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Przywrócona pami´ci po latach

Emilia Malessa
„Marcysia”
U
Uroczysty pochówek prochów Emilii Malessy na
Cmentarzu Wojskowym na Powàzkach (2005 r.)

rodzona 26 lutego 1909 r.
w Rostowie nad Donem, w rodzinie, w której wcià˝ ˝ywe by∏y tradycje powstaƒcze 1863 r. By∏a
córkà W∏adys∏awa Izdebskiego – prawnika, dzia∏acza spo∏ecznego i niepodleg∏oÊciowego i Marii Krukowskiej – pianistki, i dzia∏aczki spo∏ecznej.
Szko∏´ Êrednià ukoƒczy∏a w Dubnie.
Po Êmierci ojca pracowa∏a w G∏ównym
Urz´dzie Statystycznym w Warszawie.
Wysz∏a za mà˝ za ekonomist´ Stanis∏awa Maless´. W 1937 r. wyjecha∏a
z Gdyni i zamieszka∏a w Warszawie.
By∏a te˝ instruktorkà w Przysposobieniu Wojskowym Kobiet.
Po wybuchu II wojny Êwiatowej, we
wrzeÊniu 1939 r. zg∏osi∏a si´ do po-

mocniczej wojskowej s∏u˝by kobiet.
Podj´∏a s∏u˝b´ kierowcy samochodowego w oddziale zaopatrujàcym punkty do˝ywiania i sanitarne w 19 Dywizji
Piechoty. Dzi´ki pp∏k Klemensowi
Rudnickiemu zosta∏a wprowadzona
do S∏u˝by Zwyci´stwa Polski (SZP).
Odznacza∏a si´ inteligencjà, energià
i wielkim osobistym urokiem. Od paêdziernika 1939 r. organizowa∏a i kierowa∏a Samodzielnym Wydzia∏em
¸àcznoÊci Zagranicznej w V Oddziale
Sztabu Komendy G∏ównej SZP-ZWZ-AK. Jego zadaniem by∏a organizacja
i utrzymywanie ∏àcznoÊci pocztowo-kurierskiej mi´dzy krajem, kwaterà
Naczelnego Wodza i oÊrodkami polskimi na W´grzech, w Rumunii,

Poj´cia nieabstrakcyjne...
M
Fot.: Archiwum TVP
Fot.: Archiwum TVP

Maria Pakulnis w roli Emilii Malessy
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ój Êp. ojciec, Rajmund Pakulnis
by∏ ˝o∏nierzem Armii Krajowej
na Wileƒszczyênie. Po wkroczeniu Sowietów – aresztowany i wywieziony na
Syberi´.
Mój Êp. stryj, Henryk Pakulnis, podporucznik rezerwy Wojska Polskiego
zosta∏ zamordowany w Katyniu.
Bohaterstwo i tragedia pokoleƒ
walczàcych o Polsk´ Niepodleg∏à – to
nie by∏y w moim domu poj´cia abstrakcyjne. Stanowi∏y opok´ mojej tradycji rodzinnej.
Zwykle my, aktorzy, wcielamy si´
w postaci fikcyjne, wyobra˝one przez
aktorów dramatów, scenariuszy etc.
Znacznie rzadziej staje przed nami
zadanie przedstawienia sylwetki cz∏owieka, który istnia∏. Praca nad rolà
„Marcysi” kapitan Armii Krajowej
Emilii Malessy by∏a dla mnie prze˝yciem niezwyk∏ym i przejmujàcym.
Jak ukazaç postaç „Marcysi”, by wyraziÊcie zaznaczyç ca∏e bogactwo Jej

osobowoÊci – to niezwyk∏e po∏àczenie
si∏y i zdecydowania ˝o∏nierza z wielkà
wra˝liwoÊcià i ciep∏em kobiety? Jak
ukazaç Emili´ Maless´, która ca∏ym
swoim ˝yciem dowiod∏a, ˝e do koƒca
pozosta∏a wierna wartoÊciom najwy˝szym: Ojczyênie i Honorowi?
Ocen´ mojej pracy pozostawiam
PublicznoÊci.
Mam nadziej´, ˝e choç w cz´Êci
uda∏o mi si´ sprostaç temu zadaniu,
z jakim przysz∏o si´ zmierzyç.
Maria PAKULNIS
[Maria Pakulnis (ur. 2 lipca 1956 r. w Gi˝ycku) – aktorka filmowa i teatralna. W 1976 r.
ukoƒczy∏a Liceum Piel´gniarskie, a nast´pnie warszawskà PWST. Debiutowa∏a w 1982 r.
w czasie studiów w filmie Tadeusza Konwickiego „Dolina Issy”. By∏a aktorkà w Teatrze
Dramatycznym w S∏upsku, nast´pnie w warszawskich teatrach: Wspó∏czesnym (19811987), Dramatycznym (1987) a obecnie Ateneum (od 1989 r.).]

Na ok∏adce: Emilia Marcelina Malessa z d. Izdebska, pseudonim „Maniuta”, „Marysia”, „Mi∏osza”, kapitan czasu wojny. Odznaczona Krzy˝em Walecznych i Virtuti Militari V klasy. Bohaterka spektaklu Teatru Telewizji emitowanego 19 marca 2007 r. (w roli Malessy Maria Pakulnis, w roli jej m´˝a Jana Piwnika “Ponurego” Robert Gonera)
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Szwajcarii i Francji. Nale˝a∏ do niej
równie˝ nadzór nad punktami kurierskich tras, prowadzàcych na po∏udnie
przez W´gry, Jugos∏awi´, W∏ochy,
Niemcy, Francj´, Szwajcari´, Hiszpanie i Portugali´. „Marcysi” jako kierowniczce komórki centralnej w Warszawie podlega∏o ponad stu kurierów
i osób personelu pomocniczego.
W Powstaniu Warszawskim „Marcysia” pozostawa∏a w odwodzie Sztabu Komendy G∏ównej AK, skàd przesz∏a do batalionu szturmowego „Ruma”, walczàcego w ÂródmieÊciu. Pe∏ni∏a funkcj´ kierowniczki kancelarii
batalionu.
Po Powstaniu „Marcysia” nadal kierowa∏a wydzia∏em przerzutowym
w Krakowie. By∏a równie˝ czynna
w organizacji „Nie”, a nast´pnie pracowa∏a przy p∏k Janie Rzepeckim,
Delegacie Si∏ Zbrojnych na Kraj. Po
rozwiàzaniu tych organizacji przystàpi∏a do konspiracyjnej organizacji
„WolnoÊç i Niezawis∏oÊç” (WiN)
w Warszawie.
W paêdzierniku 1945 r. „Marcysia”
na w∏asnà proÊb´ zosta∏a zwolniona
z dalszej dzia∏alnoÊci konspiracyjnej
i rozpocz´∏a prac´ w Ministerstwie
Pracy i Opieki Spo∏ecznej. 31 paêdziernika 1945 r. zosta∏a aresztowana
przez Urzàd Bezpieczeƒstwa. W styczniu 1947 r. sàdzona w procesie kierownictwa WIN-u (tzw. proces Rzepeckiego i towarzyszy). Skazano jà na dwa
lata wi´zienia. W areszcie, uwierzywszy „oficerskiemu s∏owu honoru” szefa Departamentu Âledczego MBP Józefa Ró˝aƒskiego, ˝e ˝adna z ujawnionych osób nie b´dzie aresztowana
i osàdzona, podj´∏a decyzj´ o ujawnieniu cz∏onków i przywódców Zrzeszenia „WolnoÊç i Niezawis∏oÊç”. B´dàc
w wi´zieniu, rozpocz´∏a strajk g∏odowy. Jednak wkrótce, decyzjà Boles∏awa Bieruta, u∏askawiono jà wraz z innymi wspó∏oskar˝onymi.
Natychmiast podj´∏a próby interwencji, domagajàc si´ dotrzymania
umowy i uwolnienia ujawnionych
przez nià ˝o∏nierzy podziemia. Pisa∏a
do Boles∏awa Bieruta, ministra bezpieczeƒstwa publicznego Stanis∏awa
Radkiewicza, wreszcie do Ró˝aƒskiego. W liÊcie do Ró˝aƒskiego z kwietnia 1949 r. napisa∏a: Po wyczerpaniu
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na przestrzeni trzech i pó∏ lat wszystkich Êrodków dla uzyskania zwolnienia pozosta∏ych ujawnionych, donosz´
Panu Pu∏kownikowi, ˝e od 9 kwietnia
podj´∏am g∏odówk´, jako ostatni
z mojej strony akt protestu przeciwko
niedotrzymaniu umowy dotyczàcej akcji ujawniania WiN i grupy „Liceum”.
Majàc za sobà wype∏nienie wszystkich
obowiàzków wobec mego kraju
w okresie okupacji oraz w pierwszym
okresie niepodleg∏oÊci przez dokonanie aktu ujawniania, mam niewàtpliwie prawo oczekiwaç od w∏adz bezpieczeƒstwa, a w szczególnoÊci od Pana
Pu∏kownika jako g∏ównego inicjatora
akcji ujawniania, decyzji, która zapobiegnie mojej Êmierci i dalszemu wi´zieniu lojalnie ujawnionych wobec
paƒstwa ludzi.
Emilia Malessa zmar∏a Êmiercià samobójczà 5 czerwca 1949 r. i zosta∏a
pochowana na cmentarzu Bródnowskim pod nazwiskiem Malessa-Stamil.
Ekshumacji i przeniesienia urny
z prochami dokonano 19 wrzeÊnia
2005 r. do kwatery AK-owskiej na
cmentarzu wojskowym na Powàzkach
w Warszawie. Msz´ Êw. celebrowa∏ wikariusz generalny Katedry Polowej
WP pod wezwaniem NMP Królowej
Korony Polskiej, ks. p∏k S∏awomir
˚arski, który wyg∏osi∏ homili´. Nawiàzujàc do zas∏ug zmar∏ej powiedzia∏
m.in.: „Marcysia” swoje powo∏anie do
s∏u˝by wojskowej, obok niewàtpliwie
odwa˝nych i pe∏nych patriotycznego
poÊwi´cenia zalet, wykonywa∏a z odpowiedzialnoÊcià za trudny zakres
dzia∏alnoÊci „Komórki” i za s∏u˝b´
˝o∏nierzy jej podleg∏ych. (...) By∏a
wzorem bohaterstwa i heroicznych
zmagaƒ w obronie i w walce o niepodleg∏à Polsk´, które zapewne przyczyni∏y si´ do tego, ˝e jest «szcz´Êliwa
wÊród pokój czyniàcych».
Ekshumacj´ i uroczysty pogrzeb
wraz z asystà Kompanii Honorowej
Wojska Polskiego przys∏ugujàcy osobie
odznaczonej krzy˝ami VM i KW, zorganizowa∏a z upowa˝nienia prof. dr
hab. El˝biety Zawackiej, mecenas Irena Makowska, cz∏onek Zarzàdu Memoria∏u gen. Marii Wittek w Toruniu.
Sprawy administracyjne zwiàzane
z ekshumacjà nadzorowa∏a Rada
Ochrony Pami´ci Walk i M´czeƒstwa.

Tablica nagrobna w kwaterze AK na Cmentarzu
Wojskowym na Powàzkach

Miejsce w Panteonie ˚o∏nierzy Polski
Walczàcej na cmentarzu wojskowym
na Powàzkach w Warszawie i kolumbarium wraz z tablicà ofiarowa∏ Zarzàd Fundacji ˚o∏nierzy Polski Walczàcej w Warszawie.
Opr.: M.K.
Fot.: Archiwum Ireny Makowskiej
[Opracowano na podstawie materia∏ów ze
zbiorów Ireny Makowskiej, autorstwa Józefy Marciniak, pseud. „Kropka”, która przebywa∏a z Emilià Malessà podczas Powstania Warszawskiego, a nast´pnie w Krakowie i przy powrocie do Warszawy.]
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To nie przysi´ga sprawia,
˝e wierzymy cz∏owiekowi,

to cz∏owiek sprawia,
˝e ufamy przysi´dze
Z prof. W∏adys∏awem Bartoszewskim o historii
i zagadnieniach dotyczàcych Êrodowiska kombatanckiego, rozmawia Mariusz Kubik
Nowe projekty zmian w ustawodawstwie kombatanckim przewidujà m.in.
powo∏anie Korpusu Weteranów, w którym znaleêliby si´ wy∏àcznie uczestnicy
walk zbrojnych o niepodleg∏oÊç od 1939
do 1956 roku. Korpus zrzesza∏by ju˝
wkrótce niemal wy∏àcznie Zawiszaków
i uczniów szkó∏ kadeckich przy Polskich
Si∏ach Zbrojnych na Zachodzie, a wi´c
osoby, które nigdy nie by∏y ˝o∏nierzami,
bàdê by∏y nimi relatywnie krótko. Jaka
jest Pana opinia w tych sprawach?
Móg∏by Pan przecie˝ nale˝eç do wielu
organizacji kombatanckich?
Nigdy nie by∏em kompetentny do zabierania g∏osu i legitymizowanym przez
demokratyczny wybór dzia∏aczem ruchu
kombatanckiego. By∏em, owszem, powo∏ywany dwukrotnie, z przerwà, do rady
kombatanckiej przy Urz´dzie do Spraw
Kombatantów i Osób Represjonowanych. Przyjmujàc ten mandat przy ministrach Jacku Taylorze i Januszu Krupskim, dawa∏em wyraz mojego szacunku
dla zorganizowanych wysi∏ków ruchu
kombatanckiego. Ale nie reprezentowa∏em ˝adnego Êrodowiska.
Mia∏bym prawa do tego, aby byç
cz∏onkiem kilkudziesi´ciu z ponad dwustu zarejestrowanych w Polsce organizacji kombatanckich, ale nie nale˝´ do
˝adnej. Jestem cz∏onkiem honorowym
Âwiatowego Zwiàzku ˚o∏nierzy Armii
Krajowej, ale nie normalnym cz∏onkiem p∏acàcym sk∏adki. Nie mówiàc ju˝
o cz∏onkostwie w Zwiàzku Powstaƒców
Warszawskich, ani cz∏onkostwie w organizacjach, które w uprawniony sposób
skupiajà by∏ych wi´êniów hitlerowskich,
wi´êniów komunizmu, uczestników
podziemnego ruchu wydawniczego prasy tajnej, uczestników opozycji lat 70.
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Nie nale˝´ do tych organizacji nie ze
wzgl´du na brak, lecz nadmiar szacunku dla nich. Wszystkie bowiem osoby
skupione w poszczególnych grupach,
uwa˝ajàce si´ za kombatantów w walce
o niepodleg∏oÊç i suwerennoÊç Rzeczpospolitej Polskiej, a to jest dla mnie
istota ruchu kombatanckiego, majà
prawo do organizowania si´ na ró˝ne
sposoby, równie˝ pluralistycznie. Czy to
s∏u˝y celom spo∏ecznym, czy opiekuƒczym – jest to kwestia do dyskusji. Ale
prawo takie istnieje. Je˝eli walczy∏em
w Polsce o wolnoÊç s∏owa, opinii, pluralizm polityczny, to konsekwentnie musz´ uznawaç, ˝e ludzie ró˝nie interpretujà swobody wynikajàce z tego osiàgni´tego stanu rzeczy i prawa do organizowania si´.
Idei Korpusu Weteranów nie rozumiem. By∏aby dla mnie, owszem, do
przyj´cia, gdyby dotyczy∏a dzia∏aƒ prowadzonych w czasie trwania wojny i dotyczy∏a tych, którzy z∏o˝yli przysi´g´
wojskowà swojemu paƒstwu i powo∏anym przez to paƒstwo organom dowództwa wojskowego. Albo przysi´g´
cywilnà organom tego paƒstwa – w polskim przypadku na przyk∏ad Delegaturze Rzàdu na Kraj, albo za granicà
– Rzàdowi Rzeczpospolitej w Londynie.
Ci ludzie nale˝à – moim zdaniem – do
bardzo przejrzystego, okreÊlonego zespo∏u tych, którzy s∏u˝yli niepodleg∏oÊci
Polski, w przypadku przysi´gi sk∏adanej
w kraju, jako bez wyjàtku ochotnicy (bo
nie by∏o obowiàzku sk∏adania przysi´gi,
nawet dla oficerów s∏u˝by sta∏ej).
Moje spojrzenie na to jest bardzo formalne – nie jestem prawnikiem, ale by∏em od 1942 r. zaprzysi´˝onym ˝o∏nierzem AK. Nie ja sobie wybiera∏em za-

kres pracy i obowiàzków – okreÊla∏ je za
mnie mój szef i szef mojego szefa – pu∏kownik dyplomowany Jan Rzepecki,
który podlega∏ z kolei dowódcy Armii
Krajowej. Nie mojà rzeczà jest zatem
okreÊlanie, czy wydawane przez niego
rozkazy dotyczàce mnie czy innych podw∏adnych by∏y s∏uszne czy nie – ja by∏em
obowiàzany je wykonywaç. Przysi´ga,
którà sk∏adaliÊmy wszyscy w Armii Krajowej i organizacjach afiliowanych,
podporzàdkowanych dowództwu AK
– Narodowej Organizacji Wojskowej,
Batalionach Ch∏opskich, scalonej cz´Êci
Narodowych Si∏ Zbrojnych – strukturach rzàdu i wojska – przesàdza∏a
o tym, ˝e byliÊmy kombatantami.
Za produkcj´ tajnego czasopisma
mo˝na by∏o trafiç pod Êcian´ rozstrzelaƒ albo do OÊwi´cimia, cz´sto p∏acono
za to ˝yciem. Nie tylko wi´c za posiadanie broni, którà posiada∏a – nie oszukujmy si´ – mniejszoÊç kombatantów;
nie by∏o jej dla wszystkich ch´tnych do
walki o niepodleg∏oÊç. Sanitariuszka,
czy szyfrantka – wÊród nich s∏awne postaci, podlegajàce represjom, aresztowane i zsy∏ane przez Gestapo i KGB do
wi´zieƒ, obozów albo na Êmierç, nie by∏yby kombatantami, gdybyÊmy to poj´cie zaw´˝ali do walki zbrojnej. Walka
wyglàda∏a tak, jak jà zlecili dowódcy.
Czy przyk∏adowo b´dziemy preferowaç
bardziej tego, co mia∏ pistolet maszynowy, od tego, co mia∏ pistolet r´czny?
Nie sprowadzajmy tego do nonsensu.
Jak tym bardziej odnieÊç to do okresu
póêniejszego?
Nie mam zrozumienia dla obj´cia tym
poj´ciem dzia∏aƒ powojennych. Je˝eli
by∏em wi´êniem politycznym i otrzyma∏em w 1952 r., jako oficer AK, wyrok
oÊmiu lat wi´zienia za szpiegostwo, którego nie pope∏ni∏em, a w sumie by∏em
nies∏usznie represjonowany szeÊç i pó∏
roku w komunistycznych wi´zieniach
– czy by∏em wtedy kombatantem, czy ju˝
nie? Wed∏ug poj´ç majàcego powstaç
Korpusu Weteranów to w∏aÊciwie nie
– bo wtedy ju˝ nie walczy∏em. Walczy∏em w ten sposób, ˝e nigdy nikogo nie
ujawni∏em, ochroni∏em wolnoÊç wielu
ludzi, nie wydajàc ich podczas Êledztw.
Moim zdaniem by∏a to postaç walki,
a mówi´ to przecie˝ na przyk∏adzie w∏asnych doÊwiadczeƒ, które w podobny
sposób dzieli∏o przecie˝ nie jednostki
a tysiàce, mo˝e dziesiàtki tysi´cy ludzi.
Móg∏bym zaproponowaç rozró˝nienie: Korpus Weteranów walczàcych do
zakoƒczenia II wojny Êwiatowej,
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a oprócz tego grupy kombatantów dzia∏ajàcych w szczególnej sytuacji, jaka zapanowa∏a u nas po wojnie. Bo Polska
znalaz∏a si´ w innej sytuacji, ni˝ Francja, Belgia, Holandia, Norwegia, czy
Dania – wyzwolone spod okupacji hitlerowskiej. Ci, którzy w dalszym ciàgu
walczyli o niepodleg∏oÊç i suwerennoÊç
paƒstwa, powinni byç dostrzegani
i uznani za godnych szczególnego szacunku, ale nie sà to, akurat, choçby ze
wzgl´du na wiek, „weterani”.
Przyk∏adowo, powszechnie szanowany
dawny zast´pca kierownika Urz´du, kolega Jerzy Woêniak, nie by∏ ˝o∏nierzem
AK, by∏ dopiero ˝o∏nierzem WIN-u – ze
wzgl´du na wiek i uk∏ad stosunków nie
s∏u˝y∏ w walce z hitlerowcami. Sprawom
polskim s∏u˝y∏ póêniej i wszyscy uwa˝amy go za patriot´, ale on do tak zdefiniowanych poj´ç nie pasuje i nawet sobie tego nie przypisuje. Tak samo jak ja nie
twierdz´, ˝e by∏em np. w Kedyw-ie. Nie
widz´ powodu do zacierania poj´ç.
Kategorycznie nie zgadzam si´ na to,
˝eby wyodr´bniaç specjalnie tych, którzy mieli broƒ, czasami zresztà kilka
dni, tydzieƒ, a je˝eli nie byli w Powstaniu Warszawskim – to nawet w ogóle,
nie walczàc, b´dàc w tym czasie
w Otwocku, Sochaczewie, czy Lublinie.
Czy zatem ich zagro˝enie ˝ycia, wolnoÊci, mordowanie, nawet w Archipelagu
Gu∏ag (przyk∏ad lubelskiego AK) nie
daje im tych samych uprawnieƒ, tylko
dlatego, ˝e nie nosili broni?
Trzeba znaleêç form´ godnego
uczczenia pami´ci tych osób, ale nie
mo˝na zak∏amywaç historii. Bo tà drogà b´dziemy zak∏amywaç histori´
w drugà stron´ – ˝e wszyscy byli weteranami, ca∏y naród to weterani – a równie˝ to jest nieprawdà, bo wtedy nie by∏oby ˝adnej zas∏ugi.
Dziesiàtki tysi´cy osób posiadajàcych
uprawnienia kombatanckie to ci, którzy
s∏u˝yli wy∏àcznie w Gwardii i Armii Ludowej, w partyzantce i armii sowieckiej,
w Istrebitielnych Batalionach, które
przecie˝ by∏y formacjà NKWD, w KBW,
w jednostkach LWP po wojnie, uczestniczàcych wy∏àcznie w walkach z polskim
podziemiem niepodleg∏oÊciowym.
Czy te osoby powinny utrzymaç
uprawnienia kombatanckie i tym samym posiadaç takie same prawa jak
˝o∏nierze AK, KWP, Wojska Polskiego
z Kampanii WrzeÊniowej 1939 r. i PSZ
na Zachodzie, czy uczestnicy m∏odzie˝owych organizacji antykomunistycz nych z lat 1945-1956?
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Nie ka˝dy, kto walczy∏ w armii walczàcej z Hitlerem, jest polskim kombatantem. Mo˝e byç kombatantem
II wojny Êwiatowej, ale nie jest kombatantem Rzeczpospolitej Polskiej. Je˝eli
ktoÊ walczy∏ w Armii Czerwonej, ponosi∏ ofiary, niekiedy m´czeƒstwo, le˝y na
cmentarzach, lub odniós∏ ci´˝kie rany,
lub w inny, legitymizowany sposób,
uczestniczy∏ w walce, to trzeba odnosiç
si´ do tego z szacunkiem, ale nie jest
on kombatantem Rzeczpospolitej Polskiej.
Nigdy nie uwa˝a∏em Gwardii Ludowej i Armii Ludowej za formacje walczàce o niepodleg∏oÊç Polski. Uwa˝a∏em je za formacje wspó∏pracujàce z nami pod pewnymi wzgl´dami, bo walczy-

Nie trzeba mieszaç poj´ç. Sà ró˝ne grupy ludzi dotkni´tych wojnà – jej ofiary, ale
te˝ sojusznicy naszych sojuszników. Ale
to nie oznacza, ˝e mam cz∏owieka, który
walczy∏ w bia∏oruskiej albo ukraiƒskiej
formacji, po stronie Niemiec, uwa˝aç za
kombatanta walczàcego o wolnoÊç i niepodleg∏oÊç Polski. Bo nie walczy∏.
Przypominam raz jeszcze: rota przysi´gi Armii Krajowej, zatwierdzona
przez Rzàd Polski w Londynie, mówi∏a
nie o walce z Hitlerem, czy z kimkolwiek innym, lecz o walce „o wyzwolenie
z niewoli ze wszystkich si∏” naszej Ojczyzny”. I nie stawia∏a ˝adnych bli˝szych okreÊleƒ, dotyczàcych rodowodu,
poglàdów spo∏ecznych czy politycznych,
j´zyka, narodowoÊci. Stàd te˝ walczàcy
z Niemcami Ukrainiec, czy Bia∏orusin
– jest polskim kombatantem. JeÊli natomiast takiej przysi´gi nie sk∏ada∏, walczàc w jakiejÊ grupie swoich interesów,
które dla nas sà mniej czy bardziej korzystne (nawet jeÊli walczy∏ przeciwko
Niemcom), nie jest polskim kombatantem. ˚o∏nierze GL i AL walczyli o pokonanie Hitlera i tà drogà przyczynili
si´ korzystnie do realizacji naszych interesów – to trzeba dostrzegaç, pewnie
nawet za to nale˝a∏o ich odznaczaç, mo˝e nie najwy˝szymi, ale odznaczeniami.
Równie˝ dziÊ mo˝emy odznaczyç zas∏u˝onego Norwega, czy Duƒczyka, który
walczàc z Hitlerem przyczyni∏ si´ do
os∏abienia jego potencja∏u – ale nie jest
to polski kombatant.
Uwa˝am wi´c, ˝e wymienione w pytaniu formacje nie powinny mieç uprawnieƒ kombatanckich.

Fot.: Mariusz Kubik
W∏adys∏aw Bartoszewski, Polski PEN Club,
Warszawa, styczeƒ 2005 r.

∏y z Hitlerem. Ale to by∏ tylko zbieg
okolicznoÊci. Od kiedy Zwiàzek Sowiecki od czerwca 1941 r. zaczà∏ walczyç z Hitlerem, traktuj´ wszystkie ofiary walki z szacunkiem, zw∏aszcza jako
przewodniczàcy Mi´dzynarodowej Rady OÊwi´cimskiej. Wymienia∏em publicznie przy ró˝nych okazjach, los ponad pi´tnastu tysi´cy jeƒców Armii
Czerwonej, zamordowanych niezgodnie z prawem mi´dzynarodowym, jako
wi´êniów kacetu, na terenie Auschwitz-Birkenau. Ale nie mówi´ o nich, ˝e byli polskimi kombatantami. Byli ofiarami
hitlerowskiego systemu ludobójczego,
który na przyk∏ad pewne grupy traktowa∏ jako wi´êniów, nie jeƒców wojennych, z pomini´ciem regu∏ prawa mi´dzynarodowego.

Koƒczy si´ dotychczasowy kszta∏t ruchu kombatanckiego. OtrzymaliÊmy
w∏aÊnie ostatnio, po˝egnalny numer Biuletynu Obszaru Lwowskiego AK. Zgodnie z naturà odchodzà na wiecznà wart´
niegdyÊ najm∏odsi a dzisiaj ostatni ju˝
uczestnicy walk zbrojnych i konspiracji.
Jaki powinien byç ciàg dalszy ruchów
kombatanckich? Jakie formy dziedziczenia ich tradycji mo˝na uznaç za najbardziej po˝àdane?
Powinny byç to formy instytucji spo∏ecznych, fundacji, bibliotek, muzeów
– instytucji stymulujàcych badania
prawdy historycznej dla celów naukowych i oÊwiatowych. Pami´tam przed
II wojnà Êwiatowà, przed maturà, bardzo aktywne towarzystwo spo∏eczne,
zajmujàce si´ weteranami roku 1863,
Ciàg dalszy na str. 6
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Ciàg dalszy ze str. 5

które za∏o˝y∏o np. kwater´ bohaterów
walk Powstania Styczniowego na Cmentarzu Wojskowym na Powàzkach w Warszawie. Sà widome znaki pami´ci, nie
tylko w Warszawie, ale i gdzie indziej,
których nie by∏oby, gdyby w II Rzeczpospolitej nie by∏o takiego nastawienia.
To pewien wzór, przyk∏ad, majàcy
wp∏yw równie˝ na póêniejsze losy powojennej emigracji politycznej w Londynie. Ludzie zas∏u˝eni, jak ostatni Prezydent RP na Uchodêstwie, do tej pory
czynny spo∏ecznie, Ryszard Kaczorowski, powszechnie w Polsce znany i szanowany, udziela si´ w wielu pracach
w Polsce, jest m.in. cz∏onkiem Rady
Ochrony Pami´ci Walk i M´czeƒstwa,
której jestem przewodniczàcym – to
gremium, które myÊli o upami´tnianiu,
w tym konkretnym przypadku miejsc,
poprzez pomniki, tablice itp. Nie jest to
kombatanctwo, ale jest ÊciÊle zwiàzane
z jego ideà, bo jest upami´tnieniem
miejsc czynów ludzi, którzy mieliby prawo, gdyby ˝yli, byç kombatantami.
Taka dzia∏alnoÊç wspó∏gra we wspólnym upami´tnianiu historii wpisujàcej
si´ w zagadnienia ruchów kombatanckich, równie˝ przez publikacje ksià˝kowe, czy periodyki. Natura wymaga pewnego ∏adu i gdyby Urzàd do Spraw
Kombatantów i Osób Represjonowanych rozwinà∏ po˝àdanà dzia∏alnoÊç wydawniczà i oÊwiatowà, zmniejszy∏ by si´
zakres obowiàzków dodatkowych, cià˝àcych si∏à faktu na Radzie Ochrony
Pami´ci Walk i M´czeƒstwa. Przyk∏adowo, wydawnictwa dotyczàce wspó∏dzia∏ania Polaków i ˚ydów w czasie II wojny Êwiatowej, które wczeÊniej w kilku
przypadkach wydawaliÊmy – mia∏yby
bardzo dobry adres wydawniczy, gdyby
ich wydanie firmowa∏ Urzàd.
Wydaje mi si´, ˝e trzeba stopniowo
zmieniaç dotychczasowà formu∏´ istnienia i dzia∏ania grup kombatanckich
na tworzenie grup i towarzystw – ogólnopolskich i regionalnych – przyjació∏
ruchu takiego czy innego. Je˝eli mamy
Stowarzyszenie „Szarych Szeregów”,
w którym ˝yjà jeszcze zas∏u˝eni druhowie i druhny, nikt jednoczeÊnie nie myÊli, ˝e po ich Êmierci Stowarzyszenie
straci racj´ bytu. Krzewienie wychowawcze, informacyjne, idei harcerstwa,
skautingu, „Szarych Szeregów” jest faktem. Przecie˝ w Stowarzyszeniu nie
dzia∏ajà wy∏àcznie cz∏onkowie „Szarych
Szeregów”, które przesta∏y przecie˝ istnieç z koƒcem wojny. Ale wa˝na jest sa-
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ma wiedza o przesz∏oÊci, wskazywanie
Êwietlanych przyk∏adów dla ludzi na
podstawie konkretnych postaci – które
poprzez dzia∏anie podczas wojny sà
kombatantami. Ale te˝ przez przynale˝noÊç do Stowarzyszenia „Szarych Szeregów” nikt nie staje si´ kombatantem.

Rota przysi´gi
Armii Krajowej

W

obliczu Boga Wszechmogàcego i NajÊwi´tszej Maryi
Panny, Królowej Korony Polskiej,
przysi´gam byç wierny Ojczyênie
mej, Rzeczypospolitej Polskiej.
Staç nieugi´cie na stra˝y Jej honoru, o wyzwolenie z niewoli walczyç
ze wszystkich si∏ a˝ do ofiary mego
˝ycia. Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej, Naczelnemu Wodzowi
i wyznaczonemu przezeƒ Dowódcy
Armii Krajowej b´d´ bezwzgl´dnie
pos∏uszny, a tajemnicy niez∏omnie
dochowam, cokolwiek by mnie spotkaç mia∏o. Tak mi dopomó˝ Bóg.
Podobnie jest z upowszechnianiem
wiedzy o dzia∏alnoÊci kombatantów jako
takiej. Powinny powstawaç stowarzyszenia ogólnie popierajàce t´ wiedz´, bàdê
specjalistyczne, dotyczàce konkretnie jakiejÊ grupy – stowarzyszenie przyjació∏
Armii Krajowej, Armii Polskiej na Bliskim Wschodzie, 2 Korpusu Polskiego
itd. Istniejà w´˝sze formu∏y, które – niestety – muszà byç poddawane rewizji,
poniewa˝ nied∏ugo, w ciàgu kilku lub kilkunastu lat umrà ostatni uczestnicy wydarzeƒ. Wobec tego istnieje pilna koniecznoÊç uregulowania i przedefiniowania spraw zwiàzanych z upami´tnianiem
tej dzia∏alnoÊci. Potrzeba upami´tnienia
idei, jej kontynuacja, pog∏´bianie wiedzy, interpretowania, wyciàgania wniosków z historii, jest zadaniem bardzo
szczytnym, zbiegajàcym si´ z myÊlami
o formu∏ach wychowania patriotycznego, które nie majà polegaç na tym, ˝e
krzyczy si´ „Polska”, tylko pokazuje postawy, zachowania Polaków w dniach
próby.
Czy formy przekazywania tej tradycji
m∏odzie˝y uwa˝a Pan w tej chwili za wystarczajàce? Jak ocenia Pan rol´ organizacji kombatanckich w tym zakresie?

Nie mam wiedzy o pe∏nym zakresie
dzia∏alnoÊci wszystkich organizacji kombatanckich. Ale, na przyk∏ad, jako ambasador Polski w Austrii pozna∏em w latach dziewi´çdziesiàtych prac´ Wydzia∏u
Konsularnego, zobowiàzanego do udzielania pomocy Polakom, poszukujàcym
weryfikacji takiej, czy innej dzia∏alnoÊci
w∏asnej. Z tego wzgl´du mia∏em wglàd
do rejestru wszystkich zarejestrowanych
w Polsce organizacji kombatanckich, aby
udzielaç odpowiedniej rady i pomocy
Polakom, którzy tego potrzebowali. Byli
to m.in. wi´êniowie Mauthausen-Gusen,
jeƒcy wojenni III Rzeszy na terenie Austrii. Instytucje paƒstwowe, takie jak ministerstwa, czy przedstawicielstwa dyplomatyczne majà tu jednak rol´ mniejszà
ni˝ instytucje kulturalne, spo∏eczne,
oÊwiatowe, wychowawcze.
Tak jak przy kompleksowej formie wychowania, nigdy nie mo˝emy powiedzieç,
ze zrobiliÊmy czegoÊ doÊç, czy wystarczajàco. Trzeba szukaç stale, na nowo, wobec
ka˝dego dorastajàcego rocznika m∏odzie˝y polskiej, aby m∏odzi ludzie, którzy majà dziÊ lat 8 czy 10, i kiedy b´dà mieli lat
15, mieli ÊwiadomoÊç i w tej dziedzinie,
odpowiadajàcà swojemu wiekowi. I dlatego nie jest to sprawa do „odfajkowania”,
podsumowania, czy zamkni´cia. To jest
proces. Tak jak procesem jest wszelkie
wychowanie, tak˝e wychowanie w wiedzy
o dziejach ojczystych.
Przypominam ulubione has∏o prymasa
Stefana Wyszyƒskiego: Ojczyzna to ziemia i groby. Narody tracàc pami´ç, tracà
˝ycie. To jest maksyma wyryta przy wejÊciu na stary cmentarz na P´ksowym
Brzyzku w Zakopanem, wielokrotnie
u˝ywana w jego wypowiedziach i homiliach. Wra˝liwi na pewne nakazy i has∏a
wychowawcze byli te˝ wybitni ludzie KoÊcio∏a, który towarzyszy∏ nie tylko ludziom wierzàcym, ale te˝ walczàcym
i cierpiàcym, nawet, gdy nie chodzili regularnie do koÊcio∏a. Wi´c to równie˝
wa˝ny przyczynek w odpowiedzi na to
pytanie. Je˝eli ksi´˝a i zakonnice pomagali dzieciom ˝ydowskim, spowiadali
konspiratorów, ratowali ludzi zagro˝onych – to jest to przyk∏ad mi∏oÊci bliêniego, wybiegajàcy poza schemat obowiàzków. Nie wàtpi´, ˝e KoÊció∏ b´dzie wa˝nym elementem takiego wychowania.
Taki sam obowiàzek cià˝y i b´dzie nadal cià˝yç na wychowawcach i nauczycielach, dziennikarzach i mediach – bo
to sà grupy wychowania spo∏eczeƒstwa,
czy tego chcà, czy nie chcà.
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Moi studenci w Lublinie odegrali m.in.
czo∏owà rol´ w tworzeniu grupy „Spotkaƒ”, na której zebraniach w mieszkaniach prywatnych bywa∏em, uwa˝ajàc to
za logicznà kontynuacj´ mojego ˝yciorysu. Obok tego ruchu opozycyjnego,
w którym grupa „Spotkaƒ” odegra∏a
znaczàcà rol´, by∏y grupy w innych regionach kraju. Szukano dróg realnych i dost´pnych w danym Êrodowisku.
Ci ludzie ryzykowali o wiele wi´cej,
ni˝ ja – byli m∏odzi, wchodzili dopiero
w ˝ycie, by∏a przed nimi perspektywa
bezrobocia, ewentualnych szykan.
W stosunku do innych, uleg∏ych rówieÊników, oni si´ z historià wa˝yli.
Uwa˝am wi´c, ˝e bardzo s∏usznie,
jeszcze za rzàdów Jerzego Buzka, rozpoFot.: Mariusz Kubik
http: //wladyslawbartoszewski.blox.pl

To m.in. z Pana wyk∏ady na KUL-u inspirowa∏y powstanie w Lublinie niezale˝nej poligrafii, która m.in. da∏a poczàtek – nie tylko w wymiarze technicznym,
ale przede wszystkim mentalnym dzia∏aniom opozycji demokratycznej i „SolidarnoÊci”. To one z kolei doprowadzi∏y
do odzyskania niepodleg∏oÊci. Czy dostrzega Pan spo∏ecznà potrzeb´ uhonorowania tego zwyci´stwa i jego autorów?
Jak Pan, jako uczestnik II wojny Êwiatowej a potem opozycji, ocenia rol´ tej
ostatniej w odzyskaniu niepodleg∏oÊci?
Jak Pan ocenia projekty przyznania
stosownych uprawnieƒ dzia∏aczom opozycji demokratycznej? Czy powinny byç
one zawarte w osobnej ustawie, czy tylko w kolejnej nowelizacji ju˝ istniejàcej?
Nie chc´ zabieraç g∏osu w sprawach
ÊciÊle formalno – prawnych, bo nie jestem prawnikiem. Jestem zresztà nietypowym Polakiem, bo nie znam si´ na
wszystkim. Moje zachowanie jako wyk∏adowcy na KUL-u w latach 70-tych,
podobnie jak moja praca piórem w „Tygodniku Powszechnym” od 1957 r., by∏y
wynikiem tej samej ÊwiadomoÊci dokonanego w ˝yciu wyboru i z∏o˝onej przysi´gi, zobowiàzujàcej mnie do przywrócenia niepodleg∏oÊci i suwerennoÊci
czyli wolnoÊci paƒstwa polskiego.
W moim rozumieniu 1945 rok tej niepodleg∏oÊci i suwerennoÊci nie przyniós∏. Przez genera∏a Okulickiego zwolniono nas po wojnie ze z∏o˝onej przysi´gi, ale przecie˝ nie z motywacji ˝ycia
i dzia∏ania. Przeciwnie, Okulicki wezwa∏ nas do dzia∏ania na w∏asnà r´k´,
realizacji tych celów, którym chcielibyÊmy byç wierni.
Uwa˝a∏em i uwa˝am, ˝e moje próby
wychowywania m∏odzie˝y, moja szansa
rozmowy i kontaktu w latach siedemdziesiàtych z ambitnymi m∏odymi ludêmi, studentami Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, da∏a mi szans´ wykonywania tego dobrowolnie podj´tego zobowiàzania. A po wojnie nie by∏o innej drogi, jak tylko m∏odemu pokoleniu przekazywaç w∏asne doÊwiadczenia i zach´caç
do tego, aby sobie uprzytomni∏o, jaka by∏a rola alternatywnych tajnych mediów,
czy wychowania. I ˝e mo˝na spróbowaç
t´ rol´ i metod´ przenieÊç na nast´pne
pokolenie i nowe warunki. Nadaç znaczenie zorganizowanym formom dzia∏ania, które z kolei dadzà ludziom sygna∏,
˝e nie tylko to, co przychodzi z Komitetu
Centralnego PZPR, jest obowiàzujàcà
wyk∏adnià.

Jubileusz 85-lecia w Krakowie, 12 lutego 2007 r.

cz´to odznaczanie dzia∏aczy opozycji demokratycznej, czy tajnego ruchu wydawniczego. W moim rozumieniu nale˝à si´
im uprawnienia kombatanckie w znowelizowanej ustawie, choç nie w rozumieniu casusu Korpusu Weteranów, walki
z bronià w r´ku, o której to ró˝nicy
w dzia∏aniu mówiliÊmy wczeÊniej.
Czy Pana zdaniem uprawnieniami
kombatanckimi nale˝y objàç wojska
wchodzàce w sk∏ad misji pokojowych?
To zupe∏nie co innego. Nale˝y si´ im
uhonorowanie, odznaczenia, odpowiednie renty, w przypadku mo˝liwego
kalectwa, czy chorób, obj´cie nadzorem
wojska. Misje pokojowe sk∏adajà si´
jednak z umundurowanych ˝o∏nierzy,
którzy podlegajà oficjalnie Ministerstwu Obrony Narodowej.

Co Pan sàdzi o lustracji w Êrodowiskach kombatanckich. Czy jest ona, Pana zdaniem, konieczna?
W Armii Krajowej by∏y oczywiste
dzia∏ania agentury wroga, który by∏
wrogiem pot´˝nym. Informatorów
– agentów znajdowano wsz´dzie – we
wszystkich okr´gach a nawet w komórkach Komendy G∏ównej AK by∏o wiele
ofiar ich dzia∏aƒ. Przyk∏adem jest choçby denuncjacja i aresztowanie Stefana
„Grota” Roweckiego. Wydali go w koƒcu Polacy, z wykszta∏ceniem wy˝szym
i stopniami oficerskimi, a nie Rosjanie,
˚ydzi, czy Niemcy. WÊród dwunastu
aposto∏ów jeden by∏ zdrajcà, co stanowi∏o 8 procent. Zar´czam Panu, ˝e
wÊród kombatantów by∏ to promil procenta, poÊród kilkuset tysi´cy osób.
Po wojnie nastàpi∏y podzia∏y. Ârodowiska by∏ych ˝o∏nierzy AK, NOW, BCh
– nie by∏y po wojnie monolitem. Cz´Êç
z nich przeÊladowano systematycznie
i do koƒca stalinizmu. Ewidentnie
ujawnione przypadki zdrady sà przypadkami zdrady obywatela wobec interesów Rzeczpospolitej. Nie robi∏bym
jednak ˝adnej lustracji w Êrodowiskach
kombatanckich, jest ona spóêniona
o kilkanaÊcie lat.
Mo˝e nale˝a∏o si´ zastanowiç, czy
cz´Êç ludzi, idàc do struktur ZBOWiD-u
zdradzi∏a, czy nie zdradzi∏a? W naszym
Êrodowisku – tych, którzy nigdy w ZBOWiD-zie nie byli – przewa˝a∏ poglàd, ˝e
jest to odst´pstwo od naszej linii. Nie
zdrada, nie haƒba, lecz odst´pstwo.
Wybranie linii, która nam nie odpowiada∏a. Ale jednak Âwiatowy Zwiàzek
˚o∏nierzy AK by∏ tworzony przy udziale ludzi, którzy nie tylko byli cz∏onkami
ZBOWiD-u, ale którzy przyj´li stamtàd
awanse i odznaczenia. Nie nada∏ im tego dowódca Armii Krajowej i Naczelny
Wódz. Nie znam przypadku, by powiedzieli, ˝e tych odznaczeƒ i awansów nie
przyjmà.
Posunà∏em si´ zapewne w mojej rezerwie do tych spraw za daleko i nie jest
to ˝aden model ani wyk∏adnia – chcia∏em jednak powiedzieç, ˝e zastrzeg∏em
sobie w Urz´dzie do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, ˝e nie
chc´ awansowaç od stopnia nadanego
mi w Armii Krajowej. Bo dla mnie jest
wi´kszym honorem byç porucznikiem
z nadania AK, ni˝ z innych, zmiennych
ràk, prezydenta Wa∏´sy, KwaÊniewskiego, kolejnego, czy jeszcze kolejnego
– pu∏kownikiem, czy genera∏em.
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Krzy˝ i Medal Niepodleg∏oÊci
– inicjatywa odnowienia z okazji 90. rocznicy
Odrodzenia Polski, 11 listopada 2008 r.
rzy˝ Niepodleg∏oÊci z Mieczami,
Krzy˝ Niepodleg∏oÊci oraz Medal Niepodleg∏oÊci zosta∏y ustanowione Rozporzàdzeniem Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej z 29 paêdziernika 1930 r.
Ludzie, dzi´ki którym narodzi∏o si´ to
odznaczenie to najwybitniejsze postacie
Polski Niepodleg∏ej – Józef i Aleksandra
Pi∏sudscy, Walery S∏awek, Kazi mierz Sosnkowski i Wac∏aw J´drzejewicz. Autorem projektu Krzy˝a
i Medalu Niepodleg∏oÊci by∏ Mieczys∏aw Kotarbiƒski, profesor Akademii Sztuk Pi´knych w Warszawie,
który wczeÊniej projektowa∏ Order
Or∏a Bia∏ego, Order Odrodzenia
Polski oraz bu∏aw´ marsza∏kowskà
Józefa Pi∏sudskiego.
Krzy˝ i Medal Niepodleg∏oÊci
ustanowiono jako odznaczenie
wojskowe, a nadawa∏ je Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej. Krzy˝ Niepodleg∏oÊci zosta∏ postawiony w hierarchii
polskich odznaczeƒ przed Krzy˝em Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski,
a Medal Niepodleg∏oÊci przed Srebrnym Krzy˝em Zas∏ugi.
Rozporzàdzeniem z 29 paêdziernika
1930 r. zosta∏ ustanowiony tak˝e Komitet Krzy˝a i Medalu Niepodleg∏oÊci, który faktycznie sta∏ si´ kapitu∏à tego odznaczenia. Rozpatrywaniem wniosków
zajmowa∏y si´ komisje Êrodowiskowe,
których ostatecznie powsta∏o 25. Przy typowaniu kandydatów do odznaczenia
poszczególne komisje oprócz oceny zas∏ug niepodleg∏oÊciowych stosowa∏y surowe kryteria etyczne i polityczne. Do
po∏owy 1938 r. pozytywnie rozpatrzono
87 034 wniosków, a 112 188 odrzucono.
Krzy˝ i Medal Niepodleg∏oÊci by∏y nadawane tak˝e poÊmiertnie. W sumie w latach 1930-1938 odznaczeniem tym zosta∏o wyró˝nionych 88 tysi´cy weteranów walk o niepodleg∏oÊç Polski – powstaƒców styczniowych, bojowców PPS,
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strzelców i dru˝yniaków, legionistów
i peowiaków, powstaƒców wielkopolskich i Êlàskich, ˝o∏nierzy polskich formacji wojskowych na Wschodzie.
Z odznaczeniem tym, podobnie jak
z innymi g∏ównymi odznaczeniami wiàza∏y si´ przywileje i korzyÊci materialne,
m.in. czynne i bierne prawo wyborcze,
prawo do zni˝ki kolejowej, pierwszeƒ-

stwo w przyjmowaniu dzieci do paƒstwowych, publicznych i samorzàdowych szkó∏ i zak∏adów naukowych, prawo pierwszeƒstwa przy przyjmowaniu
do pracy, prawo do zaliczenia okresu
dzia∏alnoÊci niepodleg∏oÊciowej do wys∏ugi emerytalnej, prawo do zaopatrzenia ze skarbu paƒstwa w wypadku ograniczonej zdolnoÊci do pracy lub ukoƒczenia 55 roku ˝ycia przy jednoczesnym
braku Êrodków zapewniajàcych egzystencj´ (tak˝e wdowie i dzieciom odznaczonego), prawo do leczenia na
koszt paƒstwa, zni˝ka ubezpieczeniowa
dla rodziny odznaczonego.
W 1938 r. Komitet Krzy˝a i Medalu
Niepodleg∏oÊci podjà∏ decyzj´, ˝e nadawanie tego odznaczenia wygas∏o.
W zwiàzku z tà decyzjà w∏adze Rzeczypospolitej na Uchodêstwie w okresie
II wojny Êwiatowej nie nadawa∏y tego
odznaczenia. By∏ to jednak tylko pretekst – naprawd´ chodzi∏o o to, ˝e rzàd
gen. W∏adys∏awa Sikorskiego, chorobliwie antypi∏sudczykowski, postrzega∏ je
jako jeden z symbolów tzw. sanacji.

Prezydent Rzeczypospolitej na Obczyênie, August Zaleski, dekretem
z 12 sierpnia 1954 r. wznowi∏ Krzy˝ i Medal Niepodleg∏oÊci. Dekret g∏osi∏, ˝e jest
to wyró˝nienie wojskowe nadawane osobom, które zas∏u˝y∏y si´ czynnie dla niepodleg∏oÊci Ojczyzny dzia∏ajàc w kraju
w okresie od 17 wrzeÊnia 1939 r. do 1 lipca 1945 r. oraz na terytorium Niemiec
i Rosji Sowieckiej. Z powodu roz∏amu we w∏adzach Rzeczypospolitej na Uchodêstwie ten akt prawny
pozosta∏ jednak martwym zapisem. Nie dokonano na jego podstawie ˝adnych nadaƒ Krzy˝a
i Medalu Niepodleg∏oÊci. Latem
1988 r., w zwiàzku z 70 rocznicà
odzyskania niepodleg∏oÊci wykonania tego dekretu bezskutecznie
domaga∏a si´ Rada Organizacji
Kombatanckich Polskich Si∏
Zbrojnych oraz inne organizacje skupiajàce b. ˝o∏nierzy Wojska Polskiego.
Obecnie, w zwiàzku z uchwa∏à Rady
Kombatantów podj´tà na posiedzeniu
18 paêdziernika 2006 r., z inicjatywà odnowienia tego odznaczenia wystàpi∏
kierownik Urz´du do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych
przedstawiajàc Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej nie tylko uzasadnienie, ale tak˝e projekt ustawy Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej w tej sprawie.
W wystàpieniu wskaza∏ na kilka wa˝nych powodów, dla których nale˝a∏oby
dokonaç aktu odnowienia Krzy˝a i Medalu Niepodleg∏oÊci.
Pierwszy z nich to potrzeba istnienia
odznaczenia paƒstwowego, które nadawane by∏oby przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wy∏àcznie za faktyczne zas∏ugi niepodleg∏oÊciowe od 1939
do 1989 r. i w ÊwiadomoÊci narodowej
∏àczy∏oby si´ wy∏àcznie z takimi zas∏ugami. Tym bardziej w sytuacji, gdy nie
sà nadawane ordery i odznaczenia wojenne (Virtuti Militari, Krzy˝ Walecz-
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nych, Krzy˝ Zas∏ugi z Mieczami), a siedem lat temu zosta∏o zakoƒczone nadawanie odznaczeƒ upami´tniajàcych, takich jak Krzy˝ Armii Krajowej, Krzy˝
Narodowego Czynu Zbrojnego, Krzy˝
Batalionów Ch∏opskich.
Drugi powód to potrzeba godnego
uczczenia 90. rocznicy Odrodzenia Polski, która przypada na dzieƒ 11 listopada 2008 r. Odnowienie Krzy˝a i Medalu
Niepodleg∏oÊci to najpi´kniejszy ho∏d,
jaki w tym dniu moglibyÊmy oddaç tym,
których zas∏uga w odzyskaniu niepodleg∏oÊci w 1918 r. jest najwi´ksza. Tak jak
blisko 80 lat temu z inicjatywy Józefa
i Aleksandry Pi∏sudskich – 29 paêdziernika 1930 r. – Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Ignacy MoÊcicki ustanowi∏
w przeddzieƒ Âwi´ta Niepodleg∏oÊci
Krzy˝ i Medal Niepodleg∏oÊci, tak obecnie w przededniu 90. rocznicy odzyskania niepodleg∏oÊci Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Lech Kaczyƒski mo˝e
to odznaczenie przywróciç.
Odnowienie Krzy˝a i Medalu Niepodleg∏oÊci w przeddzieƒ 90. rocznicy
Odrodzenia Polski by∏oby tak˝e aktem
przywrócenia Narodowi niczym nieskalanego symbolu niepodleg∏oÊci. Wyró˝nia si´ on spoÊród innych tym, ˝e by∏
nadawany wy∏àcznie za zas∏ug´ niepodleg∏oÊciowà, ˝e nie u˝ywano go do innych celów, tak jak to niestety mia∏o
miejsce podczas zaborów i w PRL
z Virtuti Militari, a tylko w PRL z Krzy˝em Walecznych. Takich w∏aÊnie symboli Naród Polski potrzebuje po okresie
1939-1989, który wype∏nia okupacja
niemiecka i sowiecka oraz d∏ugotrwa∏e
rzàdy komunistyczne.
Odnowiony Krzy˝ i Medal Niepodleg∏oÊci by∏by jeszcze jednym ∏àcznikiem
mi´dzy tamtymi pokoleniami uczestników walk o niepodleg∏oÊç od 1863 do
1921 r., a pokoleniami, które o niepodleg∏oÊç naszej Ojczyzny walczy∏y od
1939 do 1989 r.
To odznaczenie mia∏oby tak˝e bardzo
du˝e znaczenie dla ˝o∏nierzy II Konspiracji, dla „˝o∏nierzy wykl´tych”, dla
uczestników wystàpieƒ antykomunistycznych od 1956 r., dla polskich weteranów ˝yjàcych na Obczyênie i na dawnych Kresach Wschodnich Rzeczypospolitej oraz dla ich dzieci i wnuków.
Miros∏aw SULEJ
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UCHWA¸A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 20 grudnia 2006 r.
w sprawie og∏oszenia roku 2007 Rokiem Genera∏a
W∏adys∏awa Andersa
nia 9 lipca 1947
roku nastàpi∏o
rozwiàzanie
Polskich Si∏ Zbrojnych
bohatersko walczàcych
wespó∏ z zachodnimi
sojusznikami na frontach drugiej wojny Êwiatowej.
Ten dzieƒ sta∏ si´ symbolicznà datà zwieƒczenia etosu Wojska Polskiego na Zachodzie,
poniewa˝ wtedy w∏aÊnie
Naczelny Wódz Polskich Si∏ Zbrojnych genera∏ W∏adys∏aw
Anders po zakoƒczeniu dzia∏aƒ bojowych powierzy∏ opiek´ nad sztandarami
wojskowymi ówczesnemu Instytutowi
Historycznemu im. Genera∏a W∏adys∏awa Sikorskiego w Londynie.
Genera∏ W∏adys∏aw Anders, owiany
˝o∏nierskà s∏awà dowódca Armii Polskiej na Wschodzie, dowódca Drugiego
Korpusu Polskiego, a nast´pnie Naczelny Wódz Polskich Si∏ Zbrojnych, jest
symbolem chwa∏y ˝o∏nierza polskiego
walczàcego nieugi´cie o wolnoÊç i niezawis∏oÊç Rzeczypospolitej. Uosabia
tak˝e niez∏omnà postaw´ Polaków na
obczyênie, ich tragizm oraz wiernoÊç
idea∏om, o które walczy∏ Naród Polski.
Po wojnie genera∏ Anders i Jego ofi-

D

cerowie zostali pozbawieni obywatelstwa polskiego przez w∏adze komunistyczne w kraju,
a ˚o∏nierze Armii Andersa skazani zostali za
swoje bohaterstwo na
przymusowà emigracj´
i roz∏àk´ z najbli˝szymi.
Dopiero po prze∏omie
ustrojowym wolna, niepodleg∏a i suwerenna
Rzeczpospolita przywróci∏a nale˝ne Mu
miejsce w panteonie bohaterów narodowych.
DziÊ, w przededniu 60. rocznicy pami´tnego wydarzenia i 115. rocznicy
urodzin Genera∏a, Senat Rzeczypospolitej Polskiej og∏asza rok 2007 – Rokiem
Genera∏a W∏adys∏awa Andersa.
Senat Rzeczypospolitej Polskiej czyni
to dla uczczenia pami´ci znamienitego
Polaka genera∏a W∏adys∏awa Andersa
– wybitnego dowódcy i polityka, oraz
dla uhonorowania pami´ci Jego ˚o∏nierzy, których wyprowadzi∏ z „imperium z∏a” i wiód∏ zwyci´skim szlakiem
do Ojczyzny przez Monte Cassino i Boloni´, ˚o∏nierzy, którym „ojcowa∏” do
koƒca swoich dni na wychodêstwie.
Marsza∏ek Senatu
Bogdan BORUSEWICZ

Bezp∏atne badanie s∏uchu
irma Audio-Med zaprasza wszystkich kombatantów oraz inne osoby uprawnione wraz z rodzinami, majàce problemy ze s∏uchem na bezp∏atne badania s∏uchu oraz konsultacj´ z protetykiem s∏uchu.
Badanie mo˝na wykonaç w Warszawie, w ni˝ej wymienionych gabinetach:
1. ul. Targowa 69/71 lok. 10 (róg Alei SolidarnoÊci) tel. 022 670 29 26,
2. ul. Wyszogrodzka 1 (róg Rembieliƒskiej) tel. 022 674 66 06,
3. ul. Oleandrów 5 (naprzeciwko szpitala na Litewskiej) tel. 022 825 35 82,
4. ul. Elblàska 67 (róg Broniewskiego) tel. 022 663 39 23.
Na wizyt´ w wybranym gabinecie nale˝y zarejestrowaç si´ telefonicznie. Dodatkowe informacje mo˝na uzyskaç pod numerem telefonu: 022 618 83 60.
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23 wrzeÊnia we Wroc∏awiu, z inicjatywy proboszcza
parafii p.w. Matki Bo˝ej Pocieszenia oraz kustosza
Sanktuarium Golgoty Wschodu o. Stanis∏awa Golca
wraz z DolnoÊlàskà Rodzinà Katyƒskà odby∏a si´ uroczystoÊç religijno-patriotyczna poÊwi´cona pami´ci
o bohaterach Narodu Polskiego i walkach o Niepodleg∏oÊç Rzeczypospolitej. W uroczystoÊci uczestniczyli
m.in. przedstawiciele w∏adz paƒstwowych, samorzàdowych, Wojska i Policji oraz wspó∏organizatorów uroczystoÊci: Zwiàzku Sybiraków, Sybiraków-Afrykaƒczyków, ÂZ˚AK, OZ˚BCh, Z˚NSZ, ZMWP “Jaworzniacy”,
Stowarzyszenia Polaków spod znaku Rod∏a, Fundacji
“Polskie Gniazdo”, a tak˝e poczty sztandarowe i cz∏onkowie rodzin pomordowanych i zmar∏ych w czasie
wojny i w okresie powojennym. Msz´ Êw. celebrowa∏
ks. pra∏at Zdzis∏aw Peszkowski, kapelan Rodzin Katyƒskich. PoÊwi´ci∏ równie˝ tablic´ Sanktuarium Golgoty
Wschodu ku czci poleg∏ych, pomordowanych i deportowanych ˝o∏nierzy NSZ, ofiarowanà przez cz∏onków
DolnoÊlàskiego Okr´gu Z˚NSZ, przed którà delegacje
z∏o˝y∏y kwiaty. Po Mszy Êw. odby∏ si´ koncert w wykonaniu Orkiestry Reprezentacyjnej Komendy Wojewódzkiej Policji. Relacj´ nades∏a∏ Jan Paluchniak.
25 wrzeÊnia w Koninie odby∏ si´ IV Okr´gowy Zjazd
Delegatów ZKRP i BWP, który podsumowa∏ dzia∏alnoÊç
w latach 2002-2006. W Zjeêdzie uczestniczy∏ starosta,
prezydent miasta, komendant WKU, prezesi kó∏ ÂZ˚AK
i NSZ oraz 37 delegatów. Zarzàd G∏ówny Zwiàzku reprezentowa∏ wiceprezes p∏k Janusz Rad∏owski. W dyskusji mówiono o problemach dzia∏alnoÊci i trudnoÊciach ˝ycia kombatantów. Uczczono pami´ç ponad
2200 zmar∏ych cz∏onków. Prezesem Zarzàdu Okr´gowego wybrano ponownie Ryszarda Âwiderskiego.
W dniach 26-29 wrzeÊnia w Warszawie obchodzono
Dni Pami´ci Pawiaka. Zainaugurowa∏ je wyk∏ad
dr Agnieszki Janiak-Jasiƒskiej z Instytutu Historii PAN
pt. Powstanie narodowe czy rewolucja spo∏eczna? Ziemie polskie w 1905 r. wyg∏oszony w Muzeum Wi´zienia Pawiak z okazji 100-lecia s∏ynnej akcji uwolnienia
z Pawiaka 10 wi´êniów politycznych. Tego dnia uczestnicy spotkania w Mauzoleum Walki i M´czeƒstwa przy
al. Szucha wys∏uchali programu historyczno-literackiego pt. By nie odeszli w mrok zapomnienia w wykonaniu
artystów scen warszawskich oraz z∏o˝yli kwiaty i zapalili znicze w Mauzoleum. Podczas Dni Pami´ci Pawiaka
odby∏y si´ liczne wyk∏ady, projekcje filmów, uczestnicy
mieli tak˝e okazj´ do zwiedzania Muzeum Pawiaka.
27 wrzeÊnia w D´bicy z inicjatywy Ârodowiska 5 Pu∏ku Strzelców Konnych Armii Krajowej w D´bicy z okazji powo∏ania Polskiego Paƒstwa Podziemnego w koÊciele p. w. Êw. Jadwigi odby∏a si´ Msza Êw. Odczytano podczas niej Apel Poleg∏ych ˝o∏nierzy WrzeÊnia
i Oddzia∏u “Deser”. UroczystoÊç uÊwietni∏a obecnoÊç
pocztów sztandarowych: Ârodowiska 5 Pu∏ku Strzelców Konnych AK, ZIW RP Oddzia∏ D´bica, Komendy
Hufca im. D´bickich Szarych Szeregów i Szko∏y Podstawowej z D´bicy im. Armii Krajowej. Relacj´ nades∏a∏ Edward Czernia, prezes ZIW RP Oddzia∏ D´bica.
2 paêdziernika w Warszawie, jak co roku, w Sali Wielkiej
Zamku Królewskiego odby∏ si´ uroczysty koncert fortepianowy utworów Fryderyka Chopina z okazji 62. rocznicy Powstania Warszawskiego. Koncertu w wykonaniu
Marii Szraiber, profesor Akademii Muzycznej im. F. Chopina w Warszawie oraz wyst´pu Aliny Janowskiej, aktorki i Powstaƒca Warszawskiego wys∏ucha∏o liczne grono
uczestników walk sprzed 62 laty. Organizatorami byli:
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Zwiàzek Powstaƒców Warszawskich i Dyrekcja Zamku
Królewskiego w Warszawie. Oprac. na podst. materia∏u
nades∏anego przez Wies∏awa Neweckiego.
3 paêdziernika w Warszawie, w Muzeum Powstania
Warszawskiego odby∏a si´ prezentacja ksià˝ki pt. Robi∏em swojà robot´. Rozmowa z mjr. Januszem Brochwicz-Lewiƒskim “Gryfem”, autorstwa Huberta Dzierz´ckiego i Tomasza Szczepaƒskiego. W spotkaniu, oprócz
bohatera ksià˝ki (˝o∏nierza batalionu „Parasol” i od
5 sierpnia 1944 r. dowódcy obrony Pa∏acyku Michla na
Woli) – uczestniczyli przedstawiciele w∏adz paƒstwowych i samorzàdowych, warszawskiej Stra˝y Miejskiej,
której staraniem ukaza∏a si´ ksià˝ka – oraz kombatanci.
4 paêdziernika w Poznaniu do mieszkania por. Franciszka Wawrzyniaka z okazji jego 100 urodzin przybyli – prezes ZO ZKRP i BWP p∏k Janusz Rad∏owski
i prezes Ko∏a p∏k Wiktor ¸ohynowicz. Wr´czono Jubilatowi kwiaty oraz z∏o˝ono ˝yczenia 200 lat ˝ycia.
Franciszek Wawrzyniak zosta∏ odznaczony odznakà
„Za Zas∏ugi dla ZKRP i BWP”. Kierownik Wydzia∏u
Urz´du Stanu Cywilnego, wr´czy∏ pisemne ˝yczenia
Prezesa Rady Ministrów i prezydenta Poznania.
5 paêdziernika w Warszawie, w Urz´dzie do Spraw
Kombatantów i Osób Represjonowanych, w imieniu
prezesa Towarzystwa Opieki na Archiwum Instytutu Literackiego w Pary˝u Marka Krawczyka, Marek ¸ukaniuk
– pe∏nomocnik Towarzystwa – przekaza∏ kierownikowi
Urz´du Januszowi Krupskiemu komplet „Zeszytów Historycznych”. Ten emigracyjny kwartalnik wydawany
jest od 1962 roku przez Instytut Literacki w Pary˝u. Publikowane sà w nim g∏ównie materia∏y poÊwi´cone najnowszej historii Polski i paƒstw sàsiednich (Litwy, ¸otwy, Ukrainy i Rosji), w formie analiz naukowych, dokumentów, wspomnieƒ, relacji, polemik i publicystyki. Po
1980 r. kwartalnik by∏ przedrukowywany w Polsce i do
1989 r. pozostawa∏ poza zasi´giem cenzury. Do chwili
obecnej wydano 156 numerów. Na zdj´ciu od lewej:
kierownik Urz´du Janusz Krupski, doradca kierownika
dr Jan S. Ciechanowski, Marek ¸ukaniuk.

Fot. Katarzyna Hoppe
6 paêdziernika w Warszawie, w 62. rocznic´ pierwszego transportu jeƒców wojennych z Powstania
Warszawskiego, zaproszeni zostali przez dyrekcj´
Muzeum Jeƒców Wojennych w ¸ambinowicach
(Lamsdorf) Powstaƒcy Warszawscy: Henryk ¸agodzki ps. „Hrabia” z ˝onà Irenà – ∏àczniczkà AK Zgrupowania Chrobry II, Romuald Malinowski ps. „Orze∏”,
Jerzy Szulc, Apolinary Matczak ps. „Pospieszny”
i Jan ¸àpierz – z ma∏˝onkami. Przy Pomniku Powstaƒców na terenie by∏ego obozu Henryk ¸agodzki
przypomnia∏ przybycie Powstaƒców do obozu i pobyt
w nim w niezwykle trudnych warunkach.
11 paêdziernika w Warszawie, w dzieƒ patrona Zespo∏u Szkó∏ nr 48 im. Armii Krajowej w Warszawie, odby-

∏a si´ wystawa pt. Moje Powstanie autorstwa Apolinarego Cynk-Boruckiego – uczestnika Powstania Warszawskiego, kaprala pchor. AK ps. Boruta ze Zgrupowania „Sosna”, Batalionu „Gozdawa”, Kompanii „Orlàt”. Otwarcie wystawy poprzedzi∏o uroczyste Êlubowanie klas I Gimnazjum nr 85 oraz LXXIX Liceum Ogólnokszta∏càcego i poÊwi´cenie nowego sztandaru
Szko∏y, ufundowanego przez Rad´ Rodzicielskà. Nast´pnie odby∏ si´ program artystyczny poÊwi´cony patronowi szko∏y. M∏odzie˝ szkolna recytowa∏a wiersze
i Êpiewa∏a piosenki z czasów II wojny Êwiatowej. Na
zakoƒczenie pierwszej cz´Êci uroczystoÊci goÊç honorowy Apolinary Cynk-Borucki recytowa∏ wiersz poÊwi´cony czasom partyzantki. W uroczystoÊci uczestniczyli przedstawiciele dzielnicy Bemowo, kombatanci,
nauczyciele i uczniowie Szko∏y. W drugiej cz´Êci uroczystego spotkania nastàpi∏o oficjalne otwarcie Izby
Pami´ci poÊwi´conej Armii Krajowej i Powstaniu Warszawskiemu, którà przygotowali uczniowie Szko∏y i nauczyciele. Nast´pnie zaprezentowana zosta∏a wystawa
twórczoÊci Apolinarego Cynk-Boruckiego. Na zdj´ciu:
dyrektor Zespo∏u Szkó∏ nr 48 Rafa∏ Lisowski i Apolinary Cynk-Borucki na tle wystawy.

Fot. Katarzyna Hoppe
12 paêdziernika w Poznaniu cz∏onkowie Zarzàdów
zwiàzków i stowarzyszeƒ kombatanckich, inwalidów
wojennych i wojskowych spotkali si´ w sali Ligi
Obrony Kraju z okazji 63. rocznicy bitwy pod Lenino.
Wys∏uchano referatu dr. Maksymiliana Stanulewicza
z Uniwersytety im. Adama Mickiewicza nt. sytuacji
gospodarczej i militarnej Polski w latach 1939-1945.
Wiersz Tamte dni – Lenino wyg∏osi∏ autor Bogus∏aw
Graliƒski, a finaliÊci konkursu patriotycznego poezji
Êpiewanej LOK recytowali utwory poetyckie. Z∏o˝ono
kwiaty przed tablicami: Martyrologii Wielkopolan
i ˚o∏nierzy Polskich II wojny Êwiatowej.
12 paêdziernika w ZamoÊciu, w Klubie Garnizonowym,
Zwiàzek ˚o∏nierzy LWP Rejonowy Oddzia∏ w ZamoÊciu
zorganizowa∏ uroczyste spotkanie ˝o∏nierzy 1. i 2. Armii Wojska Polskiego, kombatantów, by∏ych ˝o∏nierzy
WP i sympatyków z okazji 63. rocznicy bitwy pod Lenino. Uczestniczyli w nim m.in.: wiceprezes Zarzàdu
G∏ównego Z˚LWP Jerzy Czubacki, Marek Seroka
– przedstawiciel Starostwa Powiatowego w ZamoÊciu,
pp∏k Piotr S´dziak z 3. Brygady Obrony Terytorialnej,
mjr Wac∏aw Czeczko z Wojskowej Komendy Uzupe∏nieƒ, Kazimierz Oberda z Okr´gowego Zwiàzku Kombatantów RP, Edward Zubrzycki z Okr´gowego Zwiàzku
˚o∏nierzy BCh, Witold Dembowski i Andrzej Olszewski
z ZIW RP Bi∏goraj, Jan Habit z ZIW RP w ZamoÊciu oraz
prezes Zwiàzku Emerytów i Rencistów Bronis∏aw Witkowski. Zebranie poprowadzi∏ prezes Z˚LWP Czes∏aw
Pakulniewicz. 14 cz∏onkom Zwiàzku wr´czono dyplomy z goràcymi ˝yczeniami z okazji 80. i 85. urodzin.
Referat o przebiegu walk pod Lenino wyg∏osi∏ pp∏k in˝.
Henryk Flak. Wspomnieniami podzieli∏ si´ uczestnik

Ciàg dalszy na str. 21
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Podhale pami´ta...
lutego by∏ w Nowym Targu
dniem po˝egnania por. Czes∏awy Kurasiowej-Bochyƒ skiej, ˝ony „Ognia”. Jej trumn´ zdobi∏
Krzy˝ Komandorski Polonia Restituta
nadany przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyƒskiego.
Pochodzi∏a z zamo˝nej, nowotarskiej
rodziny Polaczyków, zaanga˝owanej
w dzia∏alnoÊç konspiracyjnà pod okupacjà niemieckà. By∏a nauczycielkà.
Aresztowana 9 marca 1945 r. pod zarzutem wspó∏pracy z „Ogniem” zosta∏a
uwolniona przez ówczesnego szefa UB
w Nowym Targu Jana Wac∏awiaka, który nast´pnie do∏àczy∏ do „Ognia”.
W oddziale „Ognia” by∏a ∏àczniczkà
pod ps. „Sarenka”. Po uwolnieniu
z aresztu UB w obozie „Ognia” przebywali tak˝e jej rodzice i m∏odsza siostra
Janina. W Âwi´ta Wielkanocne 1946 r.,
zosta∏a ˝onà „Ognia”. Od listopada, b´dàc w cià˝y, mieszka∏a w Bochni jako
Maria Soko∏owska, skàd, zagro˝ona
aresztowaniem, przenios∏a si´ do Krakowa. Tam na trzy tygodnie przed
Êmiercià m´˝a, 2 lutego 1947 r. urodzi∏a syna, któremu z woli ojca nada∏a imi´
Zbigniew. Nied∏ugo po porodzie wyjecha∏a do W∏och p. Warszawà. 12 kwietnia 1947 r. ujawni∏a si´ w PUBW Warszawa-Praga i wróci∏a z synem do Nowego Targu. By∏a nadal szykanowana
przez UB, a jej ojciec i siostra ponownie
uwi´zieni. W 1955 r. wysz∏a za mà˝ za
Ferdynanda Bochyƒskiego, ˝o∏nierza
Armii Krajowej i wi´ênia niemieckich
obozów koncentracyjnych. W 1968 r.
w celu unikni´cia dalszych przeÊladowaƒ, wyjecha∏a do USA, gdzie uczestniczy∏a w dzia∏alnoÊci patriotycznej Êrodowisk polonijnych. Wróci∏a po odzyskaniu niepodleg∏oÊci przez Polsk´.
Zmar∏a na kilka dni przed 60. rocznicà
Êmierci – 21 lutego 1947 r. – swego
pierwszego m´˝a, mjr. Józefa Kurasia
„Ognia”, wybitnego Polaka i dowódcy.
UroczystoÊci rocznicowe odby∏y si´
17 lutego w koÊciele i na cmentarzu
w Waksmundzie. We Mszy Âwi´tej w intencji „Ognia” oraz poleg∏ych, pomordowanych i zmar∏ych cz∏onków jego rodziny i jego ˝o∏nierzy uczestniczyli licznie mieszkaƒcy Waksmundu, Ostrowska i Nowego Targu oraz przedstawiciele: w∏adz paƒstwowych i samorzàdowych na czele z wojewodà ma∏opol-
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skim, Fundacji „Pami´tamy”, Rady
Ochrony Pami´ci Walk i M´czeƒstwa,
Instytutu Pami´ci Narodowej z Warszawy i Krakowa, kierownika Urz´du do
Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych oraz poczty sztandarowe
z ca∏ej Polski i kompania honorowa
Wojska Polskiego.
UroczystoÊci 60. rocznicy Êmierci
„Ognia” by∏y tak˝e okazjà do upowszechnienia wydanej staraniem Fundacji „Pami´tamy” oraz burmistrza Zakopanego publikacji dr. Macieja Korkucia
z krakowskiego IPN pt. Za WolnoÊç
i Niepodleg∏oÊç. Zgrupowanie partyzanckie Józefa Karasia „Ognia” w latach
1945-1947. Publikacja i uroczystoÊci
w Waksmundzie, to kolejne czàstki wi´kszej pracy, którà podj´∏y Êrodowiska patriotyczne z Warszawy, Krakowa, Zakopanego, Nowego Targu. Widocznym jej
poczàtkiem by∏o ods∏oni´cie z udzia∏em
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
pomnika „Ognia” w Zakopanem oraz
nadanie Krzy˝a Komandorskiego Orderu Odrodzenia Polski jego ˝onie.
W dniach 9-11 marca br. w Nowym
Targu odby∏a si´ ogólnopolska konferencja naukowa pt. Wokó∏ legendy
„Ognia”. Opór przeciw zniewoleniu:
Polska-Ma∏opolska-Podhale 1945-1956.
Organizatorzy konferencji to Oddzia∏
Nowotarski Polskiego Towarzystwa Historycznego oraz Oddzia∏ Krakowski Instytutu Pami´ci Narodowej. Udzia∏ wielu historyków m.in. z IPN w Warszawie,
Krakowie, Kielcach i Lublinie sprawi∏,
˝e konferencja ta by∏a kolejnym krokiem
do upowszechnienia prawdy o „Ogniu”
i jego ˝o∏nierzach i do ostatecznego
przywrócenia im dobrej pami´ci. To w∏aÊnie oni i im podobni dzia∏ajàcy na innych terenach: Marian Bernaciak „Orlik”, Hieronim Dekutowski „Zapora”,
Stanis∏aw Sojczyƒski „Warszyc”, Jan Tabortowski „Bruzda”, Zygmunt Szendzielarz „¸upaszko” i jego ∏àczniczka Danuta Siedzikówna „Inka” powinni byç wzorem dla m∏odszych pokoleƒ.
Piszàcy te s∏owa – autor biografii mjr.
Mariana Bernaciaka „Orlika” – ma osobisty stosunek do tej sprawy. Mjr „Orlik”, legendarny dowódca AK-WiN
w Inspektoracie Pu∏awy, otoczony
24 czerwca 1946 r. przez MO, UB i KBW
na polach pod Piotrówkiem odebra∏ sobie ˝ycie. Zosta∏ skrycie pochowany na

Zdj´cie przedwojenne, z okresu s∏u˝by wojskowej w G∏´bokiem (Wileƒszczyzna)

Lato 1946 r. Kiczora - Józef KuraÊ z ˝onà Czes∏awà

Cmentarzu Bródnowskim wraz z wieloma innymi zamordowanymi w warszawskich katowniach UB, a na ich mogile
postawiono szalet cmentarny. Dopiero
w 1990 r., po latach uporczywych poszukiwaƒ brat „Orlika” ustali∏, ˝e prochy
spoczywajà pod cmentarnà ubikacjà.
Mjr „Ogieƒ” otoczony w Ostrowsku, nie
chcàc dostaç si´ w r´ce oprawców, strzeli∏ sobie w g∏ow´ z pistoletu. Skona∏
w szpitalu nowotarskim. Jego cia∏o UB
wywioz∏o do Krakowa. Miejsce spoczynku, pomimo wieloletnich poszukiwaƒ,
wcià˝ nie jest znane. W sobot´, 17 lutego
– podczas uroczystoÊci w Waksmundzie
zapalono lampki na grobie jego ojca,
pierwszej ˝ony El˝biety i synka Zbigniewa, zamordowanych przez Niemców
29 czerwca 1943 r. Lampka na jego grobie wcià˝ nie mo˝e byç zapalona.
Miros∏aw SULEJ
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Jubileuszowe spotkanie z hm. Stanis∏awem Sieradzkim ps. „Âwist”
w Muzeum Powstania Warszawskiego

85 lat Druha „Âwista”
wista” znajà wszyscy harcerze w ca∏ej Polsce. Piszà do
Niego i zapraszajà na zbiórki, rajdy, na op∏atkowe spotkania i lekcje wychowawcze. I „Âwist” jedzie, choç
ze zdrowiem coraz gorzej, z uÊmiechem
na ustach, z dobrà radà, z gaw´dà,
z harcerskim „czuwaj”. Patronuje szko∏om noszàcym imi´ bohaterów Szarych
Szeregów. Druh „Âwist” – stosy listów,
dyplomów, odznaczeƒ. WÊród nich ten
najcenniejszy, bo od dzieci – Order
UÊmiechu.
Harcerzem jest od 1932 r. (urodzi∏ si´
14 wrzeÊnia 1921 r.). Od 1937 r. do pierwszych dni wojny by∏ dru˝ynowym 80-osobowej Dru˝yny im. Józefa Poniatowskiego. Âcie˝kami, szlakami w´drowa∏ ze
swoimi ch∏opcami po kraju, dla którego
chcia∏ zawsze i nadal ˝yç i pracowaç.
W czasie okupacji zosta∏ najpierw wywieziony do Prus Wschodnich, a po
udanej ucieczce znalaz∏ si´ w Warszawie. Tu zwiàza∏ si´ z podziemnym harcerstwem – Szarymi Szeregami i harcerskim Batalionem AK „ZoÊka”. W Powstaniu dwukrotnie ci´˝ko ranny i dwukrotnie otrzyma∏ Krzy˝ Walecznych.
By∏ Êwiadkiem odchodzenia tylu swoich
przyjació∏, znajomych... Odszed∏ i ten,
którego wszyscy chcieli ochraniaç
– m∏ody, arcyzdolny poeta K.K. Baczyƒski. Proroczo brzmia∏y Jego s∏owa,
kiedy pisa∏: „Trzeba nam teraz umieraç
by Polska umia∏a znów ˝yç”.
Po wojnie „Âwist” prze˝y∏ aresztowanie, nieludzkie Êledztwo, dwukrotne
skazanie na kar´ Êmierci. Na wolnoÊç,
bardzo ci´˝ko chory, wyszed∏ w paêdzierniku 1956 r. wyrokiem Sàdu Najwy˝szego oczyszczony z wszelkich zarzutów. Wyszed∏ okaleczony, ale niepokonany. Poratowawszy mocno nadszarpni´te zdrowie znów ruszy∏ na harcerskie szlaki. Szczególnie zwiàza∏ si´
z harcerskim Êrodowiskiem Sulejówka.
W∏àczy∏ si´ w trudne, codzienne ˝ycie
Kraju. Od wielu lat jest sekretarzem
Ârodowiska ˚o∏nierzy Batalionu „ZoÊka”, jest zwiàzany ze Sto∏ecznà Komen-
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dà ZHP, by∏ jednym z inicjatorów przyj´cia przez Hufiec ZHP w Sulejówku
imienia Batalionu „ZoÊka”.
9 stycznia br. Jubilat w Muzeum Powstania Warszawskiego spotka∏ si´
z harcerzami, m∏odzie˝à z Kó∏ M∏odego
Przyjaciela Warszawy, przedstawicielami: Ârodowiska ˚o∏nierzy AK, Urz´du
do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych z ministrem Januszem
Krupskim i Towarzystwa Przyjació∏
Warszawy, dzia∏aczami Mokotowskiego
Centrum Kó∏ M∏odego Przyjaciela
Warszawy, Komendy Choràgwi Sto∏ecznej ZHP, serdecznymi przyjació∏mi
i znajomymi.
S∏owa powitania Jubilata wyg∏osi∏ komendant Choràgwi Sto∏ecznej ZHP, nast´pnie Druh „Âwist” zapali∏ ognisko.
Znana piosenka „P∏onie ognisko i szumià
knieje” Êpiewana przez m∏odzie˝ i doros∏ych rozpocz´∏a cz´Êç artystycznà. Sk∏a-

da∏ si´ na nià monta˝ literacko-muzyczny
przygotowany przez uczniów Gimnazjum
nr 37 im. K.K. Baczyƒskiego i Szko∏y Podstawowej nr 33 m. Wojsk Obrony Powietrznej Kraju uzupe∏niany opowieÊcià
o ˝yciu i dzia∏alnoÊci Jubilata w wykonaniu harcerzy z hufca Sulejówek.
Podnios∏ym momentem uroczystoÊci
by∏ Apel Poleg∏ych. Do ogniska zbli˝ali
si´ kolejno harcerze z zapalonymi zniczami i ustawiali je na zamontowanym
Êwieczniku, wspominano nazwiska Baczyƒskiego, Wac∏awa Bojarskiego ,
Zdzis∏awa Stroiƒskiego, Tadeusza Gajcego, Teresy Bogus∏awskiej i innych,
a na ekranie pojawi∏y si´ portrety tych,
których wÊród ˝ywych ju˝ nie ma.
G∏os zabra∏ Jubilat, ze wzruszeniem
wspominajàc dobre, ale te˝ i trudne
chwile swego ˝ycia. Serdecznie opowiada∏ o swoich rodzicach, gdzie matka
zajmowa∏a szczególne miejsce, mówi∏
o szkole, nauczycielach, kolegach...
Potem nastàpi∏o sk∏adanie ˝yczeƒ
i wr´czanie kolejnych odznaczeƒ. Medal
Urz´du wr´czy∏ kierownik Urz´du do
Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Janusz Krupski., komendant
Choràgwi Warszawskiej wr´czy∏ odznaczenie „Za zas∏ugi dla ZHP”, honorowà
„Z∏otà Odznak´ Towarzystwa Przyjació∏
Warszawy” otrzyma∏ Jubilat od Marzeny
Grochowskiej – wiceprezes ZG Towarzystwa Przyjació∏ Warszawy. ˚yczenia dla
Jubilata w imieniu Mi´dzynarodowej Kapitu∏y Orderu UÊmiechu z∏o˝y∏a druhna
Danuta Rosner – wicekanclerz Kapitu∏y.
W imieniu Ârodowiska ˚o∏nierzy AK Batalionu „ZoÊka” ˝yczenia z∏o˝y∏ Tytus
Karlikowski. Bardzo serdecznie uczci∏a
Jubilata m∏odzie˝ harcerska i dzieci z Kó∏
M∏odego Przyjaciela Warszawy. ˚yczenia
dobrego zdrowia, kolejnych jubileuszy
i tego, by by∏ z nimi, powtarza∏y si´ w s∏owach m∏odych uczestników uroczystoÊci.
Inicjatorami uroczystoÊci byli:
ZG Towarzystwa Przyjació∏ Warszawy
i Mokotowskie Centrum Kó∏ M∏odego
Przyjaciela Warszawy, wspó∏organizatorami: Komenda Choràgwi ZHP i harcerze z hufca Sulejówek.
Pamiàtkowe ksià˝ki i kalendarze na
rok 2007 pt. Znaki Pami´ci dla m∏odzie˝y i goÊci ufundowa∏ Urzàd do
Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.
Oprac. Maria JUREK
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Sylwetki

Maratonem przez ˝ycie
Etapy ˝ycia Jana Niedêwieckiego uk∏adajà si´ w sposób niepowtarzalny i niezwyk∏y – bo nie ma
chyba drugiego ˝o∏nierza, u∏ana, weterana walk wojennych, dzia∏acza spo∏ecznego, który
w póênych latach ˝ycia zosta∏by... maratoƒczykiem.
rodzi∏ si´ Bydgoszczy, w maju
1926 r. – okresie znaczàcym dla
mi´dzywojennej historii Polski.
Nale˝a∏ wi´c do tego pokolenia, któremu wybuch II wojny przerwa∏ najlepsze
lata dorastania i m∏odoÊci. OpowieÊci
o s∏u˝bie wojskowej, walce o niepodleg∏oÊç s∏ucha∏ od swego ojca - legionisty,
walczàcego te˝ w jednym z Powstaƒ Âlàskich, który w 1941 r. zosta∏ zamordowany w OÊwi´cimiu. 3 lata póêniej Jan
Niedêwiecki wst´puje – jako ochotnik
– do odrodzonego Wojska Polskiego.
Ukoƒczy∏ szko∏´ podoficerskà w Lublinie, s∏u˝y∏ nast´pnie w stopniu kaprala
w 3 pu∏ku zapasowym piechoty w Woli
Karczewskiej niedaleko Otwocka. Zosta∏ u∏anem – co do dziÊ podkreÊla z dumà. W 3 Pu∏ku U∏anów Samodzielnej
Brygady Kawalerii 1 Armii Wojska Polskiego bra∏ udzia∏ w walkach o Ko∏obrzeg (16-18 marca 1945 r.), nast´pnie
ze szwadronem u∏anów przeszed∏ tras´
naznaczonà walkami w miejscowoÊciach: Gilcow, Golnow, a po przekroczeniu Odry: Scheinewalde, Germendorf, Oranienburg, Wandritz, Velten,
Nauen, Rupinerkanal, by wreszcie
6 maja 1945 r. zakoƒczyç walk´ w Rathenow ko∏o ¸aby.
By∏ nie tylko u∏anem walczàcym, sam
równie˝ szkoli∏ przysz∏ych u∏anów
w szkole podoficerskiej kawalerii w Koszalinie. Potem trafi∏ ju˝ na sta∏e do
Warszawy, gdzie mieszka do dziÊ – by∏
szefem Oddzia∏u Konnego Naczelnego
Dowódcy Wojska Polskiego, a po rozwiàzaniu kawalerii nadal s∏u˝y∏ w wojsku, w stopniu sier˝anta. Rozwijajàcà
si´ karier´ wojskowà przerwa∏o aresztowanie „za dzia∏alnoÊç przeciwko
ustrojowi” – w 1952 r. skazany na
1,5 roku wi´zienia w zawieszeniu, sp´dzi∏ jednak˝e 6 tygodni w areszcie za
napad na funkcjonariusza milicji. Póêniej pracowa∏ w Rembertowie w jedno-

U

KOMBATANT 2007 nr 3

stce budowlanej, ale pod koniec 1955 r.
zosta∏ zwolniony do cywila, w ramach
redukcji si∏ zbrojnych.
Dopiero wtedy uda∏o si´ skoƒczyç
szko∏´ Êrednià, zrobiç matur´, ukoƒczyç
zaocznie prawo na Uniwersytecie Warszawskim. Dawny u∏an sta∏ si´ spo∏ecznikiem, pracowa∏ w Ministerstwie Finansów jako kontroler, w Najwy˝szej
Izbie Kontroli, a tak˝e w dwóch paƒstwowych bankach. Ale siedzàcy tryb
pracy zmusi∏ do zaj´ç sportowych i nic
na poczàtku nie wskazywa∏o, ˝e przerodzà si´ w wielkà pasj´ – bieganie.
Pierwsze treningi na stadionie „Warszawianki” by∏y trudne. Ale dwa lata
póêniej, w 1980 r. Jan Niedêwiecki startowa∏ ju˝ w Maratonie Pokoju. Czterogodzinny bieg by∏ znacznie bardziej wyczerpujàcy ni˝ wczeÊniejsze treningi na
leÊnych Êcie˝kach, ale – mimo chwilowego zwàtpienia – nie przerwa∏ dalszej
dzia∏alnoÊci sportowej. W samej Warszawie maratoƒczykiem by∏ 24 razy,
startowa∏ w biegach w Wiedniu, Pradze,
Berlinie i Nowym Jorku, ale przede
wszystkim w wielu miastach w Polsce.
Przez 28 lat, jak wynika z dok∏adnych
obliczeƒ, przebieg∏ blisko 80 tysi´cy kilometrów, uczestniczy∏ w 90 maratonach. W Kaliszu zaliczy∏ bieg na 100 km
w czasie 11 godzin 41 minut. Jako 70-latek uczestniczy∏ w biegu 24-godzinnym
z wynikiem 126,5 km!
Dzia∏acz spo∏eczny, posiadacz ponad
dwudziestu odznaczeƒ bojowych i cywilnych (m.in. Krzy˝a Kawalerskiego
Orderu Odrodzenia Polski), zapraszany
od lat do szkó∏ i jednostek wojskowych
na spotkania i gaw´dy – któremu na
mecie biegu zdarza∏o si´ nieraz robiç
„salta” czy „fiko∏ki”. I s∏usznie. Nie
ka˝dy u∏an zostaje maratoƒczykiem, nie
ka˝dy maratoƒczyk mo˝e byç u∏anem...

Jan Niedêwiecki na koniu „Odra”. Warszawa
1946, Park Ujazdowski ko∏o Belwederu

Maratoƒczyk wÊród znakomitych biegaczek

M.K.
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U polskich weteranów wojennych
w ˚ytomierzu
okresie II wojny
którzy walczyli w jednostkach
Êwiatowej na ˚ytoWP na frontach II wojny Êwiamierszczyênie fortowej. W ufundowaniu tablic
mowano wiele jednostek Wojmia∏o te˝ swój udzia∏ Stowarzyska Polskiego. I tak, w lipcu
szenie „Wspólnota Polska”,
i sierpniu 1944 r. w ˚ytomierzu
a szczególnie prof. Andrzej
Stelmachowski, który wspar∏ fiorganizowa∏y si´ 5 i 6 Dywizje
Piechoty. Natomiast w rejonie
nansowo wykonanie tablic. Ich
Berdyczowa 1 Drezdeƒski Korods∏oni´cie odby∏o si´ 18 listopus Pancerny, jednostki artylepada 2006 r. UroczystoÊç w karii, saperów, ∏àcznoÊci i inne.
tedrze poprzedzi∏a Msza Êw.,
Do jednostek tych w wi´ka aktu poÊwi´cenia dokona∏
szoÊci ochotniczo wst´powa∏a
bp Jan Purwiƒski – Ordynam∏odzie˝ polska ˚ytomiersz- Bp Jan Purwiƒski i p∏k Zygmunt Weng∏owski przed ods∏oni´ciem i po- riusz Diecezji Kijowsko-˚ytoczyzny. Bra∏a ona czynny Êwi´ceniem w katedrze parafialnej tablicy ku czci poleg∏ych i zmar∏ych mierskiej.
udzia∏ w walkach o wyzwole- ˝o∏nierzy z ˚ytomierszczyzny walczàcych w II wojnie Êwiatowej
Ods∏oni´cie drugiej tablicy
nie ziem polskich spod okupaprzy ulicy Michaj∏owskiej zapocji hitlerowskiej. Wielu poleczàtkowa∏o odegranie hymnów
g∏o w walce; z pozosta∏ych
ukraiƒskiego i polskiego. Po
wi´kszoÊç wróci∏a do swych roczym nastàpi∏y okolicznoÊciowe
dzinnych miejscowoÊci.
przemówienia. (...)
W 1993 r. tj. w 50. rocznic´
Po przemówieniach nastàpi∏a
bitwy pod Lenino byli ˝o∏niedekoracja Odznakà „Za zas∏ugi
rze frontowi ˚ytomierszczyzny
dla ZKRP i BWP”. Otrzymali
zorganizowali si´ w Stowarzyje: Wiera Sze∏udczenko – mer
szenie Weteranów Wojska
˚ytomierza, gen. Miko∏aj Kaszyrin – przewodniczàcy weteraPolskiego. Prezesem zosta∏
wybrany p∏k Zygmunt We nów wojennych ˚ytomierszczyng∏owski, który kieruje tà orzny, p∏k Anatol Treszczow
ganizacjà ju˝ 15 lat. Dzia∏al- Po ods∏oni´ciu tablicy na budynku, gdzie mieÊci∏ si´ sztab g∏ówny for- – prezes miejskiej- ˝ytomierskiej
mowanych jednostek WP latem 1944 r. Stojà od prawej: Wiera Sze∏udnoÊç Stowarzyszenia wspiera- czenko, p∏k Zygmunt Weng∏owski, p∏k Krzysztof Kucharski – attache organizacji weteranów Ukrainy
na jest przez Urzàd do Spraw wojskowy w Kijowie, bokiem p∏k Stefan Szelka
i ks. Józef Lipiecki – proboszcz
Kombatantów i Osób ReprekoÊcio∏a katolickiego p.w. Êw.
Naszà dzia∏alnoÊç w kraju ukierunko- Zofii. Dekoracji dokona∏ p∏k Stefan
sjonowanych i Wspólnot´ Polskà.
Stowarzyszenie Weteranów WP ju˝ od wywaliÊmy na upami´tnianie i przypo- Szelka – przewodniczàcy delegacji ZG
2000 r. wspó∏pracuje z Zarzàdem Okr´gu minanie wk∏adu ˝o∏nierza polskiego ZKRP i BWP.
ZKRP i BWP w Opolu. Delegacje w walce o niepodleg∏oÊç Polski. Oto jeNast´pnie odby∏o si´ ods∏oni´cie tabliz SWWP by∏y w Opolu trzykrotnie. Ostat- den z przyk∏adów: w 60. rocznic´ za- cy na budynku, w którym mieÊci∏ si´ g∏ównio w maju 2006 r. Wymiana doÊwiadczeƒ koƒczenia II wojny Êwiatowej z inicjaty- ny sztab formowanych latem 1944 r. polmi´dzy oboma zwiàzkami jest po˝yteczna wy i starania ZO ZKRP i BWP w woje- skich jednostek wojskowych. Tablic´ t´
i wp∏ywa na aktywizacj´ cz∏onków tych wództwie opolskim wzniesiono 2 po- równie˝ poÊwi´ci∏ bp Jan Purwiƒski. (...)
stowarzyszeƒ. Niektóre formy i metody mniki i ods∏oni´to tablice poÊwi´cone
UroczystoÊç mia∏a charakter emocjowypracowane i sprawdzone w jednym sto- ˝o∏nierzom walczàcym na wszystkich nalny i z pewnoÊcià na d∏ugo zostanie
warzyszeniu przenoszone sà do drugiego, frontach w czasie II wojny Êwiatowej.
w sercach Polaków mieszkajàcych na
Cieszymy si´, ˝e p∏k Zygmunt We- ˚ytomierszczyênie. Delegacja naszego
np. has∏o „Kombatancie nie jesteÊ sam”
lub organizacja Klubów Rodzin Komba- ng∏owski równie˝ doprowadzi∏ do od- Zwiàzku ma wielkà satysfakcj´ z uczesttanckich zosta∏a przeniesiona z Opola. s∏oni´cia dwóch tablic pamiàtkowych. nictwa w tak podnios∏ym wydarzeniu,
Poza tym dzi´ki wspó∏pracy istnieje mo˝li- Jednej w katedrze p.w. Êw. Zofii, a dru- które owocowaç b´dzie w dalszym zaciwoÊç zapoznania si´ z warunkami ˝ycia, giej przy ulicy Michaj∏owskiej w ˚yto- Êni´ciu wi´zów wspó∏pracy mi´dzy naopieki socjalnej i zdrowotnej nad komba- mierzu. TreÊç tych tablic przypomina szymi Zwiàzkami.
polskich ˝o∏nierzy ˚ytomierszczyzny,
tantami w Polsce i na Ukrainie.
p∏k Stefan SZELKA
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Szyfr rfyzS
ostatnich dniach wrzeÊnia
1939 r. mój wuj – brat mojej
matki, Bohdan Neuman, b´dàc wtedy jednym z dyrektorów Zak∏adów Radiowych w Warszawie na Grochowie (byç mo˝e nazywa∏y si´ one inaczej), porucznik rezerwy artylerii wraz ze
swym oddzia∏em zosta∏ ewakuowany
z Polski drogà przez Zaleszczyki i w stosunkowo krótkim czasie znalaz∏ si´ we
Francji. Tu zosta∏ przydzielony do polskiego oddzia∏u i bra∏ udzia∏ w obronie
Francji, stanowiàc obsad´ któregoÊ
z bunkrów linii Maginotte’a.
Po kapitulacji Francji dosta∏ si´ do
niewoli niemieckiej i znalaz∏ si´ w obozie jenieckim w Murnau, z którego nawiàza∏ kontakt listowy ze swà matkà,
a mojà babkà Eleonorà Neuman zamieszka∏à przy ul. Ch∏odnej 56 i mojà
matkà Jadwigà Bieniaszewskà. Ja z moimi rodzicami mieszka∏em wówczas
przy ulicy Tamka 45 w Warszawie.
Po jakimÊ czasie (trudno mi dziÊ okreÊliç kiedy to by∏o) zg∏osi∏a si´ do nas nieznana nam pani Milczarkówna (Halina
lub Helena), prawdopodobnie wspó∏pracownica mego wuja, z listem od niego, w którym pisa∏ on by nawiàza∏a kontakt z nami, a zw∏aszcza ze mnà, by okazaç jej pomoc w korespondencji z nim,
gdy˝ ona nie mo˝e otrzymywaç od niego
cz´sto blankietów listowych przydzielonych przez Niemców jeƒcom wojennym.
RównoczeÊnie w liÊcie od wuja adresowanym do nas, prosi∏ on by udzieliç jej
pomocy w korespondencji z nim.
Wkrótce okaza∏o si´, ˝e wuj pracuje
w obozie na poczcie obozowej przy rozdzielaniu przychodzàcej korespondencji,
a pani Milczarkówna otrzyma∏a od wuja
(nie wiem jakà drogà) szyfr, dzi´ki któremu mog∏a w listach jawnych zamieszczaç ukryte treÊci. Szyfr ten polega∏ na
tym, ˝e ka˝dà liter´ pisma jawnego mo˝na by∏o napisaç w trojaki sposób i w zale˝noÊci od tego literze tej odpowiada∏
znak kropki, kreski lub przerwy. Uk∏ad
tych trzech znaków odpowiada∏ jednej literze pisma utajonego lub te˝ przerwie
mi´dzy wyrazami i w ten sposób ka˝dej
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z trzech liter pisma jawnego odpowiada∏a jedna litera zaszyfrowanego tekstu lub
przerwa mi´dzy s∏owami. Te znaki by∏y
podobnie u∏o˝one jak w alfabecie Morse’a, lecz w zupe∏nie innym uk∏adzie.
Poniewa˝ Niemcy wymagali by korespondencja z jeƒcami wojennymi by∏a
pisana o∏ówkiem, pismem zbli˝onym do
druku, ∏atwo wi´c by∏o przy pewnej
wprawie korzystaç z tego szyfru.
Moim zadaniem by∏o w listach rodziny do wuja zamieszczaç zaszyfrowane
wiadomoÊci podawane przez p. Milczarkówn´. Listy te by∏y przez niego
przechwytywane na poczcie obozowej,
w której pracowa∏, jeszcze przed cenzurà niemieckà. Dotyczy∏o to zresztà równie˝ paczek nadsy∏anych dla jeƒców.
Zaszyfrowane w ten sposób teksty dotyczy∏y g∏ównie wiadomoÊci o przesy∏anych do obozu przez p. Milczarkówn´
cz´Êciach aparatów radiowych, z których
by∏y montowane lub naprawiane w obozie, ukryte przed Niemcami odbiorniki
radiowe. Paczki zawierajàce te cz´Êci, adresowane na nieistniejàcych w obozie jeƒców, by∏y przechwytywane równie˝ przez
wuja przed ich kontrolà przez Niemców.
W wyniku tego oficerowie przetrzymywani w obozie jenieckim w Murnau,
po zmontowaniu aparatów radiowych
i odpowiednim ich ukryciu mogli nocami wys∏uchiwaç komunikatów radiowych nadawanych przez radio BBC
i mieli ka˝dego dnia Êwie˝e wiadomoÊci
z prowadzonego przez nich nas∏uchu
radiowego.
O ile wiem, w ten sam sposób i takà
samà drogà do obozu w Murnau zosta∏a
dostarczona pewna iloÊç broni krótkiej.
Gdy po kapitulacji Powstania Warszawskiego przebywa∏em w obozie
w Altengrabow, opierajàc si´ na tym
systemie szyfrowania wiadomoÊci, nie
dysponujàc tym szyfrem opracowa∏em
nowy szyfr oparty na tym systemie. Nast´pnie, korzystajàc z pomocy wachmana volkdeutscha z ¸odzi nazwiskiem
Jerke wys∏a∏em do mojej rodziny w Polsce paczk´ zawierajàcà kilka portrecików narysowanych przez wspó∏jeƒca –

Kononowicza, ˝o∏nierza tej samej co ja
kompanii w Powstaniu Warszawskim.
W paczce tej w sposób zakamuflowany
umieÊci∏em ten szyfr. Rzecz zrozumia∏a, ze wachman ten nic nie wiedzia∏
o ukrytej w paczce przesy∏ce. Jednak˝e,
choç dosta∏em w grudniu 1944 r. od rodziny potwierdzenie jego dotarcia, poniewa˝ co par´ miesi´cy byliÊmy ewakuowani przed zbli˝ajàcym si´ frontem
z jednego obozu do drugiego, nie dosz∏o do jego u˝ycia.
Szyfr ten, powracajàc do Kraju w lipcu 1946 r., przywioz∏em ze sobà i przechowywa∏em go do roku 1954 lub 1955.
Sta∏ si´ on poÊrednià przyczynà moich
trudnych prze˝yç. Ale to ju˝ zupe∏nie
inna historia, do której w tym wspomnieniu nie chc´ wracaç.
Min´∏o szeÊçdziesiàt kilka lat, gdy
w po∏owie paêdziernika ubieg∏ego roku
w siedzibie Okr´gu Warszawa Âwiatowego Zwiàzku ˚o∏nierzy Armii Krajowej przy ul. Koszykowej, w obecnoÊci
kilku osób z ró˝nych Êrodowisk powstaƒczych opowiedzia∏em o tej mojej
dzia∏alnoÊci z lat okupacji. Ku mojemu
wielkiemu zdziwieniu dowiedzieliÊmy
si´ od Magdaleny Rozdeiczer, której
brat jej m´˝a Józef Rozdeiczer i jego
kolega – byli jeƒcy obozu w Murnau
opowiadali o tym, ˝e wraz z jeszcze dwoma oficerami obs∏ugiwali nocami taki
ukryty aparat radiowy i wyniki nas∏uchu
rozpowszechniali w obozie. Mówili oni
podobno, ˝e aparaty by∏y w cz´Êciach
dostarczane z Polski. Us∏ysza∏em, wi´c
potwierdzenie faktu, i˝ w obozie jenieckim w Murnau grupa oficerów polskich
zmontowa∏a z cz´Êci przes∏anych z Polski aparaty radiowe, które zosta∏y dobrze przez nich ukryte, i które nocami
by∏y uruchamiane dla odbioru aktualnych wiadomoÊci radiowych. WiadomoÊci te w dzieƒ by∏y kolportowane w obozie. Mog´ si´ jedynie domyÊlaç, ˝e kolporta˝ polega∏ na ustnym przekazywaniu tych wiadomoÊci radiowych.
Je˝eli istnieje jakiekolwiek opracowanie ksià˝kowe o oflagu w Murnau, to
byç mo˝e w opracowaniu tym znajduje
si´ jakaÊ wzmianka na ten temat.
Je˝eli ktokolwiek z czytelników
„Kombatanta” zna wi´cej szczegó∏ów
na ten temat, to prosz´ porozumieç si´
ze mnà. Mój telefon 0 508 847 083.
pp∏k Antoni BIENIASZEWSKI
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Partyzantka Irka
ylàdowa∏em na spadochronie
i wkrótce w Warszawie otrzyma∏em przydzia∏ do partyzantki w Nowogródczyênie. Zaopatrzono mnie w dokumenty na podró˝ i ju˝
mia∏em jechaç, kiedy przez przypadek
spotkany kolega, wracajàcy z tego terenu, objaÊni∏ mnie, ˝e moje papiery sà
ju˝ przestarza∏e i czeka mnie areszt na
pierwszym punkcie kontrolnym. Spraw´ wzi´∏a w r´ce pani Mazurkiewiczowa, moja opiekunka skoczkowa, tak
zwana „Ciotka”. Zaprowadzi∏a mnie do
drugiej pani, a ta skierowa∏a do Zosi
w firmie budowlanej Butkiewicza, zdaje
si´, ˝e przy ulicy Traugutta.
Ta trzecia kobieta mego ˝ycia konspiracyjnego okaza∏a si´ m∏odym dziewcz´ciem, które bez zmru˝enia oka zabra∏o mnie na miasto i kaza∏o spacerowaç po ulicach Warszawy w oczekiwaniu na jej powrót. Wróci∏a po jakimÊ
czasie z dokumentami, które szcz´Êliwie doprowadzi∏y mnie a˝ do Puszczy
Nalibockiej. Zaczà∏em ˝ycie partyzanckie.
Partyzantka to bardzo specjalne wojsko. Niejednolicie ubrane, niejednolicie
uzbrojone, niejednolicie ˝ywione. Jednolita by∏a tylko karnoÊç i kole˝eƒstwo.
Szczególnie w akcjach, które polega∏y
na zaskakiwaniu wroga, krótkiej bitwie
i szybkim odskoku. W oddziale by∏y kobiety, kobiety-˝o∏nierze. Sz∏y z nami do
walk, aby z nara˝eniem ˝ycia ratowaç
rannych. Oddzia∏ w odskoku, a dziewczyna z rannym na wozie przedziera∏a
si´ przez bezdro˝a, kluczy∏a miedzy placówkami nieprzyjaciela i jakoÊ zawsze
potrafi∏a znaleêç melin´ i pomoc dla towarzysza broni. MieliÊmy pewnoÊç, ˝e
nasze sanitariuszki nie zawiodà, a inaczej idzie do walki ˝o∏nierz, który wie,
˝e w nieszcz´Êciu wojennym nie zostanie opuszczony.
Do ka˝dej akcji musieliÊmy mieç rozeznanie. Wywiad by∏ dzia∏em kobiet.
Schwytany, pojedynczy m´˝czyzna
przewa˝nie koƒczy∏ z kulà w g∏owie, je-
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Êli dosta∏ si´ w r´ce Niemców lub z poder˝ni´tym gard∏em, gdy wpad∏ w r´ce
sowieckiej partyzantki. Wi´c zamiast
m´˝czyzn – sz∏y na zwiady kobiety.
Z kobia∏kà w r´ku, cz´sto z wypo˝yczonym dzieciakiem w zapasce, jakoÊ swoimi drogami dociera∏y gdzie trzeba
i wraca∏y do oddzia∏u gdziekolwiek si´
w danej chwili znajdowa∏.
Puszcza Nalibocka dawa∏a schronienie polskiemu batalionowi partyzanckiemu w liczbie oko∏o 650 ludzi. Roi∏a
si´ równie˝ od wrogów. MieliÊmy przeciw sobie partyzantów sowieckich w du˝ej sile. Niemcy przeczesywali Puszcz´,
nie ˝a∏ujàc ludzi, sprz´tu bojowego
i amunicji. Po paru dniach walk – polski
batalion by∏ w rozsypce. Kry∏ si´ po bagnach, szuka∏ schronienia w okolicznych wsiach, zbiera∏ si´ w matecznikach, aby znowu iÊç w rozsypk´.
W tym czasie by∏a z nami Irka. Przed
wojnà studentka Uniwersytetu Wileƒskiego. Teraz – przywiàza∏a si´ do krowy. Pas∏a jà prowadzàc na postronku,
ciàgn´∏a zwierz´ przez wykroty, przepycha∏a przez bagna. Zostaw to bydle,
przez krow´ ˝ycie chcesz straciç? – nawo∏ywaliÊmy ka˝dy z osobna i razem.
Ale Irka, umorusana, obszarpana wzrusza∏a tylko ramionami. ZostawiliÊmy
dziewczyn´ samà, szliÊmy dalej. Trudno,
krowa nie nadà˝a∏a za oddzia∏em, a Irka z krowà rozstaç si´ nie chcia∏a. ZapadaliÊmy w kryjówki na par´ godzin,
na dzieƒ lub dwa. Cz´sto ze znu˝enia,
z ci´˝kiego snu budzi∏ nas ryk krowy.
JakeÊ tu trafi∏a? – pytaliÊmy Irki, która
swoim zwyczajem odpowiada∏a wzruszeniem ramion.
Przysz∏y na nas ci´˝kie czasy – g∏ód.
Jedynym po˝ywieniem sta∏y si´ leÊne jagody. Po paru dniach takiej diety
w ost´pie leÊnym, przyczajeni i czekajàcy a˝ si´ okoliczna strzelanina skoƒczy
– s∏yszymy – ryczy krowa. Irka, podobna
raczej do zjawy, ni˝ dziewczyny, z wychudzonym bydl´ciem na sznurku,
przykuÊtyka∏a do naszych schronów.

Nie pytaliÊmy tym razem, jak nas odnalaz∏a. Dziewczyna spokojnie odwiàza∏a
postronek z krowy, rozejrza∏a si´ po
kr´gu otaczajàcych jà m´˝czyzn i z godnoÊcià oÊwiadczy∏a: No, to b´dziecie
mieli kolacj´. Twarde by∏o krowie mi´so, ale wielu z nas uratowa∏o ˝ycie.
Polski batalion powsta∏ na nowo. Prawie dwa lata ˝yliÊmy ci´˝kim, tu∏aczym
˝yciem partyzanckim. Kobiety gotowa∏y, opiera∏y, opatrywa∏y strz´pem koszuli, gdy zabrak∏o banda˝a, cz´sto
chwyta∏y za broƒ. SzliÊmy ró˝nymi szlakami. Od Puszczy Nalibockiej, a˝ po
Kampinos, a potem kieleckie. Nie tylko
z wrogami trzeba by∏o walczyç. Uporczywy deszcz, siarczysty mróz by∏y nam
nieraz wielkim utrapieniem. Dziewcz´ta wówczas wyrusza∏y na zwiady. Wraca∏y z wiadomoÊcià, gdzie stacjonuje
wróg, która wieÊ jest bezpieczna. WchodziliÊmy do tych wsi, witani przez ludnoÊç tak, jak Polskiemu Wojsku przysta∏o. Dach nad g∏owà, wiàzka s∏omy na
pos∏anie i miska ciep∏ej strawy by∏y dla
nas – partyzantów bezcennym darem.
DziÊ, gdy po tylu latach wracam myÊlà
do tamtych czasów, to brak mi s∏ów
uznania dla tych wszystkich kobiet naszego oddzia∏u. Pami´tam te wszystkie
wiejskie kobiety, które nieraz w∏asnym
dzieciom odbiera∏y od ust, aby móc nakarmiç polskiego partyzanta, uwa˝ajàc
to, nie za obowiàzek, a po prostu zaszczyt.
Za to wszystko niech mi b´dzie wolno, w imieniu rodziny partyzanckiej,
powiedzieç kobietom: serdeczne Bóg
zap∏aç.
Adolf PILCH
Adolf Pilch (1914-2000) – cichociemny;
do 1943 r. w armii polskiej na Zachodzie.
Nast´pnie w Nowogródzkiem, dowódca
zgrupowania „Sto∏pce”. Podczas Powstania Warszawskiego dowódca pu∏ku AK
„Palmiry – M∏ociny”, po 1945 r. przebywa∏ na emigracji. Autor ksià˝ek wspomnieniowych.
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Nasi Wspaniali Jubilaci

Sybirak-senior w Gliwicach
ybirak, kpt. Kazimierz Chrobak
1 grudnia 2006 r. rozpoczà∏ setny rok
˝ycia. W tym dniu Zarzàd Oddzia∏u
Zwiàzku Sybiraków w Gliwicach wr´czy∏
Jubilatowi szerokà panoram´ prze∏´czy
pod Monte Cassino, komputerowo
zmontowanà z czterech fotografii, wykonanych przez Kazimierza Grenczaka. Tu,
na polskim cmentarzu wojennym spoczywajà Sybiracy, koledzy bojowi Jubilata,
z którymi uczestniczy∏ on w zdobywaniu
klasztoru-fortecy Monte Cassino. Na
wr´czonej panoramie zamieszczono napisy: „BENE MERITUS” i „KAPITANOWI KAZIMIERZOWI CHROBAKOWI, KTÓRY PRZEBY¸ SZLAK
ANDERSA I MONTE CASSINO,
W ROKU WIE¡CZÑCYM JEGO
100-LECIE, Z POK¸ONEM UZNANIA – SYBIRACY W GLIWICACH.
1.XII.A.D.MMVI”
Kazimierz Chrobak uczestniczy∏
w Kampanii WrzeÊniowej jako ogniomistrz w artylerii przeciwlotniczej. W listopadzie 1939 r. zosta∏ we Lwowie
aresztowany przez NKWD. Po pewnym

S

czasie uciek∏ z wi´zienia. Ponownie zosta∏ we Lwowie aresztowany 12 marca
1940 r. Po oÊmiomiesi´cznym Êledztwie
w Brygidkach zosta∏ skazany na 15 lat
ci´˝kich robót i osadzony w Komsomolsku. W grudniu 1941 r. amnestionowany, w dramatycznych okolicznoÊciach
przedosta∏ si´ do Buzu∏uku, do formujàcej si´ armii gen. Andersa. Po ukoƒczeniu Szko∏y Podchorà˝ych Artylerii
w Kara-Su i wyprowadzeniu armii polskiej na Bliski Wschód, zosta∏ wcielony
do 8 Pu∏ku Ci´˝kiej Artylerii Przeciwlotniczej. Pe∏ni∏ tu funkcj´ zast´pcy dowódcy baterii. Jako podporucznik
w 2 Korpusie Wojska Polskiego bra∏
udzia∏ we wszystkich jego bojowych
dzia∏aniach we W∏oszech – od Monte
Cassino przez Ankon´ do Bolonii.
Jest kawalerem licznych odznaczeƒ
bojowych polskich i brytyjskich, a po
wojnie zosta∏ odznaczony Orderem Odrodzenia Polski, Srebrnym Krzy˝em
Zas∏ugi z Mieczami, Krzy˝em Pamiàtkowym Monte Cassino, Medalem Wojska, Medalem „Za udzia∏ w wojnie

Od lewej: Eugeniusz Cymbor – prezes Oddzia∏u ZS w Gliwicach, Jubilat – kpt. Kazimierz
Chrobak, Kazimierz Grenczak – honorowy
prezes Oddzia∏u, cz∏onek Zarzàdu G∏ównego
ZS, Maria Lewczuk – przewodniczàca Komisji Rewizyjnej Oddzia∏u ZS w Gliwicach

obronnej 1939”, Krzy˝em Czynu Bojowego Polskich Si∏ Zbrojnych na Zachodzie, The 1939-1945 Star, The Italy
Star, The Defence Medal 1939-45. Jest
cz∏onkiem Oddzia∏u Zwiàzku Sybiraków w Gliwicach. Otrzyma∏ równie˝ odznak´ honorowà Sybiraka i Krzy˝ Zes∏aƒców Sybiru.
Helena NIKIEL
cz∏onek Zarzàdu Oddzia∏u ZS w Gliwicach

Weteran i spo∏ecznik
or. Józef Koziarski urodzi∏
si´ 20 marca 1921 r.
w Stryju woj. stanis∏awowskie. W rodzinnym mieÊcie
ukoƒczy∏ w 1936 r.
dwuletnià Szko∏´
Przemys∏owà.
W latach 1937-1939 by∏ robotnikiem w tartaku Greadla
w Stryju. We wrzeÊniu 1939 r. jako ochotnik w kompanii wartowniczej 53 pu∏ku
piechoty w Stryju przekracza granic´ w´gierskà i zostaje internowany w obozie
dla wojskowych w miejscowoÊci Kisbodag.
Po udanej ucieczce z obozu w marcu
1940 r. przedostaje si´ do Francji i do∏àcza do formowanych w Coëtguidan
w Bretanii jednostek làdowych armii polskiej. Tam ukoƒczy∏ szko∏´ podoficerskà.
Po uderzeniu Niemiec na Francj´ zostaje
przydzielony do Samodzielnego Batalionu Polskiego. Po upadku Francji z Biarvitz ostatnim statkiem dop∏ywa do An-

P
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glii. Zostaje przydzielony do l Samodzielnej Brygady Strzelców Wojska Polskiego
w Szkocji. W roku 1943 przeniesiony zosta∏ do l Dywizji Pancernej pod dowództwem gen. Stanis∏awa Maczka. Bierze
udzia∏ w walkach o wyzwolenie Francji,
Belgii i Holandii. W toku walk pe∏ni∏ funkcj´ goƒca motocyklowego w plutonie ∏àcznoÊci 9 Batalionu Strzelców Flandryjskich.
W bitwie o Bred´ w Holandii 29 paêdziernika 1944 r. ci´˝ko ranny zostaje przeniesiony na dalsze leczenie do Anglii.
Po wyjÊciu ze szpitala przebywa na rekonwalescencji w obozie dla inwalidów
wojennych w Szkocji. DziÊ o tych trudnych dla niego prze˝yciach przypominajà nadane mu odznaczenia m.in.: Odznaka Honorowa Za Rany z l Gwiazdkà, Belgijski Fourragere 1940 r., Medal
Campaign Star France & Germany Star.
Jest te˝ posiadaczem Krzy˝a Walecznych i wielu medali pamiàtkowych.
Do Kraju wraca w styczniu 1947 r. W latach 1964 - 1969 studiuje zaocznie na Uniwersytecie Wroc∏awskim prawo administracyjne uzyskujàc dyplom magistra.

Jest aktywnym dzia∏aczem ruchu
kombatanckiego. Jako ˝o∏nierz PSZ na
Zachodzie przewodniczy Okr´gowej
Radzie Ârodowiska tych ˝o∏nierzy. Spotyka si´ z m∏odzie˝à szkolnà, by przekazaç autentycznà wiedz´ o II wojnie Êwiatowej i o wk∏adzie ˝o∏nierza polskiego
w rozgromienie hitlerowskiej Rzeszy.
Jest te˝ przewodniczàcym Komisji
Rewizyjnej ZO ZKRP i BWP w Opolu.
W uznaniu zas∏ug za wieloletnià aktywnà prac´ zawodowà i spo∏ecznà dzia∏alnoÊç odznaczony zosta∏ Krzy˝em Kawalerskim OOP i innymi odznakami honorowymi jak „Zas∏u˝ony dla Województwa i Miasta Opola”. Prezes ZG
ZKRP i BWP uhonorowa∏ go odznakà
za zas∏ugi dla Zwiàzku. Z okazji obchodów 60. rocznicy zakoƒczenia wojny,
brytyjskie Ministerstwo Obrony przyzna∏o mu Odznak´ Honorowà Ministry
of Defence, a kierownik Urz´du ds.
Kombatantów i Osób Represjonowanych nada∏ Medal „Pro Memoria”.
p∏k Stefan SZELKA
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Kat AK-owców ˝yje w Warszawie, przez nikogo nie Êcigany

Stalinowski s´dzia Mieczys∏aw Widaj
ma co miesiàc kilka tys. z∏. emerytury
W czasach stalinowskich Mieczys∏aw Widaj wyda∏ ponad 100 wyroków Êmierci. Wielu ˝o∏nierzy niepodleg∏oÊciowego podziemia
skaza∏ na wielokrotnà kar´ Êmierci, m.in. w listopadzie 1950 r.
cz∏onków „bandy” s∏ynnego majora Zygmunta Szendzielarza
„¸upaszki”, dowódcy Wileƒskiej Brygady Armii Krajowej, który
wczeÊniej przez 2,5 roku by∏ maltretowany w Êledztwie w wi´zieniu na Rakowieckiej w Warszawie. Wielokrotnie „sàdzi∏” w tzw.
procesach kiblowych w wi´zieniu (od kibla w rogu celi, na którym
oskar˝ony, z braku innego miejsca, musia∏ siedzieç podczas
„rozprawy”).
1956 r. w ramach próby rozliczania stalinowskich „b∏´dów
i wypaczeƒ”, Mieczys∏aw Widaj mówi∏: Taka w tym czasie obowiàzywa∏a ocena dowodów, jaka by∏a zastosowana przeze mnie czy przez innych
s´dziów. Do skazania, jak wiemy, nie
wystarczy przekonanie s´dziowskie, potrzebna jest odpowiednia ocena dowodów. To nie by∏y sprawy bez dowodów
– to by∏y sprawy z dowodami, które nale˝a∏o tylko w∏aÊciwie oceniç.
Jeden z najbardziej krwawych stalinowskich s´dziów mieszka sobie spokojnie w Warszawie. Instytut Pami´ci
Narodowej chcia∏ go nawet postawiç
przed sàdem, ale okaza∏o si´, ˝e Widaj
jest chory. Niedawno Ministerstwo
Obrony Narodowej zapowiedzia∏o, ˝e
zmniejszy mu resortowà emerytur´.
Podstawà jest ustawa o wojskowych
emeryturach, która mówi, ˝e osobom,
które w latach 1944-1956 s∏u˝y∏y w wojskowej informacji, sàdownictwie i prokuraturze – a stosowa∏y represje – nie
zalicza si´ tego okresu do s∏u˝by.
Widaj przepracowa∏ w MON 19 lat,
z tego jako wojskowy s´dzia – 11 lat. Po
odebraniu mu wojskowej emerytury,
czyli 4 tys. z∏., nadal b´dzie mia∏ prawo
do 5300 z∏ „cywilnej” emerytury.

W

we Lwowie, a rok póêniej Szko∏´ Podchorà˝ych Rezerwy Artylerii we W∏odzimierzu Wo∏yƒskim. Do 1939 r. by∏
aplikantem sàdowym. W Kampanii
WrzeÊniowej dowódca plutonu artylerii.
Jak wi´kszoÊç Polaków, wychowanych
w II RP wstàpi∏ do Armii Krajowej,
gdzie przyjà∏ pseudonim „Paw∏owski”
i zosta∏ oficerem ∏àcznoÊci Obwodu MoÊciska, nale˝àcym do lwowskiego okr´gu AK. Pod koniec wojny awansowany
na stopieƒ kapitana. W lutym 1950 r.
skaza∏ na 15 lat Jana W∏adys∏awa W∏adyk´, jednego z kierowników lwowskiego AK i swojego prze∏o˝onego. Sàdzenie dawnych organizacyjnych kolegów
sta∏o si´ jego specjalnoÊcià. By∏ jednym
z najkrwawszych funkcjonariuszy stalinowskiego systemu bezprawia.
Z komunistycznà w∏adzà nawiàza∏
flirt 15 marca 1945 r., kiedy zosta∏ zmobilizowany do LWP. Po latach – jak to
w zwyczaju takich typów – zarzeka∏ si´,
˝e nie chcia∏ iÊç do sàdownictwa wojskowego (wola∏ artyleri´), ale musia∏.
Ju˝ po miesiàcu orzeka∏ w sprawie pp∏k
Edwarda Pisuli, ps. „Tama” – szefa Kedywu Okr´gu Tarnopol, który wskutek
Êledztwa zmar∏ w wi´zieniu UB przy
ul. 11 Listopada na Pradze w Warszawie.

„Przeniesiony wbrew swojej woli”
By∏y AK-owiec
Mieczys∏aw Widaj urodzi∏ si´ 12 wrzeÊnia 1912 r. w MoÊciskach (woj. lwowskie). W 1934 r. ukoƒczy∏ wydzia∏ prawa
na Uniwersytecie im. Jana Kazimierza
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Widaj by∏ najpierw s´dzià w ¸odzi.
Stamtàd trafi∏ do Warszawy, gdzie
wkrótce mia∏ zostaç szefem Wojskowego Sàdu Rejonowego, jednego z najkrwawszych wojskowych sàdów ówcze-

Mieczys∏aw Widaj

snej Polski. W 1956 r. wyjaÊnia∏, ˝e do
sto∏ecznego WSR (podobnie, jak do sàdownictwa wojskowego w ogóle) „by∏
przeniesiony wbrew swojej woli”: W ¸odzi dopiero w styczniu 1949 r. dosta∏em
mieszkanie, m´czàc si´ od 1946 r. po
hotelach i cudzych kàtach. I w∏aÊnie ju˝
w maju by∏em w Warszawie, by znów zaczàç od braku mieszkania, od kwaterowania na sali sàdowej, tu˝ obok celi, do
której wprowadzano wi´êniów aresztantów. A rozprawy odbywa∏y si´ i po nocach. (...) Mnie i ˝on´ b´dàcà w cià˝y
budzi∏ gwar i tupot dochodzàcy z zadymionego korytarza, na który prowadzi∏y
mieszkalne drzwi. To by∏y warunki pracy i warunki ˝ycia, jakie by∏y mi postawione do dyspozycji. (...) Mieszka∏em
w tak ci´˝kich warunkach w budynku,
w którym szczury wyprawia∏y harce pod
pod∏ogà i po pod∏odze, gdy grozi∏o, ˝e
po przyjÊciu na Êwiat dziecka pieluszki
b´dà musia∏y byç suszone na sali rozpraw. (...) Gdy inni „po praktyce”
w Wojskowym Sàdzie Rejonowym odchodzili na szefów innych sàdów, ja pozostawa∏em na czarnej robocie, nie
by∏em przesuwany do klasy mened˝erów. (...) Mnie – a zresztà w ogóle
nami – przesuwano jak pionkami po
szachownicy, nie pytajàc nas o zdanie.
W 1948 r. Widaj – jak twierdzi∏ – prosi∏
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mjr Zygmunt Szendzielarz “¸upaszka”

gen. bryg. Stanis∏aw Skalski

o zwolnienie z wojska, ale jego wniosek
odrzucono. Zamiast tego, w tym samym
roku – zosta∏... zast´pcà szefa WSR
w Warszawie, a w 1952 r. szefem tego˝
sàdu. Na s∏usznoÊç wydawanych przez
siebie wyroków lubi∏ przywo∏ywaç fakt,
˝e by∏y one zatwierdzane przez sàd II instancji, czyli Najwy˝szy Sàd Wojskowy.
W 1956 r. mówi∏: Dla mnie zawsze druga instancja by∏a gwarancjà, ˝e je˝eli ja
si´ pomyl´, to zostanie to naprawione,
˝e ja nie jestem s´dzià ostatecznym.
W 1954 r. Widaj sam trafi∏ do Najwy˝szego Sàdu Wojskowego, awansujàc
na zast´pc´ szefa. Od 1948 r. nale˝a∏ do
partii. W 1955 r. zosta∏ pu∏kownikiem.

Proces trwa∏ pó∏ godziny
Nad Stanis∏awem Skalskim, asem polskiego lotnictwa (w czasie II wojny Êwiatowej stràci∏ 22 niemieckie samoloty)
zn´ca∏o si´ wielu oprawców: Humer,
Kobylec, Midro, Serkowski, Szymaƒski.
Zmar∏y w 2004 r. Skalski wspomina∏:
I rzeczywiÊcie przekonywali mnie... Pi´Êcià, kopniakami, drutem po nogach,
stójkami, karcerem. Na zmian´, przez
kilka miesi´cy, z przerwami na odzyskanie si∏. Ciàgle jedno i to samo: mówcie
o swojej dzia∏alnoÊci szpiegowskiej, kto
z oficerów dostarcza∏ wam informacje,
komu je przekazywaliÊcie... Ju˝ nie mia-
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∏em si∏y zaprzeczaç. Po dwóch latach takich „badaƒ” podpisa∏ akt samooskar˝enia. 7 kwietnia 1950 r. w wi´zieniu na
Mokotowie odby∏ si´ proces kiblowy.
...Pami´tam, by∏ akurat Wielki Piàtek.
Jak mnie wywo∏ywali z celi, akurat oddzia∏owy wydawa∏ obiad. Zdà˝y∏em go
wziàç, ale nie zdà˝y∏em zjeÊç. „Pr´dzej,
pr´dzej”, ponagla∏ stra˝nik. Nawet nie
wiedzia∏em, ˝e id´ na swój proces. Wróci∏em, to jeszcze zupa by∏a ciep∏awa.
Dokoƒczy∏em jeÊç. Ile wi´c móg∏ trwaç
ca∏y proces – pó∏ godziny maksimum.
Sàdzi∏ mnie mjr Widaj. Do niczego
w Êledztwie, jak i na rozprawie si´ nie
przyzna∏em. Jedyny Êwiadek, jakiego
wezwano – W∏adys∏aw Âliwiƒski – te˝
zaprzeczy∏, abym przekazywa∏ mu jakieÊ
wiadomoÊci lub orientowa∏ si´ w jego
szpiegowskiej dzia∏alnoÊci....
Mimo to Widaj zawyrokowa∏: Sàd
Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej
uznaje Stanis∏awa Skalskiego, by∏ego
majora WP, za winnego dzia∏alnoÊci
szpiegowskiej na rzecz Anglii i St. Zjednoczonych i za to skazuje go na – kar´
Êmierci... Skalski – w przeciwieƒstwie
do wielu innych wi´êniów stalinowskich
– mia∏ szcz´Êcie: zosta∏ „u∏askawiony”
przez Bieruta, ale nikt nie raczy∏ go
o tym poinformowaç i szeÊç lat czeka∏
na wykonanie wyroku. Na wolnoÊç wyszed∏ w kwietniu 1956 r. i zosta∏ ca∏kowicie zrehabilitowany.

Doprowadzony do stanu przedagonalnego
Ordynariusz kielecki Czes∏aw Kaczmarek by∏ poddawany konwejerowi
– przes∏uchania przeprowadzane dzieƒ
i noc przez zmieniajàcych si´ Êledczych.
W przypadku ksi´dza trwa∏y one non
stop przez 30-40 godzin. Biskup kielecki
by∏ notorycznie pozbawiany snu i jedzenia. Odmówiono mu prawa do widzeƒ,
listów i paczek. Ubecy podawali mu
Êrodki odurzajàce. „Przekonywali go”,
˝e jest zdrajcà i jako takiego wszyscy si´
go wyrzekli. Âledztwo, z przerwami,
trwa∏o przez dwa lata i osiem miesi´cy.
W rezultacie bp. Kaczmarek zosta∏ doprowadzony do stanu przedagonalnego.
Proces bp. Kaczmarka i jego „wspó∏pracowników” odbywa∏ si´ w dniach
14-21 wrzeÊnia 1953 r. przed Wojskowym Sàdem Rejonowym w Warszawie
(nawet w PRL-u sàdzenie duchownego

przed wojskowym trybuna∏em by∏o
ewenementem). Sàdzi∏ Mieczys∏aw Widaj. Akt oskar˝enia – jak czytamy w stenogramie – dotyczy∏: „dzia∏alnoÊci
w antypaƒstwowym oÊrodku” w interesie „imperializmu amerykaƒskiego
i Watykanu” w celu „obalenia w∏adzy
robotniczo-ch∏opskiej” drogà „dzia∏alnoÊci dywersyjnej i szpiegowskiej”.
Na sali sàdowej przewodniczàcy Widaj
„nie zauwa˝y∏”, ˝e w pewnym momencie
ów pokazowy proces zosta∏ przerwany.
Có˝ takiego si´ sta∏o? Otó˝ bp. Kaczmarek przesta∏ czytaç przygotowany mu
przez „oficerów” Êledczych maszynopis.
Uwadze Widaja umkn´∏o równie˝, jak
czerwony (sic!) ze wÊciek∏oÊci dyrektor
departamentu Êledczego MBP Jacek
Ró˝aƒski wyszed∏ nagle z salki obok
i upomina∏ Kaczmarka: Ja ju˝ sku∏em
mordy obroƒcom [biskupa broni∏ s∏ynny
adwokat Mieczys∏aw MaÊlanko, który
pe∏ni∏ de facto rol´ jednego z oskar˝ycieli - TMP] i przestrzegam ksi´dza biskupa, aby nie powa˝y∏ si´ wi´cej na podobne post´powanie. Có˝, to w∏aÊnie Ró˝aƒski wyda∏ wczeÊniej wyrok na biskupa, podobnie jak czyni∏ to w przypadku
wielu innych „wrogów ludu”.
Wobec biskupa Kaczmarka Widaj
og∏osi∏ kar´ 12 lat wi´zienia. Nawet po
wyroku w∏adze PRL-u nie da∏y spokoju
ksi´dzu – w celi Êmierci sp´dzi∏ kolejne
8 lat. Wyszed∏ z wi´zienia w maju 1956 r.
Ubeckie metody sprawi∏y, ˝e zmar∏
w sierpniu 1963 r.

Bezkarny w wolnej Polsce?
W 1956 r. Mieczys∏aw Widaj zosta∏
zwolniony z zawodowej s∏u˝by wojskowej i przeniesiony do rezerwy. Komisja
Mazura, badajàca „przejawy ∏amania
praworzàdnoÊci” przez stalinowskich
funkcjonariuszy, nie pociàgn´∏a go do
odpowiedzialnoÊci. Stwierdzi∏a jedynie
ogólnikowo, ˝e jego „dzia∏alnoÊç powinna byç przedmiotem Êledztwa”, którego – rzecz jasna – nie by∏o.
Widaj zosta∏ radcà prawnym Centralnego Laboratorium Chemicznego
w Warszawie, potem Centralnego Zarzàdu Konsumów i w koƒcu (od 1964 r.)
Komendy Garnizonu m.st. Warszawy.
Czy dziÊ, w wolnej Polsce, pozostanie
bezkarny?
Tadeusz M. P¸U˚A¡SKI
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Listy do redakcji

Zapomniana kartka

Konspiracja zwyk∏ych ludzi

estem weteranem (autentycznym) walk
o Niepodleg∏oÊç: 2 lata Sybiru, 10 DP
w ¸ugowoj, 7 DP w Kerminie (22 pp.), Irak
i w po∏owie 1942 r. Marynarka Wojenna
– ORP Garland.
Porzàdkujàc swoje stare dokumenty znalaz∏em starà kartk´ z zeszytu, na której by∏y s∏owa hymnu 22 pp. By∏y napisane 63 (!)
lata temu – przez m∏odego 17-letniego
ochotnika do Wojska Polskiego! Ta „kartka” przesz∏a ze mnà
ca∏à wojn´ i dlatego jest mocno sfatygowana a ja o niej zapomnia∏em! Zrobi∏em ksero – trzeba by∏o poprawiç, ˝eby by∏o
czytelne. Najbardziej ubolewam nad tym, ˝e brak drugiej
kartki... Panie Redaktorze, mo˝e Pan wydrukuje t´ „relikwi´” – tym dla mnie jest – w „Kombatancie” i mo˝e znajdzie
si´ ktoÊ, kto te˝ s∏u˝y∏ w 22 pu∏ku (dowócà by∏ p∏k Stanis∏aw
Krajewski). Nie wiem, kto by∏ autorem s∏ów.
Z kombatanckim powa˝aniem,
Beniamin WÓJCIKIEWICZ

wracam si´ do Paƒstwa z nurtujàcà mnie – a mo˝e i wiele innych osób,
które nale˝a∏y do Zwiàzku Strzeleckiego w Kraju – sprawà. Stwierdzam, ˝e ja i koledzy zostaliÊmy powo∏ani do obrony Ojczyzny. Kart´ mobilizacyjnà otrzymaliÊmy z P. P. L. Kielce. Dowództwo Zwiàzku Strzeleckiego mieÊci∏o si´ w Kielcach. Po skoƒczeniu wojny przewa˝nie te osoby,
przeszkolone wojskowo, tworzy∏y lub wst´powa∏y do organizacji konspiracyjnych, by walczyç z wrogiem o niepodleg∏oÊç okupowanej Polski. OsobiÊcie to przeszed∏em, by∏em wezwany do obrony Polski, a w pewnym okresie dzia∏a∏em w podziemiu, zaprzysi´˝ony jako ∏àcznik. Zwraca∏em si´ do
niektórych w∏adz w zwiàzku z przynale˝noÊcià do Zwiàzku Strzeleckiego,
której to organizacji komunistyczne w∏adze nie akceptowa∏y. WczeÊniej
zwiàzek by∏ prawnie akceptowany, chodzi∏o bowiem o przeszkolenie m∏odych osób w kraju, by kiedyÊ mog∏y z tego przeszkolenia wojskowego skorzystaç osobiÊcie i dla dobra Ojczyzny. Okaza∏o si´, ˝e to przeszkolenie
wielu osobom przyda∏o si´ w ˝yciu. Mój Zwiàzek Strzelecki utworzony zosta∏ w os. Gliniany, pow. opatów, by∏e woj. kieleckie. Opiekunem naszego
terenu by∏ mjr Perczyƒski. Czytajàc wiele pism z okresu okupacji z ziemi
kieleckiej, nie spotka∏em ˝adnej wzmianki na wy˝ej wspomniany temat.
Podaje si´ jedynie ludzi wy˝szego szczebla w ka˝dym temacie i to dobrze.
Ma∏o wspomina si´ o czynach ludzi zwyczajnych, których jeszcze
mo˝na spotkaç – ˝yjàcych w zakamarkach wsi i ma∏ych miasteczek. Bez
tych ludzi najlepszy oficer lub inny dzia∏acz niczego by nie dokona∏. Ci
zwykli ludzie du˝à rol´ odgrywali w konspiracji, w walce z wrogiem.
Na co dzieƒ pracowali zwykle na roli czy w warsztacie szewskim, krawieckim. Zamaskowani swà pracà nieÊli wielkà pomoc dzia∏aniom podziemia. Wielu odesz∏o do innego Êwiata, bez orderów i w zapomnieniu.
Tak sobie myÊl´, kiedy sà chwile wr´czenia odznaczeƒ podczas ró˝nych
uroczystoÊci. OsobiÊcie jestem za tym, by ludzi z czasów konspiracji potraktowaç w nast´pujàcy sposób: wszystkich kombatantów, prócz dowódców, mianowaç do rangi plutonowego, a nie porucznika czy podporucznika. Znam takich ludzi, których mianowano na wy˝ej wymieniony stopieƒ. Zauwa˝y∏em, ˝e czuli si´ nieswojo. Sà bez wykszta∏cenia szko∏y
podstawowej i wojskowego. Nie chc´ zmieniaç poglàdów innych lub
szkodziç w planach. Od dawna ten temat mnie nurtuje i prosi∏bym swoich kolegów Kombatantów o ustosunkowanie si´ do mojego zdania.
Pozdrawiam
Jan OGONOWSKI - kombatant
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Pami´tasz dom Twój
Pami´tasz dom swój rodzinny, pami´tasz stary sad
I zabaw twych dziecinnych zaczarowany Êwiat
Ty by∏eÊ wodzem Indian w koronie z orlich piór
Na twierdz´ starej gruszy, zawzi´ty wiod∏eÊ szturm
Od Êwitu a˝ do zmroku zawzi´ty wiod∏eÊ bój
A˝ wszystkie chwasty pad∏y wokó∏, pami´tasz bracie mój
A gdy pobiwszy ju˝ wroga syt s∏awy wraca∏ w dom
Mateczka twa na progu, czeka∏a z piosnka tà:
Czas do domu, czas
Ju˝ wo∏ajà nas
Dzwonek z wie˝y do pacierzy
Matka z progu do wieczerzy
Ju˝ wo∏ajà nas
Czas do domu, czas
Cicho w sercu brzmi
Piosnka z dawnych dni
Zda si´ znowu jak przed laty
˚e na progu starej chaty
Matka wo∏a nas
Czas do domu, czas
Pami´tasz dobrze mój bracie jak straszny runà∏ grom
Na nasze ciche szcz´Êcie, na nasz rodzinny dom
Niedola Ci´ macosza rzuci∏a w obcy Êwiat
I dom Twój opustosza∏, chwastami zarós∏ sad
I tylko w ka˝dy wieczór mateczka Twa u drzwi
Czeka a˝ wrócisz z szablà w d∏oni, jak za dawnych dni
Wi´c wyt´˝ s∏uch mój bracie, przez siedem gór i mórz
Czy ktoÊ nie czeka na Ci´, czy ktoÊ nie wo∏a ju˝
Czas do domu, czas itd.
A droga b´dzie daleka, przez m´k´, brud i znój
Za siódmà górà, rzekà jest dom rodzinny Twój
Wi´c wyjdziem w Êwiat nieznany, w daleki pójdziem Êwiat
Do matki ukochanej, Ty brat mój, ja Twój brat
Niech zewrà si´ szeregi, niech marszu t´tni krok
Przez piaski pustyƒ, góry, Êniegi, w dzieƒ i nocy mrok
Niech tràbka gra do boju, niech zadr˝y luty wróg
DziÊ bracie imi´ Twoje: 22 pu∏k
Czas do boju, czas
Polska wzywa nas
Ca∏a Polska, dobry Bo˝e...
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„Kombatant” pomóg∏
styczniowym “Kombatancie” ukaza∏ si´ Apel Krajowego Studium Polski Podziemnej w Katowicach w sprawie pisarza Teodora Tomasza Je˝a, czyli p∏k Zygmunta Mi∏kowskiego. Studium poszukiwa∏o danych o synu
Je˝a ppor. Józefie Mi∏kowskim, który zginà∏ w obronie Warszawy w 1920 r.
Korzystajàc z pomocy Centralnego Archiwum Wojskowego i innych instytucji, poznaliÊmy okolicznoÊci towarzyszàce Êmierci Mi∏kowskiego. Okaza∏o
si´, ˝e ppor. Józef Mi∏kowski, prawnuk Jo˝efa Mi∏kowskiego, oficera Tadeusza KoÊciuszki i wnuk równie˝ Jozefa Mi∏kowskiego, oficera Ksi´stwa Warszawskiego oraz powstaƒca z 1830 r., zosta∏ Êmiertelnie ranny 17 sierpnia
1920 r., w bitwie z bolszewikami na odcinku Prusinowice-Szpice, na pó∏noc
od Nasielska. Zmar∏ 25 wrzeÊnia w Warszawie. Do naszej akcji poszukiwania
informacji o rodzinie Je˝a w∏àczy∏ si´ Józef Matusiak z Pruszkowa. To on odnalaz∏ w archiwum „Kuriera Warszawskiego” bli˝sze dane o ppor. Mi∏kowskim, a na Powàzkach odnalaz∏ jego grób, za co serdecznie mu dzi´kujemy.
W piàtek, 16 marca br., Delegacja Studium z Marianem Pionkiem, Konradem Gracà, Czes∏awem Jacheram i Józefem Grzàdzielem, w asyÊcie Józefa Matusiaka, z∏o˝y∏a wieniec przed grobem ppor. Mi∏kowskiego i rodziny jego sióstr, na Powàzkach w kwaterze 47-VI-24/25/27. Tym gestem pragniemy przypomnieç losy cz∏owieka, którego droga do Kraju wiod∏a przez
Dahomej, Madagaskar i szlak bojowy pod Pary˝em by zakoƒczyç si´ Êmiercià w obronie stolicy. Studium marzy by obok bohaterskiego Józefa spoczà∏
jego ojciec Teodor Tomasz Je˝, którego droga do Polski jest ciàgle daleka.
Marian PIONK
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Ciàg dalszy ze str. 10
bitwy pod Lenino Jan Habit, nast´pnie g∏os zabrali:
Czes∏aw Pakulniewicz, Bronis∏aw Witkowski, Jerzy
Czubacki, Stanis∏aw Morelewski. Delegacja w sk∏adzie:
Stanis∏aw Pendyk, W∏adys∏aw ¸azorczyk, Bronis∏aw
Witkowski z∏o˝y∏a wiàzanki kwiatów na grobach ˝o∏nierskich na cmentarzu Rotunda i na grobach ˝o∏nierzy
Armii Czerwonej przy ul. Szwedzkiej.
16 paêdziernika w ¸odzi zast´pca szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w ¸odzi p∏k Aleksander Zubalski w obecnoÊci prezydenta miasta Jerzego Kropiwnickiego oraz komendanta Garnizonu ¸ódê p∏k.
Kazimierza Zalewskiego wr´czy∏ przyznawane przez
ministra obrony narodowej Z∏ote Medale „Za Zas∏ugi
dla ObronnoÊci Kraju” cz∏onkom Zwiàzku Wi´êniów
Politycznych Okresu Stalinowskiego Oddzia∏ ¸ódê:
Tadeuszowi Zwiedryƒskiemu, Kazimierzowi Skibickiemu, Leszkowi Maciaszkowi, Henrykowi Obiedziƒskiemu, Jerzemu Gronowskiemu i Zenonowi Kaêmierczakowi. W imieniu odznaczonych podzi´kowa∏ prezes
ZWPOS Oddzia∏ ¸ódê Tadeusz Zwiedryƒski.

18 paêdziernika w Warszawie, w Centrum Konferencyjnym WP odby∏ si´ IV Zjazd Delegatów ZKRP i BWP
Okr´gu Warszawskiego. Uczestniczyli w nim przedstawiciele w∏adzy paƒstwowej, samorzàdowej, Zarzàdu
G∏ównego Zwiàzku, innych stowarzyszeƒ oraz cz∏onkowie Zwiàzku. Dokonany zosta∏ wybór w∏adz Zjazdu
oraz Komisji: Mandatowej, Wyborczej oraz Uchwa∏
i wniosków. Przedstawione zosta∏y sprawozdania Zarzàdu Okr´gowego oraz Komisji: Rewizyjnej Okr´gu,
Mandatowej, Wyborczej oraz Uchwa∏ i wniosków. Zosta∏y te˝ wybrane nowe w∏adze; prezesem Zarzàdu
Okr´gu Warszawskiego ZKRP i BWP zosta∏ ponownie
p∏k Józef KoleÊnicki, który powiedzia∏ m.in.: Do wolnej
Ojczyzny szliÊmy ró˝nymi drogami. Za Polsk´ walczyliÊmy z powodów patriotycznych, a nie dla korzyÊci
i profitów. JesteÊmy rozczarowani pozbawieniem
skromnych przywilejów przyznanych wczeÊniej. Dzisiejszej sytuacji nie mo˝emy okreÊliç jako adekwatnej
do naszych zas∏ug. W dyskusji weterani walk o niepodleg∏oÊç wyra˝ali rozczarowanie obecnà sytuacji kombatantów, zauwa˝yli jednak dzia∏ania zmierzajàce do
polepszenia ich sytuacji socjalno-bytowej. Uczestnicy
Zjazdu dostrzegli te˝ pomniejszanie ich dokonaƒ. Niespe∏nionym postulatem pozostaje integracja Êrodowisk
kombatanckich w strukturze federacyjnej, przy jednoczesnym zachowaniu autonomii. UdSKiOR reprezentowa∏ dyrektor Departamentu Stowarzyszeƒ i Spraw Socjalnych Krzysztof Skolimowski. Na zdj´ciu uczestnicy
Zjazdu.

20 paêdziernika w Gliwicach, odby∏a si´ uroczystoÊç
z okazji 1. rocznicy przej´cia opieki nad pomnikiem-czo∏giem przez Gimnazjum nr 3 im. Noblistów Polskich
w Gliwicach. W uroczystoÊci uczestniczyli uczniowie
Gimnazjum z dyrekcjà i wychowawcami na czele, wiceprezydent Gliwic prof. Jan Kazimierczak, weterani Korpusu na czele z prezesem Zarzàdu Ogólnopolskiego
Klubu Kombatantów 1 Drezdeƒskiego Korpusu Pancernego WP gen. bryg. dr. Edwardem ¸aƒcuckim, zaproszeni goÊcie i mieszkaƒcy miasta. UroczystoÊç uÊwietni∏ swoim wyst´pem zespó∏ wokalno-muzyczny i chór
– sk∏adajàcy si´ z uczniów Gimnazjum. Repertuar nawiàzywa∏ do historii walk i tradycji Korpusu i Wojska
Polskiego. Podczas uroczystoÊci zosta∏y wr´czone Z∏ote Medale Opiekuna Miejsc Pami´ci Narodowej oraz odznaki „Za zas∏ugi dla ZKRP i BWP”. Jak relacjonuje
p∏k Eugeniusz Praczuk – uroczystoÊci przed pomnikiem
zakoƒczy∏y si´ z∏o˝eniem kwiatów i odÊpiewaniem Roty. Nast´pnie uczestnicy spotkania udali si´ do Szko∏y,
gdzie weterani Korpusu spotkali si´ z m∏odzie˝à dzielàc
si´ wspomnieniami z okresu wojny. Na zdj´ciu:
prof. Jan Kazimierczak i dr. Edward ¸aƒcucki wr´czajà
odznak´ dyrektor Gimnazjum nr 3 Danucie Tyrek.

22 paêdziernika w Makowcu k/Radomia, ods∏oni´to Pomnik Ku Czci AK pami´ci pp∏k. Zygmunta ˚ywockiego
„Wujka” – Komendanta Inspektoratu Radom – Kozienice Armii Krajowej oraz kpt. Franciszka Chojnackiego
„Zawieruchy” – dowódcy podobwodu Skaryszew „Sabina S∏awa” i ich bohaterskim ˝o∏nierzom AK walczàcym z niemieckim i sowieckim okupantem. Obecni byli
przedstawiciele MON, UdSKiOR, ROPWiM, ZG ÂZ˚AK
z prezesem pp∏k. Czes∏awem Cywiƒskim, przedstawiciele ZO ÂZ˚AK Radom oraz samorzàdu z burmistrzem
Skaryszew Józefem Zagrodzkim. W uroczystoÊci wzi´li
udzia∏ senatorowie i pos∏owie RP, attache wojskowy
Ambasady Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii
i Irlandii Pó∏nocnej pp∏k Stephen Croft. Obecna by∏a
równie˝ rodzina p∏k. Z. ˚ywockiego z Poznania i Wroc∏awia. Msz´ Êw. za poleg∏ych koncelebrowa∏ biskup radomski Zygmunt Zimowski, który wraz z Cz. Cywiƒskim
dokona∏ ods∏oni´cia pomnika. Nast´pnie prezes Ko∏a
Skaryszew ÂZ˚AK Kazimierz Kozie∏ przekaza∏ pomnik
pod opiek´ szkole w Makowcu. Uczestnicy udali si´ do
Zespo∏u Szkó∏ im. Kardyna∏a Stefana Wyszyƒskiego na
program artystyczny w wykonaniu m∏odzie˝y oraz wr´czenie odznaczeƒ i awansów kombatantom. Odznaczo-

no m.in. Krzy˝em Kawalerskim OOP wiceprezesa Zarzàdu Okr´gu ÂZ˚AK Radom Edwarda Ma∏achowskiego. Uczestnicy uroczystoÊci z∏o˝yli kwiaty przed pomnikiem upami´tniajàcym zrzut aliancki na kosz „Konwalia” znajdujàcy si´ w pobli˝u Makowca.
24 paêdziernika w Warszawie, w Muzeum Powstania
Warszawskiego w ramach spotkaƒ „Po latach” odby∏a
si´ uroczystoÊç 80-lecia Marii Stypu∏kowskiej-Chojeckiej
„Kamy” z batalionu „Parasol”. Jubileuszowi patronowa∏o
Towarzystwo Przyjació∏ Warszawy i Rada Ochrony Pami´ci Walk i M´czeƒstwa. Benefis przygotowa∏a m∏odzie˝ ucz´szczajàca na Kursy Wiedzy o Warszawie.
Uczniowie od lat biorà udzia∏ w spotkaniach z „Kamà”
w szko∏ach i na ró˝nych patriotycznych uroczystoÊciach.
Wdzi´czni uczniowie ze Szko∏y Podstawowej nr 33 pod
kierownictwem Gra˝yny ˚ebrowskiej i Roberta WiÊniewskiego przygotowali program poetycko-muzyczny. Delegacje z 30 szkó∏ wr´czy∏y Jubilatce kwiaty i osobiÊcie
wykonane prezenty. Maria Stypu∏kowska-Chojecka otrzyma∏a list gratulacyjny od Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej Lecha Kaczyƒskiego, a tak˝e Z∏oty Medal Opiekuna Miejsc Pami´ci Narodowej. Wszyscy zaproszeni
˝o∏nierze z batalionu „Parasol” zostali odznaczeni Z∏otà
Honorowà Odznakà Towarzystwa Przyjació∏ Warszawy.

Fot. Krystyna Tarasiewicz
24 paêdziernika w Moƒkach, odby∏a si´ uroczysta Msza
Êw., po której nastàpi∏o przekazanie sztandaru Obwodu
Monieckiego ÂZ˚AK pod opiek´ m∏odzie˝y Szko∏y Ogólnokszta∏càcej w Moƒkach. Prezes ZO ÂZ˚AK w Bia∏ymstoku, prof. Witold Czarnecki przekaza∏ sztandar ze s∏owami: Droga m∏odzie˝y, szanujcie ten sztandar waszych
dziadków, którzy walczyli o wolnà Polsk´. Po uroczystoÊci przed Szko∏à posadzono czerwony dàb. ZO Bia∏ostockiego ÂZ˚AK przyzna∏ z tej okazji dyplomy honorowe prof. Cezaremu Kuklo – dyrektorowi Oddzia∏u IPN
w Bia∏ymstoku oraz dr. Janowi Jerzemu Milewskiemu
– naczelnikowi Biura Edukacji Publicznej IPN. Dyplom
honorowy wr´czono tak˝e prezesowi ZG Zwiàzku Sybiraków – Tadeuszowi Chwiedziowi; jest on wyrazem
uznania dla dobrze uk∏adajàcej si´ wspó∏pracy. Na zdj´ciu: w koÊciele w Moƒkach przemawia Henryk Dzier˝anowski – prezes Obwodu Moƒki.

Fot. Katarzyna Hoppe
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DolnoÊlàska Rada Kombatantów
w nowym sk∏adzie

Po˝egnanie z Biuletynem

listopada 2006 r. odby∏o si´ spotkanie wojewody dolnoÊlàskiego
Krzysztofa Grzelczyka z prezesami
zwiàzków kombatanckich poÊwi´cone
sprawom organizacyjnym i bie˝àcym DolnoÊlàskiej Rady Kombatantów. Wojewoda serdecznie podzi´kowa∏ za owocnà dotychczasowà wspó∏prac´ i zaproponowa∏
prowadzenie obrad prezesowi Zarzàdu
Okr´gu DolnoÊlàskiego ÂZ˚AK Jerzemu
Woêniakowi, który przypomnia∏, ˝e od 21
lipca 2006 r. pracuje spo∏ecznie w nowym
sk∏adzie Rada do Spraw Kombatantów
i Osób Represjonowanych powo∏ana
przez nowego kierownika Urz´du.
Jerzy Woêniak omówi∏ projekt ustawy
kombatanckiej opracowany przez
UdSKiOR i apelowa∏ do prezesów aby
wys∏ali uwagi swojego Êrodowiska do
zarzàdów g∏ównych, które zbiorcze opinie i propozycje skierujà do Urz´du.
W jego opinii zwiàzki kombatanckie
skupiajà osoby zas∏u˝one dla Polski, b´dàce ju˝ w podesz∏ym wieku, nadal nie
majà w∏aÊciwej pomocy ze strony w∏adz
paƒstwowych i samorzàdowych. Projekt
ustawy powinien w szerokim zakresie
uwzgl´dniaç pomoc socjalno-zdrowotnà na rzecz kombatantów i osób represjonowanych oraz zawieraç okreÊlone
zadania w tym zakresie dla organów
w∏adzy paƒstwowej i samorzàdowej.
Rada wzmo˝e dzia∏alnoÊç informacyjno-interwencyjnà w sferze ochrony
i przestrzegania przys∏ugujàcych uprawnieƒ kombatantom.
Za wa˝ny uzna∏ udzia∏ w uroczystoÊciach narodowych i paƒstwowych, wojskowych i kombatanckich w celu upami´tniania walk o niepodleg∏oÊç Polski,
oraz uczczenia ofiar wojny i okresu powojennego. Poprzez wspó∏prac´ z w∏a-
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dzami oÊwiatowymi, organizacjami m∏odzie˝owymi ZHP, ZHR, placówkami
kulturalnymi nale˝y pog∏´biaç dzia∏alnoÊç majàcà na celu kszta∏towanie patriotycznej ÊwiadomoÊci m∏odzie˝y, domagaç si´ sta∏ej opieki nad cmentarzami wojennymi i nadzoru w zakresie nale˝ytego utrzymania miejsc pami´ci narodowej na terenie Wroc∏awia i Dolnego Âlàska. Dostrzeg∏ potrzeb´ zacieÊnienia wspó∏pracy z Instytutem Pami´ci
Narodowej, z dowódcà Âlàskiego Okr´gu Wojskowego, kontaktów z Delegatem Biskupa Polowego WP ds. kombatantów na Polsk´ po∏udniowo-zachodnià, korzystania ze wskazówek, informacji i uchwa∏ Rady przy UdSKiOR.
Przechodzàc do spraw organizacyjnych DolnoÊlàskiej Rady Kombatantów
– wojewoda Krzysztof Grzelczyk przychyli∏ si´ do wniosku prezesów, co do
21-osobowego sk∏adu Rady. Do dzia∏aƒ
pilnych, operatywnych nale˝y wybraç
kierownictwo – prezydium w sk∏adzie
3-5 osób – podkreÊli∏ wojewoda.
Przewodniczàcym DRK zosta∏ wybrany Jerzy Woêniak, wiceprzewodniczàcymi – W∏adys∏aw Dmochowski Z˚NSZ
i Jan Fenc Zwiàzek Sybiraków, sekretarzem ponownie na kolejnà kadencj´
– Jan Paluchniak OZ˚BCh.
W krótkiej dyskusji poruszono kilka
kwestii zwiàzanych z projektem ustawy
kombatanckiej.
Z du˝ym zainteresowaniem wys∏uchano wystàpienia dyrektora wroc∏awskiego oddzia∏u IPN prof. W∏odzimierza
Suleja, który wÊród wspólnych przedsi´wzi´ç wymieni∏ przede wszystkim utworzenie Klubu Historycznego im. Stefana
„Grota” Roweckiego, doceniajàc jego
po˝ytecznà, patriotycznà rol´.

Czas przesz∏y dokonany
adszed∏ czas, gdy ze smutkiem
musimy zaprzestaç wydawania
Biuletynu i po˝egnaç naszych ostatnich,
wytrwa∏ych Czytelników” – napisa∏ Zespó∏ Redakcyjno-Wydawniczy Biuletynu
Informacyjnego Ogólnopolskiego Okr´gu ˚o∏nierzy Armii Krajowej Obszaru
Lwowskiego im. „Orlàt Lwowskich”.
W ciàgu 16 lat ukaza∏o si´ 186 numerów Biuletynu. W roku 2006 z miesi´cznika sta∏ si´ on kwartalnikiem. Redagowali Biuletyn m.in.: Konrad Sura, Jan
Sura i Jerzy W´gierski.
By∏ – to czas przesz∏y dokonany, który b´dzie mia∏ coraz cz´Êciej zastosowanie w odniesieniu do jeszcze istniejàcych inicjatyw kombatanckich – tak˝e
nasz Biuletyn, wa˝nym elementem budowania mi∏oÊci do Ojczyzny w jej zakodowanym w sercach i umys∏ach
kszta∏cie. Dzi´kujemy.
J.B.

Pe∏nomocnik wojewody ds. kombatantów i osób represjonowanych Henryk
Kalinowski zadeklarowa∏ daleko idàcà
pomoc kombatantom i osobom represjonowanym, realizujàc zadania okreÊlone w ustawie dla wojewody. Przewodniczàcy DRK Jerzy Woêniak podzi´kowa∏
wojewodzie za udzia∏ w spotkaniu i zapewni∏, ˝e Rada opracuje plan pracy
i kontaktów z wojewodà tak aby dzia∏alnoÊç na rzecz kombatantów i osób represjonowanych dawa∏a satysfakcj´ i podnosi∏a rang´ ruchu kombatanckiego
w skali wojewódzkiej i ogólnopolskiej.
Koƒczàc obrady, przewodniczàcy
DRK z∏o˝y∏ uczestnikom serdeczne ˝yczenia Êwiàteczne i noworoczne.
Jan PALUCHNIAK
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Represjonowanych, ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa, numer konta: NBP Oddzia∏ Okr´gowy Warszawa 03101010100050472231000000.
Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania zmian i skrótów w nadsy∏anych materia∏ach. Materia∏y powinny byç czytelne, podpisane pe∏nym imieniem i nazwiskiem autora
oraz zawieraç jego prywatny adres, ewentualnie telefon. Artyku∏ów nie zamówionych redakcja nie zwraca. Rubryka „Poszukujemy” jest bezp∏atna. Nak∏ad 4200 egz.
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UroczystoÊç ods∏oni´cia kamienia upami´tniajàcego obroƒców Pa∏acyku Michlerów

Pa∏acyk Michla, ˚ytnia, Wola
Bronià si´ ch∏opcy od Parasola
lutego br. przy ul. Wolskiej 40
w Warszawie, w miejscu
gdzie do 1944 r. sta∏ Pa∏acyk
Michlerów (potocznie zwany Pa∏acykiem Michla) odby∏a si´ z inicjatywy
w∏adz dzielnicy Wola uroczystoÊç ods∏oni´cia pomnika-kamienia poÊwi´conego bohaterskim obroƒcom tego budynku w czasie Powstania Warszawskiego.
Walki o Pa∏acyk Michla przesz∏y do powstaƒczej legendy i zapisane zosta∏y
w ˝o∏nierskiej piosence autorstwa Andrzeja Szczepaƒskiego, ps. „Ziutek”:
Pa∏acyk Michla, ˚ytnia, Wola
Bronià si´ ch∏opcy od Parasola
Choç na tygrysy majà visy
To warszawiaki fajne ch∏opaki sà!
Czuwaj wiaro i wyt´˝aj s∏uch,
Pr´˝ swój m∏ody duch... \
Na kamieniu umieszczono napis:
„W tym miejscu w dniu 5 sierpnia 1944
roku grupa szturmowa z 1 Kompanii
Batalionu „Parasol” AK toczy∏a ci´˝kie
walki o Pa∏acyk Michlerów i M∏yny. Bohaterskim Obroƒcom Ojczyzny. Mieszkaƒcy Warszawy 2006”.
Ods∏oni´cia pomnika dokona∏a Prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz
oraz dowódca obrony wolskiej reduty pp∏k
Janusz Brochwicz-Lewiƒski, ps. „Gryf”.
Pomnik zosta∏ ods∏oni´ty i poÊwi´cony
zgodnie z ceremonia∏em wojskowym
z udzia∏em Kompanii Honorowej i Orkiestry Reprezentacyjnej Wojska Polskiego.
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Fot. Ma∏gorzata Brokman
Kwiaty na pomniku by∏y symbolem pami´ci o tych, którzy zgin´li i odeszli

Fot. Ma∏gorzata Brokman
W uroczystoÊci wzi´li udzia∏ obroƒcy Pa∏acyku, ˝o∏nierza AK

Wiàzank´ kwiatów przed pomnikiem
w imieniu kierownika Urz´du do Spraw
Kombatantów i Osób Represjonowanych z∏o˝y∏ Witold Spirydowicz, dyrektor
Departamentu Orzecznictwa Urz´du.
W.S.

Fot. Ma∏gorzata Brokman
Przemawia, jeden z inicjatorów pomnika upami´tniajàcych swoich ˝o∏nierzy, dowódca
obrony Pa∏acyku Michla pp∏k Janusz Brochwicz-Lewiƒski

„Pro Memoria” za ocean
26

lutego br. w Urz´dzie do Spraw
Kombatantów i Osób Represjonowanych odby∏a si´ uroczystoÊç wr´czenia Medalu „Pro Memoria” ppor.
Józefowi Szczurkowi, urodzonemu
w 1917 r., uczestnikowi Kampanii WrzeÊniowej 1939 r., walk we Francji 1940 r.,
internowanemu w hiszpaƒskim obozie
Miranda de Ebro, ˝o∏nierzowi 1 Dywizji
Pancernej gen. St. Maczka, uczestnikowi walk we Francji, Belgii, Holandii
i Niemczech, trzykrotnie odznaczone-
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mu na polu walki Krzy˝em Walecznych.
Polski weteran mieszka w Stanach Zjednoczonych. Medal w Jego imieniu odebra∏a z ràk kierownika Urz´du Janusza
Krupskiego córka, Ursula Szczurek
Rudd – I sekretarz Ambasady Stanów
Zjednoczonych w Warszawie. W uroczystoÊci uczestniczyli równie˝: p∏k Henry
Joseph Nowak – attaché obrony Ambasady Stanów Zjednoczonych, Albert
P. Mueller – I sekretarz Ambasady Stanów Zjednoczonych, dr Jan Stanis∏aw

Fot. Mariusz Kubik

Ciechanowski – doradca kierownika
Urz´du oraz p∏k dr Miros∏aw Sulej – naczelnik Wydzia∏u Odznaczeƒ i Mianowaƒ Departamentu Wojskowego Urz´du.
Jan S. CIECHANOWSKI
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O mnie si´ nie martwcie. Ich ratujcie...
lutego br., na warszawskim
˚oliborzu, zosta∏a ods∏oni´ta tablica poÊwi´cona konspiracyjnej kurierce AK Hance Czaki
(1922-1944). Tablic´ poÊwi´ci∏ ks. Zygmunt Malacki, a ods∏oni∏ W∏adys∏aw
Bartoszewski – sàsiad paƒstwa Czakich
mieszkajàcych do roku 1944 w gmachu
przy ul. S∏owackiego 35/43.
Oto Jego s∏owa: Pewnego styczniowego dnia 1944 roku mundurowy patrol
˝andarmerii zatrzyma∏ w Al. Niepodleg∏oÊci mojà sàsiadk´ Hank´ Czaki oraz
jej pi´knà kole˝ank´ – Zosi´ Warzyƒskà, wyst´pujàca pod przybranym nazwiskiem Alicji Pawlusiak. Obie mia∏y
po 22 lata i nios∏y kompromitujàce je
– w oczach zaborców materia∏y – zaszyfrowane meldunki oraz mikrofilmy dla
Rzàdu w Londynie. Wschodnim chodnikiem Alei Niepodleg∏oÊci sz∏y ku skrzy˝owaniu z Rakowieckà – na spotkanie
ze swoim zwierzchnikiem Aleksandrem
Gieysztorem (1916-1999). Nie dosz∏y...
Aresztowane i przewiezione na przes∏uchanie w siedzibie Gestapo przy Strasse der Polizei (obecnie Aleja Jana Ch.
Szucha) – nikogo i sprawy, jakiej s∏u˝y∏y
– Polski nie zdradzi∏y. Zap∏aci∏y cen´ najwy˝szà – z∏o˝y∏y ofiar´ z w∏asnych istnieƒ.
O aresztowaniu Hanki wieÊç do jej rodziców przynios∏a poetka Ewa Pohoska
(1920-1944) ps. Iza, ale gestapo by∏o
szybsze. Aresztowa∏o Jadwig´ i Tytusa
Czakich, dr. W∏adys∏awa Okiƒskiego,
adiunkta Uniwersytetu Ziem Zachodnich oraz 10 s∏uchaczy tajnego studium
nauk spo∏ecznych, dwie osoby si´ wykupi∏y od wyroku GSP. Rodzice Hanki zostali rozstrzelani 26 stycznia, Hanka
i Zosia Warzyƒska – 11 lutego 1944 r.
Obie mia∏y po lat dwadzieÊcia i dwa...
W uroczystoÊci ods∏oni´cia pamiàtkowej tablicy bra∏a udzia∏ kilkunastoosobowa grupa ˝oliborskich harcerek oraz kole˝anki Hanki z Liceum im. Aleksandry Pi∏sudskiej (by∏a taka szko∏a przy pl. Inwalidów 10), tzw. Sempo∏ówki, zgrupowane
obecnie w Kole Wychowanek LO im. Stefanii Sempo∏owskiej. Rodzin´ reprezentowali dwaj panowie: Janusz Csaky, stryjeczny brat z linii milanowskiej w´gierskiej
rodziny Czakich oraz Wojciech Czaki – jedyny w Warszawie krewny Hanki “po mieczu”, który z∏o˝y∏ wiàzank´ kwiatów pod
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Hanna Czaki

Hanna Czaki w grupie harcerek (pierwsza z lewej, obok wychowawczyni), Krasnystaw, 1938 r.

Tytus Czaki (pierwszy z lewej), obok Wac∏awa
Sieroszewskiego, Marsza∏ka Józefa Pi∏sudskiego, NN, Walerego S∏awka

pamiàtkowà tablicà przy ulicy H. Czaki
– pomi´dzy S∏owackiego a dawnà Sto∏ecznà (obecnie ks. Jerzego Popie∏uszki).
Tytus Czaki (1888-1944), by∏ jednym
z za∏o˝ycieli Zwiàzku Strzeleckiego, zes∏aƒcem syberyjskim, a po odzyskaniu
przez kraj Niepodleg∏oÊci – prezydentem BrzeÊcia n/ Bugiem i redaktorem
pi∏sudczykowskiego „Strzelca”. Jadwiga
z Dobrowolskich Czaki (1889-1944),
by∏a aktywna w ˝eƒskich organizacjach
niepodleg∏oÊciowych.
W Powstaniu Warszawskim poleg∏
Czes∏aw Czaki (1922-1944), ps. Madziar,
stryjeczny brat Hanki Czaki, dowódca
plutonu w batalionie „Parasol” AK.
Rodzony brat Jerzy Czaki (1921-1968) wraz z 1 Armià WP odby∏ szlak

bojowy do Berlina i o˝eni∏ si´ z Halinà
– przedwojennà sympatià „Madziara”.
Jerzy Dominik Csaky (1890-1961), ojciec Janusza w czasie okupacji niemieckiej pracowa∏ w Radzie G∏ównej Opiekuƒczej. Z jego paszportem wyje˝d˝ali
z konspirujàcej Warszawy „spaleni”
i zagro˝eni aresztowaniem przez gestapo oficerowie Armii Krajowej. Po wojnie musia∏ opuÊciç Warszaw´ i ukrywa∏
si´ przed nowà w∏adzà w Szczecinie...
Jego syn, ani syn Jego brata nie majà
potomków w linii m´skiej. W potocznej
pami´ci pozostanie zatem niez∏omna
Hanka i s∏owa jej pierwszego grypsu
wyniesionego z wi´zienia na Pawiaku:
O mnie si´ nie martwcie. Ich ratujcie...
BJK

