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GUZIKI
Pami´ci kapitana Edwarda Herberta

Tylko guziki nieugi´te
przetrwa∏y Êmierç Êwiadkowie zbrodni
z g∏´bin wychodzà na powierzchni´
jedyny pomnik na ich grobie

przelecia∏ ptak przep∏ywa ob∏ok
upada liÊç kie∏kuje Êlaz
i cisza jest na wysokoÊciach
i dymi mg∏à smoleƒski las

sà aby Êwiadczyç Bóg policzy
i ulituje si´ nad nimi
lecz jak zmartwychwstaç majà cia∏em
kiedy sà lepkà czàstkà ziemi

tylko guziki nieugi´te
pot´˝ny g∏os zamilk∏ych chórów
tylko guziki nieugi´te
guziki z p∏aszczy i mundurów
Zbigniew Herbert (1924-1998)

txtZdrowych, Pogodnych Âwiàt Wielkanocnych, pe∏nych wiary, nadziei i mi∏oÊci,

radosnego, wiosennego nastroju, serdecznych spotkaƒ w gronie rodziny i wÊród
przyjació∏ oraz weso∏ego „Alleluja”,
˝yczy
Redakcja „Kombatanta”
Szlakiem 2 Korpusu Polskiego

Wielkanoc nad Senio
poczàtkiem 1945 roku, deszczowa w∏oska zima
i ucià˝liwe b∏oto w Apeninach Emiliaƒskich doskwiera∏o nam, co nie miara, utrudniajàc prowadzenie dzia∏aƒ wojennych. Wiosnà stanowiska 2 Korpusu
przeniesiono na lini´ rzeki Senio. Pozycje w Apeninach
przej´∏a amerykaƒska 10 Dywizja Górska.
Na nowo obj´tym obszarze nizinnym, zaplecze naszego frontu si´ga∏o miasta Faenza. Dzia∏ania sprowadza∏y si´ do aktywnoÊci patroli i n´kajàcego ognia artylerii. Z trudem osiàgane sukcesy sprzymierzonych, ∏amiàcych sobie z´by na umocnieniach „Linii Zygfryda” nie
wskazywa∏y na os∏abienie zapa∏u do walki przez ˝o∏nierzy niemieckich. Nie wiadomo by∏o, co nas zalegajàcych na przedpolu „Twierdzy Alpejskiej” spotka, gdy
ruszymy na pó∏noc.
Jako ˝o∏nierze polscy wiedzieliÊmy, ˝e czekajàcej nas
ostatecznej rozprawy uniknàç si´ nie da. Mimo poczucia
krzywdy ja∏taƒskiej ˝ywiliÊmy nadziej´, ˝e nasz konkretny
wk∏ad w bliskie zwyci´stwo odmieni zagro˝one losy Polski.
Mimo urazy nastroje wÊród nas dalekie by∏y od defetyzmu;
przeciwnie, sumienne wype∏nianie obowiàzków widaç by∏o
na ka˝dym kroku. Âwiat czeka∏y jeszcze obrady Narodów
Zjednoczonych wyznaczone na 24 kwietnia w San Francisco. Jak si´ mia∏o okazaç niestety bez udzia∏u Polski.
Obserwowane w marcu i na poczàtku kwietnia nocne
zjawisko rozÊwietlenia niezliczonà iloÊcià reflektorów
przeciwlotniczych, tworzy∏o za naszymi liniami sztucznà
poÊwiat´ na wzór zorzy polarnej, u∏atwiajàcà kierowcom
poruszanie si´ wÊród labiryntu zniszczonych dróg. Z zeznaƒ jeƒców wzi´tych do niewoli przez patrole naszej
piechoty wynika∏o, ˝e „Polarna noc” u∏atwia∏a Niemcom
obserwacj´ naszych stanowisk. Potrzeba oÊwietlenia wynika∏a z kalkulacji, które mówi∏y, ˝e wysokie sà skutki
szkód ponoszonych na zaciemnionych drogach pe∏nych
lejów i zniszczonych przepustów, wi´ksze nawet ni˝ strat
w wyniku ostrza∏u artylerii przeciwnika.
Opowiada∏ mi ˝o∏nierz naszej 22 Kompanii Zaopatrzenia Artylerii, ówczesny podchorà˝y obecnie prof. Wojciech Nar´bski, ˝e dowo˝àc amunicj´ do naszych ci´˝kich
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dzia∏ przeklina∏ jak inni kierowcy owà nocnà jasnoÊç.
Z duszà na ramieniu jechali czujàc, ˝e lada chwila stanà si´
wraz z wielotonowym wybuchowym ∏adunkiem celem pocisków niemieckiej artylerii.
Innym nie zamierzonym efektem takiej iluminacji wykorzystywanym przez przeciwnika, by∏o przenikanie za
nasze linie niemieckich grup dywersyjnych 4 Dywizji
Spadochronowej i przekazywanie drogà radiowà wspó∏rz´dnych naszych stanowisk dowodzenia i miejsc koncentracji. Wkrótce doÊwiadczyliÊmy groênego i nieomal
niszczàcego ostrza∏u skierowanego na Dowództwo
2 Grupy Artylerii, stanowiska bojowe p∏k Ludwika
Zàbkowskiego i jego sztabu, w którym dane mi by∏o
s∏u˝yç. DokonaliÊmy b∏yskawicznej zmiany stanowisk,
przez co artyleria przeciwnika pozbawiona zosta∏a cennego i ju˝ obranego celu. Sprawca tego zagro˝enia patrol niemieckich spadochroniarzy, wkrótce uj´ty przez
˝o∏nierzy „Kresowej” zosta∏ przekazany ˚andarmerii.
Dniem i nocà trwa∏y przygotowania do decydujàcej
ofensywy mogàcej ruszyç lada moment. Kalendarz wskazywa∏ daty 1 i 2 kwietnia 1945 i przypadajàce na te dni Âwi´ta Wielkanocne. Pogoda by∏a ∏adna. Naszym zdumionym
oczom, zm´czonym pracà nad oznaczaniem celów na mapach, ukaza∏y si´ w Êwiàteczny poranek wystawione w plenerze sto∏y zastawione Êwi´conkà. Nie by∏o wprawdzie
wÊród potraw tradycyjnej polskiej szynki czy pisanek, bo
skàd by mia∏y si´ znaleêç na froncie ˝ywe kury? Kucharze
nasi zdo∏ali jednak przeobraziç kostki „Corned Beefu”
i konserwowego boczku w apetyczne p∏aty zdobione majonezem sporzàdzonym ze skondensowanego mleka. Tradycyjne baby zastàpi∏y pyszne ciastka wzbogacone konserwowym d˝emem, wyczarowane w kuchni polowej. Trunków
wyskokowych na stole nie by∏o.
Pragn´ wspomnieç kpt. Frandorferta, który swoim szóstym zmys∏em potrafi∏ na zdj´ciach lotniczych ujawniaç
cz´sto przemyÊlnie zamaskowane cele, które nanosiliÊmy
na mapy dostarczane natychmiast przez goƒców motocyklowych do dywizjonów artylerii ci´˝kiej skàd uzupe∏nione
wartoÊciami ogniowymi trafia∏y do baterii i dzia∏onowych.
Gdy 9 kwietnia na ca∏ej linii frontu od Apenin po Adriatyk ruszy∏a ofensywa poprzedzona niebywa∏ym atakiem
lotnictwa na umocnione linie rzek, nasze dzia∏a wspomaga∏y wysi∏ki piechoty i czo∏gów w prze∏amaniu zachowanych umocnieƒ. Dziesi´ç dni póêniej wykorzystujàc 24 kilometrowy zasi´g naszych dzia∏ kalibru 155 mm skutecznie
udaremniliÊmy za∏adunek rezerw niemieckich na dworcu
towarowym w Bolonii, usi∏ujàcych wycofaç si´ na nowà lini´ obrony nad rzekà Pad. Wówczas tak˝e inna ofensywa,
jaka ruszy∏a z nad Odry na Berlin pogrà˝y∏a wszelkie nadzieje Niemiec na odmian´ ich beznadziejnej sytuacji.
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Wkrótce po zakoƒczeniu dzia∏aƒ wojennych na polach
pod Rawennà mia∏a miejsce koncentracja 2 Grupy Artylerii. Gen. W∏adys∏aw Anders dokona∏ przeglàdu naszych
pu∏ków i krzepiàcymi s∏owami dzi´kowa∏ za wysi∏ek bojowy w zwyci´skiej ofensywie.
Po wojnie spo∏eczeƒstwa Bolonii, Ankony i Ceseny
ufundowa∏y sztandar przekazany 10 Pu∏kowi Artylerii
Ci´˝kiej podczas uroczystoÊci Zielonych Âwiàt dnia 10 maja 1946 roku. Tym samym wyra˝ono szacunek nam artylerzystom, oszcz´dzajàcym obiekty sakralne i siedziby
mieszkaƒców podczas ostrza∏u terenów zaj´tych przez nieprzyjaciela.
HENRYK SKRZYPI¡SKI
˝o∏nierz 2 Korpusu Polskiego
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Kilkuset wi´êniów ˝ydowskich zawdzi´cza mu ˝ycie

„Wacek” - zdobywca „G´siówki”
ac∏aw Micuta, jeden z wielkich bohaterów Powstania
Warszawskiego goÊci∏ ostatnio w Warszawie. Zosta∏ uhonorowany
Krzy˝em Komandorskim z Gwiazdà
Orderu Odrodzenia Polski.
Jego historia wy∏ania si´ z zam´tu powstaƒczych walk 1944 roku. M∏ody ˝o∏nierz dowiedzia∏ si´, ˝e w pobli˝u obszaru
dzia∏aƒ jego oddzia∏u znajdujà si´ ˝ydowscy wi´êniowie przetrzymywani przez
Niemców. Zdawa∏ sobie spraw´, ˝e ich los
zale˝y do szybkoÊci dzia∏ania. Zg∏osi∏ swojemu dowódcy plan zdobycia wi´zienia,
tzw. „G´siówki”. Jednak placówka by∏a
tak silnie obwarowana, ˝e dowódca odmówi∏ Wackowi stwierdzajàc, ˝e oddzia∏
nie ma dostatecznego wyposa˝enia bojowego dla zdobycia placówki. Micuta
z kolegami postanowili zdobyç czo∏g.
Okazja nadarzy∏a si´ wkrótce i powstaƒcy obsadzili dwa zdobyczne „Tygrysy”.
Micuta wykorzysta∏ swoje umiej´tnoÊci
mechanika i szybko zorientowa∏ si´ jak
obs∏ugiwaç zdobyczny czo∏g. Poprosi∏
ponownie dowódc´ o pozwolenie zaatakowania „G´siówki”, tym razem z wykorzystaniem czo∏gów niemieckich. Dowódca wyrazi∏ zgod´. Dzielny Wacek
wdrapa∏ si´ czo∏giem na mur wi´zienia,
przedosta∏ si´ na druga stron´ ogrodzenia
i w brawurowej akcji prze∏ama∏ obron´
niemieckà. Oswobodzono licznà grup´ ˝ydowskich wi´êniów, z których niektórzy
przy∏àczyli si´ do powstaƒców.
Po wojnie Wac∏aw Micuta osiad∏ w Genewie, gdzie pe∏ni∏ ró˝ne funkcje w organizacjach mi´dzynarodowych. Jego dzia∏alnoÊç, a szczególnie wynalazki usprawniajàce gospodarstwa domowe w Trzecim
Âwiecie dopomog∏y wielu mieszkaƒcom
prze∏amaç fatum n´dzy w najbiedniejszych warstwach ludnoÊci.
JOLANTA CHOJECKA
***
10 kwietnia 2007 roku Prezydent
Rzeczypospolitej Polskiej Lech Kaczyƒski w obecnoÊci Prezydenta Konfederacji Szwajcarskiej Micheline Calmy-Rey
wr´czy∏ Wac∏awowi Micucie Krzy˝ Komandorski z Gwiazdà Orderu Odrodzenia Polski. W uroczystoÊci uczestni-
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czyli ponadto m.in. Minister Spraw Zagranicznych Anna Fotyga i Szef Gabinetu Prezydenta RP El˝bieta Jakubiak.
Wac∏aw Micuta - (pseudonim konspiracyjny „Wacek”) urodzi∏ si´
w 1915 roku w Petersburgu w polskiej
rodzinie kresowej (jego ojciec zosta∏
w m∏odoÊci zes∏any na Sybir za dzia∏alnoÊç niepodleg∏oÊciowà). W 1922 roku
Micutowie osiedlili si´ w Poznaniu,
gdzie Wac∏aw ukoƒczy∏ gimnazjum
i studia ekonomiczne na Uniwersytecie. W tym czasie czynnie dzia∏a∏

w harcerstwie. Ponadto ukoƒczy∏
Szko∏´ Podchorà˝ych Rezerwy Artylerii we W∏odzimierzu Wo∏yƒskim.
W 1937 roku zosta∏ awansowany do
stopnia podporucznika rezerwy.
W czerwcu 1939 roku, po uzyskaniu
dyplomu magistra nauk ekonomicznych, objà∏ stanowisko sekretarza Wojewody Âlàskiego, Micha∏a Gra˝yƒ skiego .
Na wojn´ wyruszy∏ jako dowódca zwiadu
3-ciej baterii 7 Dywizjonu Artylerii Konnej
Wielkopolskiej Brygady Kawalerii. Walczy∏
nad Bzurà. 19 wrzeÊnia 1939, przebijajàc si´
wraz ze swoimi ˝o∏nierzami przez Puszcz´
Kampinoskà do Warszawy, zosta∏ ci´˝ko
ranny w czasie natarcia w Laskach (od tego
czasu ma niesprawnà prawà r´k´). Za udzia∏
w kampanii wrzeÊniowej zosta∏ odznaczony
Krzy˝em Walecznych i Krzy˝em Virtuti Militari. Uciek∏ z obozu jenieckiego i w maju
1940 roku przyby∏ do Warszawy. Tutaj spotka∏ przyjaciela ze studiów i z wojska - Jana
NowakaJezioraƒskiego, który wprowadzi∏

go do konspiracji (zosta∏ adiutantem dowódcy Tajnej Armii Polskiej (TAP) majora Jana
W∏odarkiewicza „Jana”). Od wrzeÊnia 1940
roku by∏ instruktorem w „Szarych Szeregach”, prowadzi∏ konspiracyjne szkolenia samochodowe, najpierw w Warszawie, a od
1941 roku we Lwowie. W lipcu 1942 roku zosta∏ aresztowany przez gestapo, by∏ torturowany, a w czasie Êledztwa nie przyzna∏ si´ do
stawianych mu zarzutów. Zwolniony po paru miesiàcach w wyniku staraƒ przyjació∏,
kontynuowa∏ dzia∏alnoÊç konspiracyjnà. Latem 1944 roku wróci∏ do Warszawy i zosta∏
oficerem do specjalnych zadaƒ dowódcy
Harcerskiego Batalionu Szturmowego
„ZoÊka”. W drugim dniu Powstania
Warszawskiego zosta∏ dowódcà plutonu
pancernego „ZoÊki” (zdobyte dwa czo∏gi
niemieckie). Bra∏ udzia∏ ze swoim plutonem w bohaterskiej akcji zdobycia „G´siówki” i wyzwoleniu 400 wi´êniów ˝ydowskich, z których cz´Êç utworzy∏a potem powstaƒczy oddzia∏ podlegajàcy Micucie. Po ci´˝kich walkach na Woli
i przejÊciu z plutonem na Stare Miasto,
Wac∏aw Micuta zosta∏ ranny w lewe p∏uco. Po krótkim pobycie w szpitalu powstaƒczym wróci∏ do plutonu i walczy∏ do
koƒca Powstania na Czerniakowie i w ÂródmieÊciu. Zosta∏ awansowany do stopnia kapitana i ponownie odznaczony Krzy˝em Virtuti Militari.
Po upadku Powstania zapad∏ na gruêlic´ obu p∏uc, leczy∏ si´, nie ujawni∏ si´ jako ˝o∏nierz AK, prowadzi∏ szko∏´ samochodowà. Od 1946 roku pracowa∏ jako
naczelnik wydzia∏u w Centralnym Urz´dzie Planowania. Pracujàc tam opiekowa∏ si´ Sekretarzem Europejskiej Komisji Gospodarczej ONZ Gunnarem Myrdalem w trakcie jego wizyty w Polsce.
Myrdall zaproponowa∏ kandydatur´ Micuty do pracy w EKG w Genewie.
W 1948 roku uda∏o mu si´ wyjechaç wraz
z rodzinà i podjàç t´ prac´. W 1960 roku
zg∏osi∏ si´ na ochotnika do udzia∏u w misji pokojowej ONZ w ogarni´tym wojnà
domowà by∏ym Kongo Belgijskim. Potem bra∏ udzia∏ w misjach pokojowych
w Ruandzie i Burundi. W 1965 roku mianowano go zast´pcà przedstawiciela Programu Rozwoju ONZ w Europie, w któ-
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Na marginesie 30-lecia ROPCiO

Wierni niepodleg∏oÊciowej
tradycji

N

rym zajmowa∏ si´ projektami rozwojowymi dla krajów Europy Wschodniej, ale
zrezygnowa∏ z tej funkcji po 1968 roku.
Zosta∏ przedstawicielem ONZ w Republice Czadu, gdzie z w∏asnej inicjatywy
przeprowadzi∏ akcj´ zalesiania pustynnego
kraju. W 1971 roku mianowano go wicedyrektorem Departamentu Narkotyków
ONZ, odpowiedzialnym za prac´ w terenie p∏d.-wsch. Azji. W 1976 roku przeszed∏
na emerytur´ i od tego czasu niestrudzenie
dzia∏a na rzecz pomocy dla Trzeciego
Âwiata, promujàc êród∏a energii odnawialnej i uczàc lokalnej produkcji, wydajnych
i tanich pieców, palników, filtrów do wody.
Zorganizowa∏ i prowadzi Instytut dla Rozwoju Energii Odtwarzalnych (REDI)
w Genewie i w ramach tej organizacji u˝ytecznoÊci publicznej przez lata jeêdzi∏,
z konkretnymi programami pomocy, do
Afryki, Azji, na Ba∏kany, do Czeczenii.
Jest autorem licznych publikacji fachowych, niejednokrotnie nagradzany. Dzia∏a
w szwajcarskim Stowarzyszeniu Polskim
i Êrodowiskach dà˝àcych do pog∏´bienia
i poprawienia stosunków polsko-˝ydowskich. W lutym 2000 r. awansowany do
stopnia podpu∏kownika Wojska Polskiego.
Mimo ukoƒczonych 90 lat nadal aktywnie
zajmuje si´ pracà spo∏ecznà na rzecz ludnoÊci zamieszkujàcej kraje najbiedniejsze
i ogarni´te konfliktami zbrojnymi, przede
wszystkim w Afryce. Jego powojenna dzia∏alnoÊç na rzecz Trzeciego Âwiata jest
w Polsce zupe∏nie nieznana.
Opr.
M.K.
Fot.: www.prezydent.pl
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iedawne
obchody
30-lecia
powstania Ruchu
Obrony Praw Cz∏owieka i Obywatela
przypomnia∏y nie
tylko histori´ i okolicznoÊci za∏o˝enia
tej drugiej, obok KOR-u, organizacji opozycyjnej w PRL. Zwróci∏y tak˝e uwag´ na
korzenie ideowe ludzi w niej skupionych,
dla których wa˝na by∏a przede wszystkim
kwestia odzyskania pe∏nej niepodleg∏oÊci
i suwerennoÊci Polski.
23 marca 2007 roku Prezydent Lech Kaczyƒski, podczas uroczystoÊci w Pa∏acu Prezydenckim wr´czy∏ ordery ponad trzydziestu
zas∏u˝onym dzia∏aczom i wspó∏pracownikom
Ruchu Obrony Praw Cz∏owieka i Obywatela,
w zwiàzku z 30. rocznicà jego powstania.
Przywiàzanie do silnego paƒstwa, charakterystyczne dla tradycji pi∏sudczykowskiej i AK-owskiej, sta∏o si´ jednà z naczelnych zasad ludzi tworzàcych ROPCiO. To
oni: Andrzej Czuma, Karol G∏ogowski, Kazimierz Janusz, Stefan Kaczorowski, Leszek Moczulski, Emil Morgiewicz, Marek
Myszkiewicz-Niesio∏owski, Antoni Pajdak,
Zbigniew Sekulski, Zbigniew Siemiƒski,
o. Bronis∏aw Sroka SJ, Bogumi∏ Studziƒski, ks. Bohdan Papiernik, o. Ludwik WiÊniewski OP, Adam Wojciechowski, Andrzej Woênicki, ks. Jan Zieja czy Wojciech
Ziembiƒski - postaci ró˝nych przecie˝ pokoleƒ, postulowali kwesti´ obalenia komunizmu i uniezale˝nienie si´ od dominacji
ZSRR, wokó∏ nich skupi∏a si´ idea walki
o prawa obywatelskie i suwerenne paƒstwo. „Ruch Obrony” by∏ jednoznacznà parafrazà „Ruchu Oporu”, co automatycznie
okreÊli∏o katalog zasad i wartoÊci, którym
ho∏dowali opozycjoniÊci.
Co zdecydowa∏o o takim a nie innym rodowodzie ideowym? Tradycja wychowania, wykszta∏cenie i m∏odoÊç datujàce si´ na okres
Dwudziestolecia mi´dzywojennego - oraz autorytety. Przyk∏adem choçby ˝yciorys emerytowanego gen. Mieczys∏awa Ludwika Boruty-Spiechowicza (1894-1985) - wspó∏za∏o˝yciela Ruchu. Jego kolejne etapy ˝ycia: ruch
skautowy, Legiony Polskie w czasie I wojny
Êwiatowej, udzia∏ w obronie Lwowa (1919),
bogata dzia∏alnoÊç ˝o∏nierska podczas II wojny Êwiatowej (m. in. wi´zienie na ¸ubiance),

powojenna dzia∏alnoÊç kombatancka i opozycyjna („List 14” z 1976 r.) by∏y niedoÊcig∏ym wzorcem zachowaƒ i postaw, bliskim
idei ROPCiO. Podobnymi, nieformalnymi
wzorami byli te˝ inni. Genera∏ Roman Abraham (1891-1976), zmar∏y krótko przed powstaniem Ruchu, uczestnik wojny polsko-bolszewickiej, ale te˝ polsko-ukraiƒskiej,
w II wojnie Êwiatowej bitwy nad Bzurà, obrony Warszawy o Wojnie obronnej 1939 r.
Wreszcie pu∏kownik Kazimierz Pluta-Czachowski (1898-1971), walczàcy w Legionach
Polskich, we wrzeÊniu 1939 r. szef sztabu
18. Dywizji Piechoty walczàcej pod Ostro∏´kà,
¸om˝à, Zambrowem, Andrzejewem, nast´pnie szef pionu wojskowego w konspiracyjnym
Zwiàzku Or∏a Bia∏ego w Krakowie, zast´pca
komendanta Obszaru Kraków-Âlàsk, w 1941
szef Oddzia∏u V Dowodzenia Ogólnego
i ¸àcznoÊci i zast´pca szefa Sztabu KG AK,
w powstaniu warszawskim ci´˝ko ranny w nalocie bombowym, w styczniu 1945 wywieziony
do Kazachstanu, skàd wróci∏ po dwunastu
miesiàcach, w latach PRL-u (1949-1956) wi´ziony, póêniej zrehabilitowany. Tradycje niepodleg∏oÊciowe zaznaczy∏y si´ silnie w rodzinie Czumów, wÊród których byli przecie˝ tak
wybitni ludzie wojskowoÊci, nauki i ˝ycia publicznego, jak Walerian Czuma (1890-1962),
polski oficer (genera∏ brygady) i dzia∏acz spo∏eczny, czy Ignacy Czuma (1891-1963), prawnik i polityk, wi´ziony po wojnie za zwiàzki
z organizacjà „WolnoÊç i Niezawis∏oÊç”.
„¸aƒcuch pokoleƒ, ∏aƒcuch tradycji” - zatytu∏owano jeden z niedawnych, rocznicowych artyku∏ów prasowych. Wydaje si´, ˝e
to najbardziej celne oddanie tego, w jaki
sposób idee niepodleg∏oÊciowe sta∏y si´ treÊcià dzia∏aƒ nie tak dawnej historii.
M. K.

„Fenomenem ROPCiO by∏o spotkanie
w jednej strukturze opozycyjnej ludzi z pokolenia Polski Podziemnej i opozycji powojennej - z m∏odzie˝à, która wyros∏a w legendzie
marzeƒ o odzyskaniu niepodleg∏oÊci. I w∏aÊnie prymat postulatu uwolnienia Polski od
sowieckiej dominacji odró˝nia∏ ROPCiO od
KSS KOR, drugiego czo∏owego ruchu opozycyjnego lat 70., który bardziej skupia∏ si´
na postulacie reformowania socjalistycznego
paƒstwa w kierunku poszerzania swobód
spo∏ecznych. ”
JAN ˚ARYN („Gazeta Polska”)
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Pod dwoma sztandarami, bia∏o-czerwonym i bia∏o - niebieskim...

64 lata po powstaniu w Getcie Warszawskim

O nowà histori´
˚ydowskiego Zwiàzku Wojskowego
kwietnia 1943 r. si∏y niemieckie wkroczy∏y do getta
warszawskiego z zamiarem
jego likwidacji. Napotka∏y na zdecydowany i zawzi´ty opór ze strony bojowców ˝ydowskich. Nale˝eli oni do dwóch
organizacji konspiracyjnych: ˚ydowskiej Organizacji Bojowej i ˚ydowskiego Zwiàzku Wojskowego. Obie powsta∏y mniej wi´cej w tym samym czasie jesienià 1942 r. - po deportacjach 300
000 warszawskich ˚ydów do obozu zag∏ady w Treblince. W sk∏ad ˚OB wcho-
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Organizacja bojowa rewizjonistów by∏a mniej liczna od ˚OB. W jej sk∏ad
wchodzi∏o oko∏o 200-260 osób (relacje
na ten temat nie sà dok∏adne). By∏a za
to znacznie lepiej uzbrojona. G∏ówne si∏y ˚ZW skoncentrowane by∏y w kilku
punktach placu Muranowskiego. Ufortyfikowana kwatera mieÊci∏a si´ w kamienicy przy ul. Muranowskiej 7/9.
W przededniu powstania odwiedzi∏ jà
kronikarz getta Emanuel Ringelblum.
Oto pozostawiony przezeƒ opis: „W pokoju kierownictwa by∏o zainstalowane

do Warszawy w celu likwidacji getta
warszawskiego, to w∏aÊnie tam napotkano na szczególnie silny opór. W pierwszych godzinach walk wywieszono na
dachu jednej z kamienic przylegajàcych
do placu Muranowskiego dwa sztandary: bia∏o-czerwony i bia∏o-niebieski. Sta∏y si´ one jednym z najbardziej noÊnych
symboli powstania kwietniowego.
˚ydowski Zwiàzek Wojskowy jest
jednà z najmniej znanych organizacji
konspiracyjnych okupacyjnej Warszawy. Skutkiem tego, nawet w powa˝nej

pierwszorz´dne radio, przynoszàce wiadomoÊci z ca∏ego Êwiata, obok sta∏a maszyna do pisania. Cz∏onkowie kierownictwa ˚ZW, z którymi prowadzi∏em
rozmow´ przez kilka godzin, byli uzbrojeni w rewolwery zatkni´te za pasem.
W du˝ych salach na wieszakach znajdowa∏a si´ broƒ ró˝nego rodzaju, a wi´c
r´czne karabiny maszynowe, karabiny,
najrozmaitszego rodzaju rewolwery,
r´czne granaty, torby z amunicjà, mundury niemieckie, którymi tak skutecznie
pos∏ugiwano si´ w akcji kwietniowej, itp.
W pokoju kierownictwa by∏ wielki ruch,
jak w prawdziwym sztabie armii; odbierano tu rozkazy dla skoszarowanych
punktów, w których gromadzono i szkolono przysz∏ych bojowców”.
Jak wynika z raportu genera∏a SS
Jürgena Stroopa, który zosta∏ przys∏any

literaturze pojawiajà si´ nieprawdziwe
dane dotyczàce spraw o znaczeniu kluczowym: daty powstania organizacji
(niezgodnie z prawdà datowano powstanie ˚ZW na jesieƒ 1939 r.), nazwisk dowódców (w komendzie ˚ZW
umieszczano Dawida Apfelbauma ),
a tak˝e samego przebiegu walk w getcie. Powody tego zdumiewajàcego stanu rzeczy wynikajà po cz´Êci z powojennych manipulacji historià powstania
w getcie. Po cz´Êci zaÊ z braku dokumentacji êród∏owej do dziejów ˚ZW.
Wojn´ prze˝yli tylko bardzo nieliczni
bojowcy ˚ZW. Co prawda kilkudziesi´ciu z nich przesz∏o z getta tunelem na
„aryjskà” stron´ Warszawy, lecz nie dane im by∏o prze˝yç. Zachowa∏a si´ jedna, i to zaledwie kilkustronicowa relacja, sporzàdzona przez cz∏onka organi-

Getto

dzi∏y m∏odzie˝owe organizacje syjonistyczne i lewicowe, partia robotnicza
Bund oraz komuniÊci. Komendantem
organizacji by∏ 24-letni Mordechaj
Anielewicz . ˚ZW zosta∏ utworzony
przez cz∏onków prawicowego od∏amu
ruchu syjonistycznego, tzw. Syjonistów-Rewizjonistów, a zw∏aszcza cz∏onków
jego m∏odzie˝owej przybudówki Betar.
Na jego czele stali Pawe∏ Frenkel i Le on Rodal. W przededniu powstania nie
uda∏o si´ doprowadziç do po∏àczenia
obu organizacji. Na przeszkodzie sta∏y
ró˝nice ideologiczne a tak˝e kontrowersje wokó∏ kwestii przywództwa. RewizjoniÊci, majàcy w swoich szeregach
by∏ych wojskowych armii polskiej, domagali si´ tej funkcji dla siebie. Tak
przynajmniej wynika z relacji by∏ych
˚OB-owców.
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zacji spisana kilka tygodni po powstaniu. Jej anonimowy autor zginà∏
w pierwszych dniach powstania warszawskiego. Bardzo niewiele wiadomo
o dowódcach ˚ZW. Leon Rodal by∏
przed wojnà dziennikarzem. O Frenklu
wiadomo jeszcze mniej. Podobno mia∏
oko∏o 20 lat. Nie zachowa∏a si´ ˝adna
jego fotografia.
Po zakoƒczeniu wojny przebywa∏o
w Polsce kilku przynajmniej weteranów
˚ZW. Szybko zresztà stàd wyjechali nie
ujawniajàc si´ i nie anga˝ujàc w dzia∏alnoÊç kombatanckà. Jedni przepadli bez
wieÊci, inni odezwali si´ po wielu latach. Cz∏onkowie funkcjonujàcej w Polsce nielegalnie partii rewizjonistycznej
(komuniÊci nie zezwolili na jej legalizacj´ z uwagi na „reakcyjny” charakter
partii), nie mogli, lub nie byli zainteresowani upami´tnieniem niedawnej bohaterskiej przesz∏oÊci swych towarzyszy.
Niewykluczone nawet, ˝e o niej nie wiedzieli, jako ˝e znakomita wi´kszoÊç rewizjonistów przetrwa∏a wojn´ w ZSRR
- gdzie jako element „niepewny” nie
unikn´li przeÊladowaƒ. W efekcie pami´ç o powstaniu kwietniowym kszta∏towali polityczni przeciwnicy rewizjonistów - dawni ˚OB-owcy, oraz coraz
bardziej wp∏ywowi komuniÊci.
Wiosnà 1946 r. ukaza∏y si´ dwa
skromne artyku∏y na temat dzia∏alnoÊci
˚ZW - w USA i Palestynie - lecz z uwagi na to, ˝e opublikowano je w niskonak∏adowych wydawnictwach rewizjonistycznych, ich wp∏yw na kszta∏towanie
pami´ci o powstaniu w getcie by∏ bardziej ni˝ znikomy. Ich autorzy, Dawid
Wdowiƒski i Adam Halperin, zamilkli
zresztà na lata. Wdowiƒski (1895-1970)
- z zawodu lekarz psychiatra - by∏ wybitnym politykiem, sta∏ na czele organizacji syjonistów-rewizjonistów w getcie.
W czasie powstania zosta∏ wywieziony
do obozu na Majdanku. Wyzwolenie
zasta∏o go w obozie w Dachau. Dopiero
w roku 1963 r. ukaza∏y si´ jego wspomnienia. W okresie powojennym odnalaz∏o si´ kilku by∏ych ˝o∏nierzy ˚ZW.
Byli to: Jakub Smakowski (1924-?) - po
upadku powstania przez wiele tygodni
ukrywa∏ si´ na terenie getta, bra∏ udzia∏
w powstaniu warszawskim, pozostawi∏
spisane w 1945 r. wspomnienia, jego
Êlad urywa si´ w Niemczech w 1945 r.,
lekarz Ryszard Walewski (1902-1971) -
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komunista, który wraz ze swojà grupà
zosta∏ przyj´ty do ˚ZW w przededniu
powstania (z∏o˝y∏ obszerne zeznania
podczas procesu Stroopa w Warszawie
w 1948 r.), Józef Grynblatt (1914 -2003)
- uczestnik wojny obronnej we wrzeÊniu
1939 r., bra∏ te˝ udzia∏ w powstaniu
warszawskim, Szymcha Korngold (ur.
1908-?), Dawid Landau, ps. „Dudek”
(1920-1996), który po wojnie wyjecha∏
do Australii, tam te˝ ukaza∏y si´ jego
wspomnienia („Caged - A story of Jewish Resistance”, 2000). Do dziÊ ˝yjà
w Izraelu ∏àczniczka ˚ZW i „˚egoty”
Szoszana Kossower i Ziuta Hartman.
Cytowany ju˝ Ringelblum zapisa∏:
„W mojej obecnoÊci zakupiono tam
u by∏ego oficera armii polskiej broƒ za
çwierç miliona z∏otych, na co dano zaliczk´ 50 tys. z∏; zakupiono dwa karabiny maszynowe po 40000 z∏; wi´kszà
iloÊç granatów r´cznych i bomb”.
Stosunki rewizjonistów z Polakami sà
sprawà bardzo tajemniczà i ma∏o przejrzystà. Wiadomo, i˝ ˚ZW nie posiada∏
˝adnych kontaktów z przedstawicielami
Polskiego Paƒstwa Podziemnego. Co
wi´cej, w strukturach Armii Krajowej
i Delegatury Rzàdu zajmujàcych si´
kontaktami z gettem o istnieniu ˚ZW
wiedziano bardzo niewiele. Nie ma jednak wàtpliwoÊci co do tego, ˝e mieli oni
ró˝ne zwiàzki z Polakami, od których
pozyskiwali (kupowali) zaopatrzenie
i broƒ. To˝samoÊç tych Polaków pozostaje jednak zagadkà. W dokumentach
Armii Krajowej pojawia si´ tylko jedno
nazwisko osoby majàcej kontakty
z ˚ZW: Janusza Ketlinga -Szemleya,
ps. „Arpad” - cz∏onka ma∏ej organizacji
konspiracyjnej Polska Ludowa Akcja
Niepodleg∏oÊciowa (PLAN). W jego
powojennych wspomnieniach prawda
sàsiaduje ze zmyÊleniem - Szemley, osoba w czasie wojny i po niej niezwykle
kontrowersyjna, wyolbrzymia∏ swojà rol´ i przypisywa∏ sobie ogromne zas∏ugi.
Jednak fakt jego kontaktów z ˚ZW nie
budzi wàtpliwoÊci. Nie mo˝na tego powiedzieç o relacjach osób przyznajàcych si´ do cz∏onkostwa w organizacji
konspiracyjnej dzia∏ajàcej pod nazwà
Korpus Bezpieczeƒstwa. Przedstawiali
si´ oni jako „towarzysze broni” bojowników ˚ZW, przypisywali sobie udzia∏
w powstaniu w getcie warszawskim. Pomimo zawartych w nich niedorzeczno-

Leon Rodal

Dawid Wdowiƒski

Êci (mieli jakoby dostarczyç do getta
wi´cej broni ni˝ Armia Krajowa!)
i sprzecznoÊci przez d∏ugie lata ich opowieÊci o wspó∏pracy z ˚ZW by∏y powa˝nie traktowane zarówno przez polskich
jak i ˝ydowskich historyków. To w∏aÊnie
na podstawie tych relacji powstawa∏y
ksià˝ki i artyku∏y naukowe traktujàce
o ˚ZW, a ich autorzy byli traktowani
jak bohaterowie. I to zarówno w PRL
jak i III RP. Tymczasem materia∏y spoczywajàce w archiwach pozwalajà na
jednoznaczne zakwestionowanie ich historii. Nie warto w tym miejscu przypominaç nazwisk tych osób - najwa˝niejszà sprawà jest napisanie prawdziwej
historii ˚ydowskiego Zwiàzku Wojskowego. Nie jest na to jeszcze za póêno.
DARIUSZ LIBIONKA
IPN Lublin
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15 lat Radia „Znad Wilii”
i 7 lat „Magazynu Kombatanckiego”
u˝ siódmy rok na antenie Radia
„Znad Wilii” emitowana jest audycja „Magazyn Kombatancki”, nad
którà mecenat sprawuje Senat RP przy
wsparciu Fundacji Pomoc Polakom na
Wschodzie w Warszawie.
Audycja adresowana jest do s∏uchaczy w ró˝nym wieku a przede wszystkim
do kombatantów trzech polskich organizacji kombatanckich: Dobroczynnego
Stowarzyszenia Polskich Kombatantów,
Klubu Weteranów AK, Klubu „Wrzesieƒ 1939” - dzia∏ajàcego na Litwie oraz
rodzin kombatantów. Zdoby∏a powszechne uznanie i sta∏a si´ bardzo popularna wÊród s∏uchaczy.
Wielu z nich nie tylko jà s∏ucha - cz´sto ca∏ymi rodzinami, ale równie˝ nagrywa taÊmy audio i wysy∏a do miejscowoÊci, do których „Magazyn Kombatancki” nie dociera, na Litw´, do Polski,
na Bia∏oruÊ, ¸otw´ do Kanady, USA,
Niemiec, Anglii. Tam, bowiem mieszkajà cz∏onkowie rodzin, bliscy, przyjaciele,
znajomi by∏ych ˝o∏nierzy WP ró˝nych
formacji i akowców, którzy po wojnie
zostali na Wileƒszczyênie i o których losach opowiada audycja.
Wspomnieniowe emocje pot´gujà
polskie piosenki patriotyczne, wojskowe, ludowe, które sà dedykowane kombatantom z okazji ich urodzin, imienin
i innych okazji.
W audycjach stale jest mowa o wa˝nych rocznicach, wydarzeniach historycznych, o udziale polskiego or´˝a
i Wilniuków w walkach o niepodleg∏oÊç
Polski w latach II wojny Êwiatowej w powiàzaniu z dziejami Polski i Litwy, Europy, Wilna i Wileƒszczyzny. Kontekst ich
zwiàzków z rodzinnymi stronami budzi
zainteresowanie s∏uchaczy. Do udzia∏u
w audycjach „Magazynu Kombatanckiego” opowiadajàcego o dzia∏alnoÊci naszych organizacji kombatanckich sà zapraszani kombatanci oraz przedstawiciele ambasady RP w Wilnie, dyrektorzy,
nauczyciele szkó∏, uczniowie, harcerze.
Biorà oni udzia∏ m. in. w audycjach rocznicowych, okolicznoÊciowych, poÊwi´conych wybitnym postaciom, np. Józefowi

J
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Odnaleziony grób por. Jana Borysewicza „Krysi”, dowódcy Zgrupowania AK „Pó∏noc”

Pi∏sudskiemu czy opiece nad miejscami
pami´ci narodowej.
Dzi´ki tym kontaktom stale wzbogaca
si´ i urozmaica tematyka audycji; wÊród
niej sà m. in. wàtki o ˝o∏nierzach - kombatantach mieszkajàcych na Bia∏orusi,
o ˝o∏nierzach WP - uczestnikach walk
o Polsk´, Litwinach, Rosjanach, ˚ydach
i innych - by∏ych obywatelach II RP.
Obok sta∏ej akcji sygnalizowania i otaczania opiekà samotnych, chorych kombatantów, pomyÊlnie zakoƒczy∏a si´ akcja zbierania danych o oficerach WP,
pochodzàcych z Wilna i Wileƒszczyzny,
którzy zostali zamordowani w Katyniu
i innych miejscach kaêni. Do Muzeum
Powstania Warszawskiego w Warszawie
zostanà przekazane materia∏y o uczestnikach Powstania z Ziemi Wileƒskiej.
„Magazyn Kombatancki” przekazuje
dla bliskich - jest to zwiàzane z bardzo
pracoch∏onnymi poszukiwaniami - odnalezione w Wilnie i uratowane przed
zniszczeniem dokumenty polskich wojskowych i ich rodzin. Np. w maju 2004 r.
w Gdaƒsku, w Galerii Fotografii, dzi´ki
„Magazynowi Kombatanckiemu” Radia
„Znad Wilii”, odby∏o si´ uroczyste przekazanie rodzinie odnalezionej w Kana-

dzie dokumentów (ponad 60 pozycji)
kapitana 6 pp Legionów w Wilnie Leona Downar - Zapolskiego, które od
wrzeÊnia 1939 r. by∏y przechowywane na
Wileƒszczyênie i zosta∏y odnalezione
przez „Magazyn Kombatancki”. Skuteczne by∏y poszukiwania bliskich rodzin Zofii i Eugeniusza Nowosielskich,
przedwojennych oficerów WP w Wilnie
celem przekazania im ca∏ej teczki dokumentów ukrytych w Wilnie we wrzeÊniu
1939 r. Rodzinne pamiàtki zosta∏y przekazane synom - prof. Józefowi Nowosielskiemu w Ottawie i Bo˝ydarowi Nowosielskiemu w Lydney w Anglii.
„Magazyn” prowadzi te˝ akcj´ ocalenia
przed zniszczeniem i zapomnieniem rozproszonych po cmentarzach Wilna i Wileƒszczyzny pojedynczych grobów polskich ˝o∏nierzy, akowców, grobów cz∏onków ich rodzin, bliskich, którymi nikt si´
nie opiekuje. Akcje te odbywajà si´ pod
has∏em „Na odsiecz ma∏ej pami´ci”.
Uporzàdkowano miejsce spoczynku Stanis∏awa Paw∏owskiego, ˝o∏nierza gen. Józefa Hallera, na cmentarzu parafialnym
Êw. Piotra i Paw∏a w Wilnie, z umieszczeniem na jego pomniku tablicy z odpowiednim napisem. Upami´tniono zapo-
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mniane miejsce spoczynku ˝o∏nierza
AK Jadwigi Dudziec na Nowej Rossie
w Wilnie, która w czasie wojny uratowa∏a wielu ˚ydów przed zag∏adà. Sprawà
tà zainteresowano Towarzystwo ˚ydowskie w Wilnie. Na jego proÊb´ „Magazyn Kombatancki” przekaza∏ materia∏y
o Jadwidze Dudziec, która zgin´∏a
w lipcu 1944 r. w Wilnie w czasie operacji AK „Ostra Brama”. W 1999 r.
w Izraelu zosta∏ jej przyznany poÊmiertnie medal „Sprawiedliwej wÊród narodów Êwiata”. W Wilnie jej grób by∏
zrównany z ziemià.
Uporzàdkowano miejsce spoczynku
bliskich by∏ego Wilnianina, uczestnika
walk pod Monte Cassino, Jerzego Meyera z Warszawy oraz odbudowano nagrobki trzech ˝o∏nierzy 6 Wileƒskiej
Brygady AK - Tadeusza Adamowicza,
Jerzego Radwan - ¸odziƒskiego, Zygmunta Perwejnisa.
Zosta∏y równie˝ ustalone miejsca spoczynku legendarnego por. Jana Borysewicza „Krysi”, dowódcy Zgrupowania
AK „Pó∏noc” oraz Juliana Szweda z Biura Informacji i Propagandy Komendy
AK Okr´gu Wileƒskiego. Czynione sà
starania celem symbolicznego ich upami´tnienia na jednym z cmentarzyków
akowskich na Wileƒszczyênie.
Z inicjatywy „Magazynu” pod patronatem samorzàdu Wilna zosta∏ posadzony
tzw. wiàz Adama Mickiewicza - drzewo,
pod którym w m∏odoÊci lubi∏ siadywaç
poeta na Antokolu w Wilnie przy ul. KoÊciuszki, ko∏o domu, w którym w okresie
mi´dzywojnia mieszkali m. in. oficerowie
WP a w czasie wojny ˝o∏nierze AK.

Z okazji 15-lecia powstania Radia
„Znad Wilii” przypadajàcego w 2007 r.
zosta∏a zapoczàtkowana akcja renowacji niszczejàcego zabytkowego koÊció∏ka w Powiewiórce w rejonie Êwi´ciaƒskim, w którym zosta∏ ochrzczony
pierwszy kombatant II RP Marsza∏ek
Józef Pi∏sudski. Zainicjowana przez
„Magazyn” akcja prowadzona jest razem z Fundacjà Polskiego Paƒstwa Podziemnego w Warszawie, z udzia∏em
konserwatorów Polski i Litwy. Konserwatorzy z warszawskiej Fundacji ju˝
zbadali stan koÊció∏ka, sporzàdzili ekspertyz´ konserwatorskà oraz inwentaryzacj´ architektonicznà.
Przy „Magazynie” funkcjonuje Ko∏o
Rekonstrukcji Historycznej Przedwojennych Wileƒskich Pu∏ków Legionowych noszàcych imi´ Marsza∏ka Józefa
Pi∏sudskiego, nad którym patronat sprawuje Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie. Muzeum udost´pni∏o m. in. projekty mundurów 6 pp. Legionów w Wilnie. Na ich podstawie zosta∏y wykonane
mundury - ˝o∏nierza i oficera, ufundowane przez miasto Radzymin i Ossów.
Przekazanie mundurów odby∏o si´
w czasie obchodów 86 rocznicy Cudu
nad Wis∏à w Radzyminie. Zgromadzono
wiele innych materia∏ów historycznych.
Na ich podstawie z okazji 15-lecia Radia
ma powstaç minimuzeum 6 pp. Legionów, który m.in. 12 wrzeÊnia 1939 r. stoczy∏ zwyci´skà bitw´ z doborowà jednostkà Wehrmachtu pod Ka∏uszynem
oraz innych wileƒskich pu∏ków legionowych. Ekspozycj´ mini-muzeum zamierza si´ przygotowaç przy wspó∏pracy

z Muzeum Wojska Litewskiego w Kownie, Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie, miast Cudu nad Wis∏à - Radzymina i Ossowa oraz miasta Ka∏uszyna.
Radio „Znad Wilii” i jego „Magazyn
Kombatancki” czynnie uczestniczà
w imprezach patriotyczno - wojskowych
organizowanych w Polsce bioràc m. in.
udzia∏ w przekazywaniu replik sztandarów 11 Pu∏ku U∏anów Wileƒskich z Nowej Wilejki dla Ochotniczego Szwadronu Kawalerii, noszàcego imi´ tego Pu∏ku w Kielcach, przyznane przez Zrzeszenie Kó∏ Pu∏kowych Kawalerii w Londynie. Rozpocz´to ju˝ przygotowania
do obchodów 140 rocznicy urodzin Pi∏sudskiego zbiegajàcej si´ z 15-leciem
Radia. 2-4 listopada 2006 r. w Warszawie i Sulejówku z inicjatywy Radia
i „Magazynu” odby∏a si´ konferencja
nt. „Litwini i Polacy o miejscu Józefa
Pi∏sudskiego w historii, kulturze i nauce”. Jej uczestnikami byli m∏odzi naukowcy z Litwy i Polski. Og∏oszony zosta∏ cykl konkursów pod has∏em „Przesz∏oÊç dla teraêniejszoÊci i przysz∏oÊci”
poÊwi´conych 140 rocznicy urodzin Józefa Pi∏sudskiego.
„Magazyn kombatancki” stale jest
pomocny w ró˝nych poszukiwaniach na proÊby s∏uchaczy, Konsulatu Generalnego RP w Wilnie i innych.
JERZY SURWI¸O
Jerzy Surwi∏o - redaktor audycji „Magazynu
Kombatanckiego” Radia „Znad Wilii”. Autor
wielu ksià˝ek, publicysta, dzia∏acz organizacji
kombatanckich i spo∏ecznik, wspó∏za∏o˝yciel
m. in. Zwiàzku Polaków na Litwie.

Kole˝anki i Koledzy! Druhny i Druhowie!
maja b´dziemy obchodzili 62 rocznic´ zakoƒczenia dzia∏aƒ wojennych II Wojny Âwiatowej w Europie. Oficjalne delegacje z∏o˝à kwiaty na
Grobie Nieznanego ˚o∏nierza, przy pomniku Polskiego Paƒstwa Podziemnego
i Armii Krajowej.
A Wam proponujemy - zróbcie w tym
dniu wycieczk´ na któryÊ z cmentarzy
gdzie znajdujà si´ groby ˝o∏nierzy 1939
r., partyzantów czy powstaƒców warszawskich. Niech ka˝da (ka˝dy) z Was
na mogile ˝o∏nierskiej z∏o˝y indywidu-

8

KOMBATANT nr 4/2007

alnie „kwiatek od siebie” - mo˝e to byç
kwiatek, choràgiewka bia∏o - czerwona,
zapalony znicz.
Pomys∏ów mo˝e byç wiele - wszystko
zale˝y od Was. Nie okreÊlamy godziny ma to byç akcja wyp∏ywajàca z serca
a nie nakazu. Mamy nadziej´, ˝e inwencji Wam nie zabraknie.
Z tà samà propozycjà - apelem, zwracamy si´ do uczennic i uczniów. Zwracamy si´ tak˝e do wszystkich kombatantów i ich organizacji o poparcie naszego apelu czynem - z∏o˝eniem „kwiat-

ka od siebie” na którymÊ wojennym
grobie, pod Tablicà Pami´ci lub pomnikiem. Kombatantów prosimy by uczynili to 8 maja br. o godzinie 10.00.
W imieniu najm∏odszych ˝o∏nierzy II
wojny Êwiatowej - harcerek i harcerzy
Szarych Szeregów,

Komendant Oddzia∏u Warszawskiego
TYMOTEUSZ DUCHOWSKI
“MOTEK”
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62 rocznica wywózki wi´êniów obozu NKWD z Rembertowa na Ural

Eszelonem na nieludzkà ziemi´
marca 2007 roku up∏yn´∏a 62
Po odjeêdzie eszelonu na Ural do poPo powrocie w czasach PRL nie rozrocznica odjazdu transportu zosta∏ych oko∏o 500 wi´êniów w Rem- pieszczano nas. ByliÊmy tzw. „˝o∏niekolejowego z Rembertowa bertowie dowo˝ono jeszcze nowych, rzami wykl´tymi” inwigilowanymi przez
na Syberi´. Oko∏o 1500 aresztowanych gdy˝ masowe aresztowania nadal trwa- aktywnie dzia∏ajàce UB a˝ do zakoƒPolaków deportowanych zosta∏o przez ∏y. W po∏owie maja 1945 roku obóz po- czenia dzia∏alnoÊci tego zbrodniczego
Sowietów i rodzimych komunistów nownie nape∏niono do 2000 osób. aparatu - wynika to z materia∏ów zawarw g∏àb ZSRR.
W tym czasie rozesz∏a si´ wiadomoÊç, tych w teczkach przekazanych przez InWkrótce po zaj´ciu Rembertowa przez ˝e nast´pny transport zostanie wys∏any stytut Pami´ci Narodowej. Jednak nie
Armi´ Czerwonà na terenach by∏ej Fa- do ZSRR pomimo zakoƒczenia dzia∏aƒ wszystkich pozostawiono w spokoju. Na
bryki Amunicji „Pocisk” utworzono obóz wojennych w Europie 8 maja 1945 ro- gen. AuguÊcie Emilu Fieldorfie - legenNKWD nr 10, stanowiàcy enklaw´, do ku. W tej sytuacji dzia∏ajàcy na terenie darnym „Nilu”, jednym z najwybitniejktórej dost´pu nie mieli nawet cz∏onko- powiatu Miƒsk Mazowiecki oddzia∏ szych dowódców AK dokonano poliwie UB. Obóz by∏ przeznaczony jako AK, pod dowództwem ppor. Edwarda tycznego mordu sàdowego.
miejsce odosobnienia masoObóz rembertowski lewo aresztowanych cz∏onków
gend´ swà zawdzi´cza nie
organizacji g∏ównie: AK,
tylko temu, ˝e przez niego
NSZ i innych niepodleg∏oprzesz∏o wielu znanych dziaÊciowych zwiàzków dzia∏ajà∏aczy polskiego podziemia
cych w konspiracji przez ca∏à
jak wspomniany Fieldorf,
okupacj´ niemieckà.
ale tak˝e dlatego, ˝e dokoOcala∏e po fabryce hale
nano tu nie notowanego
zosta∏y zaadoptowane jako
w dziejach odbicia wi´êpomieszczenia do przetrzyniów, co zaszokowa∏o
mywania Polaków i otoczonawet Stalina i Beri´.
ne drutem kolczastym. Do
W PRL mówienie
po∏owy marca 1945 roku
o zbrodniach komuniobóz zosta∏ nape∏niony do
stycznych by∏o zakazane
za∏o˝onej liczby wi´êniów,
a za ich rozpowszechUroczystoÊci
upami´tniajàce
wydarzenia
w
Rembertowie.
Przemawia
Burwobec czego wytypowano
nianie mo˝na by∏o trafiç na
mistrz Dzielnicy Rembertów Mieczys∏aw Golónka, w g∏´bi autor, Jan Zalewski.
i przygotowano do depord∏ugie lata do wi´zienia.
tacji oko∏o 1500 osób, które za∏adowa- Wasilewskiego „Wichury” dokona∏ Dlatego informuj´ czytelników, ˝e teno po 50 osób do wagonów szerokoto- w Zielone Âwi´ta w nocy z 20 na 21 ma- ren po fabryce „Pocisk” w Rembertorowych i wywieziono w Niedziel´ Pal- ja 1945 brawurowego odbicia oko∏o 500 wie jest nie tylko miejscem po obozie
mowà na wschód. Nikt z nas - zes∏aƒ- wi´êniów. Niestety oko∏o 100 z nich wy- NKWD, ale równie˝ cmentarzyskiem,
ców, nie wiedzia∏ gdzie jedzie i jaki los ∏apano a nast´pnie torturowano i za- na którym spoczywajà zw∏oki bezimiengo spotka. Okaza∏o si´, ˝e podczas po- mordowano. Po tej akcji Sowieci uznali, nych ofiar dokonanej tu zbrodni. Miejdró˝y odbywajàcej si´ w nieludzkich ˝e obóz jest ma∏o bezpieczny i wi´êniów sce to upami´tnione jest Pomnikiem
warunkach, trwajàcej miesiàc przeby- wywieziono do sta∏ych zak∏adów kar- Wi´êniów Obozu NKWD przy zbiegu
liÊmy ponad 3000 km jadàc przez nych takich jak: Rawicz i Wronki. Do ulic Marsa i P∏atnerskiej. Budowany
BrzeÊç - Moskw´ - Kazaƒ w okolice wywózki na Ural nie dosz∏o.
staraniem Sto∏ecznego Komitetu BudoSoÊwa i zamkni´to nas w ∏agrach ArGdy w∏adze komunistyczne w Polsce wy Pomnika i spo∏eczeƒstwa zosta∏ odchipelagu GU¸ag. Tak zamkni´ci we- uzna∏y, ˝e ujarzmienie narodu jest s∏oni´ty i poÊwi´cony 21 maja 1995 r.,
getowaliÊmy w tajdze blisko trzy lata, w dostatecznym stopniu dokonane - w 50. rocznic´ odbicia wi´êniów tego
pracujàc kator˝niczo w ch∏odzie i g∏o- dzi´ki utworzeniu wielotysi´cznego obozu.
dzie m.in. na tzw. „lesopowale” tzn. aparatu represji w postaci UB i stacjoKa˝dego roku pod pomnikiem w roczprzy wycinaniu drzew i ich wysy∏ce na nujàcych w Polsce licznych oddzia∏ów nic´ odjazdu transportem (25 marca)
obszar ZSRR. W czasie tej nieludzkiej NKWD i Armii Czerwonej - rozpocz´to i odbicia wi´êniów (21 maja) odbywajà
podró˝y zmar∏o 360 zes∏aƒców, którzy akcj´ repatriacji tych, którzy prze˝yli. si´ uroczystoÊci poÊwi´cone tym wydadowiezieni w tzw. „trupiarkach” zosta- Najwi´ksza grupa oko∏o 1000 osób wró- rzeniom.
li bezimiennie pochowani na „nieludz- ci∏a na prze∏omie paêdziernika i listoJAN ZALEWSKI
kiej ziemi”.
pada 1947 roku.
Wi´zieƒ obozu i deportowany na Ural
Fot. Zbigniew Ratyƒski
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Komitet Katyƒski
ul. Krakowskie PrzedmieÊcie 68
Warszawa

KATY¡

Warszawa, 13 kwietnia 2007 r.
Premier RP
Pan Jaros∏aw Kaczyƒski
W 64 rocznic´ ujawnienia najwi´kszej zbrodni ludobójstwa
dokonanej w II Êwiatowej na 22 tys. jeƒców polskich przez sowieckà tajnà policj´ NKWD na polecenie najwy˝szych w∏adz
komunistycznej Rosji przypominamy, ˝e ta zbrodnia w zamierzeniu jej sprawców mia∏a byç Êmiertelnym ciosem zadanym Polsce. Sowieci zamordowali bowiem politycznà i intelektualnà elit´ Rzeczypospolitej. W Katyniu, Miednoje,
Charkowie, Bykowni i Kuropatach sk∏adano do grobu Polsk´, b´dàcej symbolem armi´ wyczekiwanà przez stulecie zaborów i wymarzonà przez Józefa Pi∏sudskiego. Pami´ç o pomordowanych Moskwa i Zachód skaza∏y na zapomnienie.
Politycznà konsekwencjà ujawnienia zbrodni katyƒskiej by∏a
kolejna zdrada Zachodu. Przemilczenie Katynia przez aliantów dowodzi∏o, ˝e polskie normy moralne i polityczne nie
majà ju˝ sprzymierzeƒców. Chciano nas zmusiç do milczenia
a wiernoÊç towarzyszom walki pot´piono jako niedopuszczalne mieszanie si´ moralnoÊci do polityki. UÊwiadomiliÊmy sobie, ˝e nasze wartoÊci nie obchodzà ju˝ Êwiata, którego chcieliÊmy broniç i w którym tyle pok∏adaliÊmy nadziei. Przemilczano tak˝e sowiecko-niemieckà wspó∏prac´, która znalaz∏a
swoje apogeum w traktacie moskiewskim z 23 sierpnia 1939
r. Konsekwentnie przeprowadzony plan zag∏ady inteligencji
polskiej nie by∏ dzie∏em jednostek, grup czy te˝ t∏umów. Ten
mord by∏ dzie∏em paƒstwa sowieckiego, pope∏nionym z rozkazu jego najwy˝szych w∏adz. Z pogwa∏cenia humanitarnego
prawa wojny wynika mi´dzynarodowa odpowiedzialnoÊç
Zwiàzku Sowieckiego za ludobójstwo 21857 jeƒców polskich
wiosnà 1940 r. Ta odpowiedzialnoÊç nadal rodzi konkretne
konsekwencje spoczywajàce na Federacji Rosyjskiej, której
uchyliç nie mo˝e zmiana systemu ani tym bardziej zmiana
ekipy sprawujàcej w∏adz´.
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Panie Premierze,
zbrodnia katyƒska
wykracza poza ramy rodzinne, jest
zagadnieniem ogólnonarodowym
dlatego prosimy Pana Premiera o zwrócenie zwrócenie si´
w imieniu narodu
polskiego do w∏adz Federacji Rosyjskiej o uznanie zbrodni za ludobójstwo, o zwrot 22 tys. teczek personalnych, które w´drowa∏y za jeƒcami polskimi a˝ do koƒca czyli do grobu, o ujawnienie
nazwisk 2 tys. funkcjonariuszy NKWD którzy przygotowali i wykonali t´ zbrodni´ oraz o ujawnienie treÊci umorzenia Êledztwa
prowadzonego przez prokuratur´ rosyjskà, która ˝yjàcych
zbrodniarzy jak gen. mjr Piotr Soprunienko czy te˝ gen. Dymitr
Tokariew przes∏uchiwa∏a w charakterze Êwiadków. Ta kwalifikacja prawna to wyraz cynizmu, nikczemnoÊci i bezkarnoÊci Rosji.
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Nasza sprawa
- Katyƒ

KATY¡

Fot.: Mariusz Kubik

O Katyniu i „sprawie katyƒskiej”, z Janem Olszewskim, adwokatem, by∏ym premierem RP i obecnym doradcà Prezydenta RP Lecha Kaczyƒskiego rozmawia
Mariusz Kubik

Jan Olszewski

MARIUSZ KUBIK: - Jak Pan pozna∏ prawd´ o Katyniu?
JAN OLSZEWSKI: - Dowiedzia∏em
si´ o sprawie Katynia w momencie, kiedy wybuch∏a, w kwietniu 1943 roku,
z komunikatów ulicznych, niemieckich
„szczekaczek”. Ta pierwsza wiadomoÊç
nie wywo∏ywa∏a specjalnego wra˝enia,
bo êród∏o by∏o ma∏o wiarygodne, ale
par´ dni póêniej reakcja na t´ spraw´
naszego ówczesnego „sojusznika” potwierdzi∏y jej prawdziwoÊç. Warszawa
by∏a wtedy miastem obj´tym ca∏à siecià
konspiracji. Prasa podziemna, która
mia∏a ogromny odbiór, nada∏a tej informacji stosowny wyraz. Zatem, w Êwietle
reakcji strony sowieckiej na t´ wiadomoÊç nikt nie mia∏ ju˝ wàtpliwoÊci, ˝e to
sà rzeczywiÊci sprawcy tej zbrodni
- Jakie by∏y te pierwsze reakcje?
- Powiem szczerze: by∏a to wiadomoÊç
dramatyczna, robiàca ogromne wra˝enie, ale nie zaskakujàca. WiedzieliÊmy
wszyscy, co si´ dzia∏o za stosunkowo
bliskim w owym czasie w stosunku do
Warszawy kordonem granicznym. Kiedy po wybuchu wojny sowiecko-niemieckiej i w pierwszym jej okresie nap∏yn´li do stolicy ludzie z Wilna i Lwowa, by∏o wiadomo, co si´ tam dzia∏o.
Zaskoczenia nie by∏o.

XII

- Co w tych sprawach dociera∏o do
Pana po wojnie, w czasie praktyki adwokackiej i póêniejszej dzia∏alnoÊci
opozycyjnej?
- Spraw „katyƒskich” by∏o wÊród procesów o tzw. „szeptanki” sporo, chocia˝
sàdz´, ˝e nie wszystkie znajdowa∏y swój
wyraz w formalnych oskar˝eniach, czy
wyrokach. To by∏y zawsze sprawy, traktowane przez ZSRR (a wi´c i nasze
w∏adze) w sposób szczególny, co zresztà
by∏o oczywistym dowodem rzeczywistego sprawstwa. By∏o wiadomo, ˝e mo˝na
w sposób nieograniczony dyskutowaç
o zbrodniach niemieckich, nawet nie-

ki ze Spekulacjà - stworzona poza normalnym sadownictwem w 1947 r., kiedy
rozpocz´to „bitw´ o handel”. Walczàc
oficjalnie ze spekulacjà faktycznie przeprowadza∏a likwidacj´ prywatnej inicjatywy. W tym trybie nie trzeba by∏o ˝adnej rozprawy, cz´sto nie fatygowano nawet zainteresowanego, tylko orzekano
wyrok, nie dopuszczajàc do tego adwokatów. Wyroki wydawano w trybie administracyjnym, w sk∏adzie zbli˝onym
do s∏ynnych „trójek” w ZSRR skazujàc
na pobyt w obozie pracy do dwóch lat.
Mówi´ o tym dlatego, ˝e w ramach tej
procedury, po 1950 r. za∏atwiano rów-

prawdziwych bàdê przesadzonych, natomiast w tym jednym wypadku obowiàzywa∏a zasada zbrodni „ÊciÊle reglamentowanej” i mówieniu o niej by∏o
dopuszczalne tylko w oficjalnych, akceptowanych przez komunistyczne w∏adze wystàpieniach.
Je˝eli ktoÊ mówi∏ o tym inaczej ni˝
w wersji oficjalnej, by∏o to z regu∏y bardzo intensywnie Êcigane. W tych latach
istnia∏a tzw. Komisja Specjalna do Wal-

nie˝ sprawy polityczne, m. in. „szeptanki”. Znaczny ich procent dotyczy∏ s∏uchania Radia Wolna Europa i rozpowszechniania wiadomoÊci uwa˝anych
za szkodliwe dla ustroju. Wchodzi∏y
w to równie˝ sprawy Katynia.
Skàd moja znajomoÊç rzeczy? Ju˝
w latach 70-tych, ktoÊ z moich ówczesnych klientów pracowa∏ w spó∏dzielni
studenckiej, zajmujàcej si´ m. in. likwidowaniem dokumentacji, którà ró˝ne
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KATY¡
urz´dy przekazywa∏y do zniszczenia
(nie by∏o wówczas niszczarek, powszechnych obecnie w biurach).
W pewnym momencie trafi∏a do jego
ràk dokumentacja pozostawiona w∏aÊnie przez Komisj´ Specjalnà do Walki
ze Spekulacjà i Nadu˝yciami Gospodarczymi. Kilkadziesiàt orzeczeƒ wydawanych w tych sprawach przyniesiono
mi do obejrzenia. WÊród tych orzeczeƒ,
dotyczàcych tzw. „szeptanki”, by∏y te˝
sprawy dotyczàce rozpowszechniania
informacji uwa˝anych za szczególnie
szkodliwe - oskar˝ania Zwiàzku Sowieckiego o wymordowanie polskich
oficerów w Katyniu.
Moja praktyka adwokacka zacz´∏a si´
po 1960 roku, zatem w okresie specyficznej, komunistycznej praworzàdnoÊci. W tym czasie ju˝ spraw Katynia na
ogó∏ unikano. Ale pami´tam spraw´
oskar˝onego o mówienie prawdy o Katyniu studenta z KUL-u Tadeusza Mada∏y, którego obroƒcà by∏ - adwokat
W∏adys∏aw Si∏a - Nowicki.
- Z materia∏ów archiwalnych dawnego
Ministerstwa Bezpieczeƒstwa Publicznego wynika, ˝e propaganda PRL - u
i aparat Êcigania zataja∏y faktycznych
sprawców mordu katyƒskiego, stosujàc
jednoczeÊnie represje wobec osób starajàcych si´ powiedzieç prawd´ o Katyniu. Czy „k∏amstwo katyƒskie” mo˝na
oceniaç podobnie jak „k∏amstwo oÊwi´cimskie” i z jakimi konsekwencjami?
Czy Êledztwa przeciwko osobom skazanym w PRL-u za prawd´ o Katyniu, nie
powinny mieç miejsca „z urz´du”?
- Nie ukrywam, ˝e mam wàtpliwoÊci
co do poj´cia tzw. „k∏amstwa oÊwi´cimskiego”. Boj´ si´, ˝e wprowadzenie zasady Êcigania za wypowiadanie nawet
oczywiÊcie fa∏szywych opinii, czy sàdów,
stwarza sytuacj´, w której w momencie,
gdy odejdà Êwiadkowie wydarzeƒ, fakt
karania mo˝e budziç wàtpliwoÊci. Je˝eli to by∏a oczywista prawda, co do której
nie ma dyskusji, to dlaczego równoczeÊnie ci, którzy wyra˝ali wàtpliwoÊci, byli
zamykani do aresztu?
Ale je˝eli ju˝ istnieje i funkcjonuje taka instytucja prawna jak „k∏amstwo
oÊwi´cimskie”, to jeÊli nie chcemy traktowaç tego wybiórczo i stosowaç do
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analogicznych spraw takie same zasady
sprawiedliwoÊci, to analogia z k∏amstwem katyƒskim jest oczywista. Je˝eli
„k∏amstwo oÊwi´cimskie” jest symbolem zbrodni nazistowskich, to w moim
przekonaniu Katyƒ jest takim samym
symbolem zbrodni sowieckich. Nie ma
zatem ˝adnego uzasadnienia, by sprawy
te traktowaç zasadniczo odmiennie.
Ludzie bezprawnie Êcigani i przeÊladowani za mówienie prawdy o Katyniu
powinni uzyskaç zadoÊçuczynienie tak
jak wszyscy przeÊladowani w latach komunizmu. Ci ludzie korzystali z elementarnego prawa mówienia prawdy,
którego ˝aden re˝im nie mo˝e kogokolwiek pozbawiaç. Je˝eli ktoÊ w latach
1945-89 by∏ skazany za rozg∏aszanie
wiadomoÊci „na szkod´ paƒstwa”, ma
prawo ubiegaç si´ o rehabilitacj´.
W tych sprawach mieÊci si´ równie˝
mówienie o zbrodni katyƒskiej.
- Wynikiem dzia∏aƒ strony rosyjskiej,
bàdê ich braku by∏o podj´cie w∏asnego,
polskiego Êledztwa w sprawie katyƒskiej. Ku czemu, w wymiarze formalno-prawnym ono prowadzi? Co, po blisko
70 latach od tej zbrodni powinno byç
w nim najbardziej istotne?
- W∏adze Federacji Rosyjskiej postawi∏y na tej sprawie „szlaban”, pozostawiajàc jà na etapie kompletnego absurdu. Nie ma jeszcze w tej chwili oficjalnego wycofania si´ z wersji Gorbaczowsko
- Jelcynowskiej, ˝e Rosja uznaje Katyƒ
za zbrodni´ sowieckà. Nie kwestionuje
si´ materia∏ów przekazanych wówczas
polskiej stronie, ale równoczeÊnie zaprzecza si´ istotnej treÊci, tego, co z tych
dokumentów wynika. RzeczywiÊcie, zostali zabici, nie ˝yjà. Ale jakie to jest
przest´pstwo, skoro twierdzi si´ ju˝, ˝e
nie by∏o to ludobójstwo? To kompletny
absurd i tego strona polska przyjàç w ˝aden sposób nie mo˝e. Takie postawienie
tej sprawy przez stron´ rosyjskà jest na
przysz∏oÊç nie do utrzymania. W cywilizowanym Êwiecie zbrodnia tego rodzaju,
jeÊli nie stanowi ludobójstwa jest zbrodnià wojennà, pope∏nionà na internowanych oficerach, a zatem podlegajàcà
normom prawa mi´dzynarodowego. Powiedzieç, ˝e to nie ma nic wspólnego ze
zbrodnià wojennà - to absurd.

Przebicie si´ tej oczywistej prawdy do
opinii mi´dzynarodowej mo˝e byç tylko
o tyle trudne, ˝e niestety, ten sowiecki
proceder, jak wszyscy wiemy, znalaz∏
w pewnym sensie wspólników wÊród
najwa˝niejszych paƒstw koalicji antyhitlerowskich z lat II wojny Êwiatowej.
Ukaza∏ si´ w∏aÊnie IV tom „Dokumentów OÊwi´cimskich” pt.: „Echa Katynia” - dokumentacja tego, co w sprawie Katynia by∏o przedmiotem interwencji dyplomatycznych, publikacji
prasowych itd. Ta publikacja pokazuje,
jak dalece Anglicy i Amerykanie dali
si´ w pewien sposób wciàgnàç w zacieranie tej zbrodni. Jest zatem du˝o
„wspólników” w tej sprawie, którzy te˝
musieliby si´ uderzyç w pierÊ i powiedzieç: my te˝ jakoÊ w tym uczestniczyliÊmy. Wskazuje to na pewien k∏opot,
który jednak˝e tym bardziej zobowiàzuje stron´ polskà, by mo˝liwie szeroko t´
spraw´ nag∏aÊniaç. To ciàgle krwawiàca
rana II wojny Êwiatowej.
Trwa, po raz drugi prowadzone, polskie Êledztwo w sprawie Katynia, podj´te
teraz przez Instytut Pami´ci Narodowej.
Jednak, dopóki nie ma wspó∏pracy ze
strony rosyjskiej, dopóki nie ma dost´pu
do materia∏ów zakoƒczonego podobno
rosyjskiego Êledztwa, do archiwów strony
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mu∏à wprowadzenia sprawy Katynia pod
obrady jakiegoÊ mi´dzynarodowego trybuna∏u sprawiedliwoÊci, który by t´ luk´
w orzeczeniu norymberskim wype∏ni∏?
- Rosjanie przyj´li za Katyƒ odpowiedzialnoÊç politycznà, ale nie prawnà...
-...Dlatego obowiàzkiem po polskiej
stronie jest konsekwentne drà˝enie tej
sprawy. To mo˝e trwaç, nie ukrywam,
nawet bardzo d∏ugo, ale nie mo˝na z tego rezygnowaç.

Notatka szefa NKWD ZSRR ¸. Berii dla J. Stalina (marzec 1940 r.)

rosyjskiej - do tego czasu mo˝na zbieraç
materia∏y „z drugiej r´ki”, relacje ˝yjàcych jeszcze rodzin ofiar Katynia i innych
miejsc egzekucji polskich oficerów. Jest
to równie˝ materia∏ wa˝ny, choç poÊredni. Âledztwo takie powinno jednak dojÊç
w pewnym momencie do ustalenia, co zosta∏o zrobione, jakie prawno-karne znaczenie mia∏y te wydarzenia. Nie ma kogo
dziÊ ju˝ postawiç przed sàdem, ale jest pytanie, zwiàzane z tym, ˝e zbrodnia ta by∏a
przez Rosjan wprowadzona do aktu
oskar˝enia w procesie norymberskim. By∏a sklasyfikowana karnie w sposób w∏aÊciwy przez samych Rosjan i nierozstrzygni´ta. Wyrok w procesie norymberskim
jest dzisiaj jednym z wa˝nych podstaw
mi´dzynarodowego prawa karnego. Czy
nie powinno si´ zatem pomyÊleç nad for-
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- W jakim stopniu wp∏ywa to na obecny stan stosunków polsko-rosyjskich?
- Niewàtpliwie wp∏ywa. To strona rosyjska dyktuje tu polityk´.
Sprawa katyƒska jest jeszcze o tyle
dla niej trudna, ˝e wymaga∏a by generalnej rewizji stosunku obecnych w∏adz
Federacji Rosyjskiej do - krótko mówiàc - ca∏ego okresu istnienia Zwiàzku
Sowieckiego, ze szczególnym uwzgl´dnieniem zasz∏oÊci z okresu II wojny
Êwiatowej. Ostateczny udzia∏ w zwyci´stwie Rosjan w II wojnie Êwiatowej jest
w tej chwili wmontowany w rosyjskà
tradycj´, jest fundamentem dzisiejszego
rosyjskiego patriotyzmu, dumy z w∏asnej historii.
Przyj´cie „sprawy katyƒskiej” do wiadomoÊci jest w pewnym sensie podwa˝eniem ca∏ej linii budowania tej nowej
tradycji rosyjskiej, która zosta∏a przyj´ta przez Putina po roku 2000. Polityka
Jelcyna nie by∏a jeszcze tak jednoznaczna. W tej chwili istnieje dogmat, ˝e Rosja jest wielkim zwyci´zcà II wojny Êwiatowej, niezale˝nie od tego jaki by∏ jej
udzia∏ w wojnie w latach 1939-41 w sojuszu z III Rzeszà Hitlera.
- W jakim stopniu to, o czym mówiliÊmy, znajdowa∏o si´ wÊród spraw, którymi zajmowa∏ si´ Pan jako premier rzàdu?
- W tym okresie dosz∏o do podpisania
uk∏adu polsko - rosyjskiego, ostatniego
z uk∏adów „sàsiedzkich” zawieranych po
1989 roku. Uwa˝a∏em wtedy, ˝e jest
okazja, na co wskazywa∏y pewne gesty
ze strony prezydenta Borysa Jelcyna aby
sprawy polsko - rosyjskie uregulowaç
podobnie jak w przyj´tym wczeÊniej porozumieniu z Niemcami - próbowaç zamknàç ostatecznie historyczny rachu-

nek II wojny Êwiatowej. Ale w momencie, gdy próbowaliÊmy to poruszyç, zorientowaliÊmy si´, ˝e to mo˝e przeszkodziç podpisaniu uk∏adu i doprowadziç
do odsuni´cia go ad calendas graecas.
Prosz´ pami´taç, ˝e w tym momencie
by∏ inny podstawowy problem, który nale˝a∏o uregulowaç pilnie i w pierwszej
kolejnoÊci - wyprowadzanie wojsk rosyjskich z Polski. To si´ uda∏o i warto by∏o
zap∏aciç za to ka˝dà cen´, tak˝e odroczenia innych problemów na bli˝ej nieokreÊlonà przysz∏oÊç.
- Czy Katyƒ pozwala lepiej zrozumieç
komunizm i jego pozosta∏oÊci?
- Polakom z pewnoÊcià tak. Z punktu
widzenia zwyk∏ego Rosjanina mo˝e byç
problemem niezrozumia∏ym. Bo co
znaczy dla niego te dwadzieÊcia tysi´cy
polskich ofiar wÊród milionów wymordowanych wtedy ludzi? To jest kropla
w morzu. Jestem to w stanie zrozumieç.
Paradoks tkwi w tej chwili w oficjalnym stanowisku strony rosyjskiej.
Uznaje ona formalnie, ˝e bezzasadne
by∏y represje stosowane przez w∏adze
komunistyczne w ZSRR - nies∏usznie
zamordowano cara, inteligencj´ rosyjskà, miliony ch∏opów poddanych kolektywizacji. Ale sprawa zamordowania
iluÊ tam tysi´cy polskich oficerów jest
z tego myÊlenia wy∏àczona. Rodzinom
polskich ofiar odmawia si´ nawet tych
praw, które majà rodziny ludzi, którzy
w ramach terroru stalinowskiego zostali zamordowani jako ofiary systemu.
I tu tworzy si´ sytuacja paradoksalna
nie tylko z punktu widzenia rosyjskiego
rozumienia historii, ale i ewentualnych
zasad prawa. Dla kogoÊ, kto poj´cie
prawa wywodzi z tradycji prawa rzymskiego, nie jest to mo˝liwie do zrozumienia.
Warszawa, 13 kwietnia 2007 r.
Jan Olszewski (ur. 20 sierpnia 1930 r.
w Warszawie) - adwokat, publicysta, polityk,
harcerz Szarych Szeregów, obroƒca w procesach polskich opozycjonistów z lat PRL-u,
wspó∏za∏o˝yciel Polskiego Porozumienia Niepodleg∏oÊciowego. W latach 1991-1992 premier rzàdu Rzeczpospolitej Polski, póêniej
m.in. s´dzia Trybuna∏u Stanu. Obecnie doradca prezydenta RP Lecha Kaczyƒskiego.
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Pami´tam. Katyƒ 1940.
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Nowy projekt pod patronatem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Kazimierza Micha∏a Ujazdowskiego
oraz Narodowego Centrum Kultury
atyƒ jest jednym z cmentarzysk
Êwiata Êwiadczàcych o zbrod niach totalitaryzmu. Minister
Kultury i Dziedzictwa Narodowego Kazimierz Micha∏ Ujazdowski oraz Narodowe Centrum Kultury obj´li wspólnym
patronatem szereg projektów kulturalnych, spo∏ecznych i historycznych przybli˝ajàcych ten trudny i bolesny temat.
Na kampani´ spo∏ecznà sk∏adaç si´
b´dà spoty telewizyjne oraz akcja bilbordowa. W ramach projektu edukacyjnego powstanà, skierowane do nauczycieli, scenariusze lekcyjne, materia∏y
multimedialne oraz broszury dotyczàce
historii i kontekstu zbrodni katyƒskiej.
Nowy film Andrzeja Wajdy „Katyƒ” b´dzie dope∏nieniem projektów edukacyjnych oraz kampanii spo∏ecznej.
Cmentarz Katyƒski jest symbolem ludobójstwa pope∏nionego na oko∏o 15 000
polskich oficerów, rozstrzelanych wiosnà
1940 roku na rozkaz najwy˝szych w∏adz
radzieckich. Przeprowadzonà w tajemnicy zbrodni´ ujawniono w roku 1943, jed-
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nak do dzisiaj pozostaje ona przedmiotem przek∏amaƒ historycznych.
Narodowe Centrum Kultury pragnie
kszta∏towaç ÊwiadomoÊç historycznà
i obywatelskà, przypominaç o tym wa˝nym wydarzeniu w historii Polski,
sprzeciwiajàc si´ totalitaryzmowi.
Projekt edukacyjny zostanie zainaugurowany na poczàtku maja, natomiast

kampania spo∏eczna ruszy na prze∏omie
sierpnia i wrzeÊnia br. w g∏ównych miastach Polski.
Symbolem kampanii jest replika guzika z polskiego munduru oficerskiego,
odnalezionego w lesie katyƒskim.
KATARZYNA FLERA
(NCK)
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Allen Paul
- amerykaƒski poszukiwacz
prawdy o Katyniu
merykaƒskiego dziennikarza
i politologa Allena Paula pozna∏am w kwietniu 2003 r., gdy
wraz z ˝onà przyjecha∏ na promocj´ wydanej wówczas po raz pierwszy w Polsce
swojej ksià˝ki: „Katyƒ. Stalinowska masakra i tryumf prawdy”. Praca nad jej
t∏umaczeniem sprawi∏a mi wielkà satysfakcj´ - rzadko zdarza si´, by cudzoziemiec z takim przej´ciem stara∏ si´ wniknàç w nasze dramatyczne losy i by debiutant tak Êwietnie operowa∏ piórem.
Autor zrobi∏ na mnie wra˝enie typowego Amerykanina: dobroduszny, bezpoÊredni, rodzinny i ciekawy Êwiata. Na
promocj´ ksià˝ki zorganizowanà przez
Rad´ Ochrony Pami´ci Walk i M´czeƒstwa konferencj´ na temat zbrodni katyƒskiej przyjechali tak˝e ze Stanów
Zjednoczonych pp. Maria i Kazimierz
Rasiejowie oraz p. Ewa Hoffman-J´druch. To m.in. ich relacje pos∏u˝y∏y Paulowi do odtworzenia losów rodzin zamordowanych w ZSRR polskich oficeMaria Rasiej, córka kpt. Stanis∏arów. (M
wa Pawulskiego, zosta∏a wraz z matkà
i braçmi deportowana wiosnà 1940 r. ze
Lwowa do Kazachstanu. Podobny los
spotka∏ rodzin´ Ewy Hoffman-J´druch).
Co sprawi∏o, ˝e jowialny Amerykanin,
nie majàcy ˝adnych rodzinnych zwiàzków z Polskà, zajà∏ si´ jednà z najtragiczniejszych kart naszej historii? Dzi´ki
czemu uda∏o mu si´ tak Êwietnie opisaç
Êwiat Drugiej Rzeczypospolitej i jego katastrof´? Sam mówi∏ o tym tak: „Dowiedzia∏em si´ o tej sprawie podczas studiów w Bolonii w 1986 r. By∏em zdumiony, ˝e tak straszna zbrodnia jest zupe∏nie
nieznana na Zachodzie. Po powrocie do
Stanów odkry∏em, ˝e najbogatszy materia∏ êród∏owy mam w zasi´gu r´ki, w Bibliotece Kongresu w Waszyngtonie,
o kilka mil od mojego domu”.
Pracowa∏ nad ksià˝kà blisko 3 lata;
w Stanach Zjednoczonych ukaza∏a si´
dwukrotnie w kilkunastotysi´cznym na-

Fot. Mariusz Kubik

Ok∏adki I i II wydania ksià˝ki Allena Paula

Spotkanie z Allenem Paulem w Polskim PEN
Clubie - Warszawa, kwiecieƒ 2006 r.
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Fot. Mariusz Kubik

A

Allen Paul w Warszawie (kwiecieƒ 2006 r.)

k∏adzie. W 2006 r. wysz∏o tak˝e jej
wznowienie w Polsce. Na zaproszenie
wydawcy - „Âwiata Ksià˝ki” - autor ponownie przyjecha∏ do Warszawy. Rozmawia∏ wówczas m.in. z Andrzejem
Wajdà, który stwierdzi∏, ˝e niektóre
sceny z ksià˝ki Paula a˝ si´ proszà o sfilmowanie. W prasie pojawi∏o si´ wiele
entuzjastycznych recenzji i omówieƒ,
a tytu∏, mimo ponurej tematyki, znalaz∏
si´ nawet na liÊcie bestsellerów „Rzeczypospolitej” (6-7 maja 2006).
Allen Paul na spotkaniu autorskim
w Polskim Pen Clubie wyrazi∏ zdumienie, ˝e Polska - sojusznik Stanów Zjednoczonych - tak niewiele robi na arenie
mi´dzynarodowej, by przeciwstawiç si´
stanowisku rosyjskiej prokuratury, która
po czternastoletnim Êledztwie nie uzna∏a zbrodni w Katyniu za ludobójstwo.
W Êwietle prawa mi´dzynarodowego taka zbrodnia nie ulega przedawnieniu.
Strona polska nie otrzyma∏a nawet pisemnego uzasadnienia tego wyroku.
Walka o prawd´ o Katyniu, w której
ksià˝ka Paula odegra∏a i odgrywa istotnà rol´, nie zosta∏a jak widaç jeszcze
wygrana.
ZOFIA KUNERT
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Karabin zamieni∏ na pióro
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OpowieÊç
o Januszu K. Zawodnym
1962 r. presti˝owe wydawnictwo uniwersytetu Notre Dame Indiana wyda∏o ksià˝k´
profesora Zawodnego pt. „Death in the
Forest: The Story of the Katyƒ Forest
Massacre”. Nast´pne wydania ksià˝ki
w j´zyku angielskim ukaza∏y si´ w latach
1965, 1972 i 1980 r. W 1971 r monografi´ wyda∏a londyƒska oficyna Macmillan`a, w 1988 r nowojorskie wydawnictwo Hippocrene Books. Praca doczeka∏a si´ te˝ wydaƒ w j´zykach w´gierskim,
niemieckim, francuskim (1971), w∏oskim, norweskim a nawet... japoƒskim.
W prasie amerykaƒskiej i Europy Zachodniej ukaza∏o si´ wiele omówieƒ i recenzji ksià˝ki. O tonie opinii Êwiadczà
przytoczone we fragmentach wypowiedzi: „Praca autora zas∏uguje na nagrod´,
podziw. Prezentuje z powÊciàgliwoÊcià
i równowagà wnioski. Zawodny pisze
z powÊciàgliwoÊcià i nie pozwala sobie na
emocje”- „The New York Times”, „Znakomita praca naukowa”- „Foreign Affaires”; „Arcydzie∏o”- „The American Behavioral Scientist”, „Praca naukowa zrobiona ze znawstwem i bez emocji” „Current History”, „Nowe, niewiarygodne szczegó∏y” - „The American Historical Rewiew”, „Bazujàce na wyczerpujàcych badaniach... Zawodny u˝y∏ najlepszych metod historycznej rekonstrukcji” Library Journal, „Kompletne studium...
rzuca wa˝ne Êwiat∏o na problem i dowodzi winy”- „The Annales the American
Academy of Political and Social Science”, „Âwietnie udokumentowana ksià˝ka. dok∏adna analiza, materia∏y zebrane
ze znajomoÊcià tematu” - „Journal of International Affairs”, „Ksià˝ka przedstawia ca∏à histori´ z godnà podziwu przejrzystoÊcià i oszcz´dnoÊcià j´zyka i szczegó∏owà dokumentacj´” Za „British Reviews” (1971) - „The Sunday Times”,
„Prof. Zawodny wyjaÊnia prawd´ w swojej ksià˝ce”- „The Times”, „Sà tu najbardziej sumienne i wywa˝one badania dowodów”- „New Statesman”, „Âwiadectwa bardzo trzeêwo zebrane i stonowane” - „The Listener”, „Znaczàco wywa-
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˝ona i obiektywna praca naukowa, praca
pionierska” - „The Economist”, „Znakomita” - Reading Chronicle, „Rzeczowa”
- The Observer, „Przez swojà wartoÊç intelektualnà i precyzj´ faktograficznà klasyka gatunku”- „Le Monde” (1980)
Inne opinie odnotowano w stu trzydziestu dwóch, pochodzàcych z ró˝nych krajów publikacjach. Wszystkie sà korzystne
i wyra˝ajà uznanie dla autora. Wydawcy
udost´pnionych przez stron´ rosyjskà dokumentów katyƒskich ocenili prac´ Profesora jako prze∏omowà, otwierajàcà
mo˝liwoÊç badaƒ z tego zakresu przez historyków spoza Êrodowisk polskich.
Dopiero w 1989 r. praca prof. Zawodnego ukaza∏a si´ w kraju. Przek∏ad polski powsta∏ dzi´ki staraniom Piotra Jegliƒskiego, który kierowa∏ paryskà oficynà drugoobiegowego, niezale˝nego
pisma katolików „Spotkania”. Przedruku krajowego dokona∏o Wydawnictwo
Towarzystwa Naukowego Katolickiego
Uniwersytetu Lubelskiego i kilka oficyn
podziemnych. Zawodny by∏ te˝ konsultantem i uczestnikiem dokumentalnego
filmu Witolda Zadrowskiego o Katyniu,
emitowanego wielokrotnie w TVP
w czasie solidarnoÊciowej odwil˝y.
RzetelnoÊç badaƒ profesora Zawodnego zosta∏a potwierdzona przez ujawnione w 1990 r. dokumenty sowieckie. Obna˝y∏ Zawodny dwulicowoÊç w∏adz
alianckich, zw∏aszcza dzia∏ania Roosevelta i Churchilla majàce na celu zatuszowanie prawdy. Rzàdy USA i Wielkiej
Brytanii wyrazi∏y zgod´ na odegranie farsy przed Mi´dzynarodowym Trybuna∏em
w Norymberdze, gdzie mordercy - Rosjanie próbowali obcià˝yç winà za mord
„katyƒski” swych by∏ych sojuszników-Niemców. Machiavelistyczna postawa
rzàdów alianckich pozostawa∏a w jaskrawej sprzecznoÊci z zasadami Karty Atlantyckiej stawiajàc narody Europy Ârodkowo-Wschodniej, w tym Polaków, na z góry straconych pozycjach. Szczególnie cynicznym politykiem okaza∏ si´ prezydent
Roosevelt, co potwierdzi∏ by∏y dyplomata
amerykaƒski, prof. George F. Kennan.

Na s∏u˝bie w Cingoli (W∏ochy, 1946 r.), 12 Pu∏k
U∏anów Podolskich (pancerny), II Korpus
gen. W. Andersa, VIII Armia Brytyjska

Ze studentkà (Kalifornia, USA, 1980 r.)

Ukoronowaniem polityki prezydenta
USA by∏o oÊwiadczenie, jakie z∏o˝y∏ on
7 lutego 1945 r w Ja∏cie wobec Churchilla i Stalina: „Mnie [polskie] granice nie
obchodzà. Nie obchodzi mnie te˝ kwestia kontynuacji [polskiego] rzàdu na
emigracji. Faktycznie to od 1939 roku nie
by∏o ˝adnego polskiego rzàdu [...] Odrzucam koncepcj´ kontynuacji [polskiego
rzàdu na emigracji]”.
W samych Stanach Zjednoczonych
utajniono wszelkie dokumenty zwiàzane z tà sprawà. Roosevelt zabroni∏
ujawnienia raportu Êwiadka ekshumacji
katyƒskiej z 1943 r. podpu∏kownika
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Z synem (Kalifornia, USA 1977 r.)

Johna von Vliet’a. Dokumentu tego nie
tylko ˝e nie ujawniono Specjalnej Komisji Kongresu USA, ale oÊwiadczano,
˝e fizycznie „zaginà∏”. Tylko dzi´ki wywiadowi, jakiego w 1988 Van Vliet
udzieli∏ Zawodnemu wiemy, jak wa˝ki
by∏ ten raport.
Warto zwróciç uwag´ na daty dotychczas przytoczone. Pierwszà naukowà
rozpraw´ na temat Katynia Janusz Zawodny napisa∏ w 1951 r. W polskiej wersji „Katynia” z 1989 r. znalaz∏o si´ wiele
dokumentów, jakich nie by∏o w pracy
z 1962. Autor nie poprzesta∏ zatem na
swoich ustaleniach z lat szeÊçdziesiàtych,
z ˝elaznà konsekwencjà poszerza∏ swà
baz´ êród∏owà, zwi´ksza∏ obszar badawczy, stawia∏ nowe pytania i tezy szukajàc
na nie odpowiedzi. Dzi´ki temu „twórczemu niepokojowi” mo˝na rzec, i˝
ksià˝ka o Katyniu by∏a „in statu nascen-

W Oxfordzie, 1968 r.
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di” w latach 1951-1989. W∏aÊnie w 1989
r rzàd sowiecki oficjalnie przyzna∏ si´ do
pope∏nienia zbrodni katyƒskiej. Prawda
t∏umiona, oÊmieszana, a nawet mordowana (osoby, które z nià si´ zetkn´∏y
bàdê o nià si´ upomnia∏y - zgin´∏y) zwyci´˝y∏a. Du˝a w tym zas∏uga Janusza Zawodnego, który przez blisko 40 lat prowadzi∏ walk´ o prawd´, walk´ z amnezjà,
która ogarn´∏a powojenny Êwiat.
Janusz Kazimierz Zawodny dzieciƒstwo i m∏odoÊç sp´dzi∏ w Warszawie.
Urodzi∏ si´ 11 grudnia 1921 r. w robotniczej rodzinie z ojca Kazimierza i matki
Wandy z Pukków. Do szko∏y powszechniej chodzi∏ w Raszynie i w Warszawie.
Po ukoƒczeniu szko∏y zawodowej zosta∏
praktykantem na Wydziale Mechanicznym w Zak∏adach Amunicyjnych „Pocisk” przy ul. Miƒskiej 25. W 1939 r.
zg∏osi∏ si´ na ochotnika do wojska. Jako
cz∏onek Zwiàzku Strzeleckiego zosta∏
wcielony do 1 kompanii (dowódca kpt.
Bratkowski) III baonu (kpt. Micha∏ Gutowski) Obrony Narodowej przy 36 pp
Legii Akademickiej. Koncentracja kompanii Zwiàzku Strzeleckiego, do której
wcielono Zawodnego, nastàpi∏a 7 wrzeÊnia w Garwolinie. Dnia 14 wrzeÊnia Zawodny otrzyma∏ przydzia∏ do kolumny
samochodowej DOK I. Cztery dni póêniej, podczas pobytu w Che∏mie, podczas bombardowania miasta przez
Niemców, dozna∏ kontuzji od bomby lotniczej; cz´Êciowo utraci∏ s∏uch. 24 wrzeÊnia 1939 r wraz z innymi ˝o∏nierzami
i oficerami zgrupowanymi we W∏odzimierzu Wo∏yƒskim dosta∏ si´ do sowieckiej niewoli, z której uciek∏.
Po przedarciu si´ przez granic´ i dotarciu do Warszawy wstàpi∏ do Zwiàzku
Walki Zbrojnej. Ucz´szcza∏ na tajne
komplety do gimnazjum im. Tadeusza
Reytana, które zakoƒczy∏ egzaminem
maturalnym w 1943 r. Nast´pnie podjà∏
studia na Wydziale Prawa Tajnego Uniwersytetu Ziem Zachodnich w Warszawie, ale musia∏ je przerwaç, zagro˝ony
aresztowaniem przez Gestapo.
W 1941 r. otrzyma∏ przydzia∏ s∏u˝bowy do
Kompanii Szturmowej ckm rejon Mokotów, pod dowództwem ppor. „Prawdzica” Jerzego Szaniawskiego. Z okazji Âwi´ta
Niepodleg∏oÊci w 1942 r. awansowany zosta∏ do stopnia starszego strzelca. Po ukoƒ-

czeniu siedmiomiesi´cznego kursu Szko∏y
Podoficerskiej z wynikiem dobrym otrzyma∏ stopieƒ kaprala z cenzusem (X 1943),
zaÊ po ukoƒczeniu Szko∏y Podchorà˝ych
Piechoty z wynikiem bardzo dobrym rozkazem KG nr 10 z dn. 3 maja 1944 r awansowany zosta∏ do stopnia kaprala podchorà˝ego z przydzia∏em do 5 kompanii „Kmity”
F. W∏odarczyka, baonu „¸ukasiƒski”, mjra
„Sienkiewicza” - Rudnickiego. Od maja do
sierpnia 1944 r., ze wzgl´dów bezpieczeƒstwa, z rozkazu dowódcy baonu pe∏ni∏
funkcj´ instruktora Kursów Ni˝szego Dowodzenia w obwodzie radzymiƒskim
(kryptonim „Rajski Ptak”).
W Powstaniu Warszawskim Zawodny
(„MiÊ”) walczy∏ w szeregach batalionu
„¸ukasiƒski” na Starym MieÊcie
i w ÂródmieÊciu. 2 sierpnia zosta∏ ranny
przy zdobywaniu nieprzyjacielskiego
bunkra przy wejÊciu do getta na rogu
ul. Leszno i ˚elaznej. Po ucieczce ze
szpitala Maltaƒskiego zameldowa∏ si´
na Starym MieÊcie u dowódcy Zgrupowania „Sosna” i zosta∏ mianowany zast´pcà dowódcy plutonu. Straty plutonu
Zawodnego podczas walk na Starówce
si´ga∏y 60-70 % stanu. W trakcie walk,
24 sierpnia 1944 r. otrzyma∏ awans na
podporucznika, ze swym batalionem
os∏ania∏ „w∏az ˝ycia” przy pl. Krasiƒskich, przez który schodzi∏y do kana∏ów
jednostki AK opuszczajàc Starówk´,
w drodze do ÂródmieÊcia. W myÊl rozkazu gen. „Bora” Komorowskiego o kapitulacji Warszawy z 5 pa˝dziernika
1944 r., na czele swego oddzia∏u poszed∏
do niewoli. Ze wzgl´dów bezpieczeƒstwa (by∏ poszukiwany przez Gestapo)
u˝ywa∏ wówczas nazwiska „Turczyk”.
W czasie wojny straci∏ Zawodny pi´cioro cz∏onków rodziny, a matka Janina
i siostra Barbara Zawodna-Przybylska
12 sierpnia 1944 r zosta∏y wywiezione do
OÊwi´cimia. Za bohaterstwo wykazane
w walkach zosta∏ odznaczony „Krzy˝em
Walecznych” i (osobiÊcie przez „Bora”
Komorowskiego) Krzy˝em VM V klasy.
W paêdzierniku 1944 r Zawodny trafi∏
do Murnau a stàd do Oflagu VII A,
w którym przebywa∏ do maja 1945 r. Po
wyzwoleniu w czerwcu 1945 r wstàpi∏ do
12 pu∏ku U∏anów Podolskich, II Korpusu gen. W∏adys∏awa Andersa. W l. 19451948 pe∏ni∏ funkcj´ dowódcy plutonu
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ci´˝kich samochodów pancernych. Próbowa∏ kontynuowaç studia prawnicze na
uniwersytecie w Rzymie, ale przerwa∏
zdobywanie wiedzy ze wzgl´du na s∏abà
znajomoÊç j´zyka w∏oskiego. Doceniajàc
wag´ nauki zach´ca∏ m∏odych kolegów,
aby si´ kszta∏cili. Powsta∏e wówczas wi´zi przyjaêni, m.in. z prof. Zbigniewem
Kruszewskim, przetrwa∏y do dzisiaj.
Demobilizacja wojsk polskich zasta∏a
Zawodnego w Wielkiej Brytanii, tam˝e
ukoƒczy∏ roczny kurs London School of
Foreign Trade.
W 1948 r. wyemigrowa∏ do USA. Korzystajàc z funduszy przyznanych na rzecz
˝o∏nierzy - studentów podjà∏ nauk´ na
Wydziale Nauk Politycznych na Uniwersytecie Iowa City. Dorabia∏ jako niewykwalifikowany pracownik na farmach. Na seminarium prof. Vernona Van
Dyk`a napisa∏ prac´ „O odpowiedzialnoÊci za zbrodni´ katyƒskà”. Dysertacj´
doktorskà pt. „Grievance Procedures in
Soviet Factories” obroni∏ w 1955 r. na
Uniwersytecie Stanforda. W tym te˝ roku
otrzyma∏ obywatelstwo USA. Prowadzi∏
te˝ rozleg∏à kwerend´, poszerza∏ baz´
êród∏owà swej pierwszej pracy. Owocem
poczynaƒ z lat 1956-1959 by∏o powstanie
wspomnianej pracy o Katyniu pt. „Death
in the Forest” W latach 1962-1963 pe∏ni∏
funkcj´ „Associate Profesor”, a w latach
1963-1965 profesora nauk politycznych
na Uniwersytecie w Waszyngtonie w St.
Louis. Wówczas to mia∏ swój wk∏ad w wydanie „Przewodnika do studiów nad stosunkami mi´dzynarodowymi” (1967).
Przez 10 lat (1965-1975) wyk∏ada∏ jako
profesor stosunki mi´dzynarodowe na
Uniwersytecie Pensylwanii w Filadelfii.
Sta∏ si´ prof. Zawodny w USA niekwestionowanym autorytetem w dziedzinie
badaƒ nad konfliktami spo∏ecznymi. Na
˝yczenie Amerykaƒskiej Akademii Nauk powierzono mu zredagowanie tomu
rocznika poÊwi´conego problematyce
niekonwencjonalnej wojny. Od roku
1975, do okresu przejÊcia na emerytur´
(1982) kierowa∏ Zawodny katedrà stosunków mi´dzynarodowych w Claremont Graduate School i Pomona College. Tam te˝ pe∏ni∏ funkcj´ dziekana.
Owocem dociekaƒ naukowych z tego
okresu by∏a m. in. praca: „Nothing But
Honour. Story of the Uprising of War-
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saw 1944” (Tylko honor. Historia Powstania Warszawskiego). Ksià˝k´ t´ wydano w Warszawie w zmienionej wersji
pt. „Powstanie Warszawskie w walce
i dyplomacji”. Jej dope∏nieniem by∏a
praca: „Uczestnicy i Êwiadkowie Powstania Warszawskiego” Praca o powstaniu zosta∏a równie ciep∏o przyj´ta,
jak praca o Katyniu.
Na gruncie amerykaƒskim prof. Zawodny zas∏ynà∏ dzi´ki wprowadzeniu
do nauk politycznych i stosunków mi´dzynarodowych metod interdyscyplinarnych. Jego pozycj´, jako specjalisty
w tej dziedzinie ugruntowa∏a praca pt.:
„Man and International Relations:
Contributions of the Social Sciencies to
the Study of Conflicts and integration.
T. 1 Conflikt, T. 2: Integration”. Ta sama
oficyna wydawnicza „Chandler Publising Company” wyda∏a innà, choç obj´toÊciowo du˝o mniejszà pozycj´ Zawodnego, pt.: „Guide to the Study of
International Relations”.
Publikacje Profesora zamieszcza∏y ponadto: „International Encyklopedia of
Social Scientis”; „Industrial and Labor
Relations Review”; „Sowiet Studies”
(Anglia), „The Minesota Review”, „International Journal”, „Political Research; Organization and Design”.
Wa˝ne miejsce w poczynaniach naukowych Zawodnego lat 60 i 70-tych zajmuje problematyka dzia∏aƒ niekonwencjonalnych i terroryzmu. W 1965 r Zawodny zosta∏ poproszony o napisanie artyku∏u do ksià˝ki pt.: „Problems of National Strategy”. Wystarczy wspomnieç,
i˝ jego nazwisko figuruje wÊród takich
autorów jak: Henry A. Kissinger (redaktor tomu), John F. Kennedy, James R.
Schlesinger, Dean Rusk (wspó∏autorzy).
O uznaniu pozycji profesora Zawodnego w USA Êwiadczy fakt, i˝ w latach
1979-1984, w okresie sprawowania w∏adzy przez prezydentów: Jimmy’ego Cartera i Ronalda Reagana by∏ konsultantem Rady Bezpieczeƒstwa Narodowego.
Profesor pozosta∏ ˝o∏nierzem wiernym przysi´dze. Karabin zamieni∏ na
pióro i od 1948 r. walczy o prawd´.
W tej niezwyk∏ej wojnie o pami´ç, walka
o Katyƒ zaj´∏a miejsce szczególne. Jest
to te˝ walka o normy etyczne w polityce.
Zgromadzonà przez lata dokumentacj´

Autor w czasie Powstania Warszawskiego, jako podporucznik „MiÊ”

ZaÊwiadczenie o odznaczeniu Krzy˝em “Virtuti Militari”

sprawy katyƒskiej, którà ze wzgl´dów
bezpieczeƒstwa przechowywa∏ rozproszonà wÊród przyjació∏ w USA, przekaza∏ w 2000 r. Archiwum Akt Nowych
w Warszawie.
TADEUSZ KRAWCZAK
Dr Tadeusz Krawczak (ur. 1950), historyk,
by∏y dyrektor Archiwum Akt Nowych, pracownik Naczelnej Dyrekcji Archiwów Paƒstwowych. Zajmuje si´ historià KoÊcio∏a, historià Polski XIX-XX w., oraz historià wojskowoÊci.
Fotografie pochodzà z archiwum Janusza
K. Zawodnego, opublikowane w ksià˝ce pt.:
„Motyl na Êniegu” (Wyd. ASKON, Warszawa
2004 r.)
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Niez∏omny Or´downik

Sprawy Katyƒskiej
siàdz pra∏at Zdzis∏aw Peszkowski urodzi∏ si´ 23 sierpnia 1918
r. w Sanoku. Tam te˝ ukoƒczy∏
gimnazjum i liceum a nast´pnie podjà∏
nauk´ w Szkole Podchorà˝ych Kawalerii w Grudziàdzu. W 1939 roku bra∏
udzia∏ w Kampanii WrzeÊniowej, gdzie
dowodzi∏ plutonem 20 Pu∏ku U∏anów.
Po agresji Armii Radzieckiej na Polsk´
wraz z towarzyszami broni trafi∏ do wi´zienia w Kozielsku, gdzie cudem zosta∏
ocalony od Êmierci. Po zawarciu porozumienia Sikorski - Majski przeszed∏
szlak wojenny w armii pod dowództwem gen. W∏adys∏awa Andersa od Rosji przez Bliski Wschód do W∏och i Anglii, dowodzàc kompanià w 1 Pu∏ku
U∏anów Krechowieckich.
Po wojnie studiowa∏ m.in. w Oxfordzie i Polskim Seminarium Duchownym w Orchard Lake. W roku 1954 zosta∏ wyÊwi´cony na kap∏ana i rozpoczà∏
prac´ wyk∏adowcy teologii pastoralnej
i literatury polskiej w Seminarium
Âwi´tego Cyryla i Metodego oraz w St.
Mary’s College. Od 1970 jest pra∏atem
domowym Jego ÂwiàtobliwoÊci.
W 1989 roku ksiàdz pra∏at Peszkowski wróci∏ do Polski pe∏niàc m. in. funkcj´ kapelana Rodzin Katyƒskich i Pomordowanych na Wschodzie oraz prezesa Fundacji „Golgota Wschodu”. Jest
tak˝e wspó∏za∏o˝ycielem Komitetu Dobrego Imienia Polski.
Pra∏at Peszkowski jest autorem wielu
modlitewników, ksià˝ek i publikacji z zakresu teologii i historii. W swojej pracy
duszpasterskiej otacza∏ opiekà Êrodowi-

K

Ks. Zdzis∏aw Peszkowski

ska m∏odzie˝y
i Polonii zagranicznej.
Od m∏odoÊci
by∏ mocno zwiàzany ze Zwiàzkiem Harcerstwa
Polskiego najpierw jako harcmistrz i wychowawca, nast´pnie Wizerunek Matki Boskiej
autor licznych pu- Katyƒskiej
blikacji o wychowaniu harcerskim a tak˝e
Naczelny Kapelan ZHP poza granicami
kraju.
W styczniu 2007 roku Sejm Rzeczypospolitej Polskiej zg∏osi∏ kandydatur´
Ksi´dza Pra∏ata Zdzis∏awa Peszkowskiego do Pokojowej Nagrody Nobla.
Jak stwierdza uchwa∏a Sejmu: „Ksiàdz
Pra∏at Peszkowski przez lata prowadzi∏
w Polsce i na forum mi´dzynarodowym
niezwykle owocnà akcj´ na rzecz zachowania pami´ci i uÊwiadomienia opinii
mi´dzynarodowej faktu zbrodni katyƒskiej, jako bezprecedensowego mordu pope∏nionego przez Zwiàzek Sowiecki na internowanych polskich oficerach (...). JednoczeÊnie Ksiàdz Pra∏at - by∏y wi´zieƒ sowiecki i niedosz∏a ofiara Katynia od lat
dzia∏a w duchu przebaczenia i pojednania
polsko-rosyjskiego (...). Moralnym obowiàzkiem rodziny ludzkiej jest pami´taç
o ka˝dej ofierze niesprawiedliwoÊci,
o ka˝dym niewinnym cierpieniu. Ksiàdz
Pra∏at Peszkowski wype∏nia ten obowiàzek ca∏ym swoim ˝yciem. ”
Opr. Sz.˚.

Wizyta Borysa Jelcyna (1931-2007) w Warszawie

Rodzina Katyƒska w Czechach
towarzyszenie Rodzina Katyƒska” w Republice Czeskiej
dzia∏a na terenie Ziemi Cieszyƒskiej od 9 marca 2001 r.. Zrzesza
rodziny i krewnych jeƒców polskich pomordowanych na terenie ZSRR, urodzonych bàdê zamieszka∏ych na terytorium Republiki Czeskiej. W chwili
obecnej liczy oko∏o 55 cz∏onków.
Wspó∏pracuje z oddzia∏em Rodziny Ka-
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tyƒskiej w Katowicach. Siedzib´ ma
w Czeskim Cieszynie.
Prezesem stowarzyszenia jest in˝. Józef Pilich. Sukcesem Stowarzyszenia
by∏o zainteresowanie telewizji czeskiej
sprawà Katynia i losem rodzin pomordowanych, które zamieszkujà na terenie Âlàska Cieszyƒskiego. Telewizja
w Ostrawie nakr´ci∏a w 2006 r. film dokumentalny „Zbrodnia zwana Katyƒ”.

Konsultantem naukowym by∏ doc. Mieczys∏aw Borek z Uniwersytetu w Opawie. Film prezentowany by∏ w drugim,
ogólnopolskim programie TV czeskiej
11 stycznia 2007 r. w godzinach najlepszej oglàdalnoÊci.
ANNA OLSZEWSKA
Kierownik Konsulatu Generalnego RP
w Ostrawie
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Wyró˝nienie dla bohaterskiej Romki

Aby innych uratowaç...
nie ju˝ nie zale˝a∏o na
przetrwaniu, tylko aby
innych uratowaç” - mówi
w rozmowach z dziennikarzami Alfreda
Markowska - bohaterska Romka, która
w czasie II wojny Êwiatowej uratowa∏a
˝ycie kilkudziesi´ciorgu dzieciom pochodzenia romskiego i ˝ydowskiego.
W paêdzierniku ub. roku Prezydent
Rzeczypospolitej Polskiej Lech Kaczyƒski nada∏ jej za bohaterstwo i niezwyk∏à
odwag´, za szczególne zas∏ugi w ratowaniu ˝ycia ludzkiego, Krzy˝ Komandorski
z Gwiazdà Orderu Odrodzenia Polski.
W czasie uroczystoÊci powiedzia∏ m.in.:
„To odznaczenie jest odznaczeniem
za wartoÊci najwy˝sze, za ratowanie
ludzkiego ˝ycia w warunkach piek∏a, jakie naszemu krajowi uczyni∏a, zgotowa∏a Trzecia Rzesza, hitlerowski nazizm.
Pani ratowa∏a ˝ycie obywateli naszego
kraju, Polski, dwóch narodowoÊci: narodu
romskiego, który od wieków zamieszkuje
naszà ziemi´, ale tak˝e narodu ˝ydowskiego. Te dwie narodowoÊci by∏y wtedy zagro˝one szczególnie. Zapad∏ na nie wyrok: zlikwidowaç. Mia∏y przestaç istnieç,
ale nie przestaç istnieç w ten sposób, ˝e
nie pozwala si´ im zak∏adaç rodzin, rodziç
dzieci, przechodziç z jednego pokolenia
w drugie, tak, jak to na tym Êwiecie jest.
Mia∏y przestaç istnieç w inny zupe∏nie
sposób - po prostu ˚ydzi i Romowie mieli zostaç po kolei wymordowani i, niestety,
w niema∏ym stopniu tak si´ sta∏o. Powiem
wi´cej: w wielkim stopniu tak si´ sta∏o. Je˝eli nie dotkn´∏o to wszystkich, je˝eli dziÊ
istnieje naród ˝ydowski, w tym wielu ˚ydów pochodzàcych z naszego kraju, a tak˝e pewna iloÊç Polaków ˝ydowskiego pochodzenia, którzy dziÊ w Polsce mieszkajà; je˝eli istnieje naród romski i znaczna
jego cz´Êç, choç nie taka jak na S∏owacji
czy na W´grzech, zamieszkuje w Polsce,
to dlatego, ˝e byli tacy ludzie, jak Pani.
I takim ludziom jak Pani w∏aÊnie nale˝y
si´ szacunek, podziw”. [...]
Podsekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta Ewa Junczyk-Ziomecka zwracajàc si´ do zebranych podkreÊli∏a ogromnà wag´ wydarzenia, w którym, dzi´ki
bohaterskiej postawie i odwadze Pani
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Alfredy Markowskiej, spotka∏y si´ dwie
spo∏ecznoÊci: romska oraz ˝ydowska. Pani Minister przypomnia∏a, ˝e w czasie II
wojny Êwiatowej Pani Markowska, b´dàc
sama dzieckiem, wyszukiwa∏a wÊród zamordowanych ˝ywe osoby, dajàc przyk∏ad odwagi i poÊwi´cenia. Uratowa∏a
w ten sposób pi´çdziesi´cioro dzieci.
Osoby, którym ocali∏a ˝ycie, sà czàstkà
jej ogromnej rodziny, mówiàcej wieloma
j´zykami i rozsianej po ca∏ym Êwiecie.
W imieniu Alfredy Markowskiej Prezydentowi podzi´kowa∏ Roman Choj-

nacki. Zwróci∏ on uwag´ na fakt, ˝e jest
to pierwszy przypadek w dziejach Polski, kiedy najwy˝szy rangà przedstawiciel narodu przyzna∏ tak wysokie wyró˝nienie kobiecie romskiego pochodzenia, a przy tym obywatelce Polski. Alfreda Markowska ca∏ym swoim pi´knym
˝yciem w latach okupacji i zag∏ady dokona∏a cudów odwagi. Uratowa∏a od
Êmierci z ràk hitlerowskich dziesiàtki
dzieci romskich i ˝ydowskich, nara˝ajàc
swoje w∏asne ˝ycie ka˝dego dnia. Alfreda Markowska jest Romkà, a przy tym
polskà patriotkà - i podkreÊla stale, ˝e
ma tylko jednà Ojczyzn´ - Polsk´. Wypowiadajàc si´ w imieniu Odznaczonej,
Roman Chojnacki podkreÊli∏, ˝e Polska
jest wspólnà Ojczyznà Polaków, Romów
i ˚ydów. Dzisiaj mo˝emy byç dumni
i wdzi´czni naszym Rodakom, takim jak

Alfreda Markowska, za ich bohaterskà
odwag´, m´stwo, za ca∏y trud i poÊwi´cenie jakie ofiarowali ludziom.
Stanis∏aw Stankiewicz , Prezydent
Âwiatowego Zwiàzku Romów, podzi´kowa∏ minister Ewie Junczyk-Ziomeckiej za uroczystoÊç i spotkanie, przekazujàc na jej r´ce symbolicznà flag´ Romów ustanowionà w 1971 roku na
pierwszym Êwiatowym Kongresie Romów. Podzi´kowa∏ te˝ Prezydentowi
RP za zaproszenie spo∏ecznoÊci romskiej do Pa∏acu Prezydenckiego oraz za
trosk´ o ludzi, którzy swojà postawà zas∏ugujà na wyró˝nienie.
Karol Gierliƒski, uratowany podczas II
wojny Êwiatowej przez Alfred´ Markowskà, jeszcze raz wyrazi∏ swà wdzi´cznoÊç
Ciàg dalszy na str. 22
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Ciàg dalszy ze str. 21

Pami´ç o Generale Maczku
65. rocznic´ powstania 1 Polskiej Dywizji Pancernej, Dowódca Wojsk Làdowych, Genera∏ broni Waldemar Skrzypczak ,
skierowa∏ jubileuszowe przes∏anie do
cz∏onków Kó∏ i Stowarzyszeƒ 1 Dywizji
Pancernej zrzeszonych na terenie kraju
i za granicà oraz do wszystkich szkó∏
i placówek szkolno - wychowawczych
noszàcych imi´ Genera∏a Stanis∏awa
Maczka. Poni˝ej prezentujemy treÊç
przes∏ania.
***
Warszawa, 25 lutego 2007 r.
Drodzy Pancerniacy!

odznaczonej. PodkreÊli∏, ˝e w czasie panowania mody na Êmierç Pani Markowska by∏a tà osobà, która walczy∏a wytrwale, ratujàc ˝ycie wielu ludziom.
UroczystoÊç wr´czenia odznaczenia
zakoƒczy∏o odtworzenie fragmentu filmu
Agnieszki Arnold pt.: „Puri Daj” (Puri
Daj - s∏owa najwy˝szego uznania i szacunku dla kobiety romskiej), w której
g∏ównà bohaterkà i narratorkà opowiadajàcà o swoim ˝yciu i losach jest Alfreda Markowska, oraz koncert kapeli romskiej z Gorzowa Wielkopolskiego.
Opuszczajàc Pa∏ac Prezydencki, odznaczona podzi´kowa∏a za serdecznoÊç
i ciep∏o, z jakim przyj´to jà i ca∏à jej romskà rodzin´ wraz z ocala∏ymi.
èRÓD¸O:
http://www.prezydent.pl
Alfreda Markowska urodzi∏a si´ w 1926 r.
w w´drownym taborze cygaƒskim w okolicach
Stanis∏awowa. W 1941 r. jej rodzina zosta∏a wymordowana przez Niemców; ona sama zosta∏a
aresztowana przez nacjonalistów ukraiƒskich,
którzy nast´pnie przekazali jà Niemcom. Po
ucieczce z aresztu wraz z m´˝em przebywa∏a
na terenie getta w Lublinie, nast´pnie w ¸odzi
i w Be∏˝cu, skàd za ka˝dym razem ucieka∏a, ratujàc dzieci ˝ydowskie i romskie. Dowiadujàc
si´ o kolejnych pogromach, odwiedza∏a okolice straceƒ w poszukiwaniu dzieci, które prze˝y∏y. Ocalonych przewozi∏a do „bazy”, wyrabia∏a
im fa∏szywe dokumenty, oddawa∏a naturalnym
opiekunom, a inne umieszcza∏a w rodzinach
cygaƒskich lub wychowywa∏a sama. Uratowa∏a
blisko 50 dzieci. Po wojnie spotka∏a si´ z grupà
uratowanej m∏odzie˝y.
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65 lat temu, rozkazem Naczelnego
Wodza Polskich Si∏ Zbrojnych na Zachodzie z dnia 25 lutego 1942 roku, nastàpi∏o formowanie 1 Polskiej Dywizji
Pancernej w Szkocji, która dwa lata
póêniej w ramach alianckich si∏ inwazyjnych w Europie rozpocz´∏a pancerny
szlak do Ojczyzny.
Te zdawa∏oby si´ odleg∏e w czasie wydarzenia, nie okry∏ kurz historii, nie wymaza∏y z ˝o∏nierskiej i narodowej pami´ci lata powojennych zmagaƒ
i wspó∏czesnych problemów.
1 Polska Dywizja Pancerna dowodzona przez pana Genera∏a Stanis∏awa
Maczka, s∏awi∏a si´ bojowym m´stwem
na polach bitewnych Francji, Belgii,
Holandii oraz Niemiec i na trwa∏e wpisana zosta∏a do panteonu ˝o∏nierskiej
chwa∏y.
˚ywa jest pami´ç o polskich Pancerniakach wÊród mieszkaƒców wyzwolonych francuskich miasteczek, belgijskich i holenderskich miast, a tak˝e wymowne s∏owa na ustach rozentuzjazmowanych mieszkaƒców Bredy: “Dzi´kujemy Wam Polacy”.
To chyba najcenniejszy dar i symboliczny ho∏d za pancerny trud, za Waszà
ofiar´ ˝ycia z∏o˝onà na o∏tarzu Ojczyzny.
Dumny jestem, ˝e przed laty dowodzàc 11 Lubuskà Dywizjà Kawalerii
Pancernej - spadkobiercami or´˝nych
tradycji 1 Dywizji Pancernej i 1 Drezdeƒskiego Korpusu Pancernego, mia∏em wiele sposobnoÊci i okazji do
wspólnych kole˝eƒskich spotkaƒ a tak-
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˝e do wymiany jak˝e cennych doÊwiadczeƒ z bohaterami pancernego szlaku
do Ojczyzny.
Dzisiejsi pancerniacy, ˝o∏nierze
11 LDK Panc., Wasi nast´pcy, godnie
wype∏niajà ˝o∏nierskie powinnoÊci i zadania w ramach sojuszu NATO, jak
równie˝ w misjach pokojowych i stabilizacyjnych poza granicami kraju: na Ba∏kanach, na Bliskim Wschodzie, w Iraku
czy w Afganistanie.
Wspania∏a jest wspó∏praca z dyrektorami, pedagogami oraz m∏odzie˝à szkó∏
i oÊrodków szkolno - wychowawczych
noszàcych imi´ Genera∏a Stanis∏awa
Maczka, 1 Dywizji Pancernej, bàdê te˝
imi´ oddzia∏ów dywizji.
Jako Dowódca Wojsk Làdowych,
w poczuciu wielkiej wdzi´cznoÊci, w roku jubileuszu powstania 1 Polskiej Dywizji Pancernej, przekazuj´ Wam Drodzy Pancerniacy wyrazy najwy˝szego
szacunku i uznania oraz ˝o∏nierskiej
wdzi´cznoÊci.
Niech satysfakcja s∏u˝by Ojczyênie,
towarzyszy Wam w dalszym ˝yciu. ˚ycz´ Wam, Drodzy Przyjaciele oraz Waszym najbli˝szym wielu lat zdrowia, rodzinnego szcz´Êcia i pomyÊlnoÊci.
Razem wspomnijmy Tych, którym nie
dane by∏o byç wÊród nas.
Z kawaleryjskim pozdrowieniem,
gen. broni WALDEMAR
SKRZYPCZAK
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Ci, co odeszli

lutego 2007 r. zmar∏ w Kanadzie Henryk Pawe∏ Koz∏owski „Kmita”, ˝o∏nierz Szarych Szeregów, oficer Armii Krajowej,
dowódca 1 kompanii „Maciek” Batalionu „ZoÊka” podczas Powstania Warszawskiego, dowódca Oddzia∏u Dyspozycyjnego p∏k. Jana Mazurkiewicza
„Rados∏awa” jako szefa Obszaru Centralnego Armii Krajowej i Delegatury
Si∏ Zbrojnych na Kraj, wi´zieƒ re˝imu
komunistycznego od 1949 r. do 1956 r.
Urodzi∏ si´ 15 stycznia 1922 r. w Warszawie. W 1939 r. ukoƒczy∏ Prywatne
M´skie Gimnazjum i Liceum im. Tomasza Niklewskiego przy ul. Z∏otej 58. Od
1929 r. by∏ harcerzem, od 1934 r. zast´powym w 7 Warszawskiej Dru˝ynie
Harcerzy im. Genera∏a Karola Kniaziewicza, a od 1936 r. przybocznym w 85
Warszawskiej Dru˝ynie Harcerzy im.
Hetmana Jana Tarnowskiego. Podczas
wakacji 1939 r. w szeregach Junackich
Hufców Pracy uczestniczy∏ w budowaniu fortyfikacji nad granicà z Prusami
Wschodnimi. Od po∏owy wrzeÊnia 1939 r.
uczestniczy∏ w obronie Warszawy.
Dzia∏alnoÊç konspiracyjnà rozpoczà∏
od kolporta˝u prasy podziemnej, przynale˝noÊci do Komendy Obroƒców Polski i Polski Niepodleg∏ej. Od 1942 r.
pod ps. „Kmita” by∏ ˝o∏nierzem Szarych
Szeregów w hufcu Wola. We wrzeÊniu
1943 r. zosta∏ dowódcà dru˝yny w Batalionie „ZoÊka”. Uczestniczy∏ w wielu
akcjach bojowych Batalionu „ZoÊka”,
m. in. w akcji „Wilanów” we wrzeÊniu
1943 r., w akcji „Pol 47” w czerwcu 1944
r., w akcji odbicia wi´êniów ze Szpitala
Jana Bo˝ego tak˝e w czerwcu 1944 r.
oraz w przygotowaniach do rozbicia Pawiaka. W maju 1944 r. jako jeden z najlepszych ukoƒczy∏ Szko∏´ Podchorà˝ych
Rezerwy Piechoty „Agricola”.
W dniu wybuchu Powstania Warszawskiego zosta∏ dowódcà I plutonu i zast´pcà dowódcy 1 kompanii Batalionu
„ZoÊka”. Od 18 sierpnia 1944 r. do koƒca Powstania dowodzi∏ 1 kompanià tego
batalionu. Ranny podczas nocnego na-
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tarcia 21/22 sierpnia na Dworzec Gdaƒski. Pomimo tego dowodzi∏ ewakuacjà
rannych ze szpitala powstaƒczego przy
Miodowej 23/D∏ugiej 21. Podczas walk
na Czerniakowie by∏ oficerem dyspozycyjnym kpt. Ryszarda Bia∏ousa „Jerzego” jako dowódcy „ZoÊki” i „Brody 53”.
Od stycznia 1944 r. do paêdziernika
1945 r. dowodzi∏ Oddzia∏em Dyspozycyjnym p∏k. Jana Mazurkiewicza „Rados∏awa” jako szefa Obszaru Centralnego
Armii Krajowej, a od stycznia 1945 r.
szefa Obszaru Centralnego Delegatury
Si∏ Zbrojnych na Kraj. W marcu 1945 r.
uczestniczy∏ w przygotowaniach do odbicia gen. Emila Fildorfa „Nila” z obozu
NKWD w Rembertowie, w przygotowaniach do zamachu na p∏k. Anatola Fejgina oraz próbie porwania sowieckiego genera∏a celem wymiany na wi´zionego
„Rados∏awa”. Po ujawnieniu w paêdzierniku 1945 r. nie zaprzesta∏ ca∏kowicie
dzia∏alnoÊci niepodleg∏oÊciowej, m.in.
wielokrotnie organizowa∏ spotkania
by∏ych ˝o∏nierzy „ZoÊki” i „Parasola”.
Aresztowany przez UB 3 stycznia 1949 r.,
wyrokiem Wojskowego Sàdu Rejonowego w Warszawie z dnia 23 stycznia 1950 r.
skazany na kar´ Êmierci. W uzasadnieniu
wyroku komunistyczny s´dzia Mieczys∏aw Widaj napisa∏: „Przy wymiarze kary
Sàd majàc na uwadze niepoprawnoÊç
oskar˝onego, jego podst´pny sposób
dzia∏ania i niebezpieczeƒstwo, jakie stàd
wynik∏o dla Paƒstwa Polskiego, doszed∏
do przekonania, ˝e nie mo˝na liczyç na
popraw´ oskar˝onego i dlatego wobec
niego, jako niebezpiecznego przy tym
osobnika uzna∏ za wskazane zastosowaç
najwy˝szy wymiar kary, wyeliminowanie
go na zawsze i ca∏kowicie ze spo∏eczeƒstwa polskiego.” W drodze ∏aski Boles∏aw
Bierut zamieni∏ mu kar´ Êmierci na do˝ywocie, a w kwietniu 1956 r. w zwiàzku
z amnestià otrzyma∏ zmniejszenie tego
wyroku na 12 lata wi´zienia oraz utrat´
praw publicznych i obywatelskich praw
honorowych na 5 lat. Zwolniony z wi´zieƒ komunistycznych na Mokotowie i we
Wronkach 23 sierpnia 1956 r.
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Henryk Koz∏owski

Henryk Koz∏owski (1922-2007)

Po wyjÊciu z wi´zienia i d∏u˝szym leczeniu dokoƒczy∏ studia w Szkole G∏ównej
Handlowej (wtedy ju˝ SGPiS). Po bezskutecznych staraniach o prac´ ekonomisty w biurach paƒstwowych otrzyma∏ prac´ w prywatnym przedsi´biorstwie swego
kolegi „cichociemnego” Boles∏awa Jab∏oƒskiego. Potem pracowa∏ tak˝e w administracji Polskiego Towarzystwa Chemicznego oraz Instytutu Chemii Organicznej PAN. W 1968 r., po d∏ugich staraniach, otrzyma∏ zgod´ na wyjazd do Kanady. Ukoƒczy∏ studia bibliotekarskie na
Uniwersytecie w Ottawie i przez wiele lat
pracowa∏ w Kanadyjskiej Bibliotece Narodowej w Ottawie. Uczestniczy∏ tak˝e
w dzia∏alnoÊci Ko∏a b. ˚o∏nierzy Armii
Krajowej w Montrealu oraz Polskiego
Instytutu Naukowego w Kanadzie. Wielokrotnie odwiedza∏ Ojczyzn´ przybywajàc na rocznice Powstania Warszawskiego. W 1999 r. wzià∏ udzia∏ w ods∏oni´ciu
tablicy pamiàtkowej przed gmachem b.
MBP, gdzie 7 stycznia 1949 r. zosta∏ zamordowany jego przyjaciel, Jan Rodowicz „Anoda”.
Podczas Powstania Warszawskiego
dwukrotnie odznaczony Krzy˝em Walecznych, m.in. za bohaterstwo podczas
walk na Czerniakowie. 3 wrzeÊnia 1944
r. mianowany na stopieƒ podporucznika ze starszeƒstwem z 2 sierpnia 1944
r., a rozkazem Delegata Si∏ Zbrojnych
na Kraj Nr 319 z 1 czerwca 1945 r. na
stopieƒ porucznika.
W styczniu 2007 r. odznaczony Medalem „Pro Memoria”.
MIROS¸AW SULEJ
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Niezwyci´˝ona Ziemia
Zamojska
iedawno min´∏a 64 rocznica Powstania Zamojskiego, podczas
którego oddzia∏y BCh, przy
wspó∏udziale ˝o∏nierzy AK, stoczy∏y
otwarte, zwyci´skie bitwy w dn. 30 grudnia 1942 r. pod Wojdà, oraz 1 i 2 lutego
1943 r. pod Zaborecznem i Ró˝à. Walki
prowadzone by∏y w obronie przed wysiedlaniem i zag∏adà ludnoÊci wiejskiej powiatów: zamojskiego, bi∏gorajskiego,
hrubieszowskiego i Tomaszowa Lubelskiego. Walki zosta∏y podj´te na osobisty
rozkaz wydany 8 grudnia 1942 r. w ZamoÊciu przez Komendanta G∏ównego
BCH p∏k Franciszka Kamiƒskiego. Do
walki z Niemcami w∏àczyli si´ równie˝
˝o∏nierze AK w oko∏o 80 % synowie
ch∏opów, których moralnym obowiàzkiem by∏a obrona rodzinnych domów.
Prezesi PSL i Ogólnopolskiego Zwiàzku ˚o∏nierzy BCH zaprosili na uroczyste
obchody 64 Rocznicy Powstania Zamojskiego, odbywajàce si´ w Sali Koncertowej Filharmonii Narodowej w Warszawie,
˝o∏nierzy BCH i ich dowódców, dzia∏aczy
Ruchu Ludowego oraz m∏odzie˝ szkolnà
ze szkó∏ noszàcych imi´ BCH. W uroczystoÊci bra∏o udzia∏ oko∏o 1000 osób. Spotkanie otworzy∏ Prezes OZ˚BCH Stanis∏aw Ozonek a przemówienie o martyrologii wsi zamojskiej wyg∏osi∏ Prezes PSL
Waldemar Pawlak. W trakcie uroczystoÊci zosta∏ wyÊwietlony film obrazujàcy
makabryczne zbrodnie dokonane przez
˝o∏nierzy niemieckich, noszàcych na
swych pasach wojskowych wyryte has∏o
„Got mit uns” - „Bóg z nami”.
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Uroczyste obchody zosta∏y uÊwietnione wyst´pami artystycznymi Akademickiego Zespo∏u PieÊni i Taƒca UMCS
z Lublina.
Zamiarem III Rzeszy by∏o bezwzgl´dne wysiedlenie ludnoÊci wiejskiej z ziemi
zamojskiej i osiedlenie tam Niemców
sprowadzonych z Rumunii, Besarabii
i Jugos∏awii, zwanymi przez miejscowà
ludnoÊç „czarnymi” z racji noszenia
czarnych mundurów. W∏adze niemieckie planowa∏y w pierwszym okresie wysiedlenie 140 tys. osób ze 117 wsi. Dramat Zamojszczyzny rozpoczà∏ si´ 28 listopada 1942r. od osady Skierbieszów.
Zbrodnicza akcja dokonana w tej miejscowoÊci spotka∏a si´ ze zdecydowanà
reakcjà ze strony ˝o∏nierzy BCH i AK.
Napadano na domy przyby∏ych Niemców, palono w∏asne mieszkania i ca∏e
wsie, zastraszano niemieckich kolonistów, którzy w koƒcu pomimo obrony
opuszczali przeznaczone im tereny. dokonywa∏y W odwecie oddzia∏y niemieckie pacyfikowa∏y liczne wsie, zabija∏y
mieszkaƒców a pozosta∏ych przy ˝yciu
wywo˝ono do obozów. Dosz∏o do
otwartej, nierównej walki pod Wojdà,
w czasie której zabito 20 Niemców, a 30
zosta∏o rannych oraz pod Zaborecznem
podczas której zgin´∏o 103 Niemców.
Przez nast´pne miesiàce wcià˝ trwa∏y
mniejsze i wi´ksze potyczki. Czyn zbrojny spowodowa∏, ˝e Niemcy nie zdo∏ali
zniszczyç polskiego Ruchu Oporu
i zmuszeni zostali do zaniechania akcji
wysiedleƒczej uzmys∏awiajàc sobie, ˝e

By∏ i jest jednym z nas
styczniu 2007 r., po wczeÊniejszej
decyzji Senatu Akademii Medycznej w Bia∏ymstoku tytu∏ Doctora
Honoris Causa otrzyma∏ prof. dr hab.
W∏adys∏aw Ga∏asiƒski.
Profesor urodzi∏ si´ 27 czerwca 1922 r.
w miejscowoÊci Siennica Gizy w województwie bia∏ostockim. Wojna przerwa∏a jego nauk´ w gimnazjum
im. J. Pi∏sudskiego w Bia∏ymstoku.
W okresie okupacji niemieckiej rozumia∏ potrzeb´ walki z okupantem o wyzwolenie kraju. Na poczàtku lutego
1942 r. wstàpi∏ do ZWZ - AK. W stycz-
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niu 1943 r. dosta∏ si´ w r´ce Gestapo.
Wi´ziony poczàtkowo w Bia∏ymstoku,
nast´pnie w obozie koncentracyjnym na
Majdanku k. Lublina.
W marcu 1944 r. jako pomys∏odawca
i wspó∏organizator ucieczki z obozu wraz
z oÊmioma wspó∏wi´êniami wydosta∏ si´ kana∏ami kanalizacyjnymi poza druty obozu.
Po ucieczce nawiàza∏ kontakt z miejscowà siatkà AK a w maju przedosta∏
si´ do Puszczy Kampinoskiej, gdzie zosta∏ wcielony do plutonu CKM zgrupowania AK „Kampinos”.
Po upadku Powstania Warszawskiego

majà do czynienia z wojskiem podziemnym. Od listopada 1941 r. do sierpnia
1943 r. okupant zdo∏a∏ wysiedliç 297 wsi
i oko∏o 110 tys. osób. Oddzia∏y BCH
stoczy∏y oko∏o 400 walk w obronie wysiedlanej ludnoÊci, w czasie, których poleg∏o 3294 ˝o∏nierzy.
W czasie wojny ponios∏o Êmierç oko∏o
7 tys. ˝o∏nierzy BCH, spacyfikowano i zamordowano ponad 1 min. 300 tys. ludnoÊci wiejskiej, setki tysi´cy dzieci wywieziono na przymusowe roboty do Niemiec
i obozów koncentracyjnych. To przera˝ajàcy bilans okupacji niemieckiej.
Po wojnie, niestety, nadzieje na lepszà
i sprawiedliwà Polsk´ zawiod∏y. G∏ówny
Komendant, p∏k Franciszek Kamiƒski
zosta∏ w 1950 r. nies∏usznie oskar˝ony
i skazany na 12 lat wi´zienia; zrehabilitowany wyszed∏ na wolnoÊç w 1956 r. Wielu ˝o∏nierzy BCH zosta∏o zamordowanych przez funkcjonariuszy UB, wielu
sp´dzi∏o d∏ugie lata w wi´zieniach, wielu
te˝ wywieziono do syberyjskich tajg i dalekie stepy Kazachstanu, gdzie liczni
z nich pozostali ju˝ na zawsze. Póêniej
czyny zbrojne ˝o∏nierzy BCH bardzo
cz´sto by∏y przemilczane, mimo ˝e oddzia∏y BCH stanowi∏y najliczniejszà poza AK armi´, liczàcà 160 tys. ˝o∏nierzy.
Awansowanie Franciszka Kamiƒskiego do stopnia gen. dyw. w 1993 r., odznaczenie Go orderem Or∏a Bia∏ego i przyznanie honorowego obywatelstwa Warszawy i ZamoÊcia, przyj´cie do Panteonu
Wielkiego Polaka w Archikatedrze Warszawskiej, uczczenie przez Sejm RP
30 listopada 2000 r. 60 Rocznicy Powstania Batalionów Ch∏opskich traktujemy
jako zobowiàzanie w∏adz do nale˝nego
i zas∏u˝onego traktowania ˝o∏nierzy Batalionów Ch∏opskich.
pp∏k lek. wet.
JÓZEF BARA
wróci∏ do Warszawy a nast´pnie do Bia∏egostoku. W 1949 roku ukoƒczy∏ liceum
dla doros∏ych i rozpoczà∏ studia na Wydziale Farmaceutycznym Uniwersytetu
Warszawskiego.
Po ukoƒczeniu studiów z tytu∏em magistra farmacji pracowa∏ w Zak∏adzie
Biochemii Instytutu Hematologii
w Warszawie. W latach 1963/1964 odby∏
sta˝ naukowy w jednym z rosyjskich Instytutów Badaƒ Jàdrowych. Po powrocie do kraju w 1964 r. obroni∏ prac´ doktorskà na Akademii Medycznej w Warszawie. Przyznany tytu∏ jest dowodem
uznania nie tylko Jego dorobku naukowego, ale i postawy w szeregach AK.
WITOLD CZARNECKI
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Czy krwawy szef Informacji Wojskowej

- W∏adys∏aw Kochan
odpowie za swoje zbrodnie?
∏k W∏adys∏aw Kochan, zast´pca
szefa G∏ównego Zarzàdu Informacji - najokrutniejszej instytucji
stalinowskiego systemu bezprawia:
kontrwywiadu wojskowego, od lat ˝yje
sobie spokojnie w Warszawie, przez nikogo nie Êcigany. W latach 50. stosowa∏
brutalne represje, m. in. wobec genera∏ów WP.
O tym wysokim funkcjonariuszu Informacji Wojskowej przez kilkanaÊcie
lat wolnej Polski nie by∏o ˝adnych informacji. Trzy lata temu nieoczekiwanie
„o˝y∏” i pojawi∏ si´ w Wojskowym Sàdzie Okr´gowym w Warszawie. Mimo
zaawansowanego wieku nie by∏ na tyle
naiwny, aby przyjÊç tam dobrowolnie.
Na sal´ sàdowà zosta∏ doprowadzony
przez policj´. WczeÊniej kilka razy nie
stawi∏ si´ na wezwanie. W domu córka
Kochana twierdzi∏a, ˝e nie wie, gdzie
jest ojciec i kiedy wróci.

P

„˚àda Êmierci”
W∏adys∏aw Kochan nie zosta∏ doprowadzony na swój proces, choç nie ma
˝adnych wàtpliwoÊci, ˝e za swoje zbrodnie powinien byç sàdzony. Zeznawa∏
w charakterze Êwiadka na rozprawie
przeciwko podw∏adnemu - Êledczemu
Informacji Henrykowi Olejniczakowi.
Panowie znali si´ d∏ugo - Kochan by∏
szefem Olejniczaka w poznaƒskim oddziale Informacji, a potem w warszawskiej centrali. Na procesie, jak si´ mo˝na by∏o spodziewaç, o oskar˝onym nie
powiedzia∏ z∏ego s∏owa. Olejniczak by∏
sàdzony za zn´canie si´ w Êledztwie nad
bohaterem II wojny Êwiatowej, zast´pcà
gen. Maczka, p∏k Franciszkiem Skibiƒskim. W odnalezionej przez IPN notatce, która sta∏a si´ podstawà aktu oskar˝enia, Êledczy pisa∏ o przes∏uchaniach
Skibiƒskiego: „stosowa∏em metod´ bezwzgl´dnego przygniatania jego psychiki,
potem t∏umaczy∏em mu mo˝liwoÊç powrotu do normalnego ˝ycia”, „pog∏´bia
si´ jego za∏amanie psychiczne”, „jest ju˝
kompletnie roz∏o˝ony”, „wyrazi∏ zamiar
samobójstwa”, „˝àda Êmierci”.
Teraz w sàdzie Kochan twierdzi∏, ˝e
sprawy p∏k Skibiƒskiego nie zna (choç
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by∏a jednà z wa˝niejszych i sam jà nadzorowa∏!). Przyzna∏ jedynie, o czym
wszyscy badacze stalinizmu wiedzà, ˝e
w sprawie tzw. spisku w wojsku stosowano „konwejer” (kilku „oficerów” Êledczych przes∏uchiwa∏o non stop - przez
wiele dni i nocy jednego cz∏owieka).

Informacja gorsza od MBP
Dla przypomnienia: „Spisek w wojsku” by∏ rozp´tanà przez Informacj´
Wojskowà w 1949 r. czystkà w LWP, wymierzonà w oficerów przedwrzeÊniowych, którzy po powrocie z Zachodu do
Polski zostali oskar˝eni o szpiegostwo
na rzecz Wielkiej Brytanii. G∏ówni
oskar˝eni - gen. Stanis∏aw Tatar, p∏k
Marian Utnik i p∏k Stanis∏aw Nowicki unikn´li kary Êmierci, ale w tzw. procesach odpryskowych (cz´sto przeprowadzanych w siedzibie GZI przy ul. Oczki
w Warszawie) wydano ich 40, a 20 oficerów zosta∏o rozstrzelanych. Jednym
z takich procesów by∏a w∏aÊnie sprawa
p∏k Skibiƒskiego (on zresztà mia∏ szcz´Êcie - ostatecznie zosta∏ u∏askawiony;
zmar∏ w 1991 r. w stopniu genera∏a).
W sàdzie Kochan „zapomnia∏” dodaç, ˝e sam, z sadystycznym zami∏owaniem, zn´ca∏ si´ nad aresztowanymi.
W stosunku do p∏k Mariana Utnika Kochan prowadzi∏ Êledztwo przez ca∏à dob´, pozwalajàc mu spaç jedynie mi´dzy
godz. 3.00 a 5.00 i zjeÊç trzy posi∏ki. Po
63 dniach takich m´czarni Utnik przyzna∏ si´, ˝e by∏ szpiegiem.
Kochan najwyraêniej nie pami´ta
równie˝, ˝e by∏ nie tylko jednym z najokrutniejszych, ale równie˝ najwy˝ej
postawionych funkcjonariuszy Informacji, która - wed∏ug ca∏y czas niepe∏nych
szacunków - w latach 1944-1957 r.
aresztowa∏a i torturowa∏a 17 tys. ludzi.
Historycy sà zgodni, ˝e ta wojskowa
bezpieka by∏a jeszcze bardziej bezwzgl´dna ni˝ znana z okrucieƒstwa „cywilna” bezpieka, czyli Ministerstwo
Bezpieczeƒstwa Publicznego.
Po procesie i skazaniu Olejniczaka na
rok wi´zienia o Kochanie znów s∏uch
zaginà∏. Czy jego wymiar sprawiedliwoÊci nie zamierza osàdziç?

W∏adys∏aw Kochan

Odpowiednik sowieckich s∏u˝b
W∏adys∏aw Kochan urodzi∏ si´ w 1917
r. w D´bicy, gdzie ukoƒczy∏ gimnazjum.
W latach 1937-39 studiowa∏ chemi´ na
Politechnice Lwowskiej. Podczas wojny
pracowa∏ jako robotnik i pomocnik buchaltera. Do LWP wstàpi∏ ochotniczo
w grudniu 1944 r. W tym samym roku
zosta∏ cz∏onkiem PPR. Do maja 1947 r.
by∏ zast´pcà szefa Informacji Marynarki Wojennej, póêniej - do lipca 1948 r.
szefem Informacji w Poznaniu.
Szczyt jego kariery przypada na lata
1948-1954, kiedy pe∏ni∏ funkcj´ szefa
Oddzia∏u Âledczego GZI i zast´pcy szefa ca∏ej Informacji Wojskowej. W czerwcu 1950 r. mianowany na stopieƒ pu∏kownika. Szefami Kochana byli Sowieci
- p∏k Dymitr Wozniesieƒski (zi´ç Karola Âwierczewskiego) i p∏k Antoni Skulbaszewski (wczeÊniej „polski” krwawy
Naczelny Prokurator Wojskowy). Budowana na wzór i pod dyktando Moskwy
Informacja Wojskowa by∏a po prostu
odpowiednikiem wojskowych sowieckich s∏u˝b specjalnych i funkcjonariusze
tych s∏u˝b nià kierowali.

Grozi∏ zastrzeleniem
Jesienià 1954 r. Kochan zosta∏ przeniesiony do rezerwy. W raporcie komisji Mariana Mazura (zast´pcy prokuratora generalnego PRL), powo∏anej na
fali „odwil˝y” dla zbadania przejawów
∏amania „socjalistycznej praworzàdnoÊci”, m.in. w G∏ównym Zarzàdzie Informacji, czytamy, ˝e Kochan „ponosi odpowiedzialnoÊç za nast´pujàce czyny
i zaniedbania:
Ciàg dalszy na str. 26
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- przyczynianie si´ do masowych bezpodstawnych aresztów bez „sankcji” lub
wnioskowanie „sankcji” bez przedstawiania prokuratorowi jakichkolwiek
dowodów,
- stosowanie za poÊrednictwem podleg∏ego mu aparatu Êledczego i osobiÊcie
do roku 1948 w∏àcznie ca∏ego kompleksu przest´pczych metod Êledztwa, przy
czym bicie by∏o regu∏à, od 1948 r. zaÊ
przejÊcie na zasad´ „konwejera” w po∏à-

Józef Kuropieska

Naciskaç na szpiegów
Jeden ze „spiskowców” - gen. Józef
Kuropieska wspomina∏ swój pobyt
w wi´zieniu: „Najbardziej jednak
wstrzàsajàcym dla mnie prze˝yciem
sta∏a si´ konfrontacja z p∏k dypl. Bronis∏awem Maszlankà. (...) Widok tego
okaleczanego, bez jednego p∏uca, cz∏o-

Stanis∏aw Tatar

czeniu z pozbawieniem badanych snu,
stójkami, osadzeniem w karcerze po
kostki z wodà, pozbawieniem jakiejkolwiek opieki lekarskiej (...), oraz szeregiem innych wymyÊlnych udr´czeƒ, a poza tym stosowanie wymuszenia wobec
osób preparowanych do konfrontacji,
- powo∏ywanie si´ na rzekome pisemne pozwolenie prezydenta PRL na bicie
(wobec gen. Tatara, przy czym wprawia∏
si´ w celowaniu z pistoletu, gro˝àc zastrzeleniem),
- rozbudowanie sieci agentów „celnych”, sugerujàcych i inspirujàcych fa∏szywe zeznania w celi,
- przyczynianie si´ do skazania
ogromnej liczby niewinnych osób na
najsurowsze kary wi´zienia i na kary
Êmierci, (np. w 46 sprawach „spisku
wojskowego”),
- sztuczne dzielenie spraw celem ∏atwiejszego oskar˝ania i skazywania
w spreparowanych sprawach,
- przetrzymywanie skazanych na kar´
Êmierci latami w areszcie Informacji li
tylko celem dalszego wymuszania zeznaƒ (np. gen. Kuropieski, pp∏k Soko∏owskiego, mjr. Kurkiewicza i innych). ”
Ponadto, Kochan bi∏ wi´êniów - sam,
albo razem z podw∏adnymi, gumowà
pa∏kà. Rozkazywa∏ budziç ich w nocy
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i wykonywaç ró˝ne prace oraz zmniejszaç niepokornym racje ˝ywnoÊciowe.

ta. Zacytowa∏ mi on szereg tych uwag,
z których wynika∏o, ˝e tow. Bierut poleca∏ zdrowo naciskaç na aresztowanych
szpiegów. Wiem równie˝ o tym, ˝e jeszcze w 1953 r. w szkole kontrwywiadu
uczono stosowania konwejera”.

Wiele nieosàdzonych zbrodni
Na podstawie raportu komisji Mazura
W∏adys∏aw Kochan, jako jeden z nielicznych szefów Informacji Wojskowej, sta-

Proces generalow.

wieka w pokoju p∏k Kochana jakby
mnie Êcià∏ z nóg. Patrzàc na niego pomyÊla∏em: „Oto twoje dzie∏o”. ”
Historyk Jerzy Poksiƒski w ksià˝ce
„TUN” napisa∏: „Âledztwo wobec gen.
Mossora by∏o wyjàtkowo brutalne. Kierowa∏ nim oczywiÊcie p∏k Skulbaszewski,
a pomaga∏ mu p∏k Kochan. (...) Zamkni´to go w nieogrzewanej celi, gdzie przebywa∏ prawie przez dwie zimy, bo a˝ do po∏owy grudnia 1953 r. Przes∏uchiwano go
po 20 godzin na dob´. Âledczy nie przyjmowali do wiadomoÊci, ˝e oskar˝onego
boli brzuch, ma silne bóle kr´gos∏upa i inne dolegliwoÊci. Szczególnie ucià˝liwe by∏o dla niego siedzenie na odwróconym
sto∏ku. Wy∏ z bólu. Pomimo tak ci´˝kiego
re˝imu Êledczego odmówi∏ wszelkich zeznaƒ na temat rzekomej konspiracji
i szpiegostwa. Dopiero w sierpniu 1954 r.
przewieziono go do wi´zienia mokotowskiego, a potem do Wronek. Tam dozna∏
pierwszego zawa∏u serca”.
S´dzia kpt. Edward Wiàcek w 1956 r.
zeznawa∏, ˝e kiedy dwa lata wczeÊniej
zwróci∏ uwag´, ˝e GZI stosuje w Êledztwach przymus, „Kochan oÊwiadczy∏ mi:
„Pilnujcie swego sumienia partyjnego”
i wyjà∏ dwa zeszyty p∏ka Skulbaszewskiego, w których znajdowa∏y si´ notatki
z odprawy, jaka odby∏a si´ u tow. Bieru-

nà∏ przed sàdem. Do winy si´ nie przyzna∏, zeznajàc prokuratorowi: „Prosz´
o zaprotoko∏owanie, ˝e metody przymusu w Êledztwie by∏y stosowane od poczàtku istnienia organów Informacji i w tym
duchu byli uczeni i wychowywani oficerowie Êledczy. Oficerowie, którzy nie mogli,
czy nie chcieli stosowaç tych metod, byli
napi´tnowani, a niekiedy odsuwani od
Êledztwa jako ludzie ulegajàcy wp∏ywom
wroga”. W 1959 r. Kochan zosta∏ skazany na pi´ç lat wi´zienia. Za kratkami sp´dzi∏ jednak niespe∏na rok, po czym zdegradowano go. Wyrok by∏ zatem niewspó∏mierny do win - mia∏ g∏ównie charakter propagandowy - tak komuniÊci
rozliczali si´ z „b∏´dów” stalinizmu.
P∏k W∏adys∏aw Kochan - zast´pca szefa stalinowskiego G∏ównego Zarzàdu
Informacji WP - ma jednak na koncie
wiele zbrodni, których nie obj´∏o oskar˝enie w latach 50. Mimo to w wolnej
Polsce nie postawiono mu ˝adnych zarzutów. Smutny wniosek jest taki, ˝e
przed sàdem III RP nie stanà∏ ˝aden
z wysoko postawionych funkcjonariuszy
IW. JeÊli w ogóle kogokolwiek skazano,
to jedynie ni˝szych rangà wykonawców
zbrodniczych decyzji, czyli tzw. oficerów
Êledczych (np. Henryka Olejniczaka).
TADEUSZ M. P¸U˚A¡SKI
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25 paêdziernika w Lublinie odby∏o si´ uroczyste spotkanie cz∏onków Lubelskiego Zwiàzku ˚o∏nierzy Ludowego Wojska Polskiego. Przewodniczy∏ mu prezes
Zarzàdu Wojewódzkiego Z˚LWP Miros∏aw Skibiƒski.
Po powitaniu zaproszonych goÊci, Krzy˝em LWP uroczyÊcie odznaczono sztandar Zarzàdu Wojewódzkiego Z˚LWP. Podczas spotkania za wybitne zas∏ugi
w popularyzacji tradycji LWP oraz aktywny udzia∏
w dzia∏alnoÊci zwiàzkowej pamiàtkowà odznak´ honorowà - Krzy˝ LWP otrzymali: Tadeusz PodkoÊcielny, Stanis∏aw Welinaƒ, Marian Zi´tek, Janusz Puchciƒski oraz Celina Stasiak - prezes ZO Zwiàzku Nauczycielstwa Polskiego i Mieczys∏aw Zapa∏. Dekoracji
odznaczonych dokonali: Jerzy Czubacki i p∏k w st.
spocz. Kazimierz Potocki, honorowy prezes ZW
Z˚LWP. Na zdj´ciu: chwila dekoracji sztandaru Zarzàdu Wojewódzkiego Z˚LWP Krzy˝em LWP.

26 paêdziernika w G∏ogowie odby∏o si´ zebranie sprawozdawczo-informacyjne cz∏onków tamtejszego Oddzia∏u Zwiàzku Inwalidów Wojennych. Otworzy∏ je
prezes Zarzàdu Oddzia∏u Mieczys∏aw Polakowski,
który powita∏ przyby∏ych, a szczególnie zaproszonych
goÊci: starost´ powiatu g∏ogowskiego El˝biet´ Urbanowicz-Przysi´˝nà, cz∏onka Zarzàdu ZIW RP Okr´gu
Wroc∏awskiego Wojciecha Olenderka oraz st. inspektora Zarzàdu Okr´gu Józefa Ogonowskiego. Podczas
spotkania Wojciech Olenderek wr´czy∏ prezesowi
Mieczys∏awowi Polakowskiemu Z∏otà Odznak´ ZIW
RP za wybitne zas∏ugi w dzia∏aniach dla dobra inwalidów wojennych. Nast´pnie prezes M. Polakowski z∏o˝y∏ sprawozdanie z dzia∏alnoÊci Zwiàzku od poprzedniego zebrania w 2004 r. W cz´Êci informacyjnej Wojciech Olenderek szeroko omówi∏ problemy ZIW RP
tak w skali okr´gu, jak i kraju. Dyskusja skupi∏a si´
g∏ównie na problemach i trudnoÊciach, których doÊwiadczajà schorowani i zaawansowani wiekiem inwalidzi. Relacj´ nades∏a∏ wiceprezes ZIW RP Oddzia∏
w G∏ogowie Henryk Naszkowski.
26 paêdziernika we W∏oszczowie Powiatowa Rada
Kombatantów RP i By∏ych Wi´êniów Politycznych
zorganizowa∏a uroczystoÊç patriotycznà z okazji 63.
rocznicy “krwawej niedzieli”. W dniach 31 paêdziernika i 1 listopada 1943 niemiecka ˝andarmeria i gestapo, wspomagane przez oddzia∏ SS z 2 kompanii I batalionu 22 pu∏ku SS, aresztowa∏y 70 mieszkaƒców
W∏oszczowy, z czego 18 osób zwolniono, 23 osoby

wywieziono do obozu zag∏ady, 29 cz∏onków AK rozstrzelano obok siedziby ˝andarmerii we W∏oszczowie.

Natomiast rodziny, których synowie walczyli w oddziale partyzanckim AK pod dowództwem por. Mieczys∏awa Tarchalskiego ps. „Marcin” - spalono. UroczystoÊç odby∏a si´ w budynku Zespo∏u Szkó∏ Rolniczych, w którym w czasie okupacji kwaterowa∏a niemiecka ˝andarmeria. Udzia∏ w obchodach rocznicowych wzi´li m. in. starosta powiatu Zbigniew Krzysiek, burmistrz W∏oszczowy Józef Grabarski, przewodniczàcy Rady Miasta Tadeusz Burdziƒski, m∏odzie˝ szkolna i kombatanci wraz z pocztami sztandarowymi. Józef Kowalski zapozna∏ m∏odzie˝ szkolnà
z wydarzeniami sprzed 63 lat, Apel Poleg∏ych odczyta∏ Aleksander St´powski, Msz´ Êw. celebrowa∏ ks.
pra∏at Edward Terlecki.
27 paêdziernika w Warszawie, w Sali Lustrzanej Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” mia∏a miejsce promocja ksià˝ki W∏adys∏awa Zachariasiewicza Etos niepodleg∏oÊciowy Polonii Amerykaƒskiej. W swojej
ksià˝ce W. Zachariasiewicz omawia dzia∏ania ró˝nych
organizacji i wspólnot Polonii amerykaƒskiej, które s∏u˝y∏y sprawie odzyskania przez Polsk´ niepodleg∏oÊci,
opisuje tak˝e sylwetki ich dzia∏aczy oraz podejmowane
przez nich dzia∏ania. Publikacja oparta zosta∏a na bogatych êród∏ach archiwalnych, relacji uczestników wydarzeƒ, a tak˝e wspomnieniach autora. Podczas spotkania goÊci powita∏ dyrektor Biura Zarzàdu Krajowego
Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” Andrzej Chodkiewicz, a ksià˝k´ zaprezentowa∏ i rozmow´ z jej autorem
poprowadzi∏ prof. Marian Marek Drozdowski.

29 paêdziernika w ¸odzi Zwiàzek Wi´êniów Politycznych Okresu Stalinowskiego Oddzia∏ ¸ódê ofiarowa∏

Msz´ Êw. za wszystkich zmar∏ych i ˝yjàcych Wi´êniów Politycznych Okresu Stalinowskiego. Msz´ Êw.
celebrowa∏ kapelan kombatantów w ¸odzi, ks. kmdr
Henryk Sofiƒski. Uczestniczy∏o w niej
wielu wiernych
i kombatantów,
delegacja Stowar zyszenia
Kombatantów
Polskich oraz
poczet sztand a r o w y
ZWPOS z ¸odzi. Po Mszy
Êw. odby∏o si´
spotkanie cz∏onków Zwiàzku przed Grobem-Symbolem na cmentarzu przy ul. Ogrodowej, postawionym
staraniem ZWPOS Oddzia∏ w ¸odzi. Spotkanie poprowadzi∏ prezes ZWPOS w ¸odzi Tadeusz Zwiedryƒski.
Na zdj´ciu: ks. kmdr Henryk Sofiƒski.
29 paêdziernika w Warszawie, w drewnianym koÊciele na Cmentarzu Bródnowskim zosta∏a odprawiona
Msza Êw. w intencji straconych i zam´czonych po
wojnie ˝o∏nierzy Polskiego Podziemia, spoczywajàcych na tym cmentarzu. Inicjatorem uroczystej Mszy
Êw. by∏ Komitet „Pami´ç i Trwanie” (wczeÊniej Spo∏eczny Komitet Budowy na Cmentarzu Bródnowskim
Pomnika Wi´êniów Politycznych Straconych w latach
1944-1956).
30 paêdziernika w Warszawie, w Zach´cie odby∏ si´
wernisa˝ wystawy pt. Zag∏ada Romów europejskich
oraz rasizm we wspó∏czesnej Europie. Organizatorami ekspozycji, którà mo˝na by∏o oglàdaç do 26 listopada 2006 r., by∏y: Stowarzyszenie Romów w Polsce,
Dokumentations und Kulturzentrum Deutscher Sinti
und Roma oraz Zach´ta Narodowa Galeria Sztuki. By∏a ona rozwini´ciem wystawy powsta∏ej w 2001 roku,
której sta∏a ekspozycja mieÊci si´ w bloku XIII na terenie Paƒstwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau.
Wystawa, prezentowana ju˝ wczeÊniej publicznoÊci
Niemiec, W´gier, Czech i S∏owacji, poÊwi´cona by∏a
przede wszystkim pami´ci Romów i Sinti pomordowanych przez hitlerowców. Z∏o˝y∏y si´ na nià doku-

Ciàg dalszy na str. 28
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Ciàg dalszy ze str. 27
menty, fotografie, dowody to˝samoÊci - pochodzàce
od kilkudziesi´ciu instytucji, a tak˝e osób prywatnych.

koƒczenie uroczystoÊci zosta∏y wyg∏oszone okolicznoÊciowe przemówienia.

Âliwczyƒski, Czes∏aw Wies∏aw Wójtowicz, Marian
Cezary Zab∏ocki.
13 listopada w Warszawie mia∏ miejsce VII wieczór
dobroczynny w Teatrze Polskim pod honorowym patronatem ma∏˝onki Prezydenta RP - Pani Marii Kaczyƒskiej, zorganizowany przez Zarzàd Oddzia∏u Warszawskiego Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”.
W programie wieczoru, który poprowadzi∏ Jan Kasprzyk, z programem patriotycznym wystàpi∏ Polski
Reprezentacyjny Zespó∏ PieÊni i Taƒca „Wileƒszczyzna”, a obrazek taneczny wykona∏ zespó∏ teatralny
z parafii p.w. Êw. Jana Chrzciciela z Wo∏py na Bia∏orusi. W II cz´Êci wieczoru odby∏ si´ kiermasz wileƒski.

7 listopada w PrzemyÊlu, w Urz´dzie Miasta odby∏a
si´ sesja dotyczàca 88. rocznicy odzyskania przez
Polsk´ niepodleg∏oÊci. Podczas sesji wiceprezydent
PrzemyÊla Wies∏aw Jurkiewicz wr´czy∏ Srebrne
Krzy˝e Zas∏ugi El˝biecie Ci˝mie-Szabadzie - dyrektor
Zespo∏u Szkó∏ Gastronomicznych i Przemys∏u Spo˝ywczego w PrzemyÊlu oraz Agacie Nowak, wicedyrektor tej˝e szko∏y. Relacj´ nades∏a∏ Marian Burak,
prezes Zarzàdu Krajowego w PrzemyÊlu Ogólnopolskiej Federacji Autonomicznych Zwiàzków Kombatanckich oraz Stowarzyszeƒ Martyrologicznych.
10 listopada w Poznaniu prezydent Towarzystwa im.
Hipolita Cegielskiego, dr Marian Król odznaczy∏
kombatantów, przedstawicieli ró˝nych Êrodowisk
Medalem Towarzystwa „Labor Omnia Vincit”. Towarzystwo, jako obywatelska organizacja Êrodowiska
wielkopolskich naukowców, przedstawicieli sfery
gospodarczej, ludzi kultury, sztuki, mediów, reprezentuje i kontynuuje wspólne wartoÊci patriotyczne,
poszanowanie tradycji narodowej, wartoÊci moralnych i wartoÊci pracy organicznej, ustanowi∏o ten
medal dla wyró˝nienia osób realizujàcych w pracy
codziennej te idea∏y. Odznaczeni zostali: Halina Kotula - uczestniczka Powstania Warszawskiego
i wi´êniarka Auschwitz, mjr Jerzy Antoniewicz - ˝o∏nierz WrzeÊnia 1939 r. i uczestnik walk o Monte
Cassino, Zbigniew Ko∏tuniak - uczestnik walk o Cytadel´ Poznaƒskà w 1945 r., Sylwester Mager - wi´zieƒ obozów Auschwitz i Buchenwald-Dora i p∏k Janusz Rad∏owski - uczestnik wojny, lotnik, prezes ZO
ZKRP i BWP.

11 listopada w G∏ubczycach - jak poinformowa∏ prezes Zarzàdu Miejsko-Gminnego ZKRP i BWP w tym
mieÊcie Marian ¸oziƒski - w czasie obchodów Narodowego Âwi´ta Niepodleg∏oÊci przed pomnikiem ˚o∏nierza Polskiego starosta powiatu g∏ubczyckiego Dariusz KaÊków uroczyÊcie wr´czy∏ Medal „Pro Memoria”, przyznany przez Kierownika UdSKiOR Janusza
Krupskiego - Zarzàdowi Miejsko-Gminnemu ZKRP
i BWP w G∏ubczycach za zas∏ugi w upami´tnianiu polskich walk i m´czeƒstwa.
11 listopada w Lublinie, w Urz´dzie Wojewódzkim
z okazji obchodów Âwi´ta Niepodleg∏oÊci wojewoda
lubelski Wojciech ˚ukowski wr´czy∏ odznaczenia
paƒstwowe za dzia∏alnoÊç konspiracyjnà cz∏onkom
Zwiàzku Wi´êniów Politycznych okresu komunistycznego lat 1939-1989 oraz Zwiàzku M∏odocianych Wi´êniów Politycznych lat 1944-1956 Jaworzniacy. Krzy˝ Komandorski Orderu Odrodzenia Polski
otrzyma∏ Jan Stefan Gieysztor, zaÊ Krzy˝ Oficerski
OOP - Zbigniew Burdzanowski, Zenon J´drusiak, Miros∏aw Klepacki, Stanis∏aw Kuczyƒski, Marian Pawe∏czak, Mieczys∏aw Smalec, Romuald Wàsek,
Henryk Woêniak, Jan Zió∏ek. Krzy˝em Kawalerskim
OOP zostali odznaczeni: Jerzy Arendt, Czes∏aw Bujanowski, Tadeusz Ciasto, Ryszard Go∏àb, Marian
Malczewski, Janina El˝bieta Markiewicz, Jerzy Stanis∏aw Mazurek, Bogumi∏ Olszewski, Marian Pic,
Marian Szczuchniak, Janina Âcibor, Roman Marian

15 listopada w Poznaniu w obchodach dorocznych
Dnia Pami´ci - Remembrance Day na cmentarzu ˚o∏nierzy Wspólnoty Brytyjskiej na stokach Cytadeli Poznaƒskiej uczestniczy∏a grupa by∏ych ˚o∏nierzy Polskich Si∏ Zbrojnych na Zachodzie z przewodniczàcym
Ârodowiska mjr. Jerzym Antoniewiczem. Na uroczystoÊç przybyli m.in.: ambasador RPA - Fébé Potgieter-Gqubule, attache Obrony Ambasady Wielkiej Brytanii w Warszawie - p∏k Andy Young, konsul honorowy
Wielkiej Brytanii - W∏odzimierz Walkowiak, dowódca
Garnizonu Poznaƒ - p∏k Wojciech Reszka i m∏odzie˝
szkolna. Delegacje z∏o˝y∏y kwiaty.
18 listopada w Toruniu odby∏a si´ XVI sesja naukowa na temat Polityka germanizacyjna III Rzeszy na
Pomorzu Gdaƒskim. Zorganizowa∏a jà Fundacja „Archiwum i Muzeum Pomorskie Armii Krajowej oraz
Wojskowej S∏u˝by Polek” w Toruniu. W programie
sesji znalaz∏y si´ wystàpienia m.in. wyk∏adowców
z uczelni w Bydgoszczy, Gdaƒsku, W∏oc∏awku, Katowicach i Toruniu oraz pracowników Instytutu Pami´ci Narodowej, Archiwum Paƒstwowego w Bydgoszczy i Paƒstwowego Muzeum Stutthof. Wsparcia
udzieli∏y: Rada Ochrony Pami´ci Walk i M´czeƒstwa
oraz Urzàd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.
27 listopada we Kurzelowie Spo∏eczna Powiatowa
Rada Kombatantów wspólnie z Zarzàdem Ko∏a ZKRP
i BWP we W∏oszczowie zorganizowa∏a uroczystoÊç
w 63. rocznic´ aresztowania i rozstrzelania 22 ˝o∏nierzy placówki gminnej 74 pp Armii Krajowej w Kurzelowie przez ˝andarmeri´ hitlerowskà kwaterujàcà na
terenie W∏oszczowa. W koÊciele parafialnym w Ku-

11 listopada w Cybince Urzàd Miasta i Gminy
wspólnie z Ko∏em ZKRP i BWP zorganizowali uroczystoÊç Âwi´ta Niepodleg∏oÊci i ods∏oni´cie pamiàtkowej tablicy ku czci uczestników walk na terenie nadodrzaƒskim. W Mszy Êw. i ods∏oni´ciu tablicy wzi´li udzia∏ m. in.: przewodniczàcy Rady Miejskiej w Cybince S∏awomir Kulczyƒski wraz z burmistrzem miasta Romanem Siemiƒskim, poczty sztandarowe: ZKRP i BWP, Ochotniczej Stra˝y Po˝arnej
oraz Szko∏y Podstawowej i Gimnazjum w Cybince,
m∏odzie˝ szkolna oraz mieszkaƒcy miejscowoÊci.
Tablic´ poÊwi´ci∏ ks. proboszcz Stanis∏aw Pawluk.
Jej ods∏oni´cia dokona∏ burmistrz Roman Siemiƒski
i prezes Ko∏a ZKRP i BWP Alfons ¸azarczyk. Na za-
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rzelowie ks. proboszcz Daniel Wojciechowski odprawi∏ Msz´ Êw. i wyg∏osi∏ homili´, podczas której du˝o
uwagi poÊwi´ci∏ walecznoÊci oddzia∏ów Armii Krajowej i Batalionów Ch∏opskim na ziemi w∏oszczowskiej.
Po Mszy Êw. zaproszeni goÊcie, kombatanci, m∏odzie˝ szkolna oraz poczty sztandarowe przemaszerowali przed zbiorowà mogi∏´ rozstrzelanych ˝o∏nierzy
placówki gminnej 74 pp AK. Przed mogi∏à ks. proboszcz zmówi∏ modlitw´ ku czci poleg∏ych ˝o∏nierzy
AK. Apel Poleg∏ych odczyta∏ Aleksander St´powski.
Nast´pnie z∏o˝ono wiàzanki kwiatów i zapalono znicze na mogile.

9 grudnia w Warszawie, w sali wystawowej Zwiàzku
Powstaƒców Warszawskich odby∏o si´ spotkanie
z okazji 3. rocznicy za∏o˝enia Stowarzyszenia Pami´ci Powstania Warszawskiego 1944 r. Spotkanie rozpocz´to odegraniem hejna∏u warszawskiego. Przyby∏ych na spotkanie goÊci powita∏a prezes Stowarzyszenia Jolanta Kolczyƒska, nast´pnie g∏os zabra∏ m.
in. cz∏onek ZPW, inicjator powstania SPPW 1944 i jego honorowy prezes Zdzis∏aw Troƒski. W dalszej cz´Êci spotkania rocznicowego zosta∏a omówiona dzia∏alnoÊç Stowarzyszenia, w dyskusji za wa˝ne zadanie Zwiàzku uznano utrzymywanie kontaktów ze
szko∏ami. W sierpniu 2004 r. powsta∏a strona internetowa Stowarzyszenia: www. sppw1944. org. Aktualnie strona jest redagowana w 8 j´zykach: polskim, angielskim, niemieckim, francuskim, rosyjskim, w∏oskim, hiszpaƒskim i czeskim i prezentuje
bogaty materia∏ dotyczàcy okupacji i Powstania War-

Fot. Archiwum „Kombatanta”

29 listopada w Radziszewie , w koÊciele parafialnym odby∏a si´ uroczystoÊç nadania Szkole Podstawowej imienia Ma∏ych Zes∏aƒców Sybiru. Sà to
szczególni patroni ziemi gryfiƒskiej, poniewa˝
mieszka tu du˝o Sybiraków. Na uroczystoÊç przybyli zaproszeni goÊci m.in.: Kierownik Urz´du do
Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Janusz Krupski, cz∏onek Prezydium ZG Zwiàzku Sybiraków - Jadwiga Ostrowska, pe∏nomocnik wojewody zachodniopomorskiego ds. kombatantów Lech Jakóbowski, przedstawiciele w∏adzy samorzàdowej i oÊwiaty, kombatanci. Podczas uroczystoÊci zosta∏y wr´czone odznaczenia paƒstwowe
i zwiàzkowe zas∏u˝onym nauczycielom, Sybira-

4 grudnia w Warszawie, w parafii rzymsko-katolickiej
pod wezwaniem Êw. Barbary odby∏a si´ Msza Êw.
w intencji poleg∏ych, zmar∏ych i ˝yjàcych ˝o∏nierzy
Armii Krajowej. Organizatorem Mszy Êw. by∏a Komenda Oddzia∏u Warszawskiego Stowarzyszenia Szarych
Szeregów i Ârodowiska Szarych Szeregów Âwiatowego Zwiàzku ˚o∏nierzy Armii Krajowej oraz proboszcz parafii.

kom, ks. proboszczowi Jackowi Fabiszakowi oraz
dzia∏aczom samorzàdowym. Szko∏a zaÊ otrzyma∏a
w prezencie od Sybiraków logo, które zosta∏o
umieszczone nad g∏ównym wejÊciem do jej budynku. Po odczytaniu aktu nadania Szkole imienia, nastàpi∏o poÊwi´cenie sztandaru, ufundowanego
przez Sybiraków z Ko∏a Terenowego w Gryfinie.
Nast´pnie odby∏o si´ Êlubowanie na sztandar oraz
zbiorowe odÊpiewanie hymnu szkolnego. Cz´Êç artystyczna uroczystego spotkania, w wykonaniu
m∏odzie˝y szkolnej, oparta by∏a na prze˝yciach
ma∏ych zes∏aƒców Sybiru. Zaproszeni goÊcie wyg∏osili okolicznoÊciowe przemówienia. Na zdj´ciu:
Po dokonaniu aktu przekazania sztandaru, nastàpi∏o Êlubowanie uczniów.
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szawskiego, pamiàtki, tj.: sztandary, medale, odznaki oddzia∏ów, monety, znaczki pocztowe o tematyce
powstaƒczej oraz kilkaset Miejsc Pami´ci na interaktywnej mapie stolicy. Od grudnia 2004 r., raz w miesiàcu w ka˝dà trzecià sobot´, Stowarzyszenie organizuje spotkania z uczestnikami Powstania Warszawskiego.
13 grudnia we Wroc∏awiu, w Sali Wielkiej Ratusza,
Urzàd Miasta oraz oddzia∏ IPN we Wroc∏awiu zorganizowali konferencj´ naukowà pt. Stan wojenny
w Polsce 1981-1983 oraz wystaw´ plenerowà na
wroc∏awskim Rynku pt. Stan wojenny na Dolnym
Âlàsku. Wojewoda dolnoÊlàski Krzysztof Grzelczyk
w imieniu organizatorów zaprosi∏ goÊci w 25. roczni-

c´ wprowadzenia stanu wojennego na ogólnopolskie
uroczystoÊci pod patronatem oraz z udzia∏em Prezydenta RP Lecha Kaczyƒskiego. WÊród autorów
13 referatów byli m.in.: prof. Andrzej Friszke, prof.
Andrzej Paczkowski, prof. Ireneusz Krzemiƒski, prof.
Jan ˚aryn. Konferencj´ prowadzili - prof. dr hab.
W∏odzimierz Suleja i dr hab. Krzysztof Szwagrzyk.
Dla wszystkich zgromadzonych w Hali Ludowej odby∏ si´ koncert pt. Reguiem PRO PACE autorstwa
Romana Ko∏akowskiego. Na wst´pie koncertu przemówienie okolicznoÊciowe wyg∏osi∏ Prezydent RP.
S∏owo koƒcowe nale˝a∏o do prezydenta Wroc∏awia
Rafa∏a Dutkiewicza. O pó∏nocy, 12 grudnia, w hali
produkcyjnej dawnego Pafawagu Prezydent RP wr´czy∏ odznaczenia paƒstwowe zas∏u˝onym dzia∏aczom. Nast´pnego dnia, w po∏udnie, w Katedrze
Wroc∏awskiej abp Marian Go∏´biewski metropolita
wroc∏awski odprawi∏ Msz´ Êw. w intencji pomordowanych w stanie wojennym. Po Mszy Êw. Prezydent
RP Lech Kaczyƒski wraz z dzia∏aczami „SolidarnoÊci” ods∏oni∏ tablic´ pamiàtkowà przy budynku dawnego Dolmelu.
19 grudnia w Opolu, w 10 Opolskiej Brygadzie Logistycznej im. p∏k. Piotra Wysockiego odby∏o si´ posiedzenie ZO ZKRP i BWP. By∏o to drugie posiedzenie
po IV Okr´gowym Zjeêdzie Delegatów. Dzia∏alnoÊç
Zwiàzku w 2006 r. i zadania nakreÊlone na IV Okr´gowym Zjeêdzie Delegatów omówi∏ prezes ZO ZKRP
i BWP Stefan Szelka. Wskaza∏ on, ˝e w 2006 r. Zwiàzek obok spraw bie˝àcych bra∏ dzia∏ w Êwi´tach
rocznic historycznych oraz realizowa∏ zadania o zasi´gu krajowym, tj. Krajowy Zlot Synów Pu∏ku i pobyt
na Opolszczyênie delegacji Stowarzyszenia Weteranów WP z ˚ytomierza. Prezes zauwa˝y∏, ˝e nale˝y
zajàç si´ przygotowaniami do IV Krajowego Kongresu, który ma odbyç si´ 25 i 26 lipca 2007 r. W zadaniach na nast´pny rok, jako najwa˝niejsze, uznano
pomoc socjalno-zdrowotnà paƒstwa dla najubo˝szych weteranów i rol´ w realizacji tego zadania
ogniw terenowych Zwiàzku. Temu celowi pomocne
powinno byç nadal has∏o „Kombatancie nie jesteÊ
sam”. Ze wzgl´du na to, ˝e Êrodowisko kombatanckie starzeje si´, nale˝y w wojewódzkiej organizacji
wypracowaç model, który b´dzie s∏u˝y∏ zachowaniu
ciàg∏oÊci pokoleniowej tradycji, dlatego w 2007 r.
powinno si´ czyniç starania o tworzenie „Klubu rodzin kombatanckich”. Chodzi o to, aby „sztafet´”
wojennego pokolenia przej´li m∏odzi, wywodzàcy si´
z rodzin kombatanckich. Prezes zaapelowa∏ tak˝e
o organizowanie w 2007 r. w miastach powiatowych
izb pami´ci.
27 grudnia w Poznaniu przed Pomnikiem Powstaƒców Wielkopolskich odby∏y si´ uroczystoÊci poÊwi´cone 88. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego 1918-1919. Z∏o˝ono te˝ kwiaty na grobach
przywódców Powstania na Cmentarzu Zas∏u˝onych.
Delegacja Towarzystwa Przyjaêni Polsko-Holenderskiej z konsulem honorowym Królestwa Niderlandów
Andrzejem Gawnoƒskim oraz ˝o∏nierzami 1 Dywizji
Pancernej gen. Maczka: kpt. Zygmuntem Maciejewskim i Antonim Przyby∏em z∏o˝y∏a wieƒce na mogile
Holendra, dowódcy kompanii w Powstaniu, Kawalera
Orderu Wojennego Virtuti Militari Josepha Moellenbrocka, który poleg∏ w walkach pod Zbàszyniem.
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Poszukujemy

Mia∏by 100 lat
oszukujemy informacji o naszym
dziadku Józefie Kazimierzu Dubielu, synu Stanis∏awa i Karoliny z d.
MaÊlanka, ur. 23 lutego 1907 r. w Czortkowie (obecna Ukraina). Nasz Dziadek
ukoƒczy∏ Instytut Geometrii Politechniki
Lwowskiej. W czasie pierwszej okupacji
rosyjskiej pracowa∏ jako geometra
w So∏otwinie ko∏o Stanis∏awowa.
1 stycznia 1945r. zosta∏ powo∏any jako oficer rezerwy do wojska i przez kilka nastpnych dni przebywa∏ w koszarach w Stanis∏awowie, oczekujc wyjazdu
na front. Ostatni Êlad ˝ycia naszego
dziadka to wiadomoÊç listowna z Lublina, datowana 14 stycznia 1945 r., z informacjà, ˝e jedzie do Garwolina transportem wojskowym.
Dziadek postanowieniem sàdu z 1948 r.
zosta∏ uznany za zaginionego i zmar∏ego.
Nasza rodzina zwraca∏a si´ z proÊbà o pomoc w odnalezieniu dziadka do wielu instytucji, zajmujàcych si´ poszukiwaniem
zaginionych. Niestety do dnia dzisiejszego nie wiemy nic o Jego dalszym losie.
W imieniu Rodziny: naszej babci Stanis∏awy, ˝yjcej w Australii oraz jej córek
Danuty i Izabeli prosimy o pomoc w odnalezieniu jakichkolwiek Êladów ˝ycia lub
Êmierci naszego dziadka.
Prosimy o kontakt:
BEATA I KRZYSZTOF BRYMORA
Paw∏owice 84
96-515 Teresin
e-mail: beatabrymora@interia. pl
tel. kom.: 500 10 60 84

P

Nowe Stowarzyszenie...
towarzyszenie Mi∏oÊników Kalwarii Sybiraków zainaugurowa∏o
swojà dzia∏alnoÊç 2 lutego
w Grodêcu Opolskim - krajowym Sanktuarium M. B. Patronki
Sybiraków. Msz´ Êw.
w intencji Stowarzyszenia odprawili: ks. Pra∏at Piotr Bàk i duszpasterz Sybiraków ks.
Zdzis∏aw BanaÊ . Po
mszy zespo∏y ludowe
“Grodziec” i “Jutrzenka” zaprezentowa∏y
koncert kol´d a Prezes
Zofia Znamierowska
omówi∏a g∏ówne kierunki dzia∏alnoÊci Stowarzyszenia. Unikatowe obiekt sakralny
w Grodêcu, który powsta∏ z inicjatywy ks.
Edmunda Cisaka Krajowego Kapelana Sybiraków to pi´kna karta
wspó∏pracy Komitetu
Budowy Kalwarii Pomnika ˚o∏nierzy Sybiraków z organizacjami
kombatanckimi i Êrodowiskami Zwiàzku Sybiraków. WczeÊniejszym wyrazem
tej wspó∏pracy by∏ koncert z okazji Dnia
Wojska Polskiego zorganizowany 16
sierpnia ubieg∏ego roku we Wroc∏awiu.
W jego trakcie zas∏u˝eni dzia∏acze

S

Zwiàzku z Wroc∏awia i ¸odzi Zbigniew
Kluz, Zofia Znamierowska, Stanis∏aw
B∏oƒski i Ryszard Gaik zostali odznaczeni medalem “Pro Memoria” nada-

nym przez Kierownika UdSKiOR. PieÊni i taƒce narodowe i regionalne prezentowa∏ Zespó∏ Folklorystyczny „Syberyjski Krakowiak” z Abakanu.
Z. Z.

Apteka przyjazna Kombatantom
rywatna apteka pani Aleksandry Dziwoty mieszczàca si´ w Krakowie - Nowej Hucie na Osiedlu Centrum E, blok 15
(obok Placu Centralnego) udziela 7 % upustu dla kombatantów, inwalidów wojennych i wojskowych przy zakupie
wszelkich leków za okazaniem zaÊwiadczenia kombatanckiego (legitymacji). Rekomendacji udzieli∏o Stowarzyszenie
˚o∏nierzy Armii Krajowej Inspektorat AK “Maria” w Krakowie - Nowej Hucie.

P

KOMBATANT - Miesi´cznik Urz´du do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych
REDAKCJA: 00-926 Warszawa, ul. Wspólna 2/4,
tel. 022 661 87 05, faks: 022 661 87 45, e-mail: kombatant@udskior.gov.pl
REDAGUJE ZESPÓ¸: Janusz Bazyd∏o (redaktor naczelny, tel. 022 661 89 22, e-mail: janusz.bazydlo@udskior.gov.pl),
Mariusz Kubik (e-mail: mariusz.kubik@udskior.gov.pl), Szymon ˚yto (e-mail: szymon.zyto@udskior.gov.pl). Wspó∏pracujà: Franciszka Gryko, Jan P. Sobolewski.
PRENUMERATA I KOLPORTA˚: Andrzej Sosiƒski (tel. 022 661 86 67)
WYDAWCA: Urzàd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych
ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa. Centrala - tel.: 022 661 81 11, punkt informacyjny - tel. 022 661 81 29, 022 661 87 40. Strona internetowa: http://www.udskior.gov.pl.
SK¸AD: Rafa∏ Kazanecki, DRUK: Zak∏ady Graficzne “Taurus”. Nak∏ad 4200 egz. (24 strony + 8 stron wk∏adki)
W 2007 r. egzemplarz “Kombatanta” kosztuje 2,50 z∏, a cena prenumeraty rocznej wraz z kosztem wysy∏ki - 30 z∏. Prenumerata ze zleceniem dostawy za granic´ pocztà lotniczà
kosztuje 24 USD lub równowartoÊç tej kwoty (mogà byç czeki). Wp∏at na prenumerat´ nale˝y dokonywaç na konto: Urzàd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych,
ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa, Konto: NBP Oddzia∏ Okr´gowy Warszawa, nr konta: 03 1010 1010 0050 4722 3100 0000.
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, oraz telefon kontaktowy. Artyku∏ów nie zamówionych redakcja nie zwraca. Rubryka „Poszukujemy” jest bezp∏atna.
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dokoƒczenie ze str. 32

Kadr ze spektaklu: Andrzej Zieliƒski, Piotr Fronczewski

podpis: Kadr ze spektaklu: Marek Kasprzyk, Zbigniew Suszyƒski

***
Ksià˝ka Kazimierza Moczarskiego
jest trudnym do okreÊlenia gatunkiem
literackim. Oparta o fakty i notacj´ rozmów, nie staje si´ jedynie zapisem dokumentalnym, ale przede wszystkim
opisem mentalnoÊci ludzkiej i psychologicznym portretem postaci. To jest teren, na którym tworzà si´ metafory,
uniwersalne przes∏ania - teren teatru.
Do „Rozmów z katem” trzeba ciàgle
wracaç. Tym bardziej, ˝e nareszcie mo˝na tekstowi przywróciç w∏aÊciwy kontekst historyczny, a w∏aÊnie ten kontekst nadaje ca∏emu zdarzeniu rang´
symbolicznà. Gdyby wi´c próbowaç
obywatelowi wolnego Êwiata wyt∏umaczyç, ˝e 8 maja 1945 r., nie wsz´dzie by∏
datà upadku dwudziestowiecznych totalitaryzmów, si´gnà∏bym w∏aÊnie po
tekst Kazimierza Moczarskiego, tym razem nie pomijajàc faktu, ˝e ten wywiad-rzeka powstawa∏ w celi, do której wrzucano autora po straszliwych torturach
stalinowskiego aparatu bezpieczeƒstwa.
A poniewa˝ dziÊ tak wielu z nas czuje
si´ obywatelami wolnego Êwiata, mo˝e
i nam warto przypominaç.
MACIEJ ENGLERT
Maciej Englert (ur. 1946), re˝yser spektaklu Teatru TV pt.: „Rozmowy z katem” na
podstawie ksià˝ki Kazimierza Moczarskiego.
W latach 1976-1979 pe∏ni∏ funkcj´ dyrektora naczelnego i artystycznego Teatru
Wspó∏czesnego w Szczecinie. W latach 19791981 by∏ zast´pcà dyrektora Teatru Wspó∏czesnego w Warszawie, od 1981 jest jego dyrektorem. W latach 1992-1993 by∏ cz∏onkiem
Rady ds. Kultury przy Prezydencie RP. Brat
aktora Jana Englerta.
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Âwiadectwo
Kazimierza Moczarskiego
sierpnia 1945 r. na ulicy Marsza∏kowskiej w centrum Warszawy oficer Ministerstwa
Bezpieczeƒstwa Publicznego, os∏awiony kpt. Józef Ró˝aƒski , aresztowa∏
38-letniego m´˝czyzn´ legitymujàcego
si´ dokumentami na nazwisko Kazimierz Sankowski.
Aresztowanym by∏ Kazimierz Mo czarski, ps. „Maurycy”, „Rafa∏” i in.
(1907 - 1975), absolwent Wydzia∏u Prawa Uniwersytetu Warszawskiego, radca
Ministerstwa Opieki Spo∏ecznej, dzia∏acz pracowniczego ruchu zawodowego,
wspó∏za∏o˝yciel Klubu Demokratycznego w Warszawie i Stronnictwa Demokratycznego, dziennikarz, w konspiracji
dzia∏acz Stronnictwa Demokratycznego, zast´pca szefa Okr´gowego Kierownictwa Walki Podziemnej m. st. Warszawy, uczestnik Powstania Warszawskiego, kapitan Armii Krajowej, szef Biura
Informacji i Propagandy ostatniej Komendy G∏ównej AK i Delegatury Si∏
Zbrojnych na Kraj.
Wi´ziony od sierpnia 1945 r. do kwietnia 1956 r., Moczarski skazywany by∏
w tym czasie dwukrotnie - w styczniu
1946 r. na 10 lat wi´zienia i w listopadzie
1952 r. na kar´ Êmierci (zamienionà na
do˝ywotnie wi´zienie, o czym poinformowano go po... 15 miesiàcach).
W wyroku rehabilitacyjnym z 11 XII
1956 r. Sàd Wojewódzki dla m. st. Warszawy napisa∏: „Dobre imi´ polskiego
podziemia okupacyjnego, które w swej
masie nie zhaƒbi∏o si´ ˝adnà kolaboracjà na miar´ quislingowskà i którego na
swoim odcinku i w swoim zakresie okupacyjnej dzia∏alnoÊci, przez wiele lat
pobytu w wi´zieniu z budzàcym szacunek uporem i hartem ducha broni∏ Kazimierz Moczarski, zosta∏o w ramach
niniejszej sprawy zrehabilitowane”.
W okresie od 2 marca do 11 listopada
1949 r. przebywa∏ Moczarski w jednej
celi wi´zienia mokotowskiego w Warszawie z niemieckim zbrodniarzem wojennym, SS-Brigadeführerem Jürgenem
Stroopem, dowódcà SS i Policji dystryktu warszawskiego, katem getta warszaw-
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skiego, skazanym na kar´ Êmierci przez
Amerykaƒski Trybuna∏ Wojskowy w Dachau w marcu 1947 r. i dwa miesiàce
póêniej ekstradowanym do Polski.
W wi´zieniu mokotowskim Stroop
oczekiwa∏ na drugi proces (skazany na
kar´ Êmierci w lipcu 1951 r., w marcu
1952 r. zosta∏ stracony), podobnie jak
Moczarski, który - zgodnie z zapowiedzià wiceministra bezpieczeƒstwa publicznego gen. bryg. Romana Romkowskiego - od listopada 1948 r. równie˝
podlega∏ drugiemu, tym razem „piekielnemu” Êledztwu.
Owo „piekielne” Êledztwo trwa∏o dok∏adnie cztery lata. Taka jest prawda
o wspólnym pobycie w jednej celi wi´ziennej kata i bohatera. A przecie˝ do
koƒca lat 1980-ych jej pokazanie nie by∏o mo˝liwe: na ok∏adce pierwszych pi´ciu ksià˝kowych wydaƒ „Rozmów z katem” Kazimierza Moczarskiego (w latach 1977-1985) zamiast nazw jego macierzystych organizacji konspiracyjnych
- Armii Krajowej i Kierownictwa Walki
Podziemnej - pojawi∏a si´ tajemnicza
„konspiracja antyhitlerowska”, zaÊ
przyczyn wspólnego po wojnie pobytu
w wi´zieniu z niemieckim zbrodniarzem wojennym kazano szukaç w jakimÊ abstrakcyjnym „grymasie historii”.
Tekst s∏ynnego listu Moczarskiego pisanego w wi´zieniu w lutym 1955 r., a wymieniajàcego 49 rodzajów zastosowanych wobec niego tortur, móg∏ ukazaç
si´ drukiem w jawnym obiegu w Polsce
dopiero w 1990 r. (w „Zapiskach” Kazimierza Moczarskiego, opracowanych
przez ni˝ej podpisanego).
Jakby tego by∏o ma∏o - w inscenizacji
teatralnej „Rozmów z katem” w Niemieckiej Republice Demokratycznej Moczarski zosta∏ przedstawiony jako dziennikarz, któremu zezwolono na przeprowadzenie w wi´zieniu wywiadu ze Stroopem... Wróci∏ do owej „tezy” jeszcze
w po∏owie lat 90 by∏y wicedyrektor Departamentu Âledczego MBP p∏k Adam
Humer, który stwierdzi∏, ˝e „Moczarski
jako dziennikarz sam zg∏osi∏ ch´ç siedzenia ze Stroopem, ˝eby napisaç ksià˝k´”

(patrz Piotr
Lipiƒski,
„Humer i inni”, Warszawa 1997, s.
78)...
Odnotowujàc z uznaniem kilkanaÊcie pe∏nych
ju˝ wydaƒ
ksià˝kowych
„Rozmów
z katem“- poczynajàc od roku 1992 ukazujà si´ one
ju˝ z zaznaczeniem wczeÊniejszych ingerencji cenzuralnych i z autorskim zakoƒczeniem - podkreÊliç wypada, i˝
16 kwietnia br. mia∏a miejsce premiera
„Rozmów z katem” w Teatrze Telewizji
(Scena Faktu) w re˝yserii Macieja Englerta, owà prawd´ o wspólnym pobycie
w wi´zieniu kata i bohatera pokazujàcà
na ekranie po raz pierwszy.
ANDRZEJ KRZYSZTOF KUNERT
Andrzej Krzysztof Kunert (ur. 12 paêdziernika 1952 r. w Warszawie), historyk,
cz∏onek Rady Ochrony Pami´ci Walk i M´czeƒstwa. Studiowa∏ na Wydziale Historycznym UW. Specjalizuje si´ w wydarzeniach
okresu II wojny Êwiatowej. W latach 19841990 by∏ redaktorem w Instytucie Wydawniczym PAX. W 1992 r. za∏o˝y∏ „Fundacj´ Archiwum Polski Podziemnej 1939-1956”.
By∏ te˝ redaktorem naczelnym Wydawnictwa Bellona, pracowa∏ nast´pnie w Muzeum Wojska Polskiego.
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