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Wielce szanowny
Panie Profesorze!

D

la mnie, by∏ego Pana studenta, by∏ i jest Pan,
Panie Profesorze nauczycielem patriotyzmu.
Tak Pana s∏u˝b´ nazwa∏, mój kolega,
a Pana przed laty uczeƒ Bogdan Borusewicz,
Marsza∏ek Senatu RP.
U˝ywam zatem takiego w∏aÊnie okreÊlenia
ze ÊwiadomoÊcià, ˝e w∏aÊnie ono, jedno z wielu które Panu
przynale˝à, przyjmuj´ Pan ze szczególnà satysfakcjà
i ze wzruszeniem.
Nie musz´ zapewniaç, ˝e grono Pana uczniów myÊlàcych
podobnie jest wielkie, a z biegiem lat, z biegiem dni jest
ich coraz wi´cej. W czasach rozrachunków z przesz∏oÊcià
pozostaje Pan autorytetem.
Nie tylko dzisiaj, z okazji urodzin odwdzi´czamy si´
pami´cià, przekonani, ˝e nale˝y byç przyzwoitym,
obserwujàc z zazdroÊcià, ˝e prawdziwe ˝ycie mo˝e byç
tak bogate i owocne po osiemdziesiàtce.
Szczególny szacunek budzi wiernoÊç AK-owskiej przysi´dze,
której Pan dochowa∏ a˝ do 1989 r. i umiej´tnoÊç
przekazywania wynikajàcych z niej wartoÊci
nast´pnym pokoleniom.
Pami´tam, i traktuj´ jako szczególny przywilej,
okres naszej wspó∏pracy w czasach opozycji
demokratycznej i Pana zwiàzki ze Êrodowiskiem lubelskich
“Spotkaƒ”. To m.in. pod wp∏ywem Pana wyk∏adów
o Polskim Paƒstwie Podziemnym zrodzi∏a si´ w Lublinie
niezale˝na poligrafia.
Aktualnie, ju˝ z perspektywy Urz´du dostrzegam Pana
ró˝norakie dzia∏ania dla upami´tnienia wojny i jej ofiar.
Dzi´kuj´, za godny sposób reprezentowania Polski
na forum mi´dzynarodowym i wysokie standardy
zarówno w polityce jak i w polskiej niekoƒczàcej si´
debacie o przesz∏oÊci, teraêniejszoÊci i przysz∏oÊci narodu,
którym pozostaje Pan wierny.
Dostrzegam wa˝noÊç wysi∏ków pisarskich,
publicystycznych i organizacyjnych na rzecz przyjaêni
mi´dzy wszystkimi narodami, pojednania
z Niemcami i dialogu z ˚ydami.
W imieniu Urz´du do Spraw Kombatantów i Osób
Represjonowanych, Rady Kombatanckiej, której jest Pan
cz∏onkiem, Kombatantów, których jest Pan symbolem
i rzecznikiem oraz w∏asnym ˝ycz´ - 100 lat.

Janusz Krupski
Kierownik Urz´du do Spraw Kombatantów
i Osób Represjonowanych
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62 rocznica wyzwolenia KL Auschwitz

Pomoagali wi´êniom
KL Auschwitz
62 rocznic´
Fot. L. Foryciarz
wyzwolenia KL
Auschwitz, 27
stycznia, Prezydent RP
Lech Kaczyƒski postanowieniem z 25 stycznia br.
nada∏ Ordery Odrodzenia
Polski za pomoc wi´êniom
KL Auschwitz udzielonà
w latach 1940-1945. Krzy˝em Oficerskim Orderu
Odrodzenia Polski odznaczono 12 osób, Krzy˝em
Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski 43 osoby.
W przes∏aniu do uczestFot. T. Pielesz
ników uroczystoÊci odczyByli wi´êniowie zapalajà znicze na
tanym przez podsekretarz pomniku ofiar obozu w Birkenau
stanu w Kancelarii Prezydenta RP Ew´ Junczyk-Ziomeckà, Prezydent RP napisa∏
m.in.: Badania naukowe prowadzone przez Paƒstwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau pozwoli∏y ustaliç ponad wszelkà
wàtpliwoÊç 1200 nazwisk osób wspierajàcych wi´êniów. Wiemy, ˝e by∏o ich wi´cej. 1200 to zaledwie liczba tych, wobec
których zachowa∏y si´ niezbite dowody ich bohaterskiej postawy.
SpoÊród tych 1200 dziÊ ˝yje 110 osób. Wielu z nich mo˝emy dziÊ goÊciç, sà wÊród nas, siedzà razem z by∏ymi wi´êniami. Âwiat nigdy dotàd nie doceni∏ w pe∏ni ich heroicznego poÊwi´cenia. Pozostawali w swej pami´ci osamotnieni. Publiczna opinia Êwiatowa cz´sto odnosi∏a si´ do mieszkaƒców okolic jako do ca∏kowicie oboj´tnych na los wi´êniów. Wobec takich krzywdzàcych wypowiedzi, które zak∏amujà fakty i haƒbià naszà histori´, trzeba protestowaç. (...)
Stoimy tutaj wÊród niezwyk∏ych ludzi, którzy w czasach pogardy zaÊwiadczali o swoim cz∏owieczeƒstwie.
Oprac. J.B.

W

Pami´ç o Auschwitz-Birkenau
w internecie
trona www.auschwitzmemento.pl to multimedialne archiwum
z relacjami 45 wi´êniów OÊwi´cimia – Polaków, ˚ydów i Cyganów. Relacje zebra∏a grupa wolontariuszy ChrzeÊcijaƒskiego
Stowarzyszenia Rodzin OÊwi´cimskich, docierajàc niemal
w ostatniej chwili do garstki ˝yjàcych jeszcze wi´êniów.
Polska inicjatywa nawiàzuje do dzia∏alnoÊci Fundacji Stevena
Spielberga, która zebra∏a relacje 44 tysi´cy Êwiadków Zag∏ady.
Archiwum Stowarzyszenia zgromadzi∏o ju˝ setki zdj´ç, 200 godzin nagraƒ i ponad 1000 stron relacji. Udost´pniane w internecie ich fragmenty adresowane sà do m∏odego widza – pe∏ne wersje b´dà przydatne badaczom i dziennikarzom. Z czasem portal
powinien byç dost´pny w j´zyku niemieckim i angielskim.
J.B.
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Ofiarom nienawiÊci i przemocy...
Rozmowa z Piotrem M.A. Cywiƒskim
– dyrektorem Paƒstwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau
Jak z perspektywy Muzeum oceniaç
mo˝na skutecznoÊç polskich dzia∏aƒ
przeciwstawiajàcych si´ okreÊleniu
„polskie obozy koncentracyjne”? Czy
wywo∏anie tego terminu mia∏o wp∏yw
na nowe inicjatywy polskie?
Dzia∏ania przeciwko szerzeniu si´
okreÊlenia „polskie obozy koncentracyjne” trudno oceniç, gdy˝ sà one prowadzone przez bardzo wiele czynników,
poczàwszy od dyplomacji, skoƒczywszy
na debatach internetowych zupe∏nie
anonimowych u˝ytkowników. Proces
sprzeciwu wobec tego fa∏szu zyska∏ bowiem bardzo g∏´bokie zakorzenienie
spo∏eczne w naszym spo∏eczeƒstwie.
Tym niemniej trudno nie odnieÊç wra˝enia, ˝e wiele uda∏o si´ ju˝ osiàgnàç.
Dziennikarze zagraniczni, którzy regularnie si´ ze mnà kontaktujà na ogó∏
majà ju˝ ÊwiadomoÊç samego istnienia
tego problemu, ju˝ s∏yszeli o sprawie,
ju˝ nie jest to dla nich rzeczy zupe∏nie
nowa i zaskakujàca.
Czyli pierwsze, chyba najtrudniejsze,
wyprowadzenie tej kwestii z niebytu
medialnego w jakimÊ stopniu si´ uda∏o.
Natomiast najbli˝sze lata b´dà zasadnicze. Albo uda si´ t´ problematyk´ wypromowaç realnie, albo pozostanie to
w sferze ˝mudnych zaj´ç ka˝dej polskiej placówki konsularnej i Êrodowisk
polonijnych.
Przeciwdzia∏aniu ma równie˝ s∏u˝yç
zmiana tytu∏u wpisu tego miejsca na list´ Âwiatowego Dziedzictwa UNESCO.
DziÊ brzmi on „Obóz koncentracyjny
Auschwitz”. Rzàd Polski pragnie, by nowa nazwa by∏a precyzyjniejsza: „By∏y
niemiecki nazistowski obóz koncentracyjny i zag∏ady Auschwitz-Birkenau”.
W sumie trudno si´ cieszyç, ˝e narz´dzi
natury dyplomatycznej u˝ywa si´ do celów edukacyjnych. Ale wobec niezb´dnej obrony dobrego imienia i prawdy historycznej, nie mo˝na te˝ si´ dziwiç, ˝e
si´ga si´ po wszystkie mo˝liwe Êrodki.
Jest dla mnie jasnym, ˝e problem nie
polega niestety wy∏àcznie na nieÊwiadomoÊci i jednym mylàcym powiedzeniu.
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Gdyby tak by∏o, to nie mielibyÊmy problemów z szybkim ka˝dorazowym uzyskaniem erraty i s∏ów przeprosin ze stron ró˝nych redakcji publikujàcych to wyra˝enie. A niestety sà takie
redakcje, które bardzo powÊciàgliwie przyznajà si´
do pomy∏ki.
Czy obserwuje si´ nowe
inicjatywy zainteresowa ne historià martyrologii
oÊwi´cimskiej?
Zainteresowanie dziejami KL Auschwitz roÊnie
w sposób bardzo widoczny. Obserwujemy to
Piotr M.A. Cywiƒski urodzi∏ si´ w 1972 r. w Warszawie. Jest dokchoçby po wzroÊcie liczby torem historii, absolwentem Uniwersytetu Nauk Humanistyczzwiedzajàcych,
która nych w Strasburgu, Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i stuw ciàgu ostatnich 5 lat dium doktoranckiego Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk. Jest prezesem warszawskiego Klubu Inteligencji Katolickiej,
praktycznie si´ podwoi∏a. prezesem na Europ´ Mi´dzynarodowej Federacji IntelektualiWysoki odsetek osób stów Katolickich Pax Romana oraz cz∏onkiem zespo∏u Konfeprzyje˝d˝ajàcych to lu- rencji Episkopatu Polski ds. rozmów z KoÊcio∏em greckokatolickim na Ukrainie. Od 2000 r. jest cz∏onkiem Mi´dzynarodowej
dzie m∏odzi, co te˝ k∏a- Rady OÊwi´cimskiej, w której w latach 2000-2006 pe∏ni∏ funkdzie k∏am tezom, ˝e m∏o- cj´ sekretarza. Jest wiceprzewodniczàcym Rady Mi´dzynarododzi nie interesujà si´ hi- wego Centrum Edukacji o Auschwitz i o HolokauÊcie, a tak˝e
storià lub martyrologià. cz∏onkiem Rady Muzeum Gross-Rosen. Od wrzeÊnia 2006 r. jest
dyrektorem Paƒstwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau.
To miejsce przemawia do
ich wyobraêni, tu bardzo brutalnie wi- nym dla Izraela, Europy, Stanów Zjeddzà pewne fundamentalne prawid∏a noczonych.
W ostatnich latach obserwujemy realka˝dej dysputy antropologicznej. To,
z czym si´ tu spotykajà staje si´ punk- nà globalizacj´ tego zagadnienia.
tem odniesienia w ich w∏asnych wybo- W 2006 r., dla przyk∏adu przyjecha∏o tu
rach, w spojrzeniu na Êwiat. Wzrasta ponad 30.000 osób z Korei Po∏udniotak˝e liczba m∏odych ludzi, którzy nie wej. To znaczy, ˝e tragedia tego miejsca
przyje˝d˝ajà tu na kilka godzin, ale po- i dla nich staje si´ w jakiÊ sposób wyzostajà wiele dni, pragnàc zag∏´biç si´ mowna, choç ich historia przecie˝ by∏a
w histori´ Auschwitz i w dramat jej zupe∏nie inna.
ofiar. Wzrasta równie˝ liczba grup reliJak w kontekÊcie mi´dzynarodowym
gijnych, czy to chrzeÊcijaƒskich, czy ortodoksyjnie ˝ydowskich. Widaç, ˝e po wyglàda opieka socjalna i zdrowotna
latach dyskomfortu teologicznego, wy- nad polskimi by∏ymi wi´êniami obozów
ra˝onego w pytaniu bez odpowiedzi koncentracyjnych?
Te kwestie sà regulowane przez ka˝de
o obecnoÊç Boga po Auschwitz, ludzie
wiary zaczynajà wracaç do êród∏a tego paƒstwo w sposób autonomiczny.
zagadnienia. Wreszcie geografia odwie- W Izraelu na przyk∏ad ocalali z Holodzin te˝ si´ bardzo zmienia. Auschwitz
Ciàg dalszy na str. 4
przez lata by∏o miejscem bardzo wa˝-
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Ciàg dalszy ze str. 3

caustu nie majà przywilejów jako grupa.
W Polsce byli wi´êniowie majà uprawnienia analogiczne do kombatanckich.
Tych ludzi jest coraz mniej i trzeba sobie jasno powiedzieç, ˝e to sà zupe∏nie
ostatnie lata, gdy sà oni jeszcze wÊród
nas. Dlatego staramy si´ wspomagaç ich
obecnoÊç na uroczystoÊciach rocznicowych, staramy si´ podtrzymywaç jak najwi´kszà liczb´ kontaktów. Dla wi´kszoÊci z nich wszystkie zapomogi czy niemieckie odszkodowania przysz∏y zwyczajnie za póêno. Albo za póêno by
w ogóle je otrzymaç, albo za póêno, by
w sposób optymalny z nich skorzystaç.
Czy ponad 60 lat od wojny Muzeum
dysponuje dost´pem do wszystkich materia∏ów majàcych zwiàzek z martyrologià oÊwi´cimskà?
Nie mamy przeÊwiadczenia, byÊmy
byli w posiadaniu ca∏oÊci mo˝liwych archiwów. Dostajemy sygna∏y, ˝e w Rosji
jest jeszcze du˝o materia∏ów archiwalnych praktycznie nieznanych. Historia
obozu jest coraz bardziej poznawana.
Przy czym nale˝y pami´taç, ˝e post´p
w poznaniu dotyczy g∏ównie tych obszarów obozu, które pozostawi∏y êród∏a archiwalne, bàdê Êwiadków ˝ywej pami´ci.
Du˝o ∏atwiej jest prowadziç badania
nad dziejami obozu koncentracyjnego,
gdzie wi´êniowie byli ponumerowani,
grupowani, z których cz´Êç prze˝y∏a.
O wiele trudniej jest pracowaç nad historià Zag∏ady, gdy˝ w tym przypadku
êród∏a sà z samego za∏o˝enia w´˝sze.
Jak w Êwietle ostatnich zmian dotyczàcych iloÊci ofiar obozu oÊwi´cimskiego oceniaç wiarygodnoÊç aktual nych ustaleƒ w tym zakresie? Jaka by∏a
iloÊç ofiar?
Wielokrotnie zawy˝ona liczba ofiar podawana po wojnie by∏a pochodnà bardzo
wielu nieprecyzyjnych metod liczenia,
przywiàzywania si´ do cytatów wyrwanych z kontekstu, bàdê bezkrytycznego
przyjmowania opinii Êwiadków nieposiadajàcych dost´pu do ca∏oÊciowych danych. Du˝o namiesza∏a te˝ propaganda
z czasów komunistycznych, której jednym
z celów by∏o utrudnienie czytelnego
przedstawienia dziejów Zag∏ady narodu
˝ydowskiego. Stàd próby zmiany propor-
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cji ofiar, stàd ten k∏amliwy w swym
brzmieniu slogan o martyrologii przedstawicieli kilkudziesi´ciu narodów.
Ustalenie liczby ofiar by∏o rzeczà dosyç trudnà, gdy˝ wi´kszoÊç ofiar nigdy
nie doczeka∏a si´ statusu wi´ênia. By∏a
prowadzona od razu z rampy do komór
gazowych i krematoriów. Nie wesz∏a
wi´c nawet w statystyki obozowe.
Do obozu trafi∏o od 1,3 do 1,5 miliona
osób, spoÊród nich wi´êniami sta∏o si´
ok. 400.000, reszta – prawie wy∏àcznie
˚ydzi – zgin´∏a w komorach gazowych
bezpoÊrednio po przybyciu. WÊród
wszystkich osób, które zosta∏y tu przywiezione przez Niemców, 1,1 – 1,3 miliona to byli ˚ydzi, wÊród nich najwi´kszà grup´ stanowili ˚ydzi w´gierscy
(ok. 440.000) oraz ˚ydzi polscy (oko∏o
300.000). ˚ydzi podlegali selekcji na
rampie. Osoby starsze, chore, a zw∏aszcza dzieci by∏y kierowane bezwzgl´dnie
do komór gazowych. Tylko mniej wi´cej
co piàty cz∏owiek z transportów ˝ydowskich by∏ w∏àczany w liczb´ wi´êniów.
W sumie wi´êniów by∏o troch´ ponad
400.000. WÊród nich Polaków by∏o ok.
150.000, z czego po∏owa zgin´∏a w Auschwitz. Wiemy te˝, ˝e by∏o troch´ ponad 20.000 Romów, oraz ok. 15.000 jeƒców sowieckich. Z tymi danymi wi´êniarskimi nie ma problemu, gdy˝ sà one
odzwierciedlone w archiwach SS w sposób dosyç precyzyjny.
Natomiast du˝o trudniej jest ujàç
w jakiekolwiek ramy kwantytatywne
Zag∏ad´ ˚ydów. Tu trzeba krzy˝owaç
relacje, wiedz´ o transportach, o likwidacji gett. W dodatku trzeba to weryfikowaç przedwojennymi statystykami.
W ten sposób potraktowa∏ materia∏ statystyczny Franciszek Piper, którego badania zyska∏y uznanie na ca∏ym Êwiecie
i nie sà obecnie podwa˝ane w ˝adnych
powa˝nych debatach.
Przy tych liczbach – zupe∏nie niewyobra˝alnych, nie do ogarni´cia jakimkolwiek spojrzeniem – bardzo wa˝na
staje si´ pami´ç indywidualna, rodzinna, wspólnotowa. Inaczej zaczyna to
przypominaç suchà arytmetyk´.
Jakie nowe kontakty nawiàza∏o Muzeum z p o d o b n y m i i n s t y t u c j a m i n a
Êwiecie?

G∏ównymi partnerami zagranicznymi
dla nas sà oczywiÊcie Instytut Yad Vashem z Jerozolimy oraz waszyngtoƒskie
Muzeum Holokaustu. Ale w ostatniej
dekadzie powsta∏o wiele nowych,
mniejszych, acz ca∏kiem niez∏ych oÊrodków pami´ci czy nawet badaƒ nad ofiarami Zag∏ady i obozów koncentracyjnych. Choçby w∏aÊnie w Berlinie, czy
te˝ Pary˝u, Tokio, Budapeszcie. Jest
rzeczà bardzo wa˝nà, by istnia∏y p∏aszczyzny wspó∏pracy pomi´dzy tymi instytucjami, gdy˝ mówimy o tych samych
sprawach i to do tej samej najcz´Êciej
publicznoÊci.
Wiele osób przed przyjazdem do Auschwitz odwiedza miejsca pami´ci
w swoim w∏asnym kraju. Pami´ç o ofiarach wymaga spokoju, ciszy, powagi,
tak wi´c bardzo wa˝nym jest, by przekaz tej pami´ci by∏ skorelowany pomi´dzy tymi oÊrodkami. W du˝ej mierze to
si´ dziÊ dzieje.
Czy Muzeum b´dzie kontynuowaç
zbieranie Êwiadectw by∏ych wi´êniów
i ich rodzin?
Muzeum to czyni od kilkudziesi´ciu
lat. ZgromadziliÊmy olbrzymià kolekcj´
zeznaƒ, relacji, wspomnieƒ. To jest oko∏o 400 tomów. Do tego dochodzà setki
rozmów nagranych na noÊniki audio
bàdê wizualne. DziÊ przy zbieraniu tych
danych wspó∏pracujà z nami dziesiàtki
wolontariuszy. Informacje te wzbogacajà naszà wiedz´ o KL Auschwitz, choç
dla ka˝dego historyka jest rzeczà jasnà,
˝e do ka˝dej wiadomoÊci nale˝y podchodziç krytycznie. Pami´ç zawodzi,
zw∏aszcza w szczegó∏ach. Natomiast te
relacje pe∏nià olbrzymià rol´ edukacyjnà. Stàd niektóre zosta∏y opublikowane
i to w wielu j´zykach. Poza Êwiadectwem s∏ownym byli wi´êniowie i ich rodziny przekazujà nam cz´sto ró˝nego
rodzaju pamiàtki, grypsy, przedmioty
obozowe przechowywane przez te
wszystkie lata w domach. Mamy najwi´kszy na Êwiecie zbiór sztuki obozowej (ok. 2000 dzie∏) i poobozowej (ok.
4000 dzie∏). To wszystko jest czynione
od bardzo dawna. Jest to bowiem jeden
z g∏ównych celów istnienia tego Muzeum, które przecie˝ zosta∏o stworzone
przez samych by∏ych wi´êniów.
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Obchody Mi´dzynarodowego Dnia Pami´ci
o HolokauÊcie

Obowiàzek pami´ci
roczystoÊci odby∏y si´ 28 stycznia 2007 r. przy pomniku
Bohaterów Getta Warszawskiego.
Uczestnicy wys∏uchali przes∏ania Ireny Sendler. Ewa Junczyk-Ziomecka podsekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta
RP odczyta∏a list Prezydenta RP wyra˝ajàcy solidarnoÊç
z ofiarami Zag∏ady. W liÊcie mo˝na m.in. przeczytaç: Mi´dzynarodowy Dzieƒ Pami´ci o Ofiarach Holocaustu obchodzony jest na ca∏ym Êwiecie. Dwa lata temu ONZ postanowi∏a
w ten w∏aÊnie sposób uczciç 60 rocznic´ wyzwolenia hitlerowskiego obozu Auschwitz-Birkenau. W czasie II wojny Êwiatowej sta∏ si´ on miejscem, w którym bestialsko wymordowano
ponad milion niewinnych ludzi. Ogromnà ich wi´kszoÊç stanowili europejscy ˚ydzi. Nie mo˝na pozwoliç, aby pami´ç
o tym przera˝ajàcym doÊwiadczeniu umar∏a wraz z ostatni
Êwiadkami, którzy prze˝yli Zag∏ad´. Dlatego z pokolenia na
pokolenie trzeba przekazywaç prawd´ o HolokauÊcie. Musimy przeciwdzia∏aç próbom negowania faktów historycznych,
aby nikt nie zapomnia∏ o najwi´kszej w dziejach zbrodni dokonanej na narodzie ˝ydowskim. JesteÊmy to winni ofiarom
i przysz∏ym pokoleniom, które, mam nadziej´, b´dà ˝y∏y
w czasach pokoju.
Oprac. J.B.

U

Z wizytà u Ireny Sendler
stycznia ma∏- Fot. Kancelaria Prezydenta RP
˝onka Prezydenta RP Maria
Kaczyƒska w towarzystwie podsekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta
RP Ewy Junczyk -Ziomeckiej odwiedzi∏y w klasztorze o. bonifratrów w Warszawie Iren´ Sendler. Wr´czajàc kwiaty i pamiàtkowà srebrnà szkatu∏k´
w imieniu swoim i Prezydenta RP Lecha Kaczyƒskiego odda∏a szacunek dla Jej dokonaƒ.
We wrzeÊniu 2006 r., w trakcie wizyty w Izraelu Prezydent
RP Lech Kaczyƒski rozmawia∏ z wicepremierem Szymonem
Peresem o podj´ciu dzia∏aƒ, których skutkiem by∏oby przyznanie Irenie Sendler Pokojowej Nagrody Nobla. Inicjatyw´
wspar∏o m.in. Forum ˚ydów Polskich, które zebra∏o oko∏o 15
tysi´cy podpisów wspierajàcych tà inicjatyw´.
W czasie II wojny Êwiatowej Irena Sendler wyprowadzi∏a
z getta i ukry∏a w sierociƒcach, rodzinach i klasztorach oko∏o
2500 ˝ydowskich dzieci. Aresztowana przez gestapo, skazana
na kar´ Êmierci; ocala∏a dzi´ki okupowi wp∏aconemu przez
Rad´ Pomocy ˚ydom; rozstrzelano jà tylko „na papierze”.
Do koƒca wojny ukrywa∏a si´ pod fa∏szywym nazwiskiem.
J.B.
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Warto wiedzieç

Pomoc pieni´˝na ze Êrodków
Paƒstwowego Funduszu
Kombatantów w 2007 roku
ombatanci oraz inne osoby uprawnione, jak równie˝
wdowy i wdowcy pozostali po tych osobach, którzy znajdà si´ w szczególnie trudnej sytuacji losowej, materialnej czy
zdrowotnej, mogà ubiegaç si´ o przyznanie doraênej lub
okresowej pomocy pieni´˝nej ze Êrodków bud˝etowych pozostajàcych w dyspozycji kierownika Urz´du do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.
Doraêna pomoc pieni´˝na mo˝e zostaç przeznaczona na dofinansowanie kosztów leczenia (wraz z leczeniem sanatoryjnym i rehabilitacyjnym), opieki piel´gnacyjnej, zakupu sprz´tu
rehabilitacyjnego i ortopedycznego, wsparcia w przypadku zaistnienia zdarzeƒ losowych (koniecznoÊç poddania si´ operacji
ratujàcej ˝ycie, kradzie˝, po˝ar, kl´ska ˝ywio∏owa).
Okresowa pomoc pieni´˝na mo˝e zostaç przyznana, po
przeprowadzeniu przez w∏aÊciwy oÊrodek pomocy spo∏ecznej
pe∏nego wywiadu Êrodowiskowego, na okres nie przekraczajàcy 3 miesi´cy. Warunkiem jest uzyskiwanie dochodu na
osob´ w gospodarstwie domowym osoby wnioskujàcej, nieprzekraczajàcego najni˝szej emerytury og∏aszanej w Monitorze Polskim przez prezesa ZUS.
*
Osoba potrzebujàca pomocy mo˝e zwróciç si´ o nià osobiÊcie, pocztà lub te˝ za poÊrednictwem oÊrodka pomocy spo∏ecznej lub stowarzyszenia kombatanckiego.
Wniosek o pomoc finansowà, z wyraênym okreÊleniem
przeznaczenia Êrodków pieni´˝nych, powinien zawieraç:
• w∏asnor´cznie podpisanà proÊb´ kombatanta lub innej osoby uprawnionej o udzielenie pomocy (w przypadku zwracania si´ o t´ pomoc za poÊrednictwem stowarzyszenia niezb´dna jest pisemna zgoda kombatanta na wyst´powanie
stowarzyszenia w jego imieniu);
• kserokopi´ zaÊwiadczenia o uprawnieniach kombatanckich
lub o uprawnieniach wdowy/wdowca po kombatancie;
• aktualny odcinek renty lub emerytury kombatanta i wspó∏ma∏˝onka;
• dokumenty dajàce podstaw´ do ustalenia stanu zdrowia,
sytuacji rodzinnej i materialnej osoby zwracajàcej si´ o pomoc (np. orzeczenie o inwalidztwie, karty szpitalne, zaÊwiadczenie lekarskie potwierdzajàce koniecznoÊç leczenia, zaÊwiadczenie z policji o kradzie˝y, z urz´du gminy lub
stra˝y po˝arnej o stratach poniesionych w wyniku kl´ski ˝ywio∏owej, opinia domu pomocy spo∏ecznej itp.);
• faktura zakupu sprz´tu rehabilitacyjnego (wystawiona na
dane osobowe wnioskodawcy).
Maria CIEÂLA

K

Nowa kwota rycza∏tu energetycznego
ierownik Urz´du do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych informuje, ˝e od dnia 1 marca 2007 r. kwota rycza∏tu energetycznego dla osób uprawnionych do jego
otrzymywania wynosiç b´dzie 111,48 gr.

K
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OTWARTY KONKURS OFERT
Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia∏alnoÊci po˝ytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2003 r. Nr 96,
poz. 873 z póên. zm.) Urzàd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych og∏asza otwarty konkurs ofert na powierzenie lub wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie podtrzymywania tradycji narodowej, piel´gnowania polskoÊci oraz rozwoju ÊwiadomoÊci
narodowej, obywatelskiej i kulturowej na 2007 r. okreÊlonego w art. 4 ust. 1 pkt 3 ustawy.

I. Rodzaj zadaƒ.
Nr zadania
1.
2.

3.

Nazwa zadania
Organizacja krajowych i zagranicznych zjazdów i uroczystoÊci Êrodowisk kombatanckich oraz ofiar wojny i ofiar represji.
Upami´tnianie miejsc historycznych wydarzeƒ, czynów zbrojnych i innych form dzia∏alnoÊci niepodleg∏oÊciowej, m´czeƒstwa i represji, a tak˝e upami´tnianie osób zwiàzanych z tymi wydarzeniami, czynami i dzia∏alnoÊcià, w formie pomników, obelisków, tablic pamiàtkowych i epitafiów.
Przedsi´wzi´cia z zakresu dokumentowania oraz upowszechniania tradycji walk o niepodleg∏oÊç i suwerennoÊç RP (wydawnictwa,
filmy i wystawy).

II. W otwartym konkursie ofert mogà uczestniczyç.
Organizacje pozarzàdowe w rozumieniu ustawy o po˝ytku publicznym i wolontariacie. W otwartym konkursie ofert nie mogà
uczestniczyç podmioty, które nieprawid∏owo rozliczy∏y dotacj´
przeznaczonà ze Êrodków Urz´du do Spraw Kombatantów
i Osób Represjonowanych.
III. WysokoÊç Êrodków publicznych przeznaczonych na realizacj´ zadaƒ.
WysokoÊç Êrodków publicznych na realizacj´ wymienionych
zadaƒ w 2007 r. wynosi 430 000,00 z∏.
Kwota wnioskowanej dotacji dla jednej oferty nie mo˝e byç
wy˝sza ni˝ 10 000,00 z∏.
IV. Zasady przyznawania dotacji.
Zasady przyznawania dotacji na realizacje przedmiotowych
zadaƒ okreÊlajà przepisy:
– ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia∏alnoÊci po˝ytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873
z póên. zm.)
– ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych
(Dz.U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104 z póên. zm.)
1. Dotacja mo˝e byç przyznana jedynie na powierzenie lub
wsparcie zadaƒ, o których mowa w og∏oszeniu konkursowym.
2. Z∏o˝enie ofert nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
3. Dotacje na realizacj´ zadania otrzyma podmiot, którego oferta zostanie wybrana w niniejszym post´powaniu konkursowym.
4. Wybór oferty nie gwarantuje przyznania Êrodków w wysokoÊci w niej wnioskowanej.
5. Zlecenie zadania przez Urzàd do Spraw Kombatantów i Osób
Represjonowanych nastàpi w trybie okreÊlonym w art. 11 ust. 1 pkt
1 ustawy o dzia∏alnoÊci po˝ytku publicznego i o wolontariacie.
6. W przypadku przyznania dotacji oferent zobowiàzany jest
do wyodr´bnienia ewidencji ksi´gowej Êrodków publicznych
przyznanych na podstawie umowy.
7. Szczegó∏owe i ostateczne warunki realizacji finansowania
i rozliczania zadaƒ regulowaç b´dzie umowa pomi´dzy Urz´dem do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych a oferentami wybranymi w wyniku konkursu ofert.
8. Rozpatrywane b´dà wy∏àcznie oferty kompletne i prawid∏owe, z∏o˝one wed∏ug obowiàzujàcego w dniu sk∏adania ofert wzoru, w terminie okreÊlonym w og∏oszeniu konkursowym. Za prawid∏owe sporzàdzenie ofert odpowiada oferent.
9. Przyznana dotacja mo˝e byç wykorzystana wy∏àcznie na realizacj´ zadania okreÊlonego w ofercie. Przyznane Êrodki finansowe nie mogà byç przeznaczone na op∏acenie kosztów sta∏ych
dzia∏alnoÊci oferenta realizujàcego zadanie.
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V. Terminy i warunki realizacji zadaƒ.
1. Terminy i warunki realizacji zadaƒ ka˝dorazowo b´dzie
okreÊlaç umowa.
2. Zadania powinny byç realizowane z najwy˝szà starannoÊcià,
zgodnie z treÊcià zawartej umowy i obowiàzujàcymi przepisami
prawa.
3. Przy rozliczeniu realizacji zadania, zwracana b´dzie szczególna uwaga na:
a. realizacj´ zadania zgodne z przyj´tym harmonogramem;
b. zgodne z przeznaczeniem wykorzystanie przyznanej kwoty
dotacji;
c. prawid∏owe, rzetelne i terminowe sporzàdzenie rozliczenia
finansowego i sprawozdania merytorycznego;
d. oszcz´dne i celowe wydatkowanie przyznanych Êrodków finansowych.
4. Urzàd upowa˝niony b´dzie do kontrolowania realizacji zadania.
VI. Terminy i warunki sk∏adania ofert.
1. Wyznacza si´ cztery terminy sk∏adania ofert:
– do 31 stycznia 2007 roku na zadania realizowane w I kwartale
2007 r.,
– do 31 marca 2007 roku na zadania realizowane w II kwartale
2007 r.,
– do 30 czerwca 2007 roku na zadania realizowane w III kwartale 2007 r.,
– do 30 wrzeÊnia 2007 roku na zadania realizowane w IV kwartale 2007 r.
2. Ofert´ nale˝y przygotowaç na formularzu, który stanowi za∏àcznik do rozporzàdzenia Ministra Pracy i Polityki Spo∏ecznej
z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania
publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania
(Dz.U. z 2005 r. Nr 264 poz. 2207 z póên. zm.). Wzór oferty dodatkowo b´dzie dost´pny na stronie internetowej Urz´du do Spraw
Kombatantów i Osób Represjonowanych: www.udskior.gov.pl
3. Oferent mo˝e z∏o˝yç jedna ofert´ na wybrane zadanie, lub kilka ofert, ka˝da na inne zadanie b´dàce przedmiotem konkursu.
4. Dodatkowo do oferty nale˝y za∏àczyç:
1) aktualny wyciàg z Krajowego Rejestru Sàdowego lub inne dokumenty potwierdzajàce status prawny oferenta (wa˝ne 6 miesi´cy
od daty wystawienia, do ka˝dej oferty oddzielnie). Oferta musi
byç podpisana przez osoby upowa˝nione do sk∏adania oÊwiadczeƒ woli w sprawach majàtkowych zgodnie z za∏àczonym rejestrem lub pe∏nomocnictwem. Oferta podpisany przez osoby
niew∏aÊciwe b´dzie odrzucony z przyczyn formalnych;
2) aktualny status organizacji;
3) sprawozdanie merytoryczne i finansowe z dzia∏alnoÊci za poprzedni rok;
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4) wykaz realizowanych w ostatnich latach przedsi´wzi´ç;
5) informacj´ o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych
zapewniajàcych wykonanie zadania, w tym Êrodków finansowych uzyskanych na realizacj´ danego zadania z innych êróde∏.
5. Oferty nale˝y sk∏adaç osobiÊcie lub za poÊrednictwem poczty (decyduje data stempla pocztowego) w Kancelarii Ogólnej
Urz´du do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych,
ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa, w zamkni´tych kopertach
z dopiskiem „KONKURS OFERT – ZADANIE NR……”

6. nie dotyczàce pod wzgl´dem merytorycznym zadaƒ wskazanych w niniejszym og∏oszeniu.
Oferty b´dà oceniane wed∏ug nast´pujàcych kryteriów:
1. merytoryczna zasadnoÊç i zgodnoÊç z ustawà z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach b´dàcych
ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz.U.
z 2002 r. Nr 42, poz. 371, z póên. zm.);
2. zakres finansowy zadania;
3. posiadanie przez oferenta odpowiedniego doÊwiadczenia
w zakresie realizacji zadania b´dàcego przedmiotem ofert.

VII. Terminy, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty.
VIII. Ogólne warunki realizacji zadania publicznego.
Decyzja w sprawie wyboru oferty podejmowana b´dzie przez
Wzór umowy pomi´dzy oferentem a Urz´dem do Spraw
Kierownika Urz´du do Spraw Kombatantów i Osób Represjono- Kombatantów i Osób Represjonowanych okreÊla rozporzàdzewanych w terminie do 30 dni od up∏ywu terminu sk∏adania ofert. nie Ministra Pracy i Polityki Spo∏ecznej z dnia 27 grudnia 2005
Urzàd zastrzega sobie mo˝liwoÊç rozstrzygni´cia konkursu r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramopoprzez wybór oferty gwarantujàcej optymalnà realizacj´ zada- wego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru
nia, w szczególnoÊci przez organizacj´ kombatanckà, której sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. z 2005 r. Nr 264
dzia∏alnoÊç i cele statutowe dajà r´kojmi´ nale˝ytego wykonania poz. 2207 z póên. zm.)
zadania.
U w a g a: rozpatrywane sà tylko oferty zg∏aszane przez zarzàOferenci zostanà powiadomieni listownie o przyznaniu lub
dy g∏ówne organizacji pozarzàdowych.
o nieudzielaniu dotacji przez Kierownika Urz´du.
Odrzuceniu podlegajà oferty:
Dodatkowe informacje dotyczàce konkursu mo˝na uzyskaç w De1. z∏o˝one na drukach innych ni˝ obowiàzujàce;
partamencie Stowarzyszeƒ i Spraw Socjalnych, Wydzia∏ Wspó∏pra2. niekompletne;
cy ze Stowarzyszeniami, ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa
3. z∏o˝one po terminie;
4. dotyczàce zadania, które nie jest obj´te celami statutowymi tel. (022) 661 87 04, 661 84 93; e-mail: dotacje@udskior.gov.pl
organizacji;
5. z∏o˝one przez podmiot nieuprawniony, zgodnie z niniejszym og∏oszeniem;
Informacja
o zrealizowanych przez Urzàd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w 2006 r. zadaniach publicznych tego samego
rodzaju i zwiàzanych z nimi kosztach.
IloÊç
dotowanych
przedsi´wzi´ç

Rodzaj zadania publicznego
Organizacja uroczystoÊci upami´tniajàcych oraz spotkaƒ Êrodowisk kombatanckich w kraju i za granicà
Budowa i renowacja pomników
Wykonanie tablic
Wykonanie i renowacja sztandarów
Wybicie medali
Organizacja konferencji i sympozjów naukowych
Publikacje
Organizacja konkursów i koncertów upami´tniajàcych
Rajdy upami´tniajàce
Inne przedsi´wzi´cia upami´tniajàce
Ogó∏em

40
8
1
3
1
3
13
6
2
11
88

Ogólna
kwota
kwota (w z∏)
156 100
56 400
4 000
8 000
5 000
16 500
59 000
26 000
7 000
62 000
400 000 z∏

Informacja
o zrealizowanych przez Urzàd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w 2005 r. zadaniach publicznych tego samego
rodzaju i zwiàzanych z nimi kosztach.

Rodzaj zadania publicznego
UroczystoÊci w kraju
UroczystoÊci za granicà
Budowa pomników
Wykonanie tablic
Wybicie medali
Organizacja konferencji i sympozjów naukowych
Publikacje
Organizacja wystaw
Inne przedsi´wzi´cia upami´tniajàce
Kwota zwrócona przez zleceniobiorców
Ogó∏em
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IloÊç
dotowanych
przedsi´wzi´ç

Ogólna
kwota
(w z∏)

55
11
10
2
2
5
22
3
10

225 170
63 240
49 700
4 000
17 200
25 000
100 900
16 000
29 400
32 200
120 523 410 z∏
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Wizyty kierownika Urz´du

Polska – Kanada. Problemy kombatantów
dniach 26-30 stycznia br. de- Akowców, w obecnoÊci delegata kana- i Vernà E. Bruce. Zast´pczynie ministra
legacja Urz´du, w sk∏adzie: dyjskiego Ministerstwa Weteranów, de- omówi∏y struktur´ i zasady dzia∏ania
kierownik Urz´du Janusz legacja z∏o˝y∏a ho∏d pami´ci 8 lotników urz´du. Podczas rozmowy kierownik
Krupski, Jego doradca dr Jan S. Cie- kanadyjskich poleg∏ych w Warszawie Urz´du poruszy∏ kwesti´ pe∏nego uznachanowski , dyrektor Departamentu w 1944 r.
wania praw kombatanckich polskich ˝o∏Orzecznictwa Witold Spirydowicz oraz
Delegacja odwiedzi∏a te˝ na cmenta- nierzy w Kanadzie. Delegacja obserworzecznik prasowy kierownika Urz´du rzu w Ottawie groby polskich genera- wa∏a obrady Parlamentu, gdzie odby∏o si´
Jolanta Chojecka goÊci∏a z witak˝e spotkanie z Betty Hinton
zytà w Kanadzie. W dniu
– sekretarzem stanu ds. parla27 stycznia spotka∏a si´ w Tomentarnych. Poinformowa∏a
ronto z kombatantami i miejona stron´ polskà o prograscowymi mediami przed Pomach edukacyjnych i wspó∏pramnikiem Katyƒskim, gdzie
cy z telewizjà. Strona polska zakierownik UdSKiOR z∏o˝y∏
proponowa∏a, aby dzieƒ
wieniec w imieniu Rzeczypo1 sierpnia by∏ dniem wspólnej
spolitej Polskiej. Towarzyszy∏
uroczystoÊci polsko-kanadyjmu konsul generalny RP
skiej upami´tniajàcej sojuszniPiotr Konowrocki. Kierownik
czà walk´ naszych ˝o∏nierzy.
Urz´-du wyg∏osi∏ krótkie
Wieczorem delegacja, ju˝
przemówienie dzi´kujàc Pow Montrealu spotka∏a si´
Fot. Jolanta Chojecka
lonii za pomnik, jeden Kierownik Urz´du Janusz Krupski i konsul generalny RP w Toronto w Konsulacie Generalnym
z pierwszych w Êwiecie upa- Piotr Konowrocki przed tablicà poÊwi´conà Polakom wywiezionym z przedstawicielami Kongresu
na Syberi´ przez w∏adze sowieckie
mi´tniajàcy zbrodni´ sowiecPolonii Kanadyjskiej oraz
kà, ods∏oni´ty w czasie, kiedy
kombatantami, w tym z Wandà de Roussou, która bardzo
nie by∏o to mo˝liwe w Polsce.
Nieopodal znajduje si´ tak˝e
pomaga∏a Polsce w czasie statablica Sybiraków, upami´tnu wojennego. PodnieÊli oni
niajàca obywateli polskich
problem szybkiej Êcie˝ki przywywiezionych w g∏àb Rosji po
wracania weteranom obywa17 wrzeÊnia 1939 r.
telstwa polskiego i uzyskania
Na spotkaniu z kombatanw ten sposób przez nich
tami w Domu Polskim, zebrauprawnieƒ kombatanckich.
∏o si´ bardzo liczne grono byW dniu 30 stycznia br. de∏ych ˝o∏nierzy II wojny Êwia- Fot. Jolanta Chojecka
legacja wizytowa∏a jedyny,
towej. Janusz Krupski z∏o˝y∏ Kierownik UdSKiOR Janusz Krupski z weteranami polskimi w Kana- podlegajàcy bezpoÊrednio
dzie przed pomnikiem ofiar Katynia w Toronto
im serdeczne podzi´kowania
rzàdowi federalnemu, przeza ich walk´ o wolnà Polsk´ i dba∏oÊç ∏ów: Józefa Ludwika Zajàca, Wilhelma znaczony tylko dla weteranów szpital
o tradycj´ historycznà. Zebranych po- Orlika-Rückemanna i Stefana Sznuka.
Êw. Anny pod Montrealem. Starzy
Wieczorem delegacja uczestniczy∏a i m∏odsi weterani majà tam ró˝ne zaj´wita∏ te˝ Andrzej Garlicki, prezes SPK.
Kierownik Urz´du Janusz Krupski wr´- w koncercie kol´d Chóru Polskiego cia, zabiegi rehabilitacyjne i opiek´ leczy∏ zas∏u˝onym kombatantom Medal im. J.J. Paderewskiego w Ottawie zor- karskà.
ganizowanym w Domu Polskim. Po wy„Pro Memoria”.
Ostatnim punktem programu by∏o
28 stycznia delegacja w towarzystwie st´pach kierownik UdSKiOR Janusz spotkanie z Polonià w Montrealu. Kieambasadora RP w Kanadzie Piotra Krupski spotka∏ si´ z kombatantami. rownik Urz´du podzi´kowa∏ weteranom
Ogrodziƒskiego, kmdr. Kazimierza Sta- Mówi∏ o ich roli w przekazywaniu tra- za ich walk´ i trudne lata emigracyjne.
robrata – attache wojskowego ambasa- dycji niepodleg∏oÊciowej, odznaczy∏ te˝ Wyrazi∏ te˝ ˝al, ˝e to najcenniejsze pody RP i prezesa Andrzeja Garlickiego kilka osób Medalem „Pro Memoria”.
kolenie Polaków, tak licznie musia∏o po29 stycznia w parlamencie kanadyj- zostaç na emigracji bez mo˝liwoÊci uznazwiedzi∏a w Ottawie kanadyjskie Muzeum Wojska. Upami´tnia ono szcze- skim delegacja Urz´du spotka∏a si´ nia ich zas∏ug. Kierownik UdSKiOR Jagólnie narodziny paƒstwa oraz straty z przedstawicielkami ministra d.s. wete- nusz Krupski odznaczy∏ Medalem „Pro
wojsk kanadyjskich w I i II wojnie Êwia- ranów, który nie móg∏ przybyç na spotka- Memoria” wielu weteranów.
towej. Przed tablicà ufundowanà przez nie z powodu choroby, Suzanne Tining
Jolanta CHOJECKA
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VIII Ogólnopolski Zjazd Klubu Paw∏odarczyka

Oddali ho∏d ofiarom
stalinowskich deportacji
VIII Ogólnopolski Zjazd Klubu Paw∏odarczyka odby∏ si´
w dniach 19-23 czerwca 2006 r. w Rewalu. W Zjeêdzie uczestniczy∏o 90 Paw∏odarczyków.

a wst´pie wys∏uchaliÊmy „Hymnu Sybiraków”, chwilà ciszy
uczciliÊmy naszych zmar∏ych.
Paw∏odarczycy po raz czwarty zorganizowali Zjazd w Rewalu w goÊcinnym domu Paƒstwa Danuty i Ryszarda Rut. (...)
Podczas obrad g∏os zabra∏ prezes
Ogólnopolskiego Klubu Paw∏odarczyka
Wincenty Dowojna z Poznania. Mówi∏
m.in. o tym, ˝e wicemer Smoleƒska Miko∏aj Szwed zaprosi∏ 20-osobowà grup´
m∏odzie˝y z Poznania na tygodniowy
pobyt w Smoleƒsku. Celem podró˝y by∏o nie tylko zwiedzanie Smoleƒska, m∏odzie˝ odwiedzi∏a tak˝e cmentarz w Katyniu i zapali∏a na grobach znicze. (...)
GoÊç Zjazdu S∏awomir Kmiecik – redaktor G∏osu Wielkopolskiego mówi∏
m.in., ˝e przypad∏ mu zaszczyt prowadzenia uroczystego koncertu z okazji 70lecia pierwszej masowej wywózki (1936
r.) Polaków do Kazachstanu oraz 66.
rocznicy deportacji z 1940 r. Koncert odby∏ si´ 25 kwietnia 2006 r. w auli Poznaƒskiej Ogólnokszta∏càcej Szko∏y Muzycznej im. Mieczys∏awa Kar∏owicza. (...)
Historyczne okolicznoÊci wywózek polskich obywateli przedstawi∏ w swoim wystàpieniu prof. Kazimierz Obuchowski.
W programie s∏owno-muzycznym
o tematyce zes∏aƒczej wystàpili uczniowie Gimnazjum nr 50 z Poznania, przygotowani przez Jadwig´ Jeleniewicz.
Z koncertem solowym wystàpi∏a m∏odziutka Êpiewaczka z Kazachstanu Marija Mudriak, która urodzi∏a si´ 6 kwietnia 1994 r. w Paw∏odarze, jest obywatel-
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kà Kazachstanu, ale jej dziadek ze strony mamy by∏ Polakiem, pochodzi∏ z ¸odzi. (...) Na swoim koncercie Marija
Êpiewa∏a w j´zyku polskim, rosyjskim,
kazachskim i w∏oskim.
Prowadzàcy koncert S∏awomir Kmiecik powiedzia∏ m.in. – Dzisiejszy koncert jest oddaniem czci i ho∏du ofiarom
stalinowskich zsy∏ek do Kazachstanu
i uhonorowaniem tych wszystkich Kazachów, którzy pomagali Polakom tam
przetrwaç. (...)
Kolejnym punktem obrad by∏o odczytanie listu, który wp∏ynà∏ na r´ce prezesa Wincentego Dowojny od naszych goÊci z Majkainu i Paw∏odaru, którzy
uczestniczyli w Zjeêdzie Klubu w 2005 r.
(list drukujemy obok).
Na zakoƒczenie obejrzeliÊmy widowisko s∏owno-muzyczne w wykonaniu
uczniów z Obornik Wielkopolskich, przygotowane przez Mariana ˚urowskiego.
W kolejnym dniu omawialiÊmy dzia∏alnoÊç Klubu, która nie ogranicza si´ do
corocznych czterodniowych Zjazdów.
W ciàgu roku trwa wymiana m∏odzie˝y
oraz okolicznoÊciowe i rocznicowe spotkania, m.in. w dniach 5-10 czerwca
2006 r. na zaproszenie Gimnazjum
„D´binka” z Poznania goÊci∏y w Polsce
dzieci zrzeszone przy „Domu Polskim”
w Smoleƒsku; w dniach 28 czerwca
– 11 lipca 2006 r. na zaproszenie Liceum Ogólnokszta∏càcego nr 5 z Poznania goÊci∏a m∏odzie˝ z jedenastolatki
nr 8 ze Smoleƒska. (...) Dzi´ki nawiàzaniu kontaktów m∏odzie˝ z Liceum nr 11

z Poznania koresponduje z m∏odzie˝à
z jedenastolatki z Riazaniu. Ponadto
powsta∏o stowarzyszenie oÊmiu szkó∏
Poznania „Memoramus” i czynione sà
starania przez europos∏ów Wielkopolski o dofinansowanie z Unii Europejskiej wymiany m∏odzie˝y. W lipcu m∏odzie˝ z Liceum Ogólnokszta∏càcego nr
6 z Poznania wyjecha∏a do Tweru. W ramach tego wyjazdu byli na cmentarzu
w Miednoje, gdzie spoczywajà polscy
jeƒcy zamordowani przez NKWD.
W kolejnym dniu Zjazdu uczestniczyliÊmy we Mszy Êw., której przewodniczy∏
ks. Franciszek Szyd∏owski, proboszcz
koÊcio∏a parafialnego w Rewalu. Po
Mszy Êw. Paw∏odarczycy ofiarowali koÊcio∏owi w Rewalu wykonany z mosiàdzu grawerton o treÊci: Bogu i Ojczyênie
cierpienia swoje ofiarujà Sybiracy Paw∏odarczycy. Rewal 19-23 czerwca 2006.
Grawerton zosta∏ zamontowany w koÊciele.
W kolejnym dniu wys∏uchaliÊmy wyk∏adu Stanis∏awa Aleksandrowicza – od
kilku lat pracuje on nad dotarciem do
dokumentów, które przybli˝à prawd´
o naszych zmar∏ych w obwodzie paw∏odarskim w latach 1940-1946.
Z korespondencji pos∏a Dariusza Lipiƒskiego do prezesa Dowojny dowiedzieliÊmy si´ o wniesionej interpelacji
w sprawie procedury repatriacyjnej i statusu studentów narodowoÊci polskiej
z krajów by∏ego ZSRR oraz w sprawie
obywateli polskich zamordowanych podczas II wojny Êwiatowej przez sowiecki
aparat bezpieczeƒstwa na terenach
obecnej Bia∏orusi i Ukrainy.
Krystyna ÂWIRNIAK-MATEUSZUK
rzecznik Klubu Paw∏odarczyka
19 czerwca 2006 r.
Do prezesa Ogólnopolskiego Klubu Paw∏odarczyka
Szanowny Pan Wincenty Dowojna,
prosimy Pana koniecznie przeczytaç
nasz list wszystkim uczestnikom kolejnego Zjazdu Klubu Paw∏odarczyka. My
uczestnicy, z obwodu paw∏odarskiego, zesz∏orocznego Zjazdu, z ogromnym ciep∏em wspominamy sp´dzone razem
z Wami dni Zjazdu. JesteÊmy wdzi´czni
Ciàg dalszy na str. 10
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za mo˝liwoÊç odwiedzenia Polski i spotkania si´ z osobami, które sp´dzi∏y swoje
ci´˝kie lata m∏odoÊci na naszej ziemi.
ChcielibyÊmy w tym roku, wa˝nym dla nas
wszystkich, byç razem z Wami, ale niestety praca nie pozwala nam co roku wyje˝d˝aç na d∏ugi okres. W naszym obwodzie
ju˝ zacz´to obchody siedemdziesiàtej
rocznicy pierwszej wywózki Polaków, które b´dà trwa∏y przez ca∏y rok. Z∏o˝yliÊmy
ju˝ ho∏d na cmentarzach w Paw∏odarze
i Majkainie, gdzie sà pochowani Polacy,
zapaliliÊmy tam znicze, z∏o˝yliÊmy kwiaty
i odmówiliÊmy modlitw´.
Nie majàc mo˝liwoÊci przyjechania do
Polski, jesteÊmy sercem i duszà z Wami.
˚yczymy Wam owocnej pracy na Zjeêdzie, a tak˝e zdrowia i d∏ugich lat ˝ycia.
Marzymy o tym, ˝eby nast´pny Zjazd
„Paw∏odarczyka” odby∏ si´ w Paw∏odarze.
By∏oby to wydarzenie, które pozosta∏oby
w historii naszych paƒstw i ludzkiej pami´ci. My ze swojej strony moglibyÊmy
pomóc w organizacji tego spotkania.
Cz´sto spotykajàc si´ i oglàdajàc zdj´cia i wideo z zesz∏orocznego Zjazdu
wspominamy wszystkich, ka˝dego po kolei. JesteÊmy wdzi´czni Gra˝ynie i Wincentemu Dowojnie za zorganizowanie
naszego pobytu, mo˝liwoÊç zobaczenia
tylu miast w Polsce i uczestnictwa w Zjeêdzie. Szczególnie wspominamy Bogdana
Olejniczaka, Regin´ Madej, jej ma∏˝onka
Tomka, a tak˝e jej brata Tadeusza, Paƒstwo Mikulskich, Iren´ Bujalskà z Warszawy, Józefa Lenca, w∏aÊcicieli hotelu
„Jantar” Ryszarda i Danut´ Rut´, kapitana holownika „Tryton”, Jana Kask´, Tadeusza Baraƒskiego, Krystyn´ Mateuszuk
i innych, nie mo˝emy wymieniaç wszystkich tylko dlatego, ze zajmie to du˝o
miejsca i Waszego czasu, ale o wszystkich
pami´tamy i wszystkich kochamy.
Mamy nadziej´, ˝e w przysz∏ym roku si´
zobaczymy i razem zaÊpiewamy nasz hymn
„Paw∏odarczyka”, a tak˝e piosenki w j´zykach: polskim, rosyjskim i kazachskim.
PomyÊlnoÊci Wam, szcz´Êcia Waszym
dzieciom i wnukom!
Z serdecznymi pozdrowieniami od
wszystkich Paw∏odarczyków.
Szo∏pan ˚ASY¸GU¸OWA,
Bu∏at TOKIN i ¸ucja TOKINA,
Irina LISOWSKAJA, Wiktor
TATRINOWICZ, Walerij BUGAJEW
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Ustawodawstwo kombatanckie za granicà,
podstawowe zagadnienia

Republika Chorwacka
(4,76 mln. mieszkaƒców)
miany polityczne, które zasz∏y na
ziemiach dawnej Jugos∏awii i towarzyszàce im konflikty zbrojne,
wp∏yn´∏y w znaczàcy sposób na kszta∏t
chorwackiego prawa kombatanckiego.
Odrzucono ustawodawstwo jugos∏owiaƒskie, a w jego miejsce przyj´to dwa nowe
akty prawne.
Ustawà z 24 listopada 1992 roku
o ochronie wojennych i cywilnych inwalidów wojny (o zastiti vojnih i civilnih invalida rata) okreÊlony zosta∏ status i uprawnienia osób, które ponios∏y trwa∏y uszczerbek
na zdrowiu podczas II wojny Êwiatowej.
Zaliczono do nich poszkodowanych:
– ˝o∏nierzy si∏ zbrojnych Niezale˝nego
Paƒstwa Chorwackiego (tzw. ustasze),
– ˝o∏nierzy i partyzantów jugos∏owiaƒskich,
– cywilne ofiary dzia∏aƒ wojennych.
Po wejÊciu w ˝ycie wspomnianej ustawy
zweryfikowano uprawnienia rentowe by∏ych ˝o∏nierzy Jugos∏owiaƒskiej Armii
Ludowej i cywilnych ofiar wojny. Ponad
500 osobom odebrano posiadany status,
a blisko 3500 zmieniono grup´ inwalidztwa. Przywileje utracili nawet ci weterani
i ofiary wojny, którzy mieli uznany 90%
stopieƒ inwalidztwa.
Uprawnienia inwalidów II wojny Êwiatowej przyznawane sà przez regionalne
urz´dy pracy, zdrowia i opieki socjalnej
(w ˝upaniach), a w drugiej instancji przez
Biuro do Spraw Kombatantów Ministerstwa Pracy i Opieki Socjalnej (Ministarsvo rada i socijalne skrbi).
Poszkodowani omawianej kategorii
otrzymujà renty inwalidzkie oraz specjalne
dodatki piel´gnacyjne i ortopedyczne. Osoby z uznanym 80-100% inwalidztwem posiadajà zni˝ki w op∏atach za przejazdy Êrodkami transportu kolejowego i wodnego.
Drugà grup´ beneficjentów prawa kombatanckiego okreÊli∏a ustawa z 24 paêdziernika 2001 roku o prawach chorwackich weteranów wojny o niepodleg∏oÊç
i cz∏onków ich rodzin (o pravima hrvatskih
branitelja iz domovinskog rata i clanova
njihovih obitelji). Ustanowi∏a ona specjalny status osób, które w latach 1991-1995:
– walczy∏y przez co najmniej 60 dni jako
˝o∏nierze ochotnicy,
– w trakcie s∏u˝by wojskowej odnios∏y
trwa∏y uszczerbek na zdrowiu,
– zosta∏y pozbawione wolnoÊci.

Z

Do grupy uprawnionych chorwacki
ustawodawca zaliczy∏ tak˝e cz∏onków rodzin osób poleg∏ych i zaginionych.
Status beneficjentów wymienionej ustawy przyznajà urz´dy samorzàdu terytorialnego i – jako druga instancja – Ministerstwo Chorwackich Weteranów Wojny
o Niepodleg∏oÊç (Ministarstvo hrvatskih
branitelja iz domovinskog rata). Ministerstwo koordynuje dzia∏ania paƒstwa na
rzecz weteranów wojny o niepodleg∏oÊç,
uczestniczy w realizacji programów profesjonalnej rehabilitacji inwalidów wojennych, a tak˝e programów pomocy socjalno-psychologicznej i zatrudnienia zdemobilizowanych ˝o∏nierzy. Wspó∏pracujàc
z innymi resortami i instytucjami paƒstwowymi, zajmuje si´ identyfikacjà i ekshumacjà poleg∏ych ˝o∏nierzy oraz lokalizacjà
miejsc masowych grobów ofiar wojny.
Zakres i rodzaj uprawnieƒ przyznawanych na podstawie ustawy z 2001 roku
uzale˝niony jest od kategorii beneficjenta. Weteranom przys∏uguje pierwszeƒstwo przy zatrudnianiu, przy zakupie lokalu dla w∏asnej firmy i w przyj´ciach do
instytucji szkolnych. W trakcie nauki
otrzymujà stypendia i bezp∏atne podr´czniki. Nale˝à im si´ równie˝ ulgi podatkowe i celne. W czasie pozostawania bez
pracy otrzymujà specjalne rekompensaty.
Ustawa okreÊla tak˝e emerytalne przywileje kombatanckie. Ponadto przyznaje
inwalidom wojennym renty specjalne
oraz – w zale˝noÊci od stopnia inwalidztwa – dodatki piel´gnacyjne, ortopedyczne i inne. Renty inwalidzkie nie podlegajà opodatkowaniu.
W Chorwacji dzia∏a szereg organizacji
za∏o˝onych przez weteranów II wojny
Êwiatowej i ofiary represji wojennych.
Najwi´kszymi, o ogólnokrajowym zasi´gu, sà: Zwiàzek Kombatantów Antyfaszystów Republiki Chorwackiej i Chorwackie Stowarzyszenie Wi´êniów Politycznych. Obok nich dzia∏a równie˝ oko∏o 35
stowarzyszeƒ krajowych i regionalnych
zrzeszajàcych weteranów i ofiary wojny
o niepodleg∏oÊç 1991-1995. Najwi´kszà,
aktywnà politycznie organizacjà jest Stowarzyszenie Chorwackich Weteranów
i Inwalidów Wojny o Niepodleg∏oÊç.
Jan P. SOBOLEWSKI
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Kalendarium op∏atkowe

Op∏atek na Mazowszu
grudnia 2006 r. w siedzibie ZKRP
i BWP odby∏o si´ tradycyjne spotkanie op∏atkowe wojewody mazowieckiego z Radà Kombatantów Województwa Mazowieckiego oraz prezesami najwi´kszych stowarzyszeƒ kombatanckich
i osób represjonowanych.
WÊród goÊci zaproszonych byli m.in.
Czes∏aw Cywiƒski – prezes ÂZ˚AK, gen.
bryg. Zbigniew Âcibor -Rylski – prezes
ZPW, Marian Kazubski – prezes ZIW RP
oraz Henryk Strzelecki – wiceprezes
ZKRP i BWP, Witold Prandota – zast´pca
dyrektora Kancelarii Marsza∏ka województwa mazowieckiego oraz Eliza Dzwonkiewicz – pe∏nomocnik do spraw wspó∏pracy
z organizacjami kombatanckimi.
W spotkaniu brali udzia∏ tak˝e Halina
Lipke – dyrektor Wydzia∏u Polityki Spo-
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∏ecznej Mazowieckiego Urz´du Wojewódzkiego oraz Zbigniew Czaplicki pe∏nomocnik wojewody ds. kombatantów, g∏ówni organizatorzy dzia∏aƒ integrujàcych Êrodowisko kombatanckie na Mazowszu.
Spotkaniu przewodniczy∏ p∏k Józef KoleÊnicki – przewodniczàcy Rady Kombatantów Województwa Mazowieckiego.
W imieniu wojewody mazowieckiego Tomasza Koziƒskiego najlepsze ˝yczenie
z okazji Bo˝ego Narodzenia oraz na nadchodzàcy Nowy Rok 2007 dla ca∏ego Êrodowiska kombatanckiego i osób represjonowanych z∏o˝y∏ wicewojewoda Cezary
Pomaraƒski. UdSKiOR reprezentowa∏
dyrektor Departamentu Wojskowego
p∏k Wies∏aw Misztal.
Modlitwie przed tradycyjnym dzieleniem si´ op∏atkiem przewodniczy∏ ks.

W dobrej sprawie
grudnia 2006 r. odby∏o si´ spotkanie
op∏atkowe Klubu Kombatantów
1 Dywizji Piechoty im. T. KoÊciuszki. Przyby∏ych na spotkanie goÊci, przedstawicieli
ró˝nych Êrodowisk kombatanckich, m.in.:
ZG i ZO ZKRP i BWP, Polskich Si∏ Zbrojnych na Zachodzie, ÂZ˚AK oraz pe∏nomocnika wojewody mazowieckiego ds.
kombatantów Zbigniewa Czaplickiego,
przywita∏ prezes Klubu, p∏k Roman Nogal.
W swoim wystàpieniu ks. infu∏at Lucjan
Âwi´szkowski, wikariusz biskupi Diecezji
Warszawsko-Praskiej przypominajàc czyn
zbrojny obecnych na spotkaniu weteranów
walk o niepodleg∏oÊç Polski, zwróci∏ si´ do
nich s∏owami: Kole˝anki i koledzy kombatanci, mieliÊcie przekonanie, ˝e walczycie
w dobrej sprawie, dla Ojczyzny. To sprawia∏o, ˝e ta ÊwiadomoÊç os∏adza∏a Wam
trud boju. (...) ˚ycz´ Wam, ˝eby docenia-
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no Wasz trud walki i poÊwi´cenie zdrowia,
a cz´sto i ˝ycia, w dobrej sprawie, ˝eby ludzie ˝yli Waszym trudem i ofiarà. Nast´pnie ks. infu∏at z∏o˝y∏ przyby∏ym cz∏onkom
Klubu i goÊciom ˝yczenia Êwiàteczne i noworoczne oraz pob∏ogos∏awi∏ op∏atek.
Âwiat∏o – symbol prawdy, w intencji
tych, którzy walczyli i polegli, zapali∏ i poda∏ prezesowi Klubu – Karol Per∏owski,
przewodniczàcy Rady Naczelnej ÂZ˚AK,
mówiàc m.in.: ˚ycz´ ˝ebyÊcie, ˝ebyÊmy
d∏ugo jeszcze „tu” byli. JesteÊmy potrzebni jako Êwiadkowie historii. ˚ycz´ nam,
˝eby nasz czyn zbrojny by∏ doceniony
przez wszystkich.
Podczas pocz´stunku Henryk Strzelecki wyg∏osi∏ swój wiersz-apel pt. Polacy
idêmy razem. Uroczyste spotkanie zakoƒczy∏o si´ wspólnym Êpiewaniem kol´d.
K. H.

Fot. Ewa Dumin

kmdr Janusz Bàk, który jednoczeÊnie
przekaza∏ kombatantom ˝yczenia od Biskupa Polowego WP gen. dyw. Tadeusza
P∏oskiego. Spotkanie uÊwietni∏ wyst´p
Grupy Kameralnej Reprezentacyjnego

Zespo∏u Wojska Polskiego, która wykona∏a wiàzank´ kol´d polskich. Do ich
Êpiewania w∏àczyli si´ wszyscy obecni
na spotkaniu, co najlepiej Êwiadczy
o atmosferze integracji kombatantów
na Mazowszu.
Z.C.
Fot. Katarzyna Hoppe

Pierwszy z lewej Karol Per∏owski po przekazaniu Âwiat∏a – symbolu prawdy prezesowi Romanowi Nogalowi

Op∏atek ZKRP i BWP
15

grudnia 2006 r. w sali konferencyjnej ZKRP i BWP w Warszawie
odby∏y si´ uroczystoÊci Êwiàteczno-noworoczne w których uczestniczy∏y delegacje warszawskich i okolicznych Êrodowisk kombatanckich. UdSKiOR reprezentowa∏ wicedyrektor Departamentu
Wojskowego p∏k Wies∏aw Misztal, wojewod´ mazowieckiego Tomasza Kozieƒskiego, wicewojewoda Cezary Pomaraƒski. W spotkaniu uczestniczy∏y reprezentacje ZKRP i BWP na czele z wiceprezesem Zarzàdu G∏ównego p∏k. Hen-
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rykiem Strzeleckim oraz prezesem Zarzàdu Okr´gowego w Warszawie p∏k.
Józefem KoleÊnickim. Na czele delegacji ÂZ˚AK stali: prezes Zarzàdu G∏ównego Czes∏aw Cywiƒski i prezes Fundacji „Polska Walczy” – Wojciech Militz.
Delegacji Zwiàzku Powstaƒców Warszawskich przewodniczy∏ gen. bryg. Zbigniew Âcibor-Rylski, ZIW RP prezes
Zarzàdu G∏ównego p∏k Marian Kazubski. Stowarzyszenie Kombatantów Misji
Pokojowych ONZ reprezentowa∏ mjr
Roman Gu∏a.

Siedzà w Prezydium od prawej: p∏k Wies∏aw
Misztal, Czes∏aw Cywiƒski, gen. bryg. Zbigniew
Âcibor-Rylski, ks. kmdr Janusz Bal, p∏k Józef KoleÊnicki, przemawia Wojciech Militz. Na lewo siedzà p∏k Pawe∏ Kluczek, za nim mjr Roman Gu∏a

Przyby∏ych powita∏ p∏k Józef KoleÊnicki; op∏atki poÊwi´ci∏ ks. kmdr Janusz
Bal. ˚yczenia od wojewody przekaza∏
wicewojewoda Cezary Pomaraƒski.
R.G.
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Przy wspólnym stole
Kasynie Wojskowym na terenie by∏ych Koszar Wojskowych w Warszawie odby∏o si´ 18 grudnia 2006 r. spotkanie op∏atkowe Zarzàdu Okr´gowego
Zwiàzku Inwalidów Wojennych RP. Prezes ZO ZIW RP Jerzy Jasiƒski powita∏
przyby∏ych na uroczyste spotkanie goÊci
m.in.: przedstawicieli w∏adzy samorzàdowej, szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Warszawie gen. bryg. Ryszarda Jab∏oƒskiego, ks. kmdr. Janusza Bàka, pe∏nomocnika wojewody ds. kombatantów
Zbigniewa Czaplickiego, dyrektora Szko∏y
Podstawowej nr 12 w Warszawie Mariana
Kobz´, przedstawicieli innych Êrodowisk
kombatanckich oraz cz∏onków Zwiàzku.

W

Podczas spotkania zosta∏y wr´czone
odznaczenia paƒstwowe oraz zwiàzkowe
cz∏onkom Zwiàzku. Wanda K∏opotowska
i Edmund Skwarczyƒski otrzymali Z∏ote
Krzy˝e Zas∏ugi, zaÊ Wac∏awa Ga∏´zowska – Srebrny Krzy˝ Zas∏ugi. Nast´pnie
ks. Janusz Bàk poÊwi´ci∏ op∏atek, którym
podzielili si´ uczestnicy spotkania.
W swoim przemówieniu prezes ZO
ZIW RP zaprosi∏ przyby∏ych goÊci, aby zasiàÊç za wspólnym sto∏em i zwróci∏ si´ do
przyby∏ych na spotkanie m.in. ze s∏owami:
Za kilka lat b´dziemy ju˝ historià, dlatego
coraz bardziej nas boli, ˝e paƒstwo niedostatecznie troszczy si´ o nas. Tymi s∏owami
pragnà∏ zwróciç uwag´, ˝e nale˝y podjàç

Fot. Katarzyna Hoppe

Przemawia prezes ZO ZIW RP Jerzy JasiƒÊki

dzia∏ania zmierzajàce do poprawy sytuacji
socjalno-zdrowotnej weteranów walk
o niepodleg∏oÊç Ojczyzny. Doroczne spotkanie op∏atkowe by∏o szansà na wspólne
spotkanie i podzielenie si´ problemami,
które nurtujà kombatantów.
K.H.

Op∏atek uczestników misji pokojowych
grudnia w Garnizonowym Klubie
Kultury w Warszawie staraniem
Zarzàdu G∏ównego Stowarzyszenia
Kombatantów Misji Pokojowych ONZ
zosta∏a zorganizowana uroczystoÊç Êwiàteczno-noworoczna z udzia∏em weteranów mi´dzynarodowych misji pokojowych. Uczestników powita∏ wiceprezes
Zarzàdu G∏ównego p∏k Zbigniew Bednarski, który dokona∏ podsumowania
dzia∏alnoÊci w koƒczàcym si´ roku
i wskaza∏ zadania w roku nadchodzàcym.
W wa˝niejszych garnizonach i szko∏ach Êrednich Stowarzyszenie zorganizowa∏o 15 wystaw obrazujàcych s∏u˝b´ ˝o∏nierzy i policjantów w misjach pokojo-
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wych i stabilizacyjnych. Z pomocà MON
Stowarzyszenie by∏o wspó∏organizatorem odbytej w dniach 23-27 paêdziernika 2006 r. w Ryni k. Warszawy V Pó∏nocnoeuropejskiej Konferencji Wspierania
Kombatantów Misji Pokojowych ONZ.
Op∏atki pob∏ogos∏awi∏ ks. mjr Pawe∏
Piontek.
W 2006 r. poza granicami kraju
w uroczystych kolacjach wigilijnych
uczestniczy∏o oko∏o 2500 ˝o∏nierzy i policjantów pe∏niàcych s∏u˝b´ w misjach
ONZ w Afganistanie, BoÊni, Iraku, Libanie i Syrii. Kontyngent ˚andarmerii
Wojskowej, który od lipca do po∏owy
grudnia uczestniczy∏ w zabezpieczeniu

Przemawia wiceprezes ZG SKMP ONZ
p∏k Zbigniew Bednarski

prawid∏owego przebiegu wyborów
w Demokratycznej Republice Konga
powróci∏ do kraju przed Êwi´tami i spotka∏ si´ na op∏atku z ministrem obrony
narodowej Rados∏awem Sikorskim.
Roman GU¸A

Opolskie spotkanie op∏atkowe
grudnia 2006 r. w 10 Opolskiej
Brygadzie Logistycznej im. p∏k.
Piotra Wysockiego w Opolu odby∏o si´
kombatanckie spotkanie op∏atkowe Zarzàdu Okr´gu ZKRP i BWP, na które
przybyli przedstawiciele rzàdu, samorzàdu województwa, wojska, oÊwiaty, organizacji spo∏ecznych i m∏odzie˝owych oraz
delegacje ze wszystkich stowarzyszeƒ
kombatanckich. Licznie stawili si´ równie˝ byli ˝o∏nierze zawodowi.
Na wst´pie by∏y wyró˝nienia dla kombatantów i przyjació∏ Zwiàzku. I tak Dariusz Madera – wicewojewoda opolski
w asyÊcie Zenona Rutkowskiego – pe∏nomocnika wojewody ds. kombatantów
udekorowa∏ 6 osób Srebrnym Medalem
Opiekuna Miejsc Pami´ci Narodowej.
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Nast´pnie wr´czyli oni 3 Medale Urz´du
do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Natomiast Stanis∏aw Rakoczy – wicemarsza∏ek województwa opolskiego uhonorowa∏ 8 osób odznakà „Za
zas∏ugi dla Województwa Opolskiego”. 11
osób otrzyma∏o odznaki „Za zas∏ugi dla
ZKRP i BWP”. W uznaniu zas∏ug dla naszego Zwiàzku wyró˝niono dyplomem
uznania Urzàd Miasta w Brzegu i Urzàd
Gminy w Kamienniku oraz 10 osób.
Po dekoracji g∏os zabrali Dariusz Madera, Stanis∏aw Rakoczy i p∏k Zbigniew
Gawlik – dowódca 10 Opolskiej Brygady Logistycznej. Z∏o˝yli oni kombatantom podzi´kowania za ich walk´ o niepodleg∏oÊç Ojczyzny i za to, co robià
obecnie w dziedzinie wychowania pa-

Uczestnicy spotkania op∏atkowego. S∏owo Bo˝e
g∏osi ks. Stanis∏aw Dworzak

triotyczno-obronnego m∏odzie˝y. Z∏o˝yli te˝ ˝yczenia Êwiàteczne i noworoczne. Po czym ∏amano si´ op∏atkiem, sk∏adano sobie ˝yczenia. Tej cz´Êci spotkania przewodniczy∏ ks. Stanis∏aw Dworzak – proboszcz parafii p.w. B∏ogos∏awionego Czes∏awa w Opolu.
p∏k Stefan SZELKA

KOMBATANT 2007 nr 2

Kalendarium op∏atkowe

W mi∏ej i kole˝eƒskiej atmosferze
9

stycznia br. odby∏o si´ kolejne coroczne uroczyste spotkanie op∏atkowe zorganizowane przez Zarzàd Ârodowiska Najm∏odszych ˚o∏nierzy II Wojny Âwiatowej „Syn Pu∏ku” w Gdaƒsku.
Oprócz licznych cz∏onków Ârodowiska
w spotkaniu udzia∏ wzi´li równie˝ zaproszeni goÊcie: p∏k Piotr Kaszuba –
szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego, opiekunowie Ârodowiska Zdzis∏aw
Kostrzewski i Jan Stawoski – wiceprezesi Okr´gowego ZKRP i BWP, b´dàcy
jednoczeÊnie „Synami Pu∏ku”, przewodniczàca Klubu Kombatantów, przewodniczàca Klubu 1 Armii WP, przewodniczàcy Klubu 1 Brygady Pancernej
im. Bohaterów Westerplatte, wiceprezes Stowarzyszenia Sybiraków.
Spotkanie mia∏o miejsce w sali bankietowej Zwiàzku Nauczycielstwa Polskiego w Gdaƒsku. UroczystoÊç otworzy∏ przewodniczàcy Ârodowiska p∏k
Adam Sala. Witajàc zebranych kolegów
i zaproszonych goÊci szczególnie podkreÊli∏ ˝yczliwoÊç i pomoc WSW oraz

ZO ZKRP i BWP,
sk∏adajàc jednoczeÊnie serdeczne podzi´kowania.
Po toaÊcie noworocznym wzniesionym lampkà wina
przez przewodniczàcego nastàpi∏o dzielenie si´ op∏atkiem.
Sekretarz Ârodowiska Janina Ko∏odziejczyk odczyta∏a licznie
nades∏ane ˝yczenia
Êwiàteczne i noworoczne od ró˝nych klubów kombatanckich i osób prywatnych.
Mi∏ym akcentem tej uroczystoÊci by∏ pi´knie podany skromny pocz´stunek.
W tak licznym gronie nie mog∏o si´
obyç bez krytycznych uwag. Kilku
cz∏onków Ârodowiska wypowiedzia∏o
si´ o zaw´˝anej przez w∏adze paƒstwowe opiece zdrowotnej i finansowej na
rzecz kombatantów. Przedstawiciele
ZO ZKRP i BWP zobowiàzali si´ wy-

korzystaç te uwagi (znane zresztà powszechnie) w swojej dzia∏alnoÊci. To
trudne sprawy, choçby dlatego, ˝e liczne podzia∏y Êrodowisk kombatanckich
powodujà brak mo˝liwoÊci porozumienia si´ i ustalenie wspólnych postulatów
wobec w∏adzy paƒstwowej.
Podczas tej uroczystoÊci panowa∏a mi∏a
i kole˝eƒska atmosfera emanujàca pe∏nym szacunkiem i wzajemnà ˝yczliwoÊcià.
Mieczys∏aw WASILEWSKI

Op∏atek u lubelskich Winowców
U
roczystoÊç op∏atkowa Stowarzyszenia ˚o∏nierzy Oddzia∏ów Partyzanckich Okr´gu Lubelskiego „WolnoÊç i Niezawis∏oÊç” odby∏a si´ 18 stycznia br. w siedzibie Zarzàdu. Uczestniczy∏o w niej oko∏o 100 osób, a wÊród nich abp senior Boles∏aw Pylak, kierownik Urz´du do Spraw
Kombatantów i Osób Represjonowanych
Janusz Krupski, przedstawiciele wojewody lubelskiego oraz Urz´du Miasta Lublina w osobach dyrektora Wydzia∏u Organizacyjnego Ryszarda Gajewskiego i pe∏dzis∏anomocników prezydenta miasta Zd
wa Niedba∏y i S∏awomira Skowronka.
Przewodniczàcy sejmiku województwa
lubelskiego Andrzej Pruszkowski przes∏a∏
list z ˝yczeniami. ˚yczenia nades∏a∏ te˝
prezydent ZamoÊcia Marcin Zamoyski.
Uczestniczyli te˝ w op∏atku: komendant
I Szpitala Wojskowego w Lublinie p∏k
Zbigniew K´dzierski z zast´pcà i oficerami z kierownictwa, komendant wojewódzki Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej Andrzej Gregorek.
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Obecni byli prezesi organizacji kombatanckich Lublina
i województwa: prezes Zarzàdu G∏ównego By∏ych Wi´êniów Politycznych
Okresu Stalinowskiego 1939-1989
Mieczys∏aw Smalec,
prezes Zarzàdu Stowarzyszenia „ Dzieci
Zamojszczyzny”
w Bi∏goraju Bole s∏aw Szymanik, prezesi i cz∏onkowie kó∏
organizacji zrzesza- Na pierwszym planie Karolina Krzysztoƒ, prezes ZO S˚OP i Janusz
jàcych by∏ych ˝o∏nie- Krupski, kierownik UdSKiOR
rzy AK, BCH i WiN
w ZamoÊciu, Tomaszowie Lubelskim, minister Janusz Krupski odznaczajàc
˚ó∏kiewce i Turobinie, ksi´˝a z Lublina 10 osób Medalem „ Pro Memoria”.
i ZamoÊcia.
Po krótkim powitaniu przez prezesa
Karolina KRZYSZTO¡
Zarzàdu Stowarzyszenia ˝yczenia z∏o˝y∏
prezes Zarzàdu Okr´gu
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„Op∏atek pojednania” w Elblàgu
o raz pi´tnasty do atrium Hotelu
Gromada w Elblàgu przybyli na doroczne spotkanie zwane „op∏atkiem pojednania” cz∏onkowie i sympatycy organizacji skupiajàcych Kresowian, Sybiraków i kombatantów. Spotkanie, 21
stycznia br. poprzedzi∏a Msza Êw. w Katedrze Êw. Miko∏aja, odprawiona przez
ks. bp. Jana Styrn´ w intencji Ojczyzny
oraz tych, którzy polegli w walkach o jej
niepodleg∏oÊç. Obecne by∏y poczty
sztandarowe wszystkich elblàskich organizacji kombatanckich. WÊród licznie
przyby∏ych goÊci obecni byli przedstawiciele niemal wszystkich elblàskich Êrodowisk spo∏ecznych, instytucji, organizacji kombatanckich i pozarzàdowych
oraz sponsorzy wspierajàcy dzia∏alnoÊç
Towarzystwa, a wÊród nich m.in. wicewojewoda warmiƒsko-mazurski – Anna
Szyszka i wiceprezydent Elblàga – Lucyna Szmur∏o.
Cz´Êç oficjalnà uroczystoÊci prowadzi∏ przedstawiciel Zwiàzku Sybiraków –
Micha∏ Wo∏oszczak. Jerzy Juliusz Szewczyƒski – prezes Zarzàdu Towarzystwa

P

Mi∏oÊników Lwowa,
Wilna, Grodna i Ziemi Wo∏yƒskiej, gospodarz i g∏ówny inicjator dotychczasowych spotkaƒ serdecznie powita∏
wszystkich przyby∏ych. Szczególne s∏owa powitania skierowa∏ do polskich rodzin, które powróci∏y
do Ojczyzny z dalekiego Kazachstanu, Uczestnicy spotkania op∏atkowego zebrani w atrium Hotelu Gromada
a tak˝e przedstawi- w Elblàgu. Pierwszy z lewej Jerzy Juliusz Szewczyƒski, obok ks. bp dr
cieli spo∏ecznoÊci Jan Styrna
ukraiƒskiej. Z ˝yczliwoÊcià wspomnia∏ oraz sympatyków wspierajàcych ich
o nieobecnym z powodu choroby, stulet- dzia∏alnoÊç.
nim cz∏onku Towarzystwa – gen. BolePo zakoƒczeniu cz´Êci oficjalnej spos∏awie Nieczuji-Ostrowskim.
tkania z koncertem kol´d wystàpi∏ chór
Cel dorocznych spotkaƒ to integracja Zespo∏u Szkó∏ Muzycznych w Elblàgu.
elblàskich Êrodowisk kombatanckich Tradycyjnie ju˝ wszyscy uczestnicy spooraz Kresowian ze spo∏eczeƒstwem tkania zaproszeni zostali na wspólny
miasta. Sà one równie˝ okazjà do uho- uroczysty obiad.
norowania zas∏u˝onych cz∏onków Towarzystwa i zwiàzków kombatanckich
Jerzy B¸AWAT

AK-owskie spotkanie op∏atkowe
we Wroc∏awiu
stycznia br. w sali Dworu Polskiego przy wroc∏awskim Rynku odby∏o si´ uroczyste spotkanie noworoczne z op∏atkiem w gronie weteranów AK
i przyjació∏ – zorganizowane przez Zarzàd Okr´gu DolnoÊlàskiego ÂZ˚AK.
Prezes ZOD Jerzy Woêniak powita∏
dzia∏aczy Okr´gu i Obwodu ÂZ˚AK
oraz dostojnych goÊci – ks. kard. Henryka Gulbinowicza, przewodniczàcego sejmiku województwa dolnoÊlàskiego prof.
Leona Kieresa, wiceprezydenta Wroc∏awia S∏awomira Najnigiera, dyrektora
Oddzia∏u IPN prof. W∏odzimierza Sulej´, delegata Biskupa Polowego WP ds.
kombatantów na Polsk´ po∏udniowo-za-
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chodnià ks. pp∏k. dr. Henryka Szareyk´,
gen. bryg. Zygmunta Szumowskiego
i pe∏nomocnika wojewody ds. kombatantów Henryka Kalinowskiego.
Po modlitwie i kol´dzie „WÊród nocnej ciszy” nastàpi∏o dzielenie si´ op∏atkiem. Z uwagà i uÊmiechem uczestnicy
spotkania przyj´li barwne opowiadanie
ksi´dza kardyna∏a z prze˝yç rodzinnych
i partyzanckich na Wileƒszczyênie w latach 1943-1944.
Wiceprezydent Wroc∏awia przypomnia∏ jak „zdobywa∏” PAST-´ w Warszawie, symbol Powstania Warszawskiego,
na rzecz ÂZ˚AK w latach rzàdów AWS.
Prezes Jerzy Woêniak poinformowa∏

o najwa˝niejszych wydarzeniach kombatanckich w roku 2007, zwracajàc uwag´ na 65. rocznic´ powo∏ania przez premiera, Naczelnego Wodza gen. broni
W∏adys∏awa Sikorskiego – Armii Krajowej (luty 1942 r.).
G∏os zabrali m.in. Zofia Dillenius,
Micha∏ Haniszewski , gen. Zygmunt
Szumowski, wiceprezes ZOD Ryszard
Filipowicz, który podzi´kowa∏ kierownictwu Dworu Polskiego za goÊcin´ i radosne spotkanie noworoczne.

Jan PALUCHNIAK
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Kobiety-˚o∏nierze w walce

Maria Jezierska, ps. „El˝bieta” (1916-1994)

˚o∏nierz ZWZ/AK, wi´êniarka
i historyk niemieckich obozów
koncentracyjnych
aria Jezierska pochodzi∏a z rodziny, której przodkowie po
mieczu i po kàdzieli od wielu
pokoleƒ walczyli o niepodleg∏oÊç Polski.
Urodzona 2 lutego 1916 r. w Kijowie, od
1919 r. mieszka∏a w Warszawie. W tym˝e
roku straci∏a ojca, Stanis∏awa Lewant-Jezierskiego, zmar∏ego na tyfus. Matka,
Helena z Jastrz´biec-Pop∏awskich, pianistka, utrzymywa∏a dzieci – Mari´ i jej
starszego brata Janusza – dajàc lekcje
muzyki. Maria uczy∏a si´ w szkole Cecylii Plater-Zyberkówny, potem u Królowej Jadwigi, uzyska∏a matur´ w 1935 r.,
po czym podj´∏a studia na wydziale filologii polskiej Uniwersytetu Warszawskiego im. Marsza∏ka Józefa Pi∏sudskiego. Nale˝a∏a do Akademickiego Stowarzyszenia Iuventus Christiana.
W okresie okupacji niemieckiej by∏a
studentkà tajnego Konserwatorium Warszawskiego, uczàc si´ Êpiewu. Dzia∏alnoÊç konspiracyjnà rozpocz´∏a w 1939 r.
jako cz∏onkini PCK, opiekowa∏a si´ rannymi ˝o∏nierzami w Szpitalu Ujazdowskim. Zosta∏a ∏àczniczkà w grupie dywersji saperskiej ZWZ pod kierownictwem
dr. Franio, a nast´pnie w dziale wyszkolenia Sztabu Zwiàzku Odwetu AK podlegajàcy prof. Zbigniewowi Sujkowskiemu (ps. „Kora”, „Wyga”). Maria by∏a odpowiedzialna za sprawne funkcjonowanie lokali szkoleniowych, do których
przyje˝d˝ali dywersanci z terenu. Wraz
z matkà udziela∏a w razie potrzeby schronienia, m.in. spokrewnionym z nimi p∏k.
Franciszkowi Niepokólczyckiemu i mjr.
Janowi Kiwerskiemu. W zwiàzku z wsypà
wÊród personelu Sztabu Dywersji i Sabota˝u KG/AK Maria Jezierska zosta∏a
aresztowana przez gestapo 13 czerwca
1942 r. Na Pawiaku sp´dzi∏a w izolatce
szeÊç tygodni, nast´pnie zosta∏a przeniesiona do celi ogólnej. W Êledztwie nicze-

M
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go nie zdradzi∏a. Pracowa∏a
w tzw. „czarnej pralni”. Zachorowa∏a ci´˝ko na ˝ó∏taczk´ i jeszcze chora, mimo
reklamacji lekarzy wi´ziennych, zosta∏a wywieziona do
obozu w OÊwi´cimiu, gdzie
otrzyma∏a numer 24449. Po
dwóch latach, 13 paêdziernika 1944 r., przewieziono jà
do obozu w Ravensbrück –
tu mia∏a numer 78087.
W kwietniu 1945 r. w∏àczono jà do pieszego transportu
ewakuacyjnego skierowanego do Rostocka. Uzyska∏a wolnoÊç 3 maja 1945 r.
i natychmiast pieszo wróci∏a do Polski.
Powróci∏a do studiów na filologii polskiej Uniwersytetu Jagielloƒskiego
w Krakowie. W∏àczy∏a si´ w dzia∏alnoÊç
stowarzyszenia by∏ych wi´êniów hitlerowskich jako przewodniczàca sekcji
m∏odzie˝owej. W 1947 r. zamieszka∏a
pod Warszawà i podj´∏a prac´ w „Czytelniku” jako korektorka i redaktorka,
a˝ do 1961 r. Od 1960 r. do 1976 r. pracowa∏a w miesi´czniku „Paƒstwo i Prawo” jako redaktor stylistyczny i techniczny. W latach 1963-76 by∏a równoczeÊnie pracownikiem archiwum i starszym radcà G∏ównej Komisji Badania
Zbrodni Hitlerowskich w Polsce, a od
1964 r. cz∏onkiem GKBZHwP.
Pisa∏a liczne prace naukowe i popularno-naukowe, w znacznej mierze
oparte na badaniach archiwalnych, zajmujàc si´ tematykà niemieckich obozów koncentracyjnych. Poczàtkowo
skoncentrowa∏a si´ na obozie w OÊwi´cimiu, lecz odsuni´to jà od tej pracy: zaj´∏a si´ wtedy problematykà obozu
w Stutthofie i prac´ t´ kontynuowa∏a po
przejÊciu na emerytur´ w 1976 r. Sp´dza∏a d∏ugie tygodnie i nawet miesiàce

na badaniach w archiwum obozu
w Stutthofie. Artyku∏y swe publikowa∏a
w Zeszytach Muzeum OÊwi´cimia
i Muzeum Stutthofu, w „Przeglàdzie
Lekarskim – OÊwi´cim”, w Biuletynie
GKBZHwP, w „Tygodniku Powszechnym” w „Odrodzeniu” i w zbiorowych
wydawnictwach ksià˝kowych odnoszàcych si´ do tematyki obozowej. Otrzyma∏a kilka nagród w konkursach.
By∏a cz∏onkiem „SolidarnoÊci”. Si∏´
do ucià˝liwej pracy czerpa∏a z g∏´bokiej
wiary. RadoÊç i odpoczynek znajdowa∏a
w turystyce górskiej, w´drujàc po ukochanych Pieninach, Gorcach, Tatrach –
póki pozwala∏a jej na to rozwijajàca si´
choroba serca. W ostatnim okresie ˝ycia zapad∏a na chorob´ nowotworowà
i zmar∏a w Warszawie 4 czerwca 1994 r.
Maria Jezierska mia∏a stopieƒ podporucznika AK. Otrzyma∏a Krzy˝ AK,
Medal Wojska po raz 1, 2, 3, 4, Z∏oty
Krzy˝ Zas∏ugi, Krzy˝ Kawalerski i Krzy˝
Oficerski Orderu Odrodzenia Polski,
Srebrny Medal Opiekuna Miejsc Pami´ci Narodowej, Medal za Zas∏ugi dla
Archiwistyki i inne. Pozostawi∏a po sobie g∏´boki ˝al licznych przyjació∏.
Ewa KRASNOWOLSKA
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Znaki Korpusu Ochrony Pogranicza

Borszczów

Pamiàtka przetrwa∏a
dla przysz∏ych pokoleƒ...
˚o∏nierze Korpusu Ochrony Pogranicza – Brygada KOP „Podole”
w sk∏adzie czterech batalionów – przybyli do województwa tarnopolskiego wiosnà 1925 r. (...) Dowództwo Brygady KOP „Podole”
i batalionu „Czortków” kwaterowa∏o w Czortkowie, nast´pne trzy
bataliony – ulokowane w miastach powiatowych Ska∏at, Kopyczyƒce i Borszczów – nosi∏y nazwy tych miast, a ˝o∏nierze rozlokowani byli w stra˝nicach nad Zbruczem, które sami budowali.
(...) Do wrzeÊnia 1939 r. wspó∏praca ˝o∏nierzy KOP i mieszkaƒców
woj. tarnopolskiego uk∏ada∏a si´ bardzo dobrze, ˝o∏nierze wykonywali wiele prac na rzecz ludnoÊci kresowej i nieÊli pomoc, kultur´, oÊwiat´, a przede wszystkim czuwali nad spokojem i ∏adem.
czasie s∏u˝by ˝o∏nierze KOP
zostawiali swoje „znaki” na
Podolu, aby przetrwa∏y dla
przysz∏ych pokoleƒ. Jednym z takich
znaków by∏a ambona, zbudowana w koÊciele parafialnym w Borszczowie –
drewniana, z wyrzeêbionà odznakà
KOP w kszta∏cie roz∏o˝onego k∏osa
zbo˝a ze s∏upem granicznym w Êrodku.
Przyszed∏ rok 1939, wybuch∏a II wojna
Êwiatowa, wczeÊniej cz´Êç ˝o∏nierzy Brygady KOP „Podole” przeniesiono w inne rejony. Toczy∏a si´ wojna z Niemcami
hitlerowskimi, których ˝o∏nierze od zachodu szli w g∏àb kraju, rozbita polska
armia cofa∏a si´ na wschód. 17 wrzeÊnia
Polska zosta∏a napadni´ta przez wojska
Armii Czerwonej, które g∏osi∏y, ˝e przysz∏y broniç Polaków przed Niemcami.
˚o∏nierze KOP „Podole” prowadzili
odwa˝nie i ofiarnie zbrojnà walk´ z najeêdêcà zza Zbrucza. Niestety, zostali
pojmani do niewoli, wielu zgin´∏o, pewna grupa zdà˝y∏a ukryç si´ i zaciera∏a
Êlady KOP-u, niszczy∏a dokumenty wojskowe, aby nie wpad∏y w r´ce funkcjonariuszy NKWD, którzy szli za wojskiem sowieckim i ukraiƒskim, by zabieraç polskich oficerów i ˝o∏nierzy do
niewoli i przejàç jak najwi´cej materia∏ów dokumentacji WP i KOP.
Z odznakà KOP, która zosta∏a
w Borszczowie na Podolu, wià˝à si´
ró˝ne opowieÊci. Oto jedna z nich.
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KoÊció∏ parafialny rzym.-kat. w Borszczowie
na Podolu, odnowiony przez Polaków w latach 90. Ambona z odznakà KOP zbudowana
przez ˝o∏nierzy Brygady KOP „Podole” prawdopodobnie w 1934 r., w 10. rocznic´ powo∏ania Korpusu Ochrony Pogranicza, odnowiona
w latach 90. przez oo. michalitów. Na zdj´ciu:
ks. Gàsior opowiada histori´ ambony i odznaki KOP uczestnikom wycieczki z Polski

17 wrzeÊnia 1939 r. to niedziela, bardzo upalna na Podolu. Rano proboszcz
Borszczowa dosta∏ wiadomoÊç o inwazji
wojsk sowieckich na Polsk´. Wierni
ukryli si´ w lasach. Do koÊcio∏a w godzinach przedpo∏udniowych wpad∏ sowiecki lejtnant, za nim szli ˝o∏nierze – szukali z∏ota, zegarków, stra˝ników z KOP-u.
Sowieci byli zm´czeni. Proboszcz da∏
im wody i poprosi∏, ˝eby nie podpalali

Odznaka Korpusu Ochrony Pogranicza 1924-1939. Wznowiona jako Jubileuszowy Honorowy Znak KOP przez cz∏onków Stowarzyszenia Weteranów Polskich Formacji Granicznych w Warszawie

koÊcio∏a. W pewnym momencie lejtnant zauwa˝y∏ odznak´ KOP na ambonie. Nazwa∏ jà „orderem polskich pograniczników” i chcia∏ jà zabraç, bo bardzo mu si´ podoba∏a. ˚eby nie niszczyç
ambony, proboszcz da∏ mu swojà odznak´ KOP, którà od Brygady KOP
„Podole” otrzyma∏ za zas∏ugi dla wojska. Wtedy ten dowódca sowiecki zabra∏ swoich ˝o∏nierzy i odjechali. Ksiàdz
z wiernymi zakry∏ odznak´ gipsem, ambon´ obili deskami i pomalowali olejnà
farbà – znak KOP zosta∏ ukryty.
Nied∏ugo po wkroczeniu Niemców na
tereny Zwiàzku Sowieckiego nad Zbruczem toczy∏y si´ ci´˝kie bitwy. KtóregoÊ
dnia do proboszcza w Borszczowie dotar∏
ranny oficer Armii Czerwonej. By∏ to ten
sam cz∏owiek, co 17 wrzeÊnia 1939 r. –
proboszcz ukry∏ go przed Niemcami, wyleczy∏ i pomóg∏ wróciç do Armii Czerwonej. Po wojnie ten wojskowy w stopniu
genera∏a pracowa∏ na wysokim stanowisku w Moskwie i kiedy ukraiƒskie w∏adze
chcia∏y zdewastowaç koÊció∏ w Borszczowie, proboszcz poprosi∏ genera∏a o pomoc. W∏adze w Moskwie wyda∏y dekret,
˝e koÊció∏ w Borszczowie jest pod ochronà jako zabytek i nie wolno go zniszczyç.
Wiele lat póêniej oo. michalici z Polski otrzymali zgod´ w∏adz ukraiƒskich
na odbudow´ koÊcio∏a w Borszczowie.
Przy remoncie dowiedzieli si´ o ambonie i odznace, odkryli jà po 50 latach
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i dzisiaj odznaka jest Êwiadectwem, ˝e
wojsko KOP strzeg∏o polskich ziem na
Podolu pami´tnego 17 wrzeÊnia 1939 r.
Fotografi´ ambony z odznakà KOP
oraz legend´ przekaza∏ mi Zbigniew
Nowicki ze Szczecina, w domu jego
dziadka w Czortkowie mieszkali ˝o∏nierze i oficerowie Brygady KOP „Podole”
przed 1939 r. (...)
Nigdy nie by∏am na Ukrainie, lecz
w Brygadzie KOP „Podole” s∏u˝y∏ brat
mojego ojca, ksiàdz kapelan Jan. L. Zió∏kowski, póêniejszy jeniec obozu w Kozielsku i ofiara Katynia. Kto wie, mo˝e proboszcz z Borszczowa i kapelan KOP-u
wspólnie poÊwi´cili ambon´ i odznak´?
Drodzy Czytelnicy, je˝eli posiadacie
informacje podobne do powy˝szej legendy – napiszcie!
Szukamy Êladów pomnika ˝o∏nierzy
KOP zbudowanego na Wo∏yniu, szukamy Êladów pomnika króla Jana III Sobieskiego postawionego w Okopach Êw.
Trójcy na Podolu przez ˝o∏nierzy KOP.
Znikn´∏y po 17 wrzeÊnia 1939 r. Mo˝e
ukryli je Polacy, podobnie jak ukryli odznak´ KOP w Borszczowie?
Barbara TARKOWSKA
Stowarzyszenie Weteranów
Polskich Formacji Granicznych
ul. Ko∏owa 4 m. 52
03-536 Warszawa

O

dznaka KOP na Podolu zosta∏a
K∏os zbo˝a ze s∏upem granicznym
Znak polskich ˝o∏nierzy kresowych
Którzy ju˝ Êpià snem wiecznym
Odznaka KOP-u w Borszczowie
Jak przed laty ozdabia ambon´
Matce Bo˝ej Polecali jà KOP-iÊci
W modlitwie „Pod Twojà obron´”
KoÊcielny dzwon bije nad Zbruczem
Dêwi´k p∏ynie na ukraiƒskie pola
G∏osi wszystkim narodom wschodu
˚e polskie wojsko strzeg∏o Podola
Zapal znicz, wspó∏czesny Polaku
S∏uchaj wspomnieƒ dziadka, rodzica
Mo˝e w blasku p∏omienia zobaczysz
KOP-istów na podolskich stra˝nicach
[Barbara Tarkowska – „Odznaka KOP
na Podolu zosta∏a”]
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Informacja o Federacji
Stowarzyszeƒ Weteranów
Walk o Niepodleg∏oÊç RP
ederacja Stowarzyszeƒ Weteranów Walk o Niepodleg∏oÊç RP
powo∏ana zosta∏a 21 czerwca
2001 r. W sk∏ad cz∏onków za∏o˝ycielskich wchodzi∏y nast´pujàce zwiàzki
i stowarzyszenia:
– Âwiatowy Zwiàzek ˚o∏nierzy Armii
Krajowej,
– Zrzeszenie WolnoÊç i Niezawis∏oÊç,
– Stowarzyszenie Szare Szeregi,
– Zwiàzek Wi´êniów Politycznych
Okresu Stalinowskiego,
– Zwiàzek ˚o∏nierzy Narodowych Si∏
Zbrojnych,
– Zwiàzek Ociemnia∏ych ˚o∏nierzy RP.
Zgodnie ze statutem, jest ona dobrowolnym zwiàzkiem organizacji kombatanckich zrzeszajàcych uczestników
walk o niepodleg∏oÊç RP, w tym ˝o∏nierzy Wojska Polskiego WrzeÊnia 1939 r.,
Polskich Si∏ Zbrojnych na Zachodzie,
Armii Krajowej i wspó∏dzia∏ajàcych
z nià formacji wojskowych Polskiego
Paƒstwa Podziemnego oraz innych organizacji ˝o∏nierzy i dzia∏aczy niepodleg∏oÊciowych z lat 1939-1956.
Federacja jest kontynuatorkà idei
i spadkobierczynià dorobku programowego RP na Zachodzie, Polskiego Paƒstwa Podziemnego i organizacji niepodleg∏oÊciowych z lat 1939-1956.
Mo˝e skupiaç cz∏onków i realizowaç
swoje statutowe cele tak˝e w oparciu
o organizacje, które funkcjonujà poza
granicami Rzeczypospolitej. Federacja
nie ogranicza autonomii swoich cz∏onków, a w∏adze Federacji nie ingerujà
w wewn´trzne ich sprawy.
Celem Federacji jest w szczególnoÊci: integrowanie organizacji cz∏onkowskich wokó∏ wartoÊci le˝àcych u podstaw walki o wolnà i suwerennà RP
w latach 1939-1956,
– wypracowywanie wspólnego stanowiska organizacji cz∏onkowskich
w istotnych sprawach dotyczàcych ˝ycia publicznego, w tym odnoszàcych
si´ do umacniania demokracji, bez-

F

pieczeƒstwa RP, jej niepodleg∏oÊci
i suwerennoÊci, kszta∏towania postaw
patriotycznych
spo∏eczeƒstwa,
zw∏aszcza m∏odzie˝y i wojska oraz
poszanowania historii i tradycji narodowej,
– reprezentowanie wspólnego stanowiska organizacji cz∏onkowskich
w sprawach socjalnych i zdrowotnych
kombatantów oraz czuwanie nad
prawid∏owà realizacjà uprawnieƒ
kombatanckich wynikajàcych z Konstytucji RP i innych aktów prawnych,
– koordynowanie inicjatyw i przedsi´wzi´ç programowych podejmowanych przez organizacje cz∏onkowskich oraz strze˝enie godnoÊci i honoru kombatanta,
– upami´tnianie miejsc walk o niepodleg∏oÊç RP i martyrologii ˝o∏nierzy
i dzia∏aczy niepodleg∏oÊciowych oraz
zapewnienie nale˝ytej ochrony tych
miejsc, jak równie˝ upowszechnianie
wiedzy historycznej o Polskim Paƒstwie Podziemnym i o walkach niepodleg∏oÊciowych w Polsce.
Federacja od momentu powo∏ania odby∏a 3 Walne Zgromadzenia, przy dwuletniej kadencji jej w∏adz. Od 2005 r. kadencyjnoÊç wybranych w∏adz Federacji
trwa 3 lata.
Od chwili powo∏ana Federacji do dnia
dzisiejszego prezesem Rady Federacji
jest gen. bryg. Stanis∏aw Karolkiewicz.
Aktualnie Federacja skupia 17 stowarzyszeƒ i zwiàzków kombatanckich. Federacja pozostaje otwarta na zg∏oszenia
stowarzyszeƒ i zwiàzków kombatanckich i wspó∏dzia∏ajàcych z nimi Êrodowisk niepodleg∏oÊciowych, których rodowody i statuty sà zbie˝ne ze statutem
Federacji.

Leopold KAPISZEWSKI
przewodniczàcy Komisji Rewizyjnej
Federacji Stowarzyszeƒ Weteranów
Walk o Niepodleg∏oÊç RP
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Ko∏o Kombatantów przy
Akademii Górniczo-Hutniczej
w Krakowie
Ko∏o Kombatantów przy AGH zosta∏o zorganizowane w maju 1967 r. jako Uczelniane Ko∏o ZBoWiD (pierwszy prezes –Tadeusz Rokossowski, by∏y ˝o∏nierz Armii Krajowej), zrzeszajàce kombatantów: uczestników walk obronnych i wyzwoleƒczych, pracowników naukowych, technicznych
i administracyjnych, robotników, emerytów i inne osoby zwiàzane z AGH oraz wdowy po zmar∏ych cz∏onkach Ko∏a.
ednym z g∏ównych zadaƒ cz∏onków
Ko∏a jest przekazywanie spo∏eczeƒstwu, a szczególnie m∏odzie˝y,
wiernej informacji o patriotycznej postawie pracowników, absolwentów i studentów AGH, którzy w latach II wojny
Êwiatowej walczyli w szeregach Wojska
Polskiego, w oddzia∏ach partyzanckich,
byli wi´êniami obozów koncentracyjnych, prowadzili tajne nauczanie i konspiracyjnà dzia∏alnoÊç naukowà. Cz∏onkowie Ko∏a przekazujà pami´ç nie tylko
o dzia∏alnoÊci w∏asnego Êrodowiska, ale
równie˝ o wa˝nych i bliskich sercu Polaków walkach w obronie Ojczyzny,
w bli˝szej i dalszej przesz∏oÊci. Przypominajà o wszystkich rocznicach tych wydarzeƒ dla utrwalenia pami´ci tamtych
dni, a tak˝e po to, by s∏u˝y∏y kszta∏towaniu ÊwiadomoÊci m∏odzie˝y w jej pracy
dla dobra Ojczyzny.
Poczàtkowo Ko∏o swojà prac´ informatorskà realizowa∏o przez organizowanie i udzia∏ w obchodach i akademiach, licznych spotkaniach z m∏odzie˝à i ró˝nymi Êrodowiskami spo∏eczeƒstwa. TreÊç referatów i relacji z tych
spotkaƒ nagrywano na taÊmy magnetofonowe, wykorzystujàc je nast´pnie
w audycjach radiow´z∏ów domów akademickich, publikowano je tak˝e w kronice Ko∏a.
W 10. rocznic´ za∏o˝enia Ko∏a wydano pierwszy „Informator” (grudzieƒ
1977 r.) w postaci 175-stronicowej broszury, zawierajàcej przeglàd dzia∏alnoÊci Ko∏a oraz szereg interesujàcych,
barwnych wspomnieƒ kombatantów
z okresu II wojny Êwiatowej. Prezesem
Ko∏a by∏ wówczas prof. dr hab. Zyg-
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munt Kawecki. Zespó∏ redakcyjny tworzyli: prof. dr hab. Stefan Âliwiƒski i p∏k
Edmund Garlicki. Nast´pne dwa numery „Informatora”, podobne w formie
i treÊci, wydano za prezesury prof. dr.
Wac∏awa Leskiewicza: w 15. rocznic´
(1982 r. – redaktorem by∏ prof. Stefan
Âliwiƒski) i w 20. rocznic´ istnienia Ko∏a (1986 r. – redaktorem by∏ doc. dr Janusz Pakulski).
„Testamentem” prezesa Ko∏a nazwany zosta∏ przez prof. Wac∏awa Leskiewicza specjalny zeszyt, zatytu∏owany
„Czyn Zbrojny w Pami´ci Narodu”,
który ukaza∏ si´ pod koniec 1995 r.
(prezes W. Leskiewicz zmar∏ 16 maja
1996 r.).
W 1995 r. forma „Informatora” zosta∏a zmieniona i w marcu 1995 r. ukaza∏ si´ nr 1/95 jako kolejny, czwarty zeszyt, w kszta∏cie zachowanym do dzisiaj.
Obecnie „Informator” wydawany jest
kilka razy do roku, stosownie do posiadanego materia∏u (zazwyczaj trzy razy
w ciàgu roku). Oprócz wspomnieƒ
cz∏onków Ko∏a i opisów wydarzeƒ wojennych zawiera biogramy zmar∏ych kolegów, kronik´ dzia∏alnoÊci Ko∏a, a tak˝e informacje o sprawach bytowych
kombatantów, zarzàdzenia w∏adz paƒstwowych i zwiàzkowych oraz porady
zdrowotne. Od 1995 r. redaktorem „Informatora” jest p∏k Zbigniew Markowiak, obecnie pe∏niàcy równie˝ funkcj´
prezesa Ko∏a.
„Informator”, którego kolejne trzy
numery ukaza∏y si´ w ubieg∏ym roku,
spe∏nia po˝ytecznà rol´ w integrowaniu
kombatanckiej rodziny uczelni i miasta.
Utrwala pami´ç o bohaterskich czynach

˝o∏nierzy wszystkich frontów; szczególne miejsce znajduj´ w nim historia ruchu oporu na Wileƒszczyênie.
W latach 1980-2001 w pomieszczeniu
zajmowanym przez Ko∏o eksponowane
by∏y w gablotach oraz na specjalnych tablicach zdj´cia, obrazujàce czyn zbrojny
˝o∏nierza polskiego w latach II wojny
Êwiatowej.
Cz∏onkowie Ko∏a Kombatantów biorà równie˝ udzia∏ w spotkaniach ze studentami Akademii Górniczo-Hutniczej, na których dzielà si´ swoimi wspomnieniami z lat okupacji. Ponadto Ko∏o raz w roku organizuje wyjazdy cz∏onków i sympatyków Ko∏a na Wileƒszczyzn´ z pomocà kombatantom – ˝o∏nierzom II wojny Êwiatowej, zrzeszonym
w Kole Kombatantów „Wrzesieƒ ’39”.
Pomoc stanowià dary serca – pieni´˝ne
i rzeczowe – pracowników AGH i sympatyków tej akcji.
Z poczàtkiem bie˝àcego roku uruchomiona zosta∏a strona internetowa Ko∏a, dost´pna pod adresem:
www.komb.agh.edu.pl. Zdajemy sobie
spraw´, ˝e kombatanci to ju˝ ludzie
wiekowi i niewielu z nas potrafi pos∏ugiwaç si´ komputerem i internetem. Ale
sàdzimy, ˝e nasi wnukowie pomogà
nam odnaleêç t´ stron´ i zapoznaç si´
z jej treÊcià. Liczymy te˝ na to, ˝e wielu
m∏odych ludzi si´gnie do niej, by zapoznaç si´ z trudnymi dziejami naszej Ojczyzny.
Boles∏aw KOWALSKI
ZKRP i BWP
Ko∏o Ârodowiskowe
przy AGH w Krakowie
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2 wrzeÊnia w Miednoje, na cmentarzu wojennym odby∏y si´ uroczystoÊci upami´tniajàce 66. rocznic´ Zbrodni
Katyƒskiej oraz 6. rocznic´ powstania cmentarza wojennego w Miednoje, na którym spoczywa ok. 6,5 tys.
polskich jeƒców, rozstrzelanych przez NKWD wiosnà
1940 r. Msz´ Êw. celebrowa∏ ks. bp. Marian DuÊ, duszpasterz policji. W uroczystoÊciach wzi´li udzia∏: wicepremier Ludwik Dorn, policjanci na czele z komendantem g∏ównym policji Markiem Bieƒkowskim, ks. pra∏at
Zdzis∏aw Peszkowski – kapelan Rodzin Katyƒskich i Pomordowanych na Wschodzie, przedstawiciele w∏adz rosyjskich z gubernatorem obwodu twerskiego Dymitrem
Zieleninem oraz rodziny pomordowanych. Do Miednoje
przyjechali równie˝ cz∏onkowie VI Motocyklowego Rajdu Katyƒskiego. Na grobach z∏o˝ono kwiaty i zapalono
znicze, odby∏ si´ te˝ Apel Poleg∏ych. Tu˝ przed g∏ównymi obchodami odby∏a si´ uroczystoÊç na rosyjskiej
cz´Êci cmentarza w Miednoje.
2 wrzeÊnia w Warszawie – jak poinformowa∏ prezes
ZG Stowarzyszenia Polskich Kombatantów Obroƒców
Ojczyzny Maciej Krokos – w koÊciele Êw. Aleksandra
jak co roku zebrali si´ na Mszy Êw. cz∏onkowie Szarych Szeregów Komendy „Zamek” ÂródmieÊcie, wraz
ze sztandarem odznaczonym Krzy˝em Virtuti Militari,
by uczciç pami´ç wydarzeƒ sprzed 62 lat. Tego dnia
to w∏aÊnie harcerze z Szarych Szeregów ratowali ludzi
i ksi´˝y zasypanych w podziemiach koÊcio∏a. Go∏ymi
r´kami odrzucali zwa∏y gruzu, by ich wydobyç na powierzchni´. Ratowali relikwie i dewocjonalia. DziÊ
w koÊciele wisi tablica pamiàtkowa, przypominajàca
te dramatyczne chwile Powstania Warszawskiego.
Podczas Mszy Êw. odczytano Apel Poleg∏ych. Nast´pnie uczestnicy uroczystoÊci przemaszerowali na
ul. Wilczà 41, gdzie podczas Powstania mieÊci∏a si´
Poczta Polowa, obs∏ugiwana przez harcerzy z Szarych
Szeregów. Tu przed tablicà z∏o˝yli wiàzanki kwiatów
i zapalili znicze. Pomodlili si´ tak˝e za poleg∏ych.

prawi∏ ks. p∏k S∏awomir ˚arski, wikariusz generalny Biskupa Polowego WP, wspólnie z ks. kanonikiem Jerzym
Budzajewiczem. W dalszej cz´Êci uroczystoÊci odby∏
si´ Apel Poleg∏ych, nast´pnie delegacje z∏o˝y∏y wieƒce
i wiàzanki kwiatów. UroczystoÊç zakoƒczy∏a si´ spotkaniem z m∏odzie˝à na polu biwakowym oraz koncertem
orkiestry Dowództwa Wojsk Làdowych z Siedlec. Na
zdj´ciu: przemawia Jerzy Broszkiewicz, przewodniczàcy Stowarzyszenia przy pomniku ku czci poleg∏ych ˝o∏nierzy Oddzia∏u Specjalnego „Jerzyki”.

Fot. Katarzyna Hoppe
3 wrzeÊnia w D´bicy, staraniem Zarzàdu Ko∏a D´bica
ZKRP i BWP w koÊciele p.w. Êw. Jadwigi odby∏a si´
uroczysta Msza Êw. w intencji ˝o∏nierzy poleg∏ych
w 1939 r. oraz partyzantów w czasie okupacji hitlerowskiej. Po Mszy Êw., z towarzyszeniem orkiestry
Urz´du Miasta, uczestnicy uroczystoÊci udali si´
przed figur´ NajÊwi´tszej Marii Panny, ufundowanà
w 1919 r. jako dzi´kczynienie za odzyskanie w 1918 r.
przez Polaków niepodleg∏oÊci po 123 latach niewoli.
W uroczystoÊciach uczestniczyli m.in. harcerze, m∏odzie˝ szkolna, mieszkaƒcy miasta, z∏o˝ono wieƒce
i wiàzanki kwiatów. Tego samego dnia na polanie Ka∏u˝ówka w Barciejowej, pow. D´bica, przy pomniku
˝o∏nierzy AK poleg∏ych w czasie Akcji „Burza” w 1944 r.
odby∏a si´ Msza Polowa z udzia∏em m.in. m∏odzie˝y
z okolicznych szkó∏ i mieszkaƒców. Po Mszy Êw. przed
pomnikiem z∏o˝ono wieƒce. Informacj´ nades∏a∏
Edward Czernia, prezes Oddzia∏u ZIW w D´bicy.

Z m∏odzie˝à spotka∏ si´ równie˝ prezes Spo∏ecznej Powiatowej Rady Kombatantów RP i BWP we W∏oszczowie Mieczys∏aw Migacz, wraz z pocztem sztandarowym: Stanis∏awem Dymkiem i Janem J´drychem oraz
sztandarem 74 pp AK Placówki Gminnej Kurzelów.
7 wrzeÊnia w Grz´dach odby∏y si´ obchody 62. rocznicy bitwy partyzanckiej 9 pu∏ku strzelców konnych AK
z Niemcami w rejonie Osowe Grz´dy 8 wrzeÊnia 1944 r.
– by∏a to najwi´ksza bitwa partyzancka stoczona w ramach Akcji „Burza” w Bia∏ostockim Okr´gu AK. UroczystoÊci rozpocz´∏y si´ Mszà Êw. w koÊciele p.w. NMP
w Rajgrodzie, którà celebrowa∏ ks. kapelan Jerzy Niedba∏a z 15 Gi˝yckiej Brygady Zmechanizowanej. Nast´pnie uczestnicy uroczystoÊci udali si´ do leÊniczówki
Grz´dy, gdzie przy pamiàtkowym pomniku odby∏y si´
dalsza cz´Êç uroczystoÊci. Z∏o˝y∏y si´ na nià: okolicznoÊciowe przemówienia, Apel Poleg∏ych i salwa honorowa. Wys∏uchano wspomnieƒ uczestników tamtych wydarzeƒ: Stanis∏awy Skrodzkiej-Kumor ps. „Krzysztof”
(szefa WSK) i Stanis∏awa WiÊniewskiego ps. „Wiarus”
(sanitariusza) – prezesa Klubu By∏ych ˚o∏nierzy 9 PSK
i 9 PSK AK. W ramach imprez towarzyszàcych Hufiec
„Biebrzaƒski” ZHP im. 9 PSK, Jednostka Strzelecka
w Grajewie i Towarzystwo Przyjació∏ 9 PSK zorganizowa∏y ju˝ po raz piàty rajd nocny „Grz´dy 2006”. Wzi´∏o
w nim udzia∏ 140 osób. Uczestnicy przeszli 25 km z Szyman do leÊniczówki Grz´dy i wykonali zaplanowane na
trasie zadania, a nast´pnie wzi´li udzia∏ w uroczystych
obchodach rocznicowych przed pomnikiem poleg∏ych.

3 wrzeÊnia w Proszowicach, na zaproszenie w∏adz i Oddzia∏u ZKRP i BWP, przebywa∏a delegacja kombatantów
i poczty sztandarowe – Ko∏a Miejskiego ZKRP i BWP
w Pszczynie oraz Pszczyƒskiego Bractwa Kurkowego.
Delegacja uczestniczy∏a w uroczystoÊci z okazji
67. rocznicy wybuchu II wojny Êwiatowej. Na cmentarzu proszowickim odby∏a si´ Msz Êw. w intencji Ojczyzny i spoczywajàcych tam ˝o∏nierzy Pszczyƒsko-Rybnickiego Batalionu Obrony Narodowej. Przed pomnikiem i zbiorowà mogi∏à odby∏ si´ Apel Poleg∏ych. Udzia∏
wzi´li m.in.: przedstawiciel starosty Szymon Sekta
i prezes Ko∏a ZKRP i BWP Pszczyna W∏adys∏aw Wicher.
3 wrzeÊnia w Pociesze ko∏o Palmir odby∏a si´ uroczystoÊç patriotyczna w rocznic´ walk partyzanckich
w Puszczy Kampinoskiej. W nocy z 2 na 3 wrzeÊnia
1944 r. 80-cioosobowy oddzia∏ szturmowy Grupy Kampinos rozgromi∏ 2 bataliony piechoty i bateri´ artylerii
– liczàce ∏àcznie ok. 1000 ˝o∏nierzy – kolaborujàcych
z Niemcami wojsk Rosyjskiej Wyzwoleƒczej Narodowej
Armii (RONA). Bitwa w Truskawiu, która zakoƒczy∏a si´
wspania∏ym zwyci´stwem Grupy Kampinos, by∏a jednoczeÊnie najwi´kszà kl´skà zbrodniczych oddzia∏ów
RONA w Powstaniu Warszawskim. Obchody rocznicowe z udzia∏em pocztów sztandarowych, upami´tniajàce
tamte wydarzenia, prowadzi∏ Jerzy Broszkiewicz, przewodniczàcy Stowarzyszenia ˚o∏nierzy Powstaƒczych
Oddzia∏ów Specjalnych „Jerzyki” AK. W uroczystoÊci
uczestniczyli przedstawiciele w∏adz paƒstwowych, samorzàdowych i wojska, kombatanci, m∏odzie˝ szkolna
oraz okoliczni mieszkaƒcy. UdSKiOR reprezentowa∏ kierownik Urz´du Janusz Krupski. Uroczystà Msz´ Êw. od-
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4 wrzeÊnia w powiecie w∏oszczowskim prezesi Kó∏
ZKRP i BWP powiatu uczestniczyli w uroczystoÊciach
zwiàzanych z rozpocz´ciem roku szkolnego i spotkali
si´ z uczniami szkó∏ podstawowych – realizujàc wczeÊniej podj´tà uchwa∏´ Powiatowej Rady Kombatantów.
W spotkaniach z uczniami wzi´li udzia∏: w Olesznie
– prezes Ko∏a Gminnego ZKRP i BWP w Krasocinie Jan
St´pieƒ; we W∏oszczowie – sekretarz Spo∏ecznej Powiatowej Rady Kombatantów Józef Kowalski i Aleksander St´powski ze sztandarem Zarzàdu Ko∏a Miejsko-Gminnego W∏oszczowa; w ¸opusznie – prezes Ko∏a
Gminnego ZKRP i BWP w ¸opusznie W∏adys∏aw Komisarczyk wraz z Franciszkiem Stachirà; w Moskarzewie
– prezes Ko∏a Gminnego Moskarzew Stefan Wilk;
w Radkowie – W∏adys∏aw Be∏towski z Ko∏a Gminnego
ZKRP i BWP Radków. Prezes Ko∏a Gminnego Batalionów Ch∏opskich Alfred J´dras spotka∏ si´ z uczniami
w szkole podstawowej w Psarach gmina Secemin.

7-22 wrzeÊnia w ¸odzi, w Galerii Starej ¸ódzkiego
Domu Kultury prezentowana by∏a wystawa Dzieci
wojny – ptaki zranione w dokumencie, fotografii oraz
malarstwie Danuty Muszyƒskiej-Zamorskiej. Po wernisa˝u odby∏o si´ spotkanie z przedstawicielkà Urz´du do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Urszulà Olech na temat: Tu∏acze losy dzieci wojny. Organizatorem by∏o Stowarzyszenie Dzieci Wojny
w Polsce – Zarzàd G∏ówny w ¸odzi.
9 wrzeÊnia we Wroc∏awiu, z okazji 61. rocznicy utworzenia Âlàskiego Okr´gu Wojskowego i Âwi´ta Wojsk
Làdowych na dziedziƒcu Muzeum Militariów – Arsena∏u Miejskiego odby∏a si´ uroczysta zbiórka. Powitano goÊci – wojewod´ dolnoÊlàskiego Krzysztofa
Grzelczyka i marsza∏ka województwa dolnoÊlàskiego

Ciàg dalszy na str. 22
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Klub im. Stefana „Grota” Roweckiego
we Wroc∏awiu
taraniem Zarzàdu Okr´gu DolnoÊlàskiego ÂZ˚AK zosta∏ uruchomiony Klub Seniora w pomieszczeniach
u˝ytkowanych przy placu Solnym 14 a,
które po odnowieniu i wyposa˝eniu sta∏y
si´ przytulnym miejscem dla cz∏onków
zwiàzków kombatanckich, wchodzàcych
w sk∏ad Federacji Stowarzyszeƒ Weteranów Walk o Niepodleg∏oÊç Rzeczypospolitej Polskiej (ÂZ˚AK, Z. WiN,
OZ˚BCh, Z˚NSZ, OZ˚KWP, ZMWP
„Jaworzniacy”, ZWPOS i innych), spotykajàcych si´ na ró˝nego rodzaju zebraniach dyskusyjnych, bàdê na skromnych
uroczystoÊciach jubileuszowych.
Dzi´ki kilkuletniej po˝ytecznej
wspó∏pracy ÂZ˚AK z Instytutem Pami´ci Narodowej postanowiono upowszechniaç wiedz´ historycznà naukowców, badaczy z IPN i naocznych Êwiadków wydarzeƒ wojennych i powojennych, a wi´c kombatantów, osób represjonowanych i zainteresowanych tematykà historycznà.
15 listopada 2006 r. odby∏o si´ w Klubie
spotkanie inauguracyjne wspólnej dzia∏alnoÊci, w którym uczestniczyli: dyrektor wroc∏awskiego oddzia∏u IPN prof. W∏odzimierz Suleja, prezes ZOD ÂZ˚AK Jerzy
Woêniak, historycy, kombatanci i dzienni-

S

karze prasy, radia i telewizji. Dr Krzysztof
Szwagrzyk z IPN, autor wielu ksià˝ek i artyku∏ów, b´dàcych plonem rzetelnych badaƒ
okresu stalinowskiego i ubowskiego, przedstawi∏ prezentacj´ multimedialnà na temat
pochówku ludzi zamordowanych przez
NKWD i UB – na Cmentarzu Osobowickim. Poszukiwania miejsc pochówku nadal
trwajà; tam gdzie odnaleziono szczàtki, przy
pomocy Zak∏adu Medycyny Sàdowej ustalono to˝samoÊç i zorganizowano pogrzeby.
Klub pozwoli nam na poszukiwanie ró˝nych form rozmawiania z m∏odzie˝à, bàdê
na spotkania z ˝ywymi Êwiadkami minionego, trudnego okresu. Wspólnie pragniemy
odfa∏szowaç histori´ i pokazaç prawd´. Biuletyn IPN b´dzie relacjonowaç m.in. efekty
dzia∏alnoÊci Klubu.
W dyskusji krytycznie mówiono
o szkolnych podr´cznikach historii,
o b∏´dach w nauczaniu historii w szko∏ach Êrednich, o p∏ytkich audycjach historycznych w telewizji i artyku∏ach prasowych pisanych pod dyktando wydawcy
zagranicznego, itp. Kilku dyskutantów
podawa∏o przyk∏ady korzystnych zmian
w telewizji oraz apelowa∏o o wykorzystanie wiarygodnych materia∏ów wspomnieniowych z pierwszych lat utworzenia ZOD ÂZ˚AK we Wroc∏awiu.

Prezes Jerzy Woêniak wyrazi∏
wdzi´cznoÊç historykom IPN, którzy
swoimi badaniami, wydawnictwami, odczytami docierajà do prawdy. Pionierem jest niewàtpliwie dr Krzysztof
Szwagrzyk, który odwa˝nie ujawni∏
zbrodnie lat 1945-1956 w ksià˝ce pt.
Golgota Wroc∏awska. Mamy sporo ciekawych opracowaƒ, szczególnie dotyczàcych WiN-u, b´dàcych tak˝e do dyspozycji zainteresowanych. Klub jest
otwarty od wtorku do piàtku, a jego kierownikiem zosta∏ ˝o∏nierz Powstania
Warszawskiego Stanis∏aw Wo∏czaski.
Jerzy Woêniak zapowiedzia∏ opracowanie wspólnie z IPN – regulaminu i planu dzia∏alnoÊci Klubu na rok 2007 oraz
zach´ca∏ kombatantów, osoby represjonowane, historyków, polityków do korzystania z Klubu im. gen. Stefana
„Grota” Roweckiego – placówki historyczno-kulturalnej.
Warto te˝ wspomnieç, ˝e wiele czasu
i trudu na rzecz uporzàdkowania i wyposa˝enia Klubu poÊwi´cili spo∏ecznie
˝o∏nierze AK – Mieczys∏aw Borecki, Tadeusz Cia∏owicz, Micha∏ Haniszewski
i inni.
Jan PALUCHNIAK

Inka 1946
elewizja Polska spektaklem Inka
1946 – ja jedna zgin´ przypomnia∏a 22 stycznia br. postaç
Danuty Siedzikówny ps. „ Inki”.
WczeÊniej – w rocznic´ Âwi´ta Niepodleg∏oÊci, 11 listopada 2006 r. – Prezydent
RP Lech Kaczyƒski nada∏ jej poÊmiertnie
za wybitne zas∏ugi dla niepodleg∏oÊci Polski Krzy˝ Komandorski Orderu Odrodzenia Polski. Order podczas uroczystoÊci w Pa∏acu Prezydenckim odebra∏a jej
siostrzenica Danuta Ciesielska.
„Inka” pochodzi∏a z rodziny o tradycjach niepodleg∏oÊciowych. Ojciec
w 1940 r. by∏ aresztowany przez
NKWD, matka w 1943 r. zosta∏a rozstrzelana przez Niemców za dzia∏alnoÊç
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w ruchu oporu. W jej Êlady posz∏a córka wst´pujàc do AK; nale˝a∏a do dzia∏ajàcej w Narewce siatki ppor. S. Wo∏oncieja „Konusa”. Po aresztowaniu
w maju 1945 r. przez UB zosta∏a odbita
przez oddzia∏ „Konusa”, w którym by∏a
sanitariuszkà. W lipcu 1945 r. po rozbiciu oddzia∏u przez NKWD by∏a sanitariuszkà w 4 szwadronie 5 Brygady Wileƒskiej mjr. Zygmunta Szendzielarza
„¸upaszki”. W kwietniu 1946 r. po
wznowieniu dzia∏aƒ 5 Brygady w Borach Tucholskich by∏a sanitariuszkà,
∏àczniczkà i kurierkà w szwadronie
ppor. Zdzis∏awa Badochy „˚elaznego”.
Jako sanitariuszka udziela∏a pomocy
tak˝e rannym milicjantom.

Fot. www.prezydent.pl

Aresztowana w lipcu 1946 r. przez
UB w Gdaƒsku; 3 sierpnia zosta∏a skazana na kar´ Êmierci – mimo niepe∏noletnoÊci. Nie podpisa∏a proÊby o ∏ask´
do Boles∏awa Bieruta. Wyrok wykonano 28 sierpnia 1946 r.
Oprac. J.B.
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ArtyÊci w czasie wojny

Od WrzeÊnia 1939 do
Powstania Warszawskiego
W Domu Polonii w Warszawie 17 maja 2006 r. odby∏a si´ sesja pt. ArtyÊci w czasie wojny, z cyklu Or´downicy Pami´ci. Spotkanie zosta∏o zorganizowane przez Fundacj´ „Moje Wojenne Dzieciƒstwo” oraz Warszawskie Ko∏o Artystów Seniorów ZASP. W uroczystoÊci wzi´li udzia∏ artyÊci, przedstawiciele miasta Warszawy, organizacji wspó∏pracujàcych
z Fundacjà, m∏odzie˝ szkolna oraz kombatanci, którzy przyprowadzili na
spotkanie tak˝e swoje wnuki.
GoÊci przywita∏a Eulalia Rudak, prezes Fundacji nast´pnie Miros∏awa Pa∏aszewska przedstawi∏a referat pt. Wojenne losy aktorów. Uczestniczàcy
w spotkaniu aktorzy, m.in. Ryszard Bacciarelli, Lech Ordon, Witold Skaruch, Krystyna Królikiewicz-Harasimowicz, Zofia Perczyƒska-˚arnecka,
Stanis∏aw Spara˝yƒski oraz Danuta Mancewicz, opowiedzieli o swoich
wojennych doÊwiadczeniach. (K.H.)
Wrzesieƒ 1939 r.
1 wrzeÊnia 1939 r. o godz. 4.45 wojska
Rzeszy Niemieckiej uderzy∏y na Polsk´.
Salwa niemieckiego pancernika „Schleswig-Holstein” na placówk´ polskà na Westerplatte zapoczàtkowa∏a II wojn´ Êwiatowà.
O godz. 6.30 Polskie Radio nada∏o komunikat specjalny: „A wi´c wojna. Z dniem
dzisiejszym wszelkie sprawy i zagadnienia
schodzà na plan dalszy. Ca∏e ˝ycie publiczne i prywatne przestawiamy na specjalne
tory. WeszliÊmy w okres wojny”. (...)
Okupacja
29 wrzeÊnia 1939 r. w stolicy pojawi∏y si´
pierwsze oddzia∏y niemieckie. 1 paêdziernika o godz. 15.00 oddzia∏y niemieckie wkroczy∏y do ÂródmieÊcia zajmujàc Komend´
Miasta. Przez megafony zosta∏ nadany komunikat o zaj´ciu Warszawy przez Niemców. Rozpocz´∏a si´ okupacja niemiecka.
Ju˝ nast´pnego dnia w wi´zieniu na Pawiaku osadzono oko∏o 400 zak∏adników.
Aresztowania trwa∏y przez kolejne dni.
Cz´Êç uwi´zionych zosta∏a zwolniona, cz´Êç
wys∏ana do obozów koncentracyjnych.
Oddajmy g∏os Ludwikowi Solskiemu.
„Teatry by∏y zniszczone. W Polskim, który
by∏ najmniej zdewastowany, zacz´li
Niemcy remonty, by przysposobiç go na
w∏asny u˝ytek. ZASP rozwiàzano z nakazu w∏adz okupacyjnych. W ten sposób
przesta∏a istnieç zas∏u˝ona organizacja
zawodowa, która od dwudziestu lat stanowi∏a najsilniejszà wi´ê braci aktorskiej
i by∏a obroƒcà naszego bytu. Zlikwidowana w oficjalnym ˝yciu, zesz∏a pod ziemi´.
Poczàtkowo by∏o jej tam doÊç ciasno, ale
z czasem oswoi∏a si´ z nowymi warunkami i pracowa∏a w dalszym ciàgu. Powoli,
powoli ca∏e ˝ycie spo∏eczne przenios∏o si´
do podziemi. Zacz´to ˝yç jak za pierwszych chrzeÊcijan, w katakumbach. Niemcy wprawdzie gorliwie namawiali do wy-
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st´pów, ale odpowiada∏o im milczenie.
Aktorzy pracowali po kawiarniach jako
kelnerzy, szatniarze itp. Powsta∏y ró˝ne
cukiernie zak∏adane przez bardziej przedsi´biorczych kolegów. ” (...)
Mieczys∏awa åwikliƒska np. sprzedawa∏a
papierosy w „Cafe Bodo”, Zelwerowicz by∏
dozorcà obory w majàtku ziemskim, Brydziƒski sprzedawa∏ papierosy, Kurnakowicz
by∏ szatniarzem, Bronis∏aw Dàbrowski inkasentem gazowym, Byrscy handlowali
drzewem opa∏owym, Leon Schiller, Stefan
Jaracz i Karol Adwentowicz okazali si´ najodwa˝niejsi, bo z∏o˝yli podanie o koncesj´
na prowadzenie polskiego teatru. (...)
Zofia Rysiówna organizowa∏a ucieczk´
i przechowywa∏a po niej emisariusza Jana
Karskiego. Siedzia∏a na Pawiaku i w obozie koncentracyjnym Ravensbrück. Hanka
Ordonówna tak˝e zosta∏a aresztowana.
Na Pawiaku znalaz∏a si´ tak˝e wspomniana wczeÊniej Mira Zimiƒska-Sygietyƒska,
a tak˝e Alina Janowska (ta ostatnia przechowywa∏a w domu spory arsena∏).
Tragiczny by∏ los Eugeniusza Bodo, który zosta∏ aresztowany przez NKWD
26 czerwca 1941 r. we Lwowie i wywieziony
wprost do Moskwy, gdzie osadzono go
w wi´zieniu na Butyrkach. Kilkakrotnie
ponawiane starania polskiej ambasady, dà˝àcej do jego uwolnienia, pozosta∏y bez
skutku. Swà odmow´ w∏adze radzieckie
motywowa∏y posiadaniem przez aktora
obywatelstwa szwajcarskiego. Wiosnà 1943 r.
aktor zosta∏ przeniesiony do Wi´zienia
nr 1 w Ufie. Wkrótce wywieziono go do ∏agru w Kot∏asie w obwodzie archangielskim,
gdzie zmar∏ bezpoÊrednio po przybyciu
7 paêdziernika 1943 r. (...)
Dzia∏alnoÊç konspiracyjnà rozpocz´to
doÊç wczeÊnie. Ju˝ w listopadzie 1940 r.
w mieszkaniu Jadwigi Turowicz zbierali
si´ wyk∏adowcy Instytutu Teatralnego
i prowadzili zaj´cia akademickie. (...)

Zniszczony Teatr Polski w Warszawie. Wrzesieƒ 1939

Fot. Katarzyna Hoppe
Aktorzy i m∏odzie˝ szkolna podczas uroczystej
sesji. Przemawia prezes Fundacji „Moje Wojenne Dzieciƒstwo” Eulalia Rudak

Fot. Katarzyna Hoppe
Uwieƒczeniem uroczystej sesji by∏o zwiedzanie Alei
Zas∏u˝onych na Cmentarzu Powàzkowskim w Warszawie. Na mogi∏ach artystów warszawskich pochowanych na Powàzkach m∏odzie˝ zapali∏a znicze

Powstanie Warszawskie
Cz´Êç aktorów znalaz∏a si´ wtedy w oddzia∏ach walczàcych z Niemcami, niektóre
aktorki by∏y ∏àczniczkami, inni wyst´powali.
Danuta Szaflarska i Irena Kwiatkowska
by∏y ∏àczniczkami, przenosi∏y rozkazy,
meldunki. Alina Janowska by∏a tak˝e
∏àczniczkà (w batalionie „Kiliƒski”). Marian Wyrzykowski walczy∏ na odcinku
ul. Królewskiej i wzià∏ udzia∏ w zdobywaniu gmachu „PAST-y”. (...)
Mira Zimiƒska-Sygietyƒska wyst´powa∏a praktycznie od pierwszych dni powstania. Najbardziej zapami´ta∏a koncert
w sali gimnastycznej, gdzie le˝eli ranni.
„Wszyscy byli obanda˝owani, mieli twarze
i r´ce poparzone. Wyobraêcie sobie takà
widowni´. Same bia∏e kuk∏y. Âpiewam coÊ
weso∏ego. Nie bili brawa, bo nie mogli, r´ce mieli obanda˝owane. Tylko Êmieli si´
i krzyczeli: «Mira, brawo! brawo!» Klaskali tylko lekarz i sanitariuszka”. (...)
Po upadku powstania aktorzy, jak ca∏a
ludnoÊç cywilna, opuÊcili stolic´. Pozostawili za sobà miasto zamienione w cmentarz, ruiny i zgliszcza.
[Fragmenty referatu Miros∏awy Pa∏aszewskiej Wojenne losy aktorów w: ArtyÊci w czasie wojny, Biblioteczka Fundacji „Moje Wojenne Dzieciƒstwo”, Warszawa 2006 r. ]
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Ciàg dalszy ze str. 19
Paw∏a Wróblewskiego, w∏adze Wroc∏awia, wojskowà
kadr´ zawodowà oraz prezesów zwiàzków kombatanckich, w tym ZIW RP, Z˚O RP, OZ˚BCh, Zwiàzku Sybiraków.
Gen. dyw. Franciszek Czekaj, dowódca SOW wyg∏osi∏
okolicznoÊciowy referat i dokona∏ dekoracji zas∏u˝onych
medalami: „Si∏y Zbrojne w S∏u˝bie Ojczyzny”, „Za zas∏ugi dla obronnoÊci kraju” i „ Z Sercem do ˚o∏nierza”. Po˝egnano te˝ delegacj´ ˝o∏nierzy, którzy b´dà uczestniczyç w misji pokojowej. Otwarto równie˝ wystaw´ fotograficznà pt. Irak, ale troch´ inaczej, autorstwa mjr. Artura Domaƒskiego. Tego samego dnia na Rynku odby∏a si´
uroczysta promocja absolwentów Wy˝szej Szko∏y Oficerskiej Wojsk Làdowych im. Tadeusza KoÊciuszki. Wzi´li
w niej udzia∏ m.in. szef Biura Bezpieczeƒstwa Narodowego W∏adys∏aw Stasiak, przedstawiciele MON, duchowieƒstwa z wikariuszem generalnym Biskupa Polowego
WP ks. pra∏atem p∏k. S∏awomirem ˚arskim na czele, parlamentarzyÊci, rektorzy szkó∏ wy˝szych, w∏adze Wroc∏awia, poczty sztandarowe Êrodowisk kombatanckich. Relacj´ nades∏a∏ Jan Paluchniak.
14 wrzeÊnia w P∏ocku odby∏y si´ uroczystoÊci z okazji 15-lecia powstania Zwiàzku Represjonowanych
Politycznie ˚o∏nierzy-Górników Okr´g P∏ock. Rozpocz´∏a je Msza Êw. w Katedrze P∏ockiej, nast´pnie odby∏a si´ akademia okolicznoÊciowa w „Ogródkach”,
a na zakoƒczenie uczestnicy mieli okazj´ posmakowaç ˝o∏nierskiej grochówki. Patronat honorowy nad
obchodami jubileuszu obj´li: bp p∏ocki prof. dr hab.
Stanis∏aw Wielgus, marsza∏ek województwa mazowieckiego Adam Struzik, prezydent P∏ocka Miros∏aw
Milewski, starosta p∏ocki Micha∏ Boszko, starosta gostyniƒski Jan Baranowski, starosta sierpecki Pawe∏
Ambor, komendant WKU p∏k Ryszard Gruza, prezes
Zarzàdu ZRP˚G W∏adys∏aw Gàsiorowski.
14 wrzeÊnia w Palmirach, odby∏a si´ uroczystoÊç patriotyczno-religijna z udzia∏em przedstawicieli rzàdu,
parlamentarzystów, w∏adz Warszawy, Rady Ochrony
Pami´ci Walk i M´czeƒstwa, Wojska, rektorów uczelni,

leÊników z Kampinoskiego Parku Narodowego, Êrodowisk kombatanckich z pocztami sztandarowymi i m∏odzie˝y ze szkó∏ z okolicznych gmin. Msz´ Êw. w intencji pomordowanych przez hitlerowców w Puszczy
Kampinoskiej od grudnia 1939 r. do lipca 1941 r.
– koncelebrowali Prymas Polski kardyna∏ Józef Glemp
i Biskup Polowy WP gen. dyw. Tadeusz P∏oski. Opraw´
liturgii zapewni∏y: Chór Reprezentacyjny WP i schola
z Leoncina. Na zakoƒczenie uroczystoÊci odby∏ si´
Apel Poleg∏ych, a delegacje – w tym UdSKiOR z doradcà kierownika Urz´du dr. Janem S. Ciechanowskim
– z∏o˝y∏y wieƒce przed grobem Marsza∏ka Sejmu II RP
Macieja Rataja oraz na mogi∏ach ofiar.
15 wrzeÊnia w J´drzejowie, z inicjatywy Kó∏ J´drzejów
i W´gleszyn ÂZ˚AK, przy pomocy Konwentu oo. cystersów i starosty j´drzejowskiego – ods∏oni´to Pomnik ˚o∏nierzy AK z Obwodu J´drzejów i Lotników Polskich. Ods∏oni´cia pomnika dokonali: minister Przemys∏aw Gosiewski, prezes ZG ÂZ˚AK Czes∏aw Cywiƒski, prezes Ko∏a W´gleszyn ÂZ˚AK Józef Âlizowski, starosta j´drzejowski Edmund Karczmarek, burmistrz J´drzejowa Marek
Wolski i cz∏onek Ko∏a Jedrzejów ÂZ˚AK Pawe∏ Kowalski.
Nast´pnie pomnik poÊwi´ci∏ o. Edward Stradomski, opat
Archiopactwa Cystersów w J´drzejowie. W uroczystoÊci
wzi´∏o udzia∏ 19 pocztów sztandarowych, w tym kombatanckie: Kó∏ i Ârodowisk ÂZ˚AK, ZIW RP Oddzia∏ J´drzejów, Ko∏a nr 1 ZKRP i BWP z J´drzejowa. Po Apelu Poleg∏ych delegacje z∏o˝y∏y przed pomnikiem wieƒce i wiàzanki kwiatów. W czasie uroczystoÊci prezes ZG ÂZ˚AK
Czes∏aw Cywiƒski i starosta Edmund Kaczmarek wr´czyli odznaczenia: Medal „Pro Memoria” por. Wojciechowi
Targowskiemu oraz Medale „Opiekun Miejsc Pami´ci Narodowej” – Józefowi Âlizowskiemu, Józefowi B∏oƒskie-

mu, Markowi Krzysztofikowi, Gra˝ynie Marzec, Krzysztofowi Pustu∏owi, Eugeniuszowi Supernatowi, Marii Supernat, Tadeuszowi Walnikowi i Stanis∏awowi Wijasowi.
W dniach 16-17 wrzeÊnia we Wroc∏awiu, z okazji Dnia
Sybiraka w studiu Polskiego Radia mia∏a miejsce uroczysta akademia. Po wprowadzeniu 6 pocztów sztandarowych i odegraniu Hymnu Sybiraków – kapelan, ks.
pra∏at dr Franciszek G∏ód odmówi∏ modlitw´. Nast´pnie
prezes Zwiàzku Sybiraków we Wroc∏awiu Jan Fenc powita∏ goÊci i przedstawi∏ okolicznoÊciowy referat. Podczas uroczystoÊci uhonorowano 50 cz∏onków Zwiàzku
Sybiraków „Krzy˝ami Zes∏aƒców Sybiru”. Z∏otymi
Krzy˝ami Zas∏ugi udekorowano Stefana Siejk´, Juliana
G∏uchowskiego, Romana Szatkowskiego i p. ¸aszkiewicza – dzia∏aczy ZMWP „Jaworzniacy”. WÊród obecnych na akademii byli m.in. prezesi zwiàzków kombatanckich – ÂZ˚AK, ZIW RP, OZ˚BCh, Z˚NSZ, ZMWP
„Jaworzniacy” i in. Cz´Êç artystycznà przygotowa∏a
m∏odzie˝ z SP nr 73 im. gen. W∏. Andersa. W ramach
obchodów Dnia Sybiraka 17 wrzeÊnia przy pomniku
Zes∏aƒców Sybiru w pobli˝u koÊcio∏a p.w. Êw. Bonifacego odprawiona zosta∏a Msza Polowa, koncelebrowana przez ks. bp. Edwarda Janiaka, z udzia∏em kapelana
Sybiraków ks. pra∏ata Franciszka G∏oda i kustosza pomnika ks. pra∏ata Wojciecha Tokarza. Prezes Zwiàzku
Sybiraków Jan Fenc powita∏ licznie zgromadzonych
goÊci: przedstawicieli w∏adz paƒstwowych i samorzàdowych oraz Wojska Polskiego, m∏odzie˝ szkolnà i harcerzy, a tak˝e prezesów zwiàzków kombatanckich. Pod
koniec Mszy Êw. nastàpi∏o przekazanie przez ZO Zwiàzku Sybiraków Pomnika Zes∏aƒców Sybiru Urz´dowi
Miasta pod opiek´. Nast´pnie, po Apelu Poleg∏ych, delegacje z∏o˝y∏y przed pomnikiem wieƒce i wiàzanki
kwiatów. Relacj´ nades∏a∏ Jan Paluchniak
17 wrzeÊnia w D´bicy, w rocznic´ napaÊci Armii Czerwonej na Polsk´ w 1939 r. i poczàtku masowych deportacji Polaków na Sybir, z inicjatywy Ko∏a Zwiàzku
Sybiraków odby∏a si´ uroczysta Msza Êw., po której
uczestnicy – w tym cztery poczty sztandarowe – udali
si´ na Cmentarz Wojenny w D´bicy, by na symbolicznym Grobie Sybiraków po∏o˝yç wieƒce i kwiaty. Msz
Êw. odby∏a si´ te˝ w koÊciele p.w. Êw. Jadwigi, który
przed wybuchem II wojny Êwiatowej by∏ koÊcio∏em
garnizonowym Pu∏ku Strzelców Konnych w D´bicy. Informacj´ nades∏a∏ prezes ZIW D´bica Edward Czernia.
19 wrzeÊnia w Lublinie, w Domu ˚o∏nierza spotkali si´
delegaci na IV Okr´gowy Zjazd ZKRP i BWP. Jak informuje p∏k Kazimierz Potocki – sprawozdanie z dzia∏alnoÊci ZO Zwiàzku w Lublinie za okres ostatnich czterech
lat z∏o˝y∏ prezes ZO p∏k Jerzy Górnicki. W jawnych wyborach delegaci wybrali nowy sk∏ad ZO Zwiàzku w liczbie 35 osób, Komisj´ Rewizyjnà, Sàd Kole˝eƒski oraz
pi´ciu delegatów Okr´gu na Kongres ZKRP i BWP.
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63. rocznica zamachu na Franza Kutscher´

Dlaczego Kutschera?
o on, dowódca SS i Policji niemieckiej by∏ autorem pomys∏u
rozstrzeliwania na ulicach Warszawy mieszkaƒców miasta. Po ka˝dej
egzekucji na ulicach pojawia∏y si´ afisze
w kolorze buraczkowym z czarnym nadrukiem; pod nim z∏owieszcza treÊç,
najpierw w j´zyku niemieckim, poni˝ej
po polsku. W ten sposób dowiadywaliÊmy si´, ˝e wyrokiem Sàdu III Rzeszy
zostali skazani na kar´ Êmierci przede
wszystkim m∏odzi Warszawiacy, najcz´Êciej m∏odzi m´˝czyêni, rzadziej kobiety. Chodzi∏o zatem o wymordowanie
grupy ludzi, którzy mogli dzia∏aç w konspiracji, a potem zarówno w sensie biologicznym, jak i intelektualnym, stanowiç mogli o przysz∏oÊci Kraju.
Zdecydowano wi´c, ˝e nale˝y zlikwidowaç w∏aÊnie tego oprawc´ hitlerowskiego. Po wyroku Sàdu Podziemnego
wykonanie akcji zlecono oddzia∏owi,
który wtedy nosi∏ nazw´ „Pegaz”, wczeÊniej „Agat”, a nied∏ugo przed Powstaniem Warszawskim „Parasol”. MieliÊmy
byç bowiem oddzia∏em dywersyjnym
zrzuconym z samolotów, dzia∏ajàcym na
ty∏ach cofajàcego si´ wojska niemieckiego. Z planów pozosta∏a tylko nazwa.
W akcji tej bra∏o udzia∏ 9 m´˝czyzn
i 3 dziewcz´ta. O ile orientuj´ si´, to
nikt z tych, którzy brali udzia∏ w tej akcji nie mia∏ intencji osobistych w zlikwidowaniu Kutschery, tzn. nikt z najbli˝szej rodziny lub znajomych wykonawców wyroku nie zosta∏ stracony. Indywidualny zatem powód nie istnia∏. Istnia∏
powód inny; przeciwdzia∏anie w likwidowaniu m∏odzie˝y warszawskiej. To
si´ nam uda∏o, bowiem po akcji, która
mia∏a miejsce 1 lutego 1944 r. odby∏y
si´ jeszcze tylko 3 egzekucje – do Powstania Warszawskiego. To zatem nasza akcja spowodowa∏a, ˝e Niemcy zaprzestali rozstrzeliwaƒ Polaków – Warszawiaków na ulicach miasta. Batalion
„Parasol” przygotowa∏ 13 takich akcji,
cz´Êç z nich nie dosz∏a do skutku.
Wszystko to robiliÊmy z mi∏oÊci do
Ojczyzny, z obowiàzku. Ale takich sformu∏owaƒ nie by∏o, nikt ich nie wypo-
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Fot. Janusz Bazyd∏o
Przed tablica upami´tniajàcà zamach z∏o˝ono wieƒce i wiàzanki kwiatów

Fot. Janusz Bazyd∏o
Jak co roku, w rocznic´ zamachu na Kutschere spotkaliÊmy si´ w Alejach Ujazdowskich.
Gospodynià uroczystoÊci, w której udzia∏
wzi´∏o wielu kombatantów, przedstawicieli
w∏adz paƒstwowych i samorzàdowych, ambasad i szkó∏, by∏a Maria Stypu∏kowska-Chojecka, jedna z uczestniczek zamachu

wiada∏, nie by∏o potrzeby werbalizowania tego co dla nas wszystkich by∏o
oczywiste. To si´ po prostu czu∏o.
Za udzia∏ w akcjach nie proponowano
nam ˝adnych odznaczeƒ, awansów i jakichkolwiek gratyfikacji. Zdarza∏o si´, ˝e
po wykonaniu akcji czasem przyznawano
odznaczenia. Ja sama bra∏am udzia∏
w 7 akcjach. Po akcji na Kutscher´, podobnie jak dwie pozosta∏e kole˝anki dosta∏am Krzy˝ Walecznych. Koledzy, którzy brali udzia∏ w akcji, ci którzy prze˝yli,
dostali równie˝ Krzy˝e Walecznych, natomiast dowódca akcji Virtuti Militari.
Maria Stypu∏kowska-Chojecka
Przewodniczàca Komisji
Historycznej i M∏odzie˝owej
Ârodowiska ˚o∏nierzy bat. „Parasol”
przy Âwiatowym Zwiàzku ˚o∏nierzy
Armii Krajowej

Fot. Janusz Bazyd∏o
W uroczystoÊciach wzi´∏a udzia∏ ˝ona ambasadora USA w Polsce Victora Ashe – Jean, która
w imieniu m´˝a i swoim odda∏a ho∏d poleg∏ym
i ˝yjàcym uczestnikom zamachu. „Warszaw´ i Polsk´ czeka∏y jeszcze lata ci´˝kiej walki, ale pami´tamy, ˝e 1 lutego 1944 r. bohaterska Armia Krajowa
zada∏a bolesny cios Hitlerowi i wrogom wolnoÊci”
– powiedzia∏a m.in. przemawiajàc przy pomniku

Fot. Janusz Bazyd∏o
W uroczystoÊciach wzi´li udzia∏ m.in. przedstawiciele Kapitu∏y Orderu Wojennego Virtuti
Militari, na czele z Kanclerzem Kapitu∏y
gen. bryg. Stanis∏awem Na∏´cz-Komornickim

Fot. Janusz Bazyd∏o
Modlitw´ za dusze poleg∏ych i zmar∏ych ˝o∏nierzy
odmówi∏, wraz z uczestnikami uroczystoÊci
ks. Henryk Kietliƒski – kapelan Oddzia∏u Warszawskiego Stowarzyszenia Szarych Szeregów, Ârodowisk: ˚o∏nierzy Armii Krajowej batalionów „Parasol” i „ZoÊka”, ˚o∏nierzy Zgrupowania „Kryska”
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2. rocznica Êmierci Jana Nowaka-Jezioraƒskiego

Wieczór wspomnieƒ
o „Kurierze z Warszawy”
Po raz drugi, w rocznic´ Êmierci Jana Nowaka-Jezioraƒskiego liczne grono jego przyjació∏ i wspó∏pracowników zebra∏o si´ na okolicznoÊciowym spotkaniu, upami´tniajàcym postaç tego wybitnego Polaka. W ubieg∏ym roku odby∏o si´ ono w goÊcinnych salach
Muzeum Powstania Warszawskiego. W tym roku – po raz pierwszy
– mog∏o zostaç zwo∏ane w otwartej kilka miesi´cy temu Bibliotece
Publicznej mieszczàcej si´ w domu przy ul. Czerniakowskiej 178 A,
gdzie Jan Nowak-Jezioraƒski mieszka∏ w ostatnich latach ˝ycia.
rof. W∏adys∏aw Bartoszewski, Jacek Taylor, Ryszard Matuszewski, Maciej Morawski, Miros∏aw
Chojecki oraz Jaros∏aw Kurski, który
spotkanie prowadzi∏, wspominali Jana
Nowaka-Jezioraƒskiego w ró˝nych
okresach jego ˝ycia. NajwczeÊniejsze,
gimnazjalne lata ukaza∏ Ryszard Matuszewski, który by∏ szkolnym kolegà
Zdzis∏awa Jezioraƒskiego. Okres dyrektorowania w rozg∏oÊni polskiej Radia Wolna Europa przybli˝y∏ Maciej
Morawski, paryski korespondent Wolnej Europy, a ostatnie lata Jaros∏aw
Kurski, autor biografii kuriera z Warszawy. Barwnie i obrazowo o swoich
spotkaniach z Janem Nowakiem-Jezioraƒskim na przestrzeni kilkudziesi´ciu
lat, wieloletniej z nim przyjaêni, rozmowach i prowadzonej korespondencji
opowiedzia∏ W∏adys∏aw Bartoszewski.
Bardzo bliskà osobà dla Jana Nowaka-Jezioraƒskiego by∏ Jacek Taylor, wnuk
prof. Edwarda Taylora, którego Zdzis∏aw Jezioraƒski by∏ asystentem i pod
którego kierunkiem pisa∏ swà rozpraw´
doktorskà z dziedziny ekonomii na
Uniwersytecie Adam Mickiewicza
w Poznaniu. Jak wiadomo, wybuch wojny przekreÊli∏ te naukowe plany. WÊród
obecnych na spotkaniu trzeba równie˝
wymieniç Danut´ St´pniewskà z Ko∏a
KG ÂZ˚AK, która cz´sto kontaktowa∏a si´ z Janem Nowakiem-Jezioraƒskim
w ostatnim okresie jego ˝ycia, oraz
Hann´ i Jacka Fedorowiczów, sàsiadów
z domu przy Czerniakowskiej i pomys∏odawców postawienia „∏aweczki”.
Wszystkie wspomnienia przybli˝y∏y
postaç Jana Nowaka-Jezioraƒskiego.
Ukaza∏y go jako cz∏owieka bez reszty
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W paêdzierniku 2006 r. na skwerze przed domem, w którym mieszka∏, ods∏oni´to pomnik
Jana Nowaka-Jezioraƒskiego. Warszawianie
nazywajà go „∏aweczkà Nowaka-Jezioraƒskiego” analogicznie do ∏ódzkiej „∏aweczki
Tuwima”. Autorem obu pomników jest rzeêbiarz Wojciech Gryniewicz

Jeden z wielu fotogramów znajdujàcych si´
w Bibliotece Publicznej im. Jana Nowaka-Jezioraƒskiego na warszawskim PowiÊlu. Spotkanie z W∏adà Majewskà w paêdzierniku 2003 r.

Jan Nowak-Jezioraƒski jako m∏ody podchorà˝y

zaanga˝owanego w spraw´ niepodleg∏oÊci Polski, a przede wszystkim jako osob´ przyjaznà i otwartà, cz´sto goszczàcà
przybyszów z Polski i zawsze ciekawà informacji z Kraju. W atmosfer´ wspomnieniowà wprowadzi∏ zebranych wyÊwietlony na poczàtku fragment filmu
Jolanty Chojeckiej, ukazujàcy ogromne
wzruszenie Jana Nowaka-Jezioraƒskiego, kiedy po wieloletniej emigracji przyjecha∏ do Warszawy. Wydaje si´, ˝e te
sekwencje by∏y szczególnie interesujàce
dla obecnej na spotkaniu grupy m∏odzie˝y – harcerzy z ZHR. Z myÊlà o niej
zresztà podobne spotkania wspomnieniowe o ludziach, którzy swym ˝yciem
dobrze zas∏u˝yli si´ Polsce, powinny byç
jak najcz´Êciej organizowane.
Bo˝ena MATERSKA

W Izbie Pami´ci poÊwi´conej Janowi Nowakowi-Jezioraƒskiemu znajduje si´ cz´Êç jego
ksi´gozbioru, przekazana Bibliotece. Liczy kilkaset woluminów. Po przeniesieniu si´ z Waszyngtonu do Warszawy Jan Nowak-Jezioraƒski ca∏à swà spuÊcizn´ przekaza∏ Ossolineum

Opowiada Jacek Taylor. Biblioteka Publiczna
na PowiÊlu w Warszawie, 18 stycznia br.

