a nam znaç, ˝e odchodzi transport do Buzu∏uku i ˝e dla nas sà trzy zarezerwowane miejsca.
PojechaliÊmy i bez przeszkód, w dzieƒ po odjeêdzie Naczelnego Wodza, zameldowaliÊmy si´ w trójk´ w kompanii szkolnej, której dowódcà by∏ kpt. Jerzy Emir-Hassan. ByliÊmy nareszcie w Polskim Wojsku. [...]

N

Fot. Agnieszka Boruszkowska
Wieniec od ˝o∏nierzy gen. Andersa sk∏adajà (od prawej): Romuald
Pistl, Edmund Brzozowski, Kazimierz Kielesiƒski, Marian Mula, Jakub Hryniewicki, Ostatni Prezydent RP na Uchodêstwie Ryszard Kaczorowski, Jerzy Meyer, Tadeusz Czerkawski – w asyÊcie komendanta
Garnizonu Warszawa p∏k. Kazimierza Gilarskiego

pocz´∏o si´ formowanie jednostek Polskich Si∏ Zbrojnych
w ZSRR pod dowództwem gen. W∏adys∏awa Andersa.
23 sierpnia br. weterani zebrali si´ przed Grobem Nieznanego ˚o∏nierza, by uczciç 65. rocznic´ tamtych wydarzeƒ.
Po Apelu Poleg∏ych i salwie honorowej wieƒce i wiàzanki
kwiatów na p∏ycie Grobu Nieznanego ˚o∏nierza z∏o˝yli
m.in. ˝o∏nierze Armii gen. W∏. Andersa z Ostatnim Prezydentem RP na Uchodêstwie Ryszardem Kaczorowskim,
przedstawiciele Prezydenta RP, Senatu, Prezesa Rady Ministrów i Ministerstwa Obrony Narodowej, Kapitu∏y Orderu Wojennego Virtuti Militari z Kanclerzem Orderu, gen.
bryg. Stanis∏awem Na∏´cz -Komornickim; kierownik Urz´du do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Ja nusz Krupski z doradcà – dr. Janem Stanis∏awem Ciecha nowskim; delegacja Federacji Âwiatowej Stowarzyszenia
Polskich Kombatantów z prezesem SPK w Kraju W∏adys∏a wem Matkowskim oraz Zwiàzku Inwalidów Wojennych RP
z prezesem Marianem Kazubskim i Stowarzyszenia Klub
Przyjació∏, Szkó∏ i Organizacji „Monte Cassino” z prezes
Marià Szczepaniec .
A.B.
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_________________
Fragmenty wspomnieƒ Tadeusza Mieczys∏awa Czerkawskiego „by∏em
˝o∏nierzem genera∏a Andersa”, Instytut Wydawniczy Pax, Warszawa 1991
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Z ˝ycia polskich kombatantów za granicà

Republika Po∏udniowej Afryki

Nasze obchody przetrwajà
odejÊcie ostatniego uczestnika Lotów...
(Historia obchodów lotów nad Warszaw´ w Johannesburgu)
Do dziÊ powszechnie uwa˝ano, ˝e obchody zapoczàtkowane zosta∏y w 1948 r. przez formujàce si´ wtedy polskie organizacje. Wed∏ug ostatnio uzyskanych informacji okazuje si´, ˝e po raz pierwszy by∏y wspominane w gronie Polaków i powracajàcych lotników ju˝ w 1945 r. Rok póêniej (1946) organizatorami obchodów byli panowie Kneblewski oraz porucznik Wies∏aw Szymkowiak, by∏y cichociemny. Liczba osób
uros∏a wówczas do ok. 100. W roku 1947, uwa˝anym do niedawna za dat´ pierwszych obchodów, odby∏a si´ pierwsza parada wojskowa pod Cenotaphem z udzia∏em lotnictwa i miejscowych w∏adz z burmistrzem na czele. Parad´ zakoƒczono sk∏adaniem wieƒców oraz przelotem samolotów SAAF.
rekursorem polskich organizacji w RPA
by∏ Zwiàzek Inwalidów Wojennych za∏o˝ony w 1945 r. Trwa∏ on a˝ do 1948 r., kiedy to odby∏o si´ zebranie za∏o˝ycielskie Zwiàzku Osadników Polskich w RPA. Jego pierwszym prezesem wybrany zosta∏ Franciszek Socha-Paprocki – w II Rzeczpospolitej dzia∏acz
spo∏eczny oraz zdemobilizowany kapitan
Wojska Polskiego. Nowo powsta∏y Zwiàzek
bardzo aktywnie w∏àczy∏ si´ w organizacj´ obchodów rocznicy Lotów... wraz z powsta∏ymi
póêniej: Stowarzyszeniem Kombatantów i Ko∏em Lotników Polskich. W 1963 r. prezesem
Komitetu obchodów zosta∏ rtm. Zygmunt Fudakowski, by∏y adiutant gen. W∏adys∏awa Sikorskiego. Prowadzi∏ on Komitet przez 31 lat.
Zygmunt ∏àczy∏ w swojej osobie rzetelnoÊç
d˝entelmena II Rzeczypospolitej z urokiem
cz∏owieka o Êwiatowych manierach. Trudno
by∏o znaleêç lepszego przedstawiciela i rzecznika Polonii dla tak wa˝nych kontaktów
z miejscowym Êwiatem militarno-biznesowym.
Obchody rocznicy Lotów... tradycyjnie organizowane sà w pierwszà lub drugà sobot´
wrzeÊnia. Poczàtkowo odbywa∏y si´ w trzech
cz´Êciach: Msza Âwi´ta w katedrze Chrystusa
Króla, sk∏adanie wieƒców przed Pomnikiem
Nieznanego ˚o∏nierza (Cenotaph) w centrum miasta oraz akademia i przyj´cie w Klubie Polskim zlokalizowanym wtedy w S. A.
Akademii Kultury w Auckland Park. Nabo˝eƒstwo, b´dàce pierwszym elementem obchodów, odprawiane jest co drugi rok na
zmian´ pomi´dzy katolikami i protestantami.
Od 1981 r., po wybudowaniu przez Poloni´
i miejscowych przyjació∏ Pomnika Ofiar Katynia, program obchodów zosta∏ cz´Êciowo
zmieniony. Nabo˝eƒstwo i sk∏adanie wieƒców na wolnym powietrzu przeniesiono
przed nowo ods∏oni´ty pomnik, zlokalizowny
w pi´knym parku w dzielnicy Melrose.
W 1984 r. przypad∏a 40. rocznica Lotów.
Szczególnym wydarzeniem by∏a wizyta
w RPA kapitana AK – Bronis∏awa Kowalskiego, który jeszcze w czasach w∏adzy komunistycznej nie tylko samodzielnie wzniós∏
pomnik ku czci lotników RPA w miejscowoÊci Michalin k. Warszawy, ale równie˝ wielokrotnie naprawia∏ szkody dokonane za sprawà niech´tnej w∏adzy komunistycznej. Po-
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mnik ten zlokalizowany jest w lesie, w miejscu katastrofy zestrzelonego Liberatora KG
939 „A”, z którego w ostatniej chwili zdo∏a∏
wyskoczyç na spadochronie kapitan Jack
van Eyssen oraz kilku cz∏onków za∏ogi. Niestety polegli: sier˝anci Mayes i Hudson postrzeleni w samolocie oraz por. George Hamilton, który za póêno otworzy∏ spadochron.
Miejscowa dru˝yna skautów przybra∏a imi´
por. Hamiltona jako swojego patrona.
W 1989 r. podj´liÊmy decyzj´ o rozbudowie
Pomnika Ofiar Katynia, akceptujàc 8-letnià
tradycj´ odbywajàcych si´ tam obchodów.
Chodzi∏o o upami´tnienie godziny chwa∏y
lotnictwa RPA oraz bohatertwa ˝o∏nierzy
Powstania Warszawskiego.
Szczególnie radosne by∏y obchody w 1991 r.,
kiedy to po raz pierwszy wzià∏ w nich udzia∏
przedstawiciel wolnej Polski – ambasador
Stanis∏aw Cieniuch.
W 1994 r. przypad∏a 50. rocznica Lotów.
Wszyscy pozostali przy ˝yciu uczestnicy lotów
zrzutowych zaproszeni zostali do Warszawy.
W odpowiedzi na apel harcerzy z Michalina
oraz dzi´ki zaanga˝owaniu polskich artystów
i biznesmenów, którzy poprzednio odwiedzili
RPA w czerwcu 2001 r., zorganizowaliÊmy
w Warszawie koncert pod tytu∏em „ArtyÊci
Warszawy – lotnikom RPA”. Chodzi∏o
o wsparcie funduszy na odnowienie pomnika
w Michalinie. Dzi´ki pomocy Andrzeja Ludwikowskiego z Borowskich Kopalni Granitu
odnowiono pomnik w Michalinie oraz wykonano posadzk´. Pu∏kownik Dirkie Nel i pastor
Bryan Jones reprezentowali lotników RPA
w podró˝y do Warszawy, Krakowa i Myszyƒca.
W 2002 r. rodzina nasza wzbogaci∏a si´
o bratni „Alpine 44 Club”. Klub ten, bardzo
dynamiczny, sk∏ada si´ z rodzin poleg∏ych
lotników RPA oraz mieszkaƒców doliny Po
we W∏oszech. Ich obchody upami´tniajà
paêdziernikowà katastrof´ w Alpach w∏oskich, w której zgin´∏o 48 lotników po∏udniowoafrykanskich. Dywizjon 31, do którego nale˝eli, poniós∏ poprzednio wielkie straty
w akcji zrzutowej dla Powstania Warszawskiego. G∏ównymi organizatorami z po∏udniowoafrykaƒskiej strony sà ma∏˝eƒstwa
Glena i Barbary Brownrigg oraz Jean i Martina Urry. W∏oskà stron´ stanowià zaÊ przed-

stawiciele spo∏ecznoÊci miasteczka Ostana:
Giuseppe Barbero i Osvaldo Ferrato.
Rok 2004 to okràg∏a rocznica 60 lat od Powstania i Lotów. Dzi´ki pomocy Ambasady
RP, konsula Mariana Barka oraz otrzymanego
wsparcia od Senatu RP zaplanowaliÊmy uroczystoÊç na du˝o szerszà skal´. Lista goÊci honorowych sk∏ada∏a si´ z: gen. bryg. Jerzego
Kurczewskiego – reprezentujàcego Prezydenta RP, Juliusza Goj∏o, p.o. chargé d’affaires
Ambasady RP, konsula Mariana Barka, Jeremiego Bartosiewicza – konsula handlowego,
gen. dyw. Carlo Gagiano – reprezentanta szefa si∏ zbrojnych RPA oraz szefa lotnictwa RPA,
doradców wojskowych paƒstw NATO, genera∏ów miejscowego lotnictwa – Antona Krieglera, Derricka Page oraz Fransa Labuschagne,
przedstawicieli Zwiàzku Powstaƒców Warszawskich: prezesa gen. bryg. Zbigniewa Âcibor-Rylskiego oraz wiceprezesa Edmunda Baranowskiego, pozosta∏ych przy ˝yciu lotników
RPA: Dirkie Nela – by∏ego dowódcy dywizjonu 31 SAAF, Johna Colmana, Erica Winchestera, Freda Austina, Bryana Jonesa, Boba
Steela, synów gen. dyw. Jimmy’ego Durranta
by∏ego dowódcy 205 grupy bombowej RAF,
Alistera Williamsa – syna Jimmy’ego Williamsa by∏ego dowódcy 2. skrzyd∏a SAAF, Stanis∏awa Czuby, reprezentanta polskich kombatantów w RPA, lokalnych uczestników Powstania
– Miry Sobczyk, Danuty Celinskiej i Stefana
Olszewskiego. W sk∏ad Honorowego Komitetu weszli równie˝ nieprzybyli z kraju abp gen.
dyw. S∏awoj Leszek G∏ódê, Marsza∏ek Longin
Pastusiak oraz – wówczas – prezydent Warszawy Lech Kaczyƒski. Na zakoƒczenie uroczystoÊci gen. bryg. J. Kurczewski udekorowa∏ pastora Bryana Jonesa – Krzy˝em Oficerskim
Orderu Zas∏ugi Rzeczypospolitej Polskiej.
Krzy˝ Kawalerski Orderu Zas∏ugi Rzeczypospolitej Polskiej otrzymali: por. Fred Austin,
p∏k Ron Haywood oraz Stefan Matthews
– prezes po∏udniowoafrykaƒsko-polskiej izby
handlowej. Z∏ote Krzy˝e Zas∏ugi otrzymali:
Muriel Bates – wieloletni sekretarz komitetu
obchodów, Jadwiga Cort oraz mjr Peter
McLean – cz∏onkowie komitetu, Stefan Olszewski – uczestnik Powstania oraz cz∏onkowie
Zarzàdu Stowarzyszenia Techników Polskich
w RPA, wspierajàcy obchody od wielu lat – Ka-
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Warszawa
rol Go∏da, Marek ¸y˝wa, Antoni Turek oraz
Antoni Urban. Podarki w formie okolicznoÊciowych srebrnych spinek, pamiàtkowej monety oraz honorowego cz∏onkostwa Zwiàzku
Powstaƒców Warszawskich otrzymali pozostali
przy ˝yciu lotnicy 2. skrzyd∏a SAAF, tj.: kpt. F.
N. Murray, por. W. F. Austin, ppor. R. C. W.
Burgess, por. J. R. Colman, por. D. Goldschmidt, por. B. D. Jones, por. B. H. Mitchell, por.
H. C. D. Steel, ppor. L. E. D. Winchester oraz
p∏k Dirkie Nel, podczas wojny dowódca 31 Dywizjonu SAAF. Podarki w formie z∏otego or∏a
z emblematem 60-lecia otrzyma∏y panie z kó∏ka paƒ polskich (przez ostatnie 9 lat przygotowujàce obiad na obchody). W sk∏ad ko∏a wchodzà: Natalie Jelonek, Danusia Sawa, Ala Rendecka, Ela Kiepas, Ela Kuhn, Genia Malinowska oraz Ewa Krzakowska (primo voto Chojnacka) oraz Krystyna Romanowicz. Upominki
w formie srebrnego or∏a dla paƒ lub spinek dla
panów otrzymali: Ula Urban, Agata Rendecka, Ewa Clayton, Jean McLean, Margie Keaton, dr Romuald Sadowski, Stefan Marek,
Dave Dwyer, Wacek Simmonds, Marek Bark,
Antoni Urban, Stanis∏aw Czuba, Bogdan Janiszyn oraz genera∏owie lotnictwa RPA.
OpublikowaliÊmy ksià˝k´ zatytu∏owanà
„Warsaw Flights Commemorations – Johannesburg 1945-2004”. Ksià˝ka ta zawiera
(po raz pierwszy w historii) kompletnà list´
poleg∏ych w akcji pomocy Powstaniu Warszawskiemu tj. SAAF, RAF, USAAF oraz
polskich lotników z Dywizjonu 1586 do zadaƒ specjalnych. (...)
W 2005 r. przypad∏o 60-lecie zakoƒczenia
II wojny Êwiatowej. Uznajàc, ˝e zakoƒczenie
wojny nie przynios∏o nam upragnionej wolnoÊci – ani termin, ani program obchodów
nie podkreÊli∏ daty 8 maja 1945 r. – skoncentrowaliÊmy si´ na szlakach bojowych ˝o∏nierza polskiego w tej wojnie, podkreÊlajàc braterstwo broni z lotnikami SAAF. Nabo˝eƒstwo, tym razem ekumeniczne, prowadzone
by∏o przez ksi´dza infu∏ata dr. Jana Jaworskiego, pastora Bryana Jonesa – podczas wojny nawigatora Liberatora zestrzelonego przy
lotnisku Ok´cie w Warszawie oraz rabina
Yosefa Hechta. W muzeum kontynuowaliÊmy akademi´. Na wst´pie ambasador RP
Romuald Szuniewicz trafnie podkreÊli∏ straty
spo∏eczeƒstwa polskiego w wyniku mordu katyƒskiego. Nast´pnie gen. dyw. Dan Mofokeng oczyta∏ pos∏anie dowódzcy si∏ zbrojnych
RPA. G∏ównym mówcà by∏ Robin Petersen,
zi´ç pastora Jonesa. Swoje bardzo emocjonalne przemówienie opar∏ g∏ównie o materia∏y ksià˝ek „Sprawa honoru” oraz „Przechodniu powiedz Polsce…”. (...)
Obecny komitet sk∏ada si´ z wielu osób,
wÊród nich wielu Po∏udniowoafrykaƒczyków.
Muriel Bates – honorowy sekretarz jest jednym z najd∏u˝ej pracujàcych cz∏onków Komitetu. (...) Jej niepohamowany entuzjazm
w pracy zdecydowanie kompensuje drobne
k∏opoty. Ron Haywood zakoƒczy∏ karier´ szefa korporacji i z wielkà werwà ponownie w∏àczy∏ si´ w codzienne prace Komitetu. Jego
atrybutem sà znajomoÊci w tzw. „korytarzach
w∏adzy” oraz wspania∏a znajomoÊç etykiety.
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Stanis∏aw Czuba, by∏y prezes Kombatantów
(marynarz zdobyty dla lotnictwa), od wielu lat
organizuje flagi i nag∏oÊnienie. Stefan Mathews wykonuje zdj´cia i prezentuje albumy
dla Muzeum Lotnictwa w Valhalla ko∏o Pretorii. Obecnie przejà∏ funkcj´ prezesa Polskich
Kombatantów (oddzia∏ w Johannesburgu).
Z pomocà przychodzi nam równie˝ Bogdan
Janiszyn – in˝ynier zajmujàcy si´ sprawami nag∏oÊnienia. Peter McLean, szkockiego pochodzenia, choç reprezentujàcy RAF, poza doradztwem oraz dekorowaniem sali dba o kontakt z kobziarzami. Od pi´ciu bowiem lat zaprzyjaênieni Szkoci grajà na kobzach hymny
narodowe oraz lament na Apel Poleg∏ych.
Szczególnie wzruszajàce sà tony Mazurka Dàbrowskiego, bardzo trudne do zagrania na tym
prostym instrumencie. Kpt. Dave Dwyer jest
∏àcznikiem z dowództwem lotnictwa, zajmuje
si´ dostojnikami przybywajàcymi na obchody.
Ksiàdz infu∏at dr Jan Jaworski od lat reprezentuje katolicki obrz´d nabo˝eƒstw. W m∏odoÊci
jako kleryk doÊwiadczy∏ ˝ycia pod niemieckà
okupacjà, by∏ Êwiadkiem lotów zrzutowych
w czasie Powstania. Jest autorem artyku∏u p.t.
„By∏em wtedy w Warszawie”. Wacek Simmonds (Szymaƒski) pracuje w Aero Travel Tours i dzi´ki wsparciu dyrektora dr. Romualda
Sadowskiego przyjmuje zg∏oszenia na przyj´cia. Jest to by∏y ˝o∏nierz Brygady Kresowej,
który w 1944 r. walczy∏ pod Monte Cassino
oraz w 1939 r. jako kadet stawia∏ czo∏o sowieckim oddzia∏om atakujàcym Grodno. Tomasz
Kuhn, wykszta∏cony w Anglii, prowadzi grup´
tanecznà „Orze∏ Bia∏y”, prezentujàcà na przyj´ciach wspania∏ego poloneza. Aubrey van der
Bijl jest ∏àcznikiem z miejscowymi organizacjami kombatanckimi oraz doradcà w sprawach
historycznych. Zbigniew Dziembowski, by∏y
przedstawiciel niepodleg∏ego rzàdu w Londynie, wykona∏ prac´ badawczà zwiàzanà z przygotowaniem listy poleg∏ych lotników. Jurek
Sadowski wraz z Witoldem Bryszewskim drukujà zaproszenia na obchody. Stefan Marek
zajmuje si´ organizacjà zgromadzeƒ przed pomnikiem. Barem zajmujà si´ cz∏onkowie Zarzàdu Stowarzyszenia Techników Polskich
w sk∏adzie: Andrzej Marek, Karol Go∏da, Antoni Urban oraz Jacek Turek. Marek ¸y˝wa
organizuje sk∏adanie wieƒców. Antek Urban
stworzy∏ popularnà stron´ internetowà Komitetu. Krystyna Romanowicz wraz z ko∏em paƒ
praktycznie ratuje Komitet od zag∏ady finansowej. Ich ci´˝ka praca oszcz´dza wiele wydatków na zawodowych restauratorów, które finansowo za∏amywa∏y poprzedni Komitet.
Pomimo wielu burz, emocji oraz obiektywnych trudnoÊci, z pewnoÊcià jesteÊmy w stanie
dotrzymaç przyrzeczenia, ˝e obchody przetrwajà odejÊcie ostatniego uczestnika Lotów.
Wnioskujàc jednak z entuzjazmu „Alpine 44
Club” oraz serdecznego wsparcia zarówno patriotycznych Polaków, jak i Po∏udniowoafrykaƒczyków – szanse na dalszà dzia∏alnoÊc wyglàdàjà dobrze.
Andrzej ROMANOWICZ
prezes Komitetu Obchodów
Lotów nad Warszaw´
Johannesburg – wrzesieƒ 2006

Lotnicy
z Afryki Po∏udniowej

W

ysi∏ek waszego lotnictwa
umo˝liwi∏ nam dalszà walk´.
Walczàca Warszawa Êle bohaterskim lotnikom s∏owa podzi´ki i uznania.
Przed poleg∏ymi za∏ogami chylimy czo∏a.

Adresatami tej szyfrowanej depeszy,
wys∏anej przez dowódc´ AK do Sztabu
Naczelnego Wodza 16 sierpnia 1944 r.,
byli tak˝e lotnicy po∏udniowoafrykaƒscy,
latajàcy ze zrzutami do ogarni´tej walkami polskiej stolicy. Sà bohaterami ksià˝ki
Neila Orpena „Lotnicy ’44. Na pomoc
Warszawie”. Autor, historyk z Afryki Po∏udniowej, zmar∏y przed kilku laty, opisuje t´ wyjàtkowà misj´ po∏udniowoafrykaƒskich, brytyjskich i polskich si∏ powietrznych. Lotnicy z Afryki Po∏udniowej
byli ochotnikami. Lecieli tysiàce kilometrów, ryzykujàc ˝ycie, by wesprzeç walczàcych Powstaƒców, dostarczajàc im ˝ywnoÊç, broƒ, medykamenty. Wielu pilotów
nie wróci∏o, tak jak za∏oga Liberatora KG
836, stràconego na ulicy Miodowej.
Publikacja zawiera unikatowe materia∏y
archiwalne, zdj´cia pilotów i maszyn, kopie meldunków, dane techniczne i schematy bombowca Liberator 24. Wprowadzenie napisa∏ Piotr C. Âliwowski.
Promocja ksià˝ki odby∏a si´ 3 sierpnia
br. w Muzeum Powstania Warszawskiego,
w sali pod Liberatorem. GoÊçmi specjalnymi byli: Ambasador RPA w Polsce pani
Fébé Potgieter-Gqubule oraz dowódca
dywizjonu 31 SAAF p∏k Dirk U. Nel i ˝o∏nierz dywizjonu pastor por. Bryan D. Jones, którzy dzielili si´ swoimi wspomnieniami i przemyÊleniami. Obecny by∏ tak˝e
Kajetan Bieniecki, autor ksià˝ek o lotnictwie w czasie II wojny Êwiatowej.
Na zakoƒczenie zosta∏ pokazany film
dokumentalny z 1994 r. „Powstaƒczy
Krzy˝ Po∏udnia” w re˝yserii Ma∏gorzaty
Maruszkin i Marka Maldisa.
W dyskusji Powstaƒcy podkreÊlali, jak
wielkie znaczenie moralne mia∏y dla nich
zrzuty. Maria Stypu∏kowska -Chojecka
„Kama” powiedzia∏a: by∏ to pot´˝ny zastrzyk optymizmu, gdy s∏yszeliÊmy w górze warkot samolotów czuliÊmy, ˝e nie jesteÊmy sami.
Ewa ZIÓ¸KOWSKA
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Ogólnopolski Zlot „Synów Pu∏ku”

Podsumowanie dzia∏alnoÊci
i plany na przysz∏oÊç

rej omówiono dzia∏alnoÊç za ostatni rok
oraz nakreÊlono zadania na najbli˝szy
okres. Ustalono, ˝e Zlot Jubileuszowy
odb´dzie si´ w 2008 r. w Warszawie.
Efektem naszej dzia∏alnoÊci w ciàgu
W dniach 23-25 sierpnia br. by∏em uczestnikiem Ogólnopolskie- ostatnich lat jest m.in. kilka pozycji ksià˝go Zlotu „Synów Pu∏ku” w Opolu. Wzi´∏o w nim udzia∏ 125 kowych, dotyczàcych „Synów Pu∏ku”.
Obecnie nasza kole˝anka Gra˝yna Kisiecz∏onków Ârodowiska „Synów Pu∏ku”.
l-Sojda, pedagog z pow. cz´stochowskiepierwszym dniu Zlotu dele- Sempka, Zdzis∏aw Ciesielski, Stanis∏aw go, pisze prac´ doktorskà z historii „Sygaci spotkali si´ z przedstawi- Biskup, Edward Kublik, Wanda Dym- nów i Córek Pu∏ku”. Cennych merytocielami w∏adz: Bogdanem czak Domini , Henryk ¸agodzki , rycznie porad udzieli∏ jej kmdr prof. JóTomaszkiem – wojewodà opolskim, Edward HadryÊ , Krystyna Sempka , zef Czerwiƒski, a grono moich kolegów
Grzegorzem Kubatem – marsza∏kiem Wies∏aw Newecki, Stanis∏awa G´siarz i kole˝anek przekaza∏o materia∏y z ró˝województwa opolskiego, Januszem i Maciek Maksymowicz.
nych ugrupowaƒ kombatanckich. B´dzie
Kwiatkowskim – wicepreto jeszcze jedna dodatkozydentem Opola oraz
wa cegie∏ka dorobku do
Leszkiem
Darowskim
skarbnicy naszej komba– zast´pcà kuratora oÊwiatanckiej organizacji.
ty w Opolu. Szczególnie
Przed rokiem ods∏oniliserdecznie powitaliÊmy
Êmy tak˝e tablic´ pamiàtdowódc´ 10 Opolskiej
kowà ku czci poleg∏ych
Brygady Logistycznej im.
Synów i Córek Pu∏ku, jap∏k. Piotra Wysockiego,
ko najm∏odszych obroƒgen. bryg. Romana Klecha
ców Ojczyzny, umieszi towarzyszàce mu osoby.
czonà w Katedrze PoloProgram Zlotu by∏ barwej Wojska Polskiego
dzo bogaty. Podczas jego
w Warszawie.
trwania m.in. pojechaliUczestnicy Zlotu spoFot. M. Maksymowicz tkali si´ te˝ z przedstawiÊmy do Brzegu i goÊciliÊmy
w 1 Brzeskiej Brygadzie 23 sierpnia br. – uczestnicy Ogólnopolskiego Zlotu „Synów Pu∏ku” w Opolu przed cielami miejscowej prasy.
Klubem Garnizonowym
Saperów im. T. KoÊciuszki,
W efekcie w „Nowej Tryktórà dowodzi p∏k Zbi - Fot. M. Maksymowicz
bunie Opolskiej” ukaza∏
gniew Wójt. W obu brygasi´ tekst o najm∏odszych
dach odbyliÊmy spotkania
˝o∏nierzach II wojny
pokoleƒ – z ˝o∏nierzami
Êwiatowej, oparty na hipe∏niàcymi s∏u˝b´ zasadstoriach ˝ycia „Synów
niczà.
Pu∏ku”.
Z wielkim wzruszeniem
Wszyscy
uczestnicy
zwiedziliÊmy by∏y obóz
Zlotu mi∏o wspominajà
jeƒców wojennych w ¸ampobyt w Opolu, Brzegu
binowicach, dziÊ Centrali innych miejscach. Nalene Muzeum Jeƒców Wo˝à si´ tu s∏owa najwy˝szejennych, gdzie z∏o˝ono
go uznania dla p∏k. Stefana Szelki, prezesa ZKRP
kwiaty przed pomnikiem
Martyrologii Jeƒców Woi BWP woj. opolskiego za
Uroczyste z∏o˝enie wieƒców i wiàzanek kwiatów w kwaterze kombatanckiej na
jennych.
tak wspania∏à organizacmentarzu w Opolu
W nast´pnym dniu pojecj´, przygotowanie i przePodczas Zlotu mia∏em przyjemnoÊç bieg Zlotu. Z zadowoleniem, nie czujàc
chaliÊmy na Gór´ Âwi´tej Anny, aby
zwiedziç wspania∏y klasztor, amfiteatr odczytaç przes∏anie prezesa Zarzàdu zm´czenia, rozjechaliÊmy si´ do doi Muzeum Czynu Powstaƒczego, gdzie G∏ównego ZKRP i BWP, gen. dyw. Wa- mów.
przed pomnikiem z∏o˝ono wieniec c∏awa Szklarskiego , skierowane do
p∏k Stanis∏aw ÂWIERCZEWSKI
z bia∏o-czerwonych kwiatów. Delegacji uczestników spotkania. W czasie trwawiceprzewodniczàcy
przewodniczy∏ kmdr prof. Józef Czer- nia Zlotu odby∏o si´ tak˝e posiedzenie
Rady Krajowej
wiƒski, cz∏onkami byli: Jan Ryszard Rady Krajowej „Synów Pu∏ku”, na któ„Synów Pu∏ku”

W
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Sybiracy pami´tajà

UroczystoÊci patriotyczno-religijne
w Bia∏ymstoku

6

wrzeÊnia br. zosta∏o dokonane ods∏oni´cie i poÊwi´cenie Krzy˝a Pami´ci
i Wdzi´cznoÊci na Górze Krzy˝y w Sanktuarium w Âwi´tej Wodzie k. Bia∏egostoku. W uroczystoÊci wzi´li udzia∏: wicemarsza∏kowie Senatu
– Krzysztof Putra i Maciej P∏a˝yƒski, prezydent miasta Bia∏ystok
– Ryszard Tur. Wspólnà modlitw´ od Sybiraków i m∏odych odmówili harcerze i uczennice Szko∏y Podstawowej
nr 4 im. Sybiraków
w Bia∏ymstoku. W uroczystoÊci uczestniczy∏a licznie m∏odzie˝
szkolna, harcerze z kraju i zagranicy. Na
uroczystoÊci z zagranicy przyjecha∏y 204
osoby, w tym 130 osób – to m∏odzie˝
szkolna. PoÊwi´cenia pomnika dokona∏
ks. bp. Edward Ozorowski, administrator
archidiecezji bia∏ostockiej.

VI Marsz ˚ywej Pami´ci

Polskiego Sybiru

7

wrzeÊnia br., jak co roku od szeÊciu lat,
ulicami Bia∏egostoku przeszed∏ VI ju˝
Marsz ˚ywej Pami´ci Polskiego Sybiru.
Wzi´∏o w nim udzia∏ ponad 8 tys. uczestników z Polski i zagranicy, w tym 6,5 tys.
m∏odzie˝y szkolnej i ZHP, 274 poczty
sztandarowe, 203 osoby z Litwy, Bia∏orusi i Ukrainy.
W Marszu uczestniczyli przedstawiciele
w∏adz centralnych, wicemarsza∏ek Senatu
Krzysztof Putra, przedstawiciel Premiera
RP Micha∏ Dozorczyk. Urzàd do Spraw
Kombatantów i Osób Represjonowanych
reprezentowa∏ kierownik Urz´du, minister Janusz Krupski, który wyg∏osi∏ okolicznoÊciowe przemówienie. W∏adze wo-

jewództwa podlaskiego reprezentowali:
wojewoda podlaski Jan Dobrzyƒski
i przewodniczàcy sejmiku – Zbigniew
Krzywicki, uczestniczy∏ te˝ prezydent Bia∏egostoku – Ryszard Tur wraz z zast´pcami. Licznie
przybyli
przedstawiciele w∏adz
wojskowych, Stra˝y Granicznej, s∏u˝by
penitencjar- Wystàpienie okolicznoÊciowe
nej, stowa- wyg∏osi∏ prezes Zarzàdu G∏ówr z y s z e ƒ nego Zwiàzku Sybiraków, Takombatanc- deusz Chwiedê
kich i organizacji spo∏ecznych.
Aktywnie uczestniczyli ˝o∏nierze i har- W marszu udzia∏ wzi´∏o ponad
cerze, wy- 8 tys. osób, w tym 6,5 tys. m∏os t a w i a j à c dzie˝y szkolnej i harcerskiej
oraz 203 osoby z Litwy, Bia∏owarty przy rusi i Ukrainy
pomnikach,
kompania
honorowa
ze sztandarami. Apelem PoleLicznie przybili Sybiracy z krag∏ych, salwà ju i zagranicy
honorowà,
z∏o˝eniem wieƒców i wiàzanek kwiatów,
zapaleniem zniczy – zakoƒczy∏a si´ wspania∏a uroczystoÊç patriotyczno-religijna;
prawdziwa lekcja prawdy historycznej
o Polskiej Golgocie Wschodu.
Tadeusz CHWIEDè
prezes Zarzàdu G∏ównego
Zwiàzku Sybiraków

[...] Marsz ˚ywej Pami´ci Polskiego Sybiru to czas nie tylko wspomnieƒ, ale i g∏´bokiej refleksji nad tragicznà historià naszego narodu, to czas zadumy, to czas przypomnienia, jak w duchu wiary w Boga pozwala∏ przetrwaç krzy˝yk, medalik, obrazek Êwi´ty, ró˝aniec, modlitewnik i goràca, szczera, b∏agalna modlitwa do Boga.
ProsiliÊmy Boga o jedno! Bo˝e, pozwól nam wróciç do Polski, do naszej ukochanej,
wyt´sknionej i upragnionej Ojczyzny – do naszych domów. Oby ju˝ nigdy nie zasz∏a potrzeba zanoszenia takiej b∏agalnej modlitwy w∏aÊnie, dlatego organizujemy ten Marsz
˚ywej Pami´ci Polskiego Sybiru. Kierujàc si´ podstawowà zasadà Zwiàzku Sybiraków:
Pami´ç zmar∏ym – ˝yjàcym pojednanie. Przypomnienie tych straszliwych zbrodni, tych
niewyobra˝alnych cierpieƒ, jakich doznaliÊmy na zes∏aniu nie mo˝e byç rozdrapywaniem zagojonych ju˝ ran, ma s∏u˝yç przebaczeniu, pojednaniu i zgodzie. Zgodnie z nauczaniem Ojca Âwi´tego Jana Paw∏a II, który mówi∏: – Ka˝demu cz∏owiekowi dobrej
woli pragnàcemu budowaç niestrudzenie nowà cywilizacj´ mi∏oÊci powtarzam – Przebacz, a zaznasz spokoju. [...]
[Fragment wystàpienia prezesa ZG Zwiàzku Sybiraków Tadeusza Chwiedzia,
wyg∏oszonego podczasVI Marszu ˚ywej Pami´ci Polskiego Sybiru.]

KOMBATANT 2006 nr 10

Ciàg dalszy ze str. 12
im. Papie˝a Jana Paw∏a II, z udzia∏em Kompanii Honorowej 11 Pu∏ku ¸àcznoÊci i pocztów sztandarowych.
UroczystoÊci zakoƒczy∏y: salwa honorowa i z∏o˝enie
wieƒców przed Pomnikiem Wdzi´cznoÊci przez delegacje w∏adz miasta i powiatu, wojska, rzemieÊlników
i Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego. Prezydent Wejherowa – Krzysztof Hildebrandt spotka∏ si´ nast´pnie
w ratuszu z grupà kombatantów.
8 maja w Poznaniu, w Cytadeli uczczono 61. rocznic´ zwyci´stwa nad faszystowskimi Niemcami. Podczas uroczystoÊci referat o udziale Polaków w walce
o wolnoÊç i niepodleg∏oÊç Polski oraz poniesione
straty zaprezentowa∏ dowódca Garnizonu, p∏k Wojciech Reszka. Konsul Federacji Rosyjskiej w Poznaniu
W∏adimir Kuzniecow przypomnia∏ wysi∏ek wojenny
narodów Europy i Êwiata, w tym ˝o∏nierzy Wojska
Polskiego, a mjr Jerzy Wojsym-Antoniewicz – uczestnik walk o Monte Cassino – przedstawi∏ dzia∏ania
2 Korpusu Polskiego. Po przemówieniach delegacje
w∏adz, wojska, kombatantów i in. z∏o˝y∏y wieƒce
przed obeliskiem Armii Radzieckiej, w kwaterze Polaków uczestniczàcych w walkach o zdobycie Cytadeli
i w kwaterze ˝o∏nierzy alianckich. W uroczystoÊci
uczestniczy∏a te˝ goszczàca w Poznaniu delegacja
oficerów – weteranów Armii Czerwonej, którzy walczyli w ró˝nych formacjach na terenie Polski.
8 maja w Kostrzynie ko∏o Poznania, w ramach obchodów 61. rocznicy zakoƒczenia II wojny Êwiatowej
w Europie odby∏o si´ uroczyste zebranie Ko∏a ZKRP
i BWP z udzia∏em w∏adz i delegacji m∏odzie˝y. Po wystàpieniu prezesa Ko∏a Franciszka Adamczaka i referacie Kazimierza Matyska o tradycjach patriotycznych
Kostrzyna – por. Lucjan Kosterkiewicz, sekretarz Zarzàdu Okr´gowego ZKRP i BWP, odznaczy∏ sztandar
Ko∏a ZKRP i BWP w Kostrzynie Odznakà „Za Zas∏ugi
dla ZKRP i BWP”. Nast´pnie rodzina lotnika Józefa
Pr´dkowskiego, w obecnoÊci burmistrza Kostrzyna
Paw∏a Iwaƒskiego, przekaza∏a do Izby Pami´ci Ziemi
Kostrzyƒskiej pamiàtki po zmar∏ym. Po projekcji filmu
o 1 Dywizji Pancernej gen. St. Maczka wystàpili: chór
seniora „Z∏ota Jesieƒ” i m∏odzie˝ miejscowej szko∏y
podstawowej. UroczystoÊci zakoƒczy∏o z∏o˝enie kwiatów przed pomnikiem i Msza Êw. w koÊciele farnym.
9 maja w Monachium, na cmentarzu Perlacher Forst odby∏a si´ uroczystoÊç zorganizowana przez Konsulat Generalny RP w Monachium z okazji 61. rocznicy zakoƒczenia II wojny Êwiatowej w Europie. Po ceremonii z∏o˝enia wieƒców przed pomnikiem, upami´tniajàcym
1129 osób pozbawionych ojczyzny („displaced person”), pochodzàcych z 12 krajów (w tym z Polski), Konsul Generalny RP w Monachium Wac∏aw Oleksy wyg∏osi∏ okolicznoÊciowe przemówienie, w którym przypomnia∏ m.in. ogrom strat narodu polskiego, poniesionych
w II wojnie Êwiatowej oraz fakt, ˝e kapitulacja III Rzeszy
i rozgromienie faszyzmu sta∏o si´ dla Polski i wielu
paƒstw poczàtkiem utraty ich suwerennoÊci. Na zakoƒczenie uroczystoÊci odby∏a si´ modlitwa ekumeniczna
za zmar∏ych i ofiary wojny z udzia∏em duchownych ró˝nych wyznaƒ, w tym m.in. ksi´˝y z Polskiej Misji Katolickiej w Monachium. W uroczystoÊci udzia∏ wzi´li m.in.
przedstawiciele parlamentu i rzàdu bawarskiego, w∏adz
miejskich, korpusu dyplomatycznego oraz Polonii. Po
uroczystoÊci zaproszone delegacje odwiedzi∏y kwater´
z grobami dziewi´ciu polskich ˝o∏nierzy, spoczywajàcych na cmentarzu Perlacher Forst, gdzie delegacja Konsulatu Generalnego z∏o˝y∏a wieniec i zapali∏a znicze.
Oprac. A.B.
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Z nades∏anej korespondencji
Warszawa, 19.08.2006
Redakcja KOMBATANT
Urzàd do Spraw Kombatantów
i Osób Represjonowanych
Organizacja nasza otrzyma∏a list od Pani
Jadwigi Usowicz z Mielnika, który wzruszy∏
nas bardzo, zmusi∏ do refleksji oraz do podzielenia si´ naszymi przemyÊleniami z innymi.
Od kilku lat dzia∏a w Warszawie Fundacja „Pami´tamy”. Dzia∏acze tej Fundacji
starajà si´ upami´tniaç histori´ ludzi dzia∏ajàcych w II Konspiracji. Z Ich inicjatywy,
przy wspó∏udziale w∏adz terenowych oraz
wielu innych osób powsta∏y pomniki dowódców Zgrupowaƒ i Oddzia∏ów partyzanckich: „Zagoƒczyka” w Radomiu; „¸upaszki”, „Huzara”, „M∏ota” w Siedlcach;
„Zapory” w Lublinie oraz „Ognia” w Zakopanem.
Ponadto od dwóch lat dzia∏acze Fundacji
skoncentrowali swojà przepi´knà inicjatyw´ na tak zwanym terenie. W ma∏ych miejscowoÊciach, wsiach, miasteczkach przypominajà walk´ i Êmierç zwyk∏ych ˝o∏nierzy
5 i 6 Brygady Wileƒskiej, ˝o∏nierzy ROAK,
WiN, którzy swojà walk´ z komunizmem
kontynuowali cz´sto po Êmierci swoich dowódców. W roku 2005 ods∏oni´to pomniki
˝o∏nierzy „M∏ota”, „¸upaszki”, „Huzara”
w Perlejewie, Wyroz´bach, Borychowie
i Kie∏piƒcu. W roku bie˝àcym w Jab∏onnie
Lackiej, Czajach i Mielniku, a wi´c tam,
gdzie Ci ˝o∏nierze padli w walce, tam skàd
pochodzili, gdzie wszyscy Im wspó∏czeÊni
znali Ich osobiÊcie, gdzie do dnia dzisiejszego mieszkajà Ich rodziny.
To, ˝e z inicjatywy Fundacji w uroczystoÊciach tych biorà udzia∏: Marek Jurek
– Marsza∏ek Sejmu; Mariusz Kamiƒski
– minister CBA, Janusz Krupski – kierownik Urz´du ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych; s´dzia Bogus∏aw Nizieƒski; pos∏owie, senatorowie, w∏adze lokalne
– uÊwiadamia mieszkaƒcom tych miejscowoÊci, ˝e Êmierç Ich bliskich w walce o wolnà Polsk´ jest doceniana i we w∏aÊciwy sposób honorowana.
Niema∏y trud w upowszechnianiu historii

walk w tych okolicach wk∏adajà Panowie:
K. Krajewski i T. ¸abuszewski z warszawskiego IPN, którzy w oparciu o materia∏y
dowodowe opracowujà broszury dotyczàce
danej uroczystoÊci.
Najwi´kszà zas∏ug´ w pracy Fundacji „Pami´tamy” ma naszym zdaniem prezes, mecenas Grzegorz Wàsowski. Jako adwokat
nie jest zwiàzany zawodowo z krzewieniem

rubie˝y i jak wa˝na jest dla Nich pami´ç
o Tych, co walczyli i zgin´li.
Waldemar KRUSZY¡SKI
prezes Obwodu Warszawa
Zrzeszenia „WolnoÊç i Niezawis∏oÊç”

*
Mielnik, dn. 6 sierpnia 2006

Szanowny Panie Waldemarze!

Mielnik, 23 lipca 2006 r. Jadwiga Usowicz
sk∏ada kwiaty przed pomnikiem podczas uroczystoÊci patriotycznej

wiedzy i pami´ci o Tych, co walczyli i polegli. Dlatego za jego prac´, cz´sto kosztem
spraw osobistych, za:
– znalezienie architektów, którzy opracowujà projekty i wykonujà pomniki;
– trafianie do sponsorów finansujàcych poszczególne uroczystoÊci;
– zmobilizowanie wojewódzkich, powiatowych i miejscowych w∏adz samorzàdowych;
– w∏àczenie do tych dzia∏aƒ ks. biskupa
i miejscowych ksi´˝y;
– zaanga˝owanie prawie ca∏ej miejscowej
ludnoÊci
nale˝à mu si´ s∏owa najwy˝szego podzi´kowania.
DoceniliÊmy dzia∏alnoÊç Fundacji „Pami´tamy” i w roku ubieg∏ym na uroczystym
zebraniu, w przeddzieƒ Âwi´ta 11 Listopada, wr´czyliÊmy Panom: Grzegorzowi Wàsowskiemu, Mariuszowi Kamiƒskiemu i Kazimierzowi Krajewskiemu Krzy˝e WiN – jako honorowe odznaczenie dla osób upami´tniajàcych walk´ II Konspiracji.
List Pani J. Usowicz, uczestniczki uroczystoÊci w dniu 23.07 br. w Mielniku sprawi∏
nam ogromnà radoÊç i uzmys∏owi∏, jak wielkimi patriotami sà mieszkaƒcy wschodnich

Otrzyma∏am zdj´cia z patriotycznej uroczystoÊci w Mielniku, sk∏adam najserdeczniejsze
podzi´kowanie Panu za przes∏anie zdj´ç.
Dzi´kuj´ Fundacji „Pami´tamy” oraz
Wszystkim z serca. Dzi´kuj´ za uczestnictwo w tej zorganizowanej uroczystoÊci patriotycznej w Mielniku, [wszystkim] którzy
z∏o˝yli ho∏d tym, co oddali ˝ycie umi∏owanej
Ojczyênie.
Kim jestem? Otó˝ jestem Polkà z krwi
i koÊci. Pochodz´ z patriotycznej rodziny
polskiej. To mój dziadek w czasach zaboru
carskiego dwukrotnie jeêdzi∏ do Petersburga i uzyska∏ zezwolenie na budow´ Êwiàtyni,
w której w Mielniku odbywa∏y si´ te w∏aÊnie
patriotyczne uroczystoÊci.
Od dwóch lat jestem po wypadku, straci∏am w∏adz´ w nodze. Ale dzi´kuj´ Bogu, ˝e
mog∏am iÊç z balkonikiem i z∏o˝yç ho∏d
i kwiaty tym, co oddali ˝ycie, by moje dzieci, wnukowie i 2 ma∏e prawnuczki mog∏y ˝yç
w wolnej Ojczyênie. M∏ode lata sp´dzi∏am
w niewoli. Wiem, co znaczy straciç rodzin´
i Ojczyzn´. Prze˝y∏am wielkà t´sknot´ za
Ojczyznà i rodzinà, nie straci∏am s∏ów (Bóg,
Honor i Ojczyzna), które by∏y jako motto
mojego ˝ycia. Wiek mojego pokolenia skazany by∏ na niewol´, cierpienie i ciernistà
drog´ ˝ycia. Mój mà˝ by∏ w AK, w Ludowej
Polsce nie mieliÊmy uznania.
Na pamiàtk´ zrobi∏am Panu w dowód
wdzi´cznoÊci t´ ma∏à serwetk´, którà przesy∏am (po wypadku tylko robi´ serwetki).
Przesy∏am serdeczne pozdrowienia Panu
oraz Paƒskiej rodzinie, kolegom Pana z organizacji WiN i Fundacji „Pami´tamy”. ˚ycz´ sukcesów w pracy patriotycznej, zdrowia
i pomyÊlnoÊci.
Z wyrazami szacunku
Jadwiga USOWICZ

KOMUNIKAT
Urzàd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych informuje, ˝e osoby posiadajàce uprawnienia kombatanckie, znajdujàce si´ w trudnej sytuacji materialnej na skutek powodzi – mogà ubiegaç si´ o jednorazowà pomoc finansowà ze Êrodków
Paƒstwowego Funduszu Kombatantów.
Podanie o pomoc finansowà powinno zawieraç:
– proÊb´ kombatanta lub innej osoby uprawnionej o udzielenie pomocy
– kserokopi´ zaÊwiadczenia o uprawnieniach kombatanckich albo o uprawnieniach wdowy lub wdowca po kombatancie;
– zaÊwiadczenie z urz´du gminy lub miasta, bàdê te˝ jednostki Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej o stratach poniesionych w wyniku powodzi.
Dokumenty nale˝y przysy∏aç na adres:
Urzàd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych
ul. Wspólna 2/4
00-926 Warszawa
Dodatkowe informacje pod nr telefonu: 0-22 661 86 70
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Forum dyskusyjne

Nasi wspaniali Jubilaci

Polemika z: „Czas porozumieç si´...”

Por. Franciszek Mazurowski

Intencje szlachetne,
ale zbyt odleg∏e od rzeczywistoÊci...

Jubileusz 100-lecia ˝o∏nierza Armii Krajowej

W

sierpniowym numerze „Kombatanta” ukaza∏ si´ tekst
Bronis∏awa Troƒskiego, nawo∏ujàcy do porozumienia
si´ wszystkich organizacji kombatanckich w imi´ dà˝enia do
kszta∏towania lepszej Polski. Autor podpisuje wprawdzie jednoosobowo swojà publikacj´, ale z podkreÊlenia swoich funkcji i u˝ycia zwrotu „my, powstaƒcy warszawscy” nale˝y rozumieç, ˝e chce przedstawiç poglàdy wszystkich cz∏onków
Zwiàzku Powstaƒców Warszawskich – i nie tylko. Tymczasem ZPW jest kombatanckim stowarzyszeniem uczestników
jednej bitwy, w której udzia∏ brali tak cz∏onkowie NSZ, PAL
i AL, jak i ˝o∏nierze AK, Ludowego Wojska Polskiego czy
lotnicy brytyjscy i po∏udniowoafrykaƒscy. Wspomnienia
wspólnej walki stanowià podstawowy element ich spoistoÊci
organizacyjnej, co jest logiczne i zrozumia∏e. Ale nie chce mi
si´ wierzyç, ˝e wszyscy cz∏onkowie ZPW prezentujà jednakowe poglàdy polityczne i jednakowy obraz idealnej Polski.
Zw∏aszcza obcokrajowcy.
Intencje Troƒskiego mo˝na zaliczyç do szlachetnych, ale sà
zbyt odleg∏e od rzeczywistoÊci, aby mog∏y byç spe∏nione.
Przede wszystkim w wyniku powa˝nych ró˝nic politycznych,
jakie dzielà Êrodowiska kombatanckie. Jakiego porozumienia
mo˝na oczekiwaç, gdy w oficjalnym biuletynie cz∏onków AL
ukazujà si´ teksty g∏oszàce z uporem k∏amliwe oceny wydarzeƒ z okresu naszej konspiracyjnej walki, oceny powielajàce
„prawdy” z czasów PRL.
Drugim wa˝nym elementem rozwa˝aƒ jest zasada, respektowana w wi´kszoÊci organizacji akowskich, aby w imi´ wewn´trznej spoistoÊci organizacyjnej nie anga˝owaç si´ w aktualne walki polityczne, a skoncentrowaç si´ na respektowaniu idei, które nam przyÊwieca∏y. Tymi ideami by∏y: wolnoÊç,
niepodleg∏oÊç, suwerennoÊç i demokracja. Wiadomo, ˝e
w ramach akcji scaleniowej ˝o∏nierzami Armii Krajowej stawali si´ cz∏onkowie Narodowej Demokracji, Stronnictwa
Pracy, Stronnictwa Ludowego czy PPS WRN, a wi´c ludzie
o ró˝nych poglàdach politycznych.
Jak˝e cz´sto trudnoÊci porozumiewania si´ wywo∏ane sà
osobistymi niech´ciami mi´dzy cz∏onkami zarzàdów niektórych organizacji. Ludzka to sprawa, mamy bowiem ró˝ne
charaktery, których ju˝ na staroÊç nie zmienimy.
I w∏aÊnie te ogólne problemy kombatanckiego Êrodowiska
powinny – moim zdaniem – zdominowaç nasze poczynania.
Ze smutkiem bowiem mo˝na skonstatowaç, ˝e realizacja
konstytucyjnego zapisu o roztaczaniu przez paƒstwo szczególnej opieki nad kombatantami nie mo˝e ograniczaç si´ do
nadawania orderów i stopni wojskowych. Mi∏e to, ale nie zastàpi opieki socjalnej i zdrowotnej.
Realnego wp∏ywu na bie˝àce uk∏ady polityczne w kraju ju˝
nie osiàgniemy. Paƒstwem rzàdzà m∏odzi ludzie, tak jak potrafià, lepiej lub gorzej. I znów, przy okazji kolejnych wyborów – w celu pozyskania g∏osów – b´dà nas zapewniaç o ch´ci niesienia nam pomocy. Mo˝e w ramach poprawek Konstytucji przeredagujà równie˝ artyku∏ 19, ale póki jeszcze istnieje, przypominajmy im jego tekst. Mo˝e poskutkuje...
Jan KREUSCH
˝o∏nierz AK
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czasie II wojny Êwiatowej
walczy∏ w szeregach Armii
Krajowej, za co w styczniu 1945 r.
zosta∏ aresztowany przez NKWD
i wywieziony do ∏agru na terenie
ZSRR, skàd powróci∏ w 1947 r.
8 paêdziernika br. mieszkajàcy
w Skrwilnie Franciszek Mazurow- W pierwszym rz´dzie drugi od lewej
ski obchodzi 100. urodziny. Otrzy- Jubilat – por. Franciszek Mazurowma∏ równie˝ w tym roku awans na ski; obok po prawej prezes Ko∏a
wy˝szy stopieƒ wojskowy.
Gminnego ZKRP i BWP w RypiZ tej okazji, z inicjatywy wójta nie por. Tadeusz Gutkowski i kogminy Skrwilno Kazimierza Sta- mendant WKU w Brodnicy pp∏k
wickiego oraz komendanta Woj- Ambro˝y Brzozowski
skowej Komendy Uzupe∏nieƒ
w Brodnicy pp∏k. Ambro˝ego Brzozowskiego 21 kwietnia br. w domu
Jubilata odby∏a si´ uroczystoÊç, podczas której Franciszkowi Mazurowskiemu wr´czono akt mianowania na stopieƒ porucznika oraz pamiàtkowà szabl´.
W uroczystoÊci wzi´li tak˝e udzia∏ m.in.: prezes Ko∏a Gminnego
ZKRP i BWP w Rypinie i przewodniczàcy Rady ds. Kombatantów przy
StaroÊcie Powiatowym w Rypinie Tadeusz Gutkowski, cz∏onkowie Ko∏a Gminnego ZKRP i BWP w Skrwilnie z prezesem Janem Marcinkowskim, poczet sztandarowy miejscowej szko∏y, a tak˝e liczni zaproszeni
goÊcie i cz∏onkowie rodziny.
Tadeusz GUTKOWSKI
prezes Ko∏a Gminnego
ZKRP i BWP w Rypinie

W

Pp∏k Kazimierz Krauze,
ps. „Warzecki”, „Kumiel”

90. urodziny ˝o∏nierza AK,
wi´ênia sowieckich ∏agrów
i komunistycznego re˝ymu
sierpnia br. pp∏k Kazimierz Krauze obchodzi∏ 90. urodziny. Urodzi∏ si´ w 1916 r. w Lipowcu na Ukrainie. S∏u˝b´ wojskowà odby∏ w Dywizyjnym Kursie Podchorà˝ych Rezerwy przy 76 pp
w Grodnie, po czym wstàpi∏ do Szko∏y Podchorà˝ych Piechoty
w Komorowie. W kampanii wrzeÊniowej walczy∏ w 1 Pu∏ku Piechoty Obrony Pragi. Po kapitulacji stolicy przedosta∏ si´ na Wileƒszczyzn´. W lipcu 1941 r. wstàpi∏ do ZWZ. Do grudnia 1942 r. by∏ ˝o∏nierzem w plutonie Os∏ony V Odcinka „Wachlarza”. Od stycznia
1943 r. dowódca 26 Odcinka Dywersyjno-Partyzanckiego, a nast´pnie od marca 1944 r. dowódca tzw. Oddzia∏u LeÊnego Nr 85 AK.
W maju 1944 r. objà∏ dowództwo 24 Partyzanckiej Brygady AK
„DryÊwiaty”. W lipcu 1944 r. zosta∏ aresztowany przez Armi´ Czerwonà. Wi´ziony w ∏agrach: Ka∏uga, Riazaƒ, Diagilewo, Czerepowiec, BrzeÊç; wróci∏ do kraju w kwietniu 1948 r. W paêdzierniku
1950 r. aresztowany przez UB w Olsztynie i skazany na 8 lat wi´zienia, z którego zwolniono go 23 stycznia 1955 r. 20 lipca 1988 r. zosta∏ zrehabilitowany. Odznaczony m.in.: Krzy˝em Srebrnym Orderu Wojennego Virtuti Militari, Krzy˝em Armii Krajowej, Krzy˝em
Partyzanckim, Z∏otym Krzy˝em Zas∏ugi, Medalem „Za udzia∏
w Wojnie Obronnej 1939 r.”, Z∏otym Medalem „Opiekun Miejsc
Pami´ci Narodowej”.
Na podst. mat. nades∏anych przez
W∏adys∏awa KONIUSZEWSKIEGO
prezesa Ko∏a ÂZ˚AK w K´trzynie
i Mariana SIELAWO
sekretarza Ko∏a ÂZ˚AK w K´trzynie

1

Szanownym Jubilatom
najserdeczniejsze ˝yczenia i gratulacje
sk∏ada Redakcja „Kombatanta”
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Szczecin

Poszukujemy

Za danin´ krwi...

Wi´zieƒ stalagów

czerwca 2006 r.
w Szczecinie Zwiàzek Inwalidów Wojennych
RP Okr´g Szczeciƒski obradowa∏ na swoim plenarnym posiedzeniu, zorganizowanym w siedzibie
i przy wspó∏udziale 3 Pu∏- 30 czerwca br. – uczestnicy plenarnego
ku Przeciwlotniczego. posiedzenia Zwiàzku Inwalidów WoW spotkaniu udzia∏ wzi´li jennych RP Okr´g Szczeciƒski
zaproszeni goÊcie, m.in. wojewoda zachodniopomorski Robert Krupowicz, pe∏nomocnik wojewody ds. kombatantów p∏k
Lech Jakóbowski, prezydent Szczecina Marian Jurczyk, ks. biskup Jan Stefan Ga∏ecki, prezes Zarzàdu G∏ównego Zwiàzku
Inwalidów Wojennych RP Marian Kazubski, cz∏onek ZG
ZIW RP Edward Kowalski, prezesi Zarzàdów Oddzia∏ów
ZIW RP Okr´gu Szczeciƒskiego, cz∏onkowie Zwiàzku.
Prezes ZO ZIW RP pp∏k Stanis∏aw Kimszal podzi´kowa∏
wszystkim za przybycie i poprosi∏ o odÊpiewanie hymnu Rzeczypospolitej Polskiej, a nast´pnie uczczenie minutà ciszy
wszystkich zmar∏ych cz∏onków Zwiàzku. (...)
Nast´pnie prezes ZG ZIW RP Marian Kazubski wr´czy∏
wojewodzie zachodniopomorskiemu Robertowi Krupowiczowi medal „Nike”. Zosta∏y wr´czone dyplomy uznania dla: dowódcy 2 Pu∏ku Artylerii p∏k. Andrzeja Kupisa, szefa sztabu
p∏k. Zbigniewa Su∏kowskiego, mjr. Leszka Dembka z 3 Pu∏ku
Przeciwlotniczego, lekarzom Irenie Skorynko, Izabeli Schweiger, literatowi Tadeuszowi Zwilnian Grabowskiemu. (...)
Prezes ZG ZIW RP Marian Kazubski poinformowa∏, ˝e
z uprawnieƒ ustawy z 2004 r. obecnie korzysta 110 tys. inwalidów, osób represjonowanych i wdów po zmar∏ych inwalidach wojennych. Ograniczenia w przywilejach dokonywa∏y
w∏adze ju˝ od 1997 r., ale pomimo trudnoÊci w negocjowaniu
Zarzàd G∏ówny ZIW RP walczy o przywrócenie nabytych ju˝
praw. Omówiono wiele spraw dotyczàcych zdrowia i opieki
nad cz∏onkami Zwiàzku z ministrem zdrowia. W dalszej cz´Êci swego wystàpienia prezes Zarzàdu G∏ównego przypomnia∏, ˝e za trzy lata nasz Zwiàzek b´dzie obchodzi∏ 90-lecie
powstania. Prezydent RP przyjà∏ patronat nad uroczystoÊcià.
(...) Stanis∏aw Kimszal omówi∏ dzia∏alnoÊç Zwiàzku, m.in.
poinformowa∏ zebranych, ˝e funkcj´ prezesa pe∏ni ju˝ 26 lat,
mówi∏ te˝ o sprawach nurtujàcych Êrodowisko inwalidów wojennych: – Jest nas coraz mniej, organizacja si´ kurczy, bowiem Êrednia wieku naszych cz∏onków to 82 lata. Mam nadziej´, ˝e rzàdzàcy naprawià krzywd´, której doznali inwalidzi wojenni, a ludziom, którzy walczyli o wolnoÊç Ojczyzny,
za danin´ krwi nale˝y si´ szacunek i uznanie. (...)
Marianna KOWALIK

rzeglàdajàc strony internetowe Waszego czasopisma natrafi∏am na artyku∏
o Stanis∏awie Lubaƒskim
(„Kombatant” 2004 r. nr 10),
który podczas niewoli przebywa∏ w Stalagu IX-C. Ponad rok temu rozpocz´∏am
poszukiwania Êladów mojego stryja – Stanis∏awa Milichowicza (pochodzi∏ z miejscowoÊci Ostrów Krupski
pow. Krasnystaw, woj. lubelskie), w Wojsku Polskim
podczas II wojny Êwiatowej.
Wiadomo mi, ˝e stryj w poczàtkach wojny zg∏osi∏ si´
do sztabu wojskowego w mieÊcie Che∏m, woj. lubelskie, i zosta∏ przydzielony do piechoty. W wyniku przeprowadzonej
przez mnie kwerendy ustali∏am, ˝e stryj dosta∏ si´ do niewoli
i zosta∏ osadzony w Stalagu XI-A, a w styczniu 1940 r. przekazany do Stalagu IX-C. Wiem te˝, ˝e by∏ zatrudniony w gospodarstwie rolnym w miejscowoÊci Suhl w Turyngii. Trudno
dziÊ, po kilkudziesi´ciu latach, odnaleêç jakiekolwiek Êlady
z tamtego okresu, dlatego bardzo ucieszy∏am si´ czytajàc artyku∏ o panu Lubaƒskim. Byç mo˝e ˝yjà jeszcze Êwiadkowie
tamtych wydarzeƒ, którzy pami´tajà i znali mojego stryja,
którzy mogliby udzieliç mi wi´cej informacji, np. o jego szlaku bojowym. Mój stryj zmar∏, ale ja chcia∏abym jego osob´
i zwiàzek z WP ocaliç od zapomnienia.
Prosi∏abym tak˝e o pomoc w umiejscowieniu Stalagu XI-A
i IX-C. Czy Stalag IX-C to obóz w Altengrabow?
Nadmieniam, ˝e nazwisko stryja mo˝e mieç brzmienie Milidowicz albo Melechowicz.
Adres do korespondencji:
Agnieszka Hasiec
Krasne 32B/13
22-172 Paw∏ów
e-mail: agnieszkahasiec@op.pl
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Informujemy

Zmiana adresu
dniem 23 maja br. siedziby Ogólnopolskiego Zwiàzku
˚o∏nierzy Batalionów Ch∏opskich, Zarzàdu Wojewódzkiego i ko∏a oraz redakcji „˚ywià i Bronià” przeniesione zosta∏y z ul. Grzybowskiej 4 na ul. Kopernika 36/40, pok. 406,
00-924 Warszawa; numer telefonu: (022) 620-67-31
lub (022) 620-02-51, wew. 406.

Z

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 4200 egz.
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Zakopane

Kraków, Kielce

Przywracamy Go
do panteonu bohaterów
narodowej sprawy...

Âladami legionistów

Nie zawsze by∏o ∏atwo byç synem „Ognia”, ale zawsze by∏em
dumny z tego, ˝e nim jestem – podkreÊli∏ Zbigniew KuraÊ, syn
mjr. Józefa Kurasia ps. „Orze∏”, „Ogieƒ”. Dla upami´tnienia
„Ognia” i Jego ˝o∏nierzy Prezydent RP Lech Kaczyƒski 13 sierpnia br. ods∏oni∏ pomnik w Zakopanem.

U

Fot. Agnieszka Boruszkowska

Delegacje z∏o˝y∏y wieƒce i wiàzanki kwiatów
przed pomnikiem mjr. Józefa Kurasia
„Ognia” w obecnoÊci prezydenta RP Lecha
Kaczyƒskiego

NajÊwi´tszej Rodziny na Krupówkach.
W homilii bp. A. Ma∏ysiak z naciskiem
podkreÊli∏, ˝e od Józefa Kurasia „Ognia”,
walczàcego z okupantem hitlerowskim
i re˝imem komunistycznym, winniÊmy
uczyç si´ ofiary dla Ojczyzny.
Po Mszy Êw. uczestnicy ceremonii: Prezydent RP Lech Kaczyƒski, parlamentarzyÊci, przedstawiciele w∏adz paƒstwowych
i samorzàdowych, instytucji i organizacji,
kompania honorowa i orkiestra Stra˝y
Granicznej oraz kombatanci ze Êrodowisk
niepodleg∏oÊciowych z pocztami sztandarowymi przeszli na ul. KoÊciuszki, przed
pomnik Józefa Kurasia i jego ˝o∏nierzy.
Pomnik – kurhan usypany z górskich kamieni zwieƒczony rzeêbà or∏a, wyryto na
nim nazwiska mjr. Józefa Kurasia i partyzantów z jego oddzia∏ów, którzy zgin´li
w latach 1943-1950 – ods∏onili Prezydent
RP Lech Kaczyƒski i syn „Ognia” Zbigniew KuraÊ.
PoÊwi´cenia pomnika dokona∏ bp Albin
Ma∏ysiak. Nast´pnie odczytano list Marsza∏ka Sejmu Marka Jurka, w którym przypomnia∏ on, ˝e: (...) po Êmierci „Ognia”
i rozbiciu jego oddzia∏u komuniÊci zadbali
o to, by nie zosta∏ po nim ˝aden Êlad, nawet grób, który móg∏by staç si´ miejscem
manifestacji antykomunistycznych. On
sam sta∏ si´ przedmiotem kampanii
oszczerstw, które mia∏y zniszczyç prawd´
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o jego walce, rozproszyç jego legend´ i zas∏u˝onà dobrà s∏aw´. (...)
Andrzej Przewoênik, Sekretarz Rady
Ochrony Pami´ci Walk i M´czeƒstwa, mówi∏: – KtoÊ, kto
nie pozna historii „Ognia”, nie zrozumie historii
Polski tamtych
czasów.
Po Apelu
Poleg∏ych i salwie honorowej
delegacje z∏o˝y∏y wieƒce
i wiàzanki
Pomnik „Ognia” i jego pokwiatów przed leg∏ych ˝o∏nierzy w Zakopapomnikiem. nem. Na monumencie znaW
imieniu laz∏y si´ s∏owa Zbigniewa
Urz´du
do Herberta: „Nie dajmy zgiSpraw Komba- nàç poleg∏ym”
tantów i Osób Represjonowanych wieniec
z∏o˝yli: dyrektor generalny Andrzej Bida
i doradca kierownika Urz´du dr Jan Stanis∏aw Ciechanowski.
***
Józef KuraÊ urodzi∏ si´ w 1915 r.
w Waksmundzie na Podhalu. W kampanii
wrzeÊniowej walczy∏ jako ˝o∏nierz 1 Pu∏ku
Strzelców Podhalaƒskich. Od listopada
1939 r. dzia∏a∏ w konspiracji. Od 1940 r.
w Konfederacji Tatrzaƒskiej dowodzi∏ oddzia∏em bojowym, po rozwiàzaniu Konfederacji walczy∏ w AK. W czerwcu 1943 r.
hitlerowcy zamordowali jego ˝on´, ma∏ego synka i ojca – po tej tragedii zmieni∏
pseudonim z „Orze∏” na „Ogieƒ”.
W 1944 r. nawiàza∏ wspó∏prac´ z partyzantkà sowieckà i AL. W marcu 1945 r.
zosta∏ szefem Urz´du Bezpieczeƒstwa
Publicznego w Nowym Targu, ale ju˝ trzy
tygodnie póêniej wróci∏ do partyzantki,
aby walczyç „o Polsk´ bez komunistów”.
21 lutego 1947 r. zosta∏ schwytany przez
grup´ operacyjnà KBW w Ostrowsku.
Dzieƒ póêniej zmar∏. Do dziÊ nie wiadomo, gdzie zosta∏ pochowany.
A.B.
Fot. Agnieszka Boruszkowska

roczystoÊç przed pomnikiem
„Ognia” poprzedzi∏a Msza Êw.
pod przewodnictwem biskupa Albina Ma∏ysiaka z Krakowa w koÊciele p.w.

Marsza∏ka
Pi∏sudskiego
arsz Szlakiem I Kompanii Kadrowej Strzelców Marsza∏ka Józefa
Pi∏sudskiego 6 sierpnia br. wyruszy∏
z krakowskich Oleandrów ju˝ po raz 41.
W tym roku odby∏ si´ pod patronatem
Ostatniego Prezydenta RP na Uchodêstwie Ryszarda Kaczorowskiego oraz
honorowym patronatem Prezydenta
RP Lecha Kaczyƒskiego.

M

Fot. Agnieszka Boruszkowska
Wieniec przed Pomnikiem Czynu Legionowego w Kielcach sk∏adajà (od lewej): prezes Obwodu Warszawa Zrzeszenia „WolnoÊç i Niezawis∏oÊç” i sekretarz Rady ds. Kombatantów
i Osób Represjonowanych Waldemar Kruszyƒski, dyrektor generalny UdSKiOR Andrzej Bida, doradca kierownika Urz´du dr Jan Stanis∏aw Ciechanowski i wicedyrektor Departamentu Wojskowego p∏k Wies∏aw Misztal

Âladami 160 m∏odych ˝o∏nierzy, którzy w 1914 r. bili si´ o niepodleg∏oÊç
Polski, przesz∏o 450 osób – w tym cz∏onkowie Zwiàzku Strzeleckiego „Strzelec”, harcerze, m∏odzie˝ ze szkó∏ noszàcych imi´ Marsza∏ka Józefa Pi∏sudskiego, ˝o∏nierze z jednostek dziedziczàcych tradycje legionowe, m∏odzie˝ z Litwy i Ukrainy. Po pokonaniu 160 km
uczestnicy Marszu dotarli do Kielc,
gdzie delegacje z∏o˝y∏y kwiaty na mogi∏ach legionistów na Cmentarzu Wojskowym. Marsz zakoƒczy∏y uroczystoÊci
przed Pomnikiem Czynu Legionowego,
z udzia∏em przedstawicieli w∏adz paƒstwowych i samorzàdowych oraz kombatanckich pocztów sztandarowych.
Delegacje, m.in. wojewody Êwi´tokrzyskiego, wojska, Zwiàzku Strzeleckiego
i Zwiàzku Pi∏sudczyków z∏o˝y∏y kwiaty
przed pomnikiem. Odznaczenia najlepszym uczestnikom Marszu wr´czy∏
gen. bryg. Antoni Heda-Szary.
A.B.
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Bohaterowie Polskiego Paƒstwa Podziemnego

Walczyli i oddali ˝ycie za innych

W historii ˚erechowej – jak w soczewce
skupi∏y si´ losy Rzeczypospolitej
pod okupacjà niemieckà...
a uroczystoÊç mia∏a wyjàtkowy charakter. 13 wrzeÊnia 2006 r. we wsi
˚erechowa (gmina ¸´ki Szlacheckie) ko∏o Piotrkowa Trybunalskiego,
w obecnoÊci g∏ównych bohaterów wydarzeƒ, ods∏oni´ty zosta∏ i poÊwi´cony pomnik upami´tniajàcy akcj´ zrzutu cichociemnych i zaopatrzenia dla Armii Krajowej, spalenie przez Niemców w akcji odwetowej wsi ˚erechowa oraz zamordowanie jej dziewi´ciu mieszkaƒców.
W akcji zrzutu cichociemnych nocà z 10
na 11 maja 1944 r. uczestniczy∏o 6 skoczków spadochronowych: ppor. Kazimierz
Bernaczyk-S∏oƒski ps. „Rango”, ppor.
Zdzis∏aw Straszyƒski ps. „Meteor”, który
na sta∏e mieszka w Melbourne w Australii
(obaj panowie przybyli na uroczystoÊç
w ˚erechowej) oraz mieszkajàcy obecnie
w USA ppor. Stanis∏aw Niedba∏-Mostwin
ps. „Bask”, a w Wlk. Brytanii – ppor. Zygmunt Ulm ps. Szybki”. Pozostali dwaj
skoczkowie z ekipy nie ˝yjà: kpt. Bohdan
Kwiatkowski ps. „Lewar” oraz ppor. Jan
Bienias ps. „Osterba”, który zginà∏ w Powstaniu Warszawskim. Zostali dostarczeni
przez polskà za∏og´ Liberatora EV 978 R
pod dowództwem kpt. naw. W∏adys∏awa
Krywdy, zrzutu materia∏owego dokona∏a
tak˝e polska za∏oga Halifaxa JP 252 nD
pod dowództwem mjr naw. Eugeniusza
Arciuszkiewicza. Oczekujàcy na zrzut oddzia∏ AK „Burza” 9 maja 1944 r. pod wsià
˚erechowa stoczy∏ walk´ z Niemcami i zlikwidowa∏ oddzia∏ ˝andarmerii. W odwecie
niemieccy okupanci 10 maja 1944 r. spalili
˚erechow´ i zamordowali dziewi´ciu jej
mieszkaƒców.
Pan Kazimierz Bernaczyk-S∏oƒski
(„Rango”), którego podczas uroczystoÊci
zapyta∏am o refleksje, jakie nasuwajà mu
si´ dzisiaj, po 62 latach od tamtych wydarzeƒ, powiedzia∏: – Dawniej nie by∏o mowy
o upami´tnieniu naszej akcji. A przecie˝
spoÊród wszystkich 316 cichociemnych zosta∏o nas ju˝ tylko siedemnastu, z czego
dziesi´ciu na sta∏e mieszka za granicà. Dopiero dzisiaj jesteÊmy w tej szcz´Êliwej sytuacji, ˝e mo˝emy to zrobiç...
Po Mszy Êw., którà poprowadzi∏ ks. p∏k
Józef Srogosz – wikariusz Biskupa Polo-
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wego Wojska Polskiego – uroczystego ods∏oni´cia kamiennego obelisku z tablicà
upami´tniajàcà nazwiska uczestników akcji i pomordowanych mieszkaƒców ˚erechowej dokonali doradca Prezydenta RP
Jan Olszewski oraz kierownik Urz´du do
Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Janusz Krupski. Obecni byli tak˝e
m.in. szef Wojewódzkiego Sztabu
Wojskowego w Warszawie gen. bryg. Ryszard Jab∏oƒski, marsza∏ek województwa
∏ódzkiego Stanis∏aw Witaszczyk, dr Jan
Stanis∏aw Ciechanowski – doradca kierownika UdSKiOR, starosta powiatu
piotrkowskiego – Stanis∏aw Cuba∏a, Marek ¸ukaniuk – pe∏nomocnik Towarzystwa
Opieki nad Archiwum Instytutu
Literackiego w Pary˝u. Licznie przybyli
kombatanci, poczty sztandarowe, m∏odzie˝ oraz okoliczni mieszkaƒcy, wÊród
których byli tak˝e Êwiadkowie wydarzeƒ
i cz∏onkowie rodzin pomordowanych.
W imieniu Prezydenta RP Lecha Kaczyƒskiego – doradca Prezydenta RP Jan
Olszewski wr´czy∏ bohaterom tamtych wydarzeƒ – oficerom Armii Krajowej – Krzy˝e Komandorskie Orderu Odrodzenia
Polski. Orderami odznaczeni zostali: Kazimierz Bernaczyk-S∏oƒski – cichociemny,
Stanis∏aw Burza-Karliƒski – dowódca AK
w Podokr´gu Piotrków Trybunalski, Zdzis∏aw Straszyƒski – cichociemny.
Doradca Prezydenta RP Jan Olszewski
odczyta∏ list Prezydenta RP do uczestników i organizatorów uroczystoÊci, w którym pad∏y m.in. s∏owa:
[...] Wielka historia narodów sk∏ada si´
z tysi´cy drobnych zdarzeƒ. GdybyÊmy
chcieli przedstawiç nieznajàcemu naszych
dziejów przybyszowi tragiczne, a zarazem
bohaterskie lata II wojny Êwiatowej na ziemiach polskich, to wystarczy∏oby zaprosiç
go tutaj, do ˚erechowej, i opowiedzieç
o wypadkach z maja 1944 roku. Silne oddzia∏y partyzanckie Armii Krajowej, ofiarnie i lojalnie wspierane przez miejscowà
ludnoÊç; pilotowane przez polskich lotników samoloty, dokonujàce zrzutów broni
i innych materia∏ów dla walczàcego podziemia oraz skoczków spadochronowych
– cichociemnych dla wzmocnienia kadry

Fot. Ewa Dumin
To dzi´ki wielkiemu zaanga˝owaniu przewodniczàcego G∏ównej Komisji Rewizyjnej
ÂZ˚AK por. Jerzego Kacperczyka (pierwszy od
lewej) powsta∏ ten pomnik. Obok niego stojà:
doradca Prezydenta RP Jan Olszewski oraz
prezes ZG Stowarzyszenia Polskich Kombatantów Obroƒców Ojczyzny Maciej Krokos
Fot. Ewa Dumin

Uroczyste z∏o˝enie wieƒców. Od lewej stojà:
zast´pca prezesa IPN Maria Dmochowska
oraz prezesi: Miros∏aw Spiechowicz, Karol
Per∏owski, Czes∏aw Cywiƒski

Fot. Ewa Dumin
Na zdj´ciu od lewej: Józef Kulasek – jego
dziadka Niemcy rozstrzelali na wrotach, wuja
spalili w stodole. Obok stoi Jan Macherowski,
któremu zamordowali stryja i brata dziadka

oficerskiej konspiracyjnego wojska; wreszcie zaÊ krwawe odwetowe pacyfikacje ludnoÊci cywilnej przez hitlerowców – fakty
wpisane w mikrohistori´ ˚erechowej, Âlepietnicy i okolicznych wsi, jak w soczewce
skupiajà losy Rzeczypospolitej pod okupacjà niemieckà. [...]
W imieniu odznaczonych podzi´kowa∏
„Meteor” – Zdzis∏aw Straszyƒski.
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W swoim wystàpieniu kierownik
UdSKiOR Janusz Krupski mówi∏ m.in.:
[...] Kiedy Polska zosta∏a zaatakowana
przez dwie pot´gi militarne: sowieckà
i niemieckà, i ponios∏a kl´sk´, wydawa∏o si´, ˝e nic ju˝ nie mo˝na zrobiç... ale
to proÊci ludzie powiedzieli „tak” Niepodleg∏ej Polsce. Bez nich ˝aden rzàd
na emigracji i inne struktury paƒstwowe
nie mia∏yby racji
bytu... Ci, którzy
s∏u˝yli w Armii
Krajowej – s∏u˝yli w ochotni czej armii oby watelskiej. I gdy
po raz drugi,
w 1945 r. pojawi∏
si´ inny agresor,
Fot. Ewa Dumin
tzw. „sojusznik
Na zdj´ciu od lewej: ppor. naszych sojusz Kazimierz Bernaczyk- ników”, obywa -S∏oƒski „Rango”, Stani- tele równie˝ nie
s∏aw
Burza-Karliƒski
– dowódca AK w Pod- z∏o˝yli broni...
okr´gu Piotrków Trybu- Tak˝e to, ˝e
nalski, Zdzis∏aw Stra- w 1989 roku mo szyƒski „Meteor”
gliÊmy odzyskaç
wolnoÊç, jest zas∏ugà owego obywatelskiego wyboru [...]
Maria Dmochowska , zast´pca prezesa Instytutu Pami´ci Narodowej
– mówi∏a o bohaterstwie ˝o∏nierzy
Armii Krajowej i innych organizacji
niepodleg∏oÊciowych i przypomnia∏a,
˝e wieÊ ˚erechowa podzieli∏a los wielu innych polskich wsi – spalonych
i wymordowanych z zemsty okupantów. O zachowanie pami´ci o tym wydarzeniu apelowa∏ prezes ZG
ÂZ˚AK C z e s ∏ a w C y w i ƒ s k i . Prezes
Zarzàdu Fundacji Polskiego Paƒstwa
Podziemnego Miros∏aw Spiechowicz
mówi∏ o etosie walki podziemnej oraz
podkreÊli∏ bohaterstwo mieszkaƒców
wsi ˚erechowa, którzy wspierali walczàcych ˝o∏nierzy Armii Krajowej.
Odznaczony tego dnia i zarazem inicjator budowy pomnika p∏k Stanis∏aw Burza-Karliƒski – dowódca Armii Krajowej
w Podokr´gu Piotrków Trybunalski, obecnie zaÊ prezes Zarzàdu Okr´gu Piotrków
Trybunalski ÂZ˚AK – przywo∏a∏ s∏owa
kardyna∏a Stefana Wyszyƒskiego: [...] Gdy
pami´ç ludzka zawodzi, zaczynajà mówiç
kamienne tablice [...], podkreÊlajàc potrzeb´ upami´tniania wszystkich miejsc
zapisanych w historii naszych walk o niepodleg∏oÊç: Niech – jak ten 10-tonowy
granit z tablicà – przetrwa pami´ç o tych,
którzy przynieÊli nam wolnoÊç...
Ewa DUMIN
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Pami´ç o poleg∏ych w walce o Prag´ we wrzeÊniu 1944 roku

˚o∏nierze 1 Armii Wojska Polskiego
uczynili wszystko, co by∏o w ich mocy, by pomóc stolicy...
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wrzeÊnia 2006 r. uroczyste obchody
62. rocznicy wyzwolenia prawobrze˝nej Warszawy rozpocz´∏a Msza Êw. w Katedrze Âwi´tego Floriana pod przewodnictwem ksi´dza infu∏ata diecezji warszawsko-praskiej Lucjana Âwi´szkowskiego.
Przy g∏ównym
o∏tarzu katedry ustawiony
zosta∏ Sztandar 1 Warszawskiej Dywizji Zmechanizowanej im.
Tadeusza Ko- Fot. Ewa Dumin
Êciuszki, dywizji, która kontynuuje tradycje KoÊciuszkowców. Na uroczystoÊç licznie przybyli
kombatanci frontowej 1 Dywizji Piechoty
im. Tadeusza KoÊciuszki na czele z prezesem Klubu KoÊciuszkowców p∏k. w st.
spocz. Romanem Nogalem. Obecni byli:
kanclerz Orderu Wojennego Virtuti Militari gen. bryg. Stanis∏aw Na∏´cz-Komornicki, przewodniczàcy Rady Naczelnej Âwiatowego Zwiàzku ˚o∏nierzy Armii Krajowej
Karol Per∏owski, prezes ZG Zwiàzku Powstaƒców Warszawskich gen. bryg. Zbigniew Âcibor-Rylski, prezes Krajowego
Zwiàzku by∏ych ˚o∏nierzy Polskich Si∏
Zbrojnych na Zachodzie – Stefan Gawlik,
prezes honorowy „Karpatczyków” Tadeusz
Czerkawski, przewodniczàcy Rady Kombatantów Województwa Mazowieckiego
Zbigniew KoleÊnicki. Przybyli przedstawiciele 1 WDZ im. T. KoÊciuszki z jej dowódcà gen. dyw. Piotrem Czerwiƒskim, pe∏nomocnik wojewody mazowieckiego do
spraw kombatantów Zbigniew Czaplicki,
reprezentanci w∏adz miasta i dzielnicy, spo∏ecznoÊç Warszawy oraz m∏odzie˝ szkolna.
Po nabo˝eƒstwie prezes Roman Nogal
w imieniu weteranów 1 Dywizji im. Tadeusza
KoÊciuszki uroczyÊcie wr´czy∏ ksi´dzu infu∏atowi Lucjanowi Âwi´szkowskiemu dyplom
uznania i wdzi´cznoÊci za wieloletnià dzia∏alnoÊç na rzecz upami´tniania czynu zbrojnego polskich ˝o∏nierzy wszystkich frontów
II wojny Êwiatowej. Z kolei ks. infu∏at
L. Âwi´szkowski wyrazi∏ wdzi´cznoÊç Panu
Prezesowi oraz wielkie zadowolenie, ˝e to
dzi´ki jego inicjatywie i staraniom – w 2001
roku w Katedrze Êw. Floriana wmurowana
zosta∏a tablica ku czci ˝o∏nierzy 1 Dywizji
Piechoty im. Tadeusza KoÊciuszki, poleg∏ych
w walce o Prag´ we wrzeÊniu 1944 roku.
Po Mszy Êw. uczestnicy uroczystoÊci zebrali si´ przy Pomniku KoÊciuszkowca na
warszawskiej Pradze. Gen. dyw. Piotr Czer-

wiƒski, w swoim wystàpieniu podkreÊli∏ potrzeb´ kultywowania najwspanialszych tradycji or´˝a polskiego. Prezes Zarzàdu Rejonowego Zwiàzku Kombatantów RP i By∏ych Wi´êniów Politycznych Warszawa Praga-P∏n. Cze Fot. Ewa Dumin s∏aw Lewan dowski przypomnia∏
przebieg walk
o prawobrze˝nà Warszaw´.
Prezes Klubu KoÊciuszkowców Roman Nogal
powiedzia∏
m.in.:
Po 62 latach niewielu uczestników walk
o Prag´ mog∏o byç dziÊ wÊród nas, bowiem
czas poch∏onà∏ ich mo˝liwoÊci, a wielu odesz∏o na wiecznà wart´. Pami´tamy jednak
ich m∏odzieƒcze twarze, zapa∏ i walecznoÊç
oraz tych, którzy polegli.
Nasze myÊli tkwià w pami´ci i zadumie
nad losem ciemi´˝onego polskiego narodu,
walczàcych ˝o∏nierzy na wszystkich frontach II wojny Êwiatowej, w ruchu oporu
i bohaterskiej powstaƒczej Warszawie.
˚o∏nierze 1 Armii Wojska Polskiego
uczynili wszystko, co by∏o w ich mocy, by
pomóc powstaƒczej stolicy w walce z wrogiem. [...]
E.D.

Z nades∏anej
korespondencji
Szanowni Paƒstwo,
By∏by czas, ˝eby wreszcie doszed∏ do realizacji projekt budowy pomnika Tadeusza KoÊciuszki w Warszawie.
W Szwajcarii, w mieÊcie, gdzie zmar∏
Naczelnik, zwanym po polsku Solura,
a w j´zyku tutejszym Solothurn, mamy
Muzeum KoÊciuszki, pomnik KoÊciuszki
i w przyleg∏ej do Solury gminie Zuchwil
jedyny na Êwiecie pomnik-grobowiec Tadeusza KoÊciuszki. W grobowcu tym zosta∏y pochowane wn´trznoÊci Tadeusza
KoÊciuszki, po zabalsamowaniu zw∏ok.
Ruszcie si´ wreszcie, Panie i Panowie,
i doprowadêcie ten projekt do budowy.
My, cz∏onkowie Towarzystwa KoÊciuszki
w Solothurn ch´tnie si´ do tej inicjatywy
do∏àczymy.
Z powa˝aniem
Benedykt DREWNOWSKI
kustosz Muzeum KoÊciuszki w Solothurn
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Warszawa

Wytyczno

Dzieƒ Sybiraka
i 67. rocznica agresji
sowieckiej na Polsk´

Pami´ci ˝o∏nierzy

Fot. Agnieszka Boruszkowska
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wrzeÊnia 1939 r.
Armia Czerwona wkroczy∏a na
wschodnie tereny II Rzeczypospolitej. W Êlad za tym
posz∏y aresztowania, deportacje na Syberi´, maso- Fot. Agnieszka Boruszkowska
we egzekucje w Katyniu,
Przed pomnikiem Poleg∏ym i PomordoCharkowie i Miednoje.
wanym na Wschodzie delegacje z∏o˝y∏y
Podczas uroczystoÊci wieƒce i wiàzanki kwiatów. Drugi od
przed pomnikiem Pole- prawej: sekretarz generalny Zwiàzku Syg∏ym i Pomordowanym na biraków Edward Duchnowski, trzeci od
Wschodzie 17 wrzeÊnia br. prawej prezes Oddzia∏u Warszawskiego
Zwiàzku Sybiraków Ryszard Piotrowski
okolicznoÊciowe przemówienie wyg∏osi∏ m.in. Ryszard Piotrowski, prezes
Oddzia∏u Warszawskiego
Zwiàzku Sybiraków.
Biskup Polowy WP gen.
dyw. Tadeusz P∏oski odmówi∏ modlitw´ w intencji ˝o∏- Fot. Agnieszka Boruszkowska
nierzy poleg∏ych na Wscho- Jak co roku przed pomnikiem zebrali
dzie, wywiezionych na Sy- si´ kombatanci i rodziny ofiar sowiecbir, zamordowanych przez kiego terroru
NKWD w Katyniu i innych miejscach kaêni, a tak˝e za narody
– polski i rosyjski. Modlitw´ odmówili równie˝ duszpasterze: prawos∏awny i ewangelicki.
Po Apelu Pami´ci delegacje, m.in. Kancelarii Prezydenta,
MON z wiceministrem Antonim Macierewiczem, Kapitu∏y Orderu Wojennego Virtuti Militari z Kanclerzem Orderu, gen.
bryg. Stanis∏awem Na∏´cz-Komornickim, IPN, Rady Ochrony
Pami´ci Walk i M´czeƒstwa z sekretarzem Rady Andrzejem
Przewoênikiem, stowarzyszeƒ kombatanckich i osób represjonowanych – z∏o˝y∏y wieƒce i wiàzanki kwiatów przed pomnikiem.
A.B.

walczàcych o naszà wolnoÊç
roczystoÊci w Warszawie przed pomnikiem Poleg∏ym
i Pomordowanym na Wschodzie poprzedzi∏y obchody rocznicowe w Wytycznie na Lubelszczyênie, gdzie
67 lat temu ˝o∏nierzy Korpusu Ochrony Pogranicza pod dowództwem gen. Wilhelma Orlika-Rückemana zaatakowa∏a
radziecka jednostka pancerna.
Obecni byli m.in. przedstawiciele Kancelarii Prezydenta
RP, wiceminister MON Bogus∏aw Winid, kierownik Urz´du
do Spraw kombatantów i Osób Represjonowanych Janusz
Krupski, Jan Miros∏aw Rubas – przewodniczàcy Zarzàdu
Stowarzyszenia Weteranów Polskich Formacji Granicznych,
delegacje poszczególnych rodzajów Si∏ Zbrojnych, funkcjonariusze Nadbu˝aƒskiego Oddzia∏u Stra˝y Granicznej, który
opiekuje si´ Kopcem, w∏adze samorzàdowe, kombatanci,
w tym grupa, która
Fot. Alina M. Nowacka
przyjecha∏a z Warszawy oraz harcerze. Ks. p∏k S∏awomir ˚arski, wikariusz generalny
Biskupa Polowego
WP i jego delegat
na uroczystoÊci
p r z e w o d n i c z y ∏ Fot. Alina M. Nowacka
Mszy Êw. koncelebrowanej w intencji poleg∏ych w koÊciele parafialnym
w Wytycznie i wyg∏osi∏ homili´.
Uczniowie Szko∏y
Podstawowej im.
Korpusu Ochrony
Pogranicza w Wytycznie zaprezentowali monta˝ poetycki Pami´ci ˝o∏nierzy walczàcych o naszà wolnoÊç:
(...) DziÊ ju˝ wiemy tak˝e, co dzia∏o si´ tu, w Wytycznie,
Starobielsku, Ostaszkowie, Kozielsku i w Katyniu, gdzie nie
ma drugiej takiej mogi∏y jak tam.
Sà wielkie cmentarze, gdzie le˝à obok siebie ˝o∏nierze, którzy zgin´li w boju. Cmentarz pod Verdun we Francji, cmentarz
polski pod Monte Cassino – ze wszystkich tych cmentarzy wychodzi si´ z ci´˝arem w sercu i ÊciÊni´tym gard∏em. Ale cmentarz katyƒski, mogi∏a katyƒska to jedyne miejsce, gdzie le˝y
wojsko – poleg∏e nie w boju, lecz zamordowane aktem skrytobójczym! Strza∏em w ty∏ g∏owy, ˝o∏nierz po ˝o∏nierzu, oficer po
oficerze, d∏ugi szereg tysi´cy osób. Gdyby doszli, tak˝e i ci
z Wytyczna, Starobielska i Ostaszkowa i szli ci skazaƒcy jeden
za drugim ze Êmiertelnymi Êwiecami w r´kach, w metrowych
odst´pach – pochód taki mia∏by d∏ugoÊç oko∏o 15 kilometrów.
Chcemy dzisiaj swojà obecnoÊcià uczciç pami´ç poleg∏ych
˝o∏nierzy w walce za naszà wolnoÊç. A droga do niej by∏ daleka. D∏ugo szed∏ do niej polski ˝o∏nierz. Szed∏ przez morze
krwi, przez rzeki ∏ez, przez miliony westchnieƒ i godziny nadziei, ale doszed∏, choç wielu poleg∏o po drodze. (...)
Nast´pnie przy Kopcu Chwa∏y ˚o∏nierza KOP oraz na pobliskich mogi∏ach ˝o∏nierzy WrzeÊnia delegacje z∏o˝y∏y wieƒce i wiàzanki kwiatów.
(red.)
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