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Narwik 1940 - 2007
W piwnicy leg∏ - pokryty kurzem

Waleczny olbrzym - broczàcy krwià. 

Samotny, zosta∏ z innej epoki,
Przypominajàc wojny smak.

Gdy ma∏y ch∏opiec chcia∏ mu dorównaç,
Grom nie wytrzyma∏ i runà∏ w dó∏. 

Jest taki plac - nagi i pusty
Gdzie zawsze sta∏ wojownik Grom. 

Przechodniu staƒ - rozejrzyj si´
Teraz go brak - czy nie znaczy∏ nic?

Grom z B∏yskawicà, siostry dwie,
Gna∏y do boju uwolniç Ci´ 

Jest taki plac - nagi i pusty... 

W piwnicy leg∏ - pokryty kurzem
Waleczny olbrzym - broczàcy krwià. 

Jest taki plac - nagi i pusty...

(„Wojownik Grom” 
– melodia: Groms Plass, 

s∏owa: Bjorn F. Framnes)



Wiosnà 1940 roku front wojen-
ny rozszerzy∏ si´ o kolejne
kraje. Niemiecka ofensywa

na Skandynawi´ spotka∏a si´ z odze-
wem ze strony paƒstw zachodnich.
W sk∏ad walczàcych na pó∏nocy Norwe-
gii si∏ zbrojnych wesz∏y tak˝e polskie
oddzia∏y ˝o∏nierzy z Samodzielnej Bry-
gady Strzelców Podhalaƒskich pod do-
wództwem gen. bryg. ZZyyggmmuunnttaa  SSzzyysszz--
kkoo  --  BBoohhuusszzaa oraz polskie statki pasa-
˝erskie, okr´ty podwodne i niszczyciele
Marynarki Wojennej RP, w tym s∏awny
ORP “Grom”. 

W dniach 9 - 10 czerwca br. z okazji
67. rocznicy bitwy o Narwik, Urzàd do
Spraw Kombatantów i Osób Represjo-
nowanych we wspó∏pracy z Minister-
stwem Obrony Narodowej i Minister-
stwem Spraw Zagranicznych zorganizo-
wa∏ uroczystoÊci rocznicowe. Do Narwi-
ku uda∏a si´ delegacja w∏adz paƒstwo-
wych, kombatanci, wojsko i m∏odzie˝
szkolna. W delegacji uczestniczyli m.in.
Kierownik UdSKiOR JJaannuusszz  KKrruuppsskkii
wraz ze swoim doradcà JJaanneemm  SSttaanniiss∏∏aa--
wweemm  CCiieecchhaannoowwsskkiimm, wiceminister
obrony narodowej JJaacceekk  KKoottaass, senator
RP PPiioottrr  AAnnddrrzzeejjeewwsskkii, LLaassssee  LLiinnddaalleenn
- attaché obrony przy Ambasadzie Kró-
lestwa Norwegii w Polsce i chargé d’af-
faires ambasady RP w Oslo WW∏∏ooddzzii--
mmiieerrzz  AAnniioo∏∏. Obecni byli tak˝e genera-
∏owie WP: gen. dyw. HHeennrryykk  DDzziieewwiiààtt--
kkaa, gen. dyw. JJeerrzzyy  MMiicchhaa∏∏oowwsskkii i admi-
ra∏ floty MMaarreekk  BBrrààggoosszzeewwsskkii. 

Dwudniowe uroczystoÊci mia∏y bar-
dzo napi´ty program. W pierwszym
dniu wizyty delegacja z∏o˝y∏a wieƒce
przy pomnikach na cmentarzu wojen-
nym w Narwiku, przy pomniku maryna-
rzy na Grom Plass i przy pomniku Pa-
triotów Norweskich, a tak˝e w miejscu
desantu wojsk na ziemi´ norweskà
w miejscowoÊci Fornes. Po po∏udniu
delegacje odwiedzi∏y Muzeum Wojny,
gdzie zgromadzono bardzo bogatà ko-
lekcj´ eksponatów zwiàzanych z bitwà
i zmaganiami wojsk alianckich w regio-
nie norweskich fiordów. Minister Krup-
ski z∏o˝y∏ przy tej okazji gratulacje dy-
rektorowi Muzeum - UUllffoowwii  EEiirriikkoowwii

Z marynarzami ch´tnie pozuje si´ do zdj´-
cia… (na fotografii m. in. dwie uczennice ze
szko∏y w Lubniu k. MyÊlenic) 

Narvik   
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NA OK¸ADCE: Pomnik Artylerzysty z ORP „Grom” na placu Grom Plass

O te wzgórza walczyli podhalaƒczycy gen. Szyszko – Bohusza…

Delegacja w∏adz polskich i miasta Narwik sk∏ada kwiaty pod pomnikami upami´tniajàcymi pol-
skich ˝o∏nierzy poleg∏ych w Narwiku i dzia∏ania obronne w tym rejonie w 1940 r. 

Kobiety w strojach ludowych okolic Narwiku



TToorrggeennsseennoowwii, który w swojej dzia∏al-
noÊci przekazuje pami´ç o walczàcych
na tej ziemi Polakach. Warto w tym
miejscu wspomnieç, ˝e mieszkaƒcy Na-
rwiku z wielkim pietyzmem piel´gnujà
pami´ç o walkach w obronie Norwegii
a miasto bardzo dba o utrzymanie
cmentarza wojennego, tablic pamiàtko-
wych i pomników. Norweskich wspó∏or-
ganizatorów cechowa∏a ˝yczliwoÊç i du-
˝a wola wspó∏pracy. Starsi obywatele
wspominajà niszczyciel Grom i wyda-
rzenia zwiàzane z jego obecnoÊcià
w Narwiku. M.in. epizod zestrzeliwania
flagi niemieckiej, która górowa∏a na
wzgórzu nad miastem. 

Dalsza cz´Êç wizyty mia∏a miejsce na
placu przed narwickim ratuszem, gdzie
okolicznoÊciowe przemówienia wyg∏o-
sili burmistrz Narwiku Olav Sigurd Al-
stad i Kierownik UdSKiOR Janusz
Krupski (ca∏oÊç wystàpienia zamiesz-
czamy w osobnym miejscu). Podczas
uroczystoÊci weterani i osoby szczegól-
nie oddane kultywowaniu pami´ci o do-
konaniach Polaków w Norwegii zosta∏y
uhonorowane medalami „Pro Memo-
ria”. Miasto Narwik ∏àczà silne wi´zy m.
in. z ziemià sàdeckà, z której pochodzi-
∏o wielu ˝o∏nierzy brygady strzelców
podhalaƒskich, wchodzàcej w sk∏ad si∏
sojuszniczych. Od 1964 r. miasta Nowy
Sàcz i Narwik ∏àczy umowa partnerska. 

Nast´pnie na scenie przed ratuszem
wystàpi∏ akustyczny zespó∏ Groms Plass,
który zagra∏ utwór „Krigeren Grom”
(„Wojownik Grom”). Historia powsta-
nia tego utworu jest zwiàzana z wyda-
rzeniem wa˝nym dla ma∏ej spo∏ecznoÊci
miasta. Zespó∏ po∏àczy∏ symbol - po-
mnik artylerzysty z ORP „Grom”, który
zosta∏ wzniesiony w 1979 r. na placu
zwanym Grom Plass. Stàd wzi´∏a si´ na-
zwa zespo∏u. Poczàtkowo grupa çwiczy-
∏a w piwnicy obok placu z pomnikiem.
Gdy w paêdzierniku 2000 r. pomnik zo-
sta∏ uszkodzony przez dwóch bawiàcych
si´ ch∏opców - zniknà∏ z placu. Miasto
nie mia∏o funduszy na napraw´ pomni-
ka w zwiàzku z czym Plac Gromu Êwie-
ci∏ pustkà. W koƒcu zespó∏ muzyków
wyszed∏ z inicjatywà zrekonstruowania

pomnika. W ramach kampanii odbudo-
wy stworzy∏ pieÊƒ „Krigeren Grom”.
Ostatecznie pomnik odbudowano i od-
s∏oni´to na nowo w maju 2002 r. 

Na czele zespo∏u stoi BBjjoorrnn  FFrraammnneess
- dyrektor miejscowej szko∏y. Ponadto
w sk∏ad grupy wchodzà: RRoollff  MMaarrkkuuss--
sseenn, KKnnuutt  HHaauuggeenn, OOyysstteeiinn  GGrraavvrrookk
i OOrrjjaann  PPlleeyymm. Muzyka grupy ma korze-
nie w tradycyjnej balladzie norweskiej
i zawiera elementy folku, szant, bluesa.
Zespó∏ ju˝ dwukrotnie goÊci∏ w Krako-
wie podczas festiwalu szantowego. 

S∏owa pieÊni Êpiewane w po∏owie
w j´zyku norweskim i polskim sà wzru-
szajàce i stanowià dowód, ˝e pami´ç
i wdzi´cznoÊç za trud walki podj´tej
przez polskiego ˝o∏nierza nie sà oboj´t-
ne mieszkaƒcom tego skandynawskiego
kraju. 

W ramach uroczystoÊci odby∏ si´ po-
kaz musztry paradnej w wykonaniu
Kompanii Reprezentacyjnej Wojska
Polskiego. Zgromadzeni goÊcie, miesz-
kaƒcy Narwiku i turyÊci obejrzeli ten
wyst´p z wielkim zainteresowaniem
i nagrodzili wykonawców oklaskami. 

Nast´pnie w siedzibie Ratusza zebra-
nych goÊci powita∏a Dyrektor General-
ny Ministerstwa Obrony Narodowej
Królestwa Norwegii pani EElliissaabbeetthh
BBooddttkkeerr  LLaarrsseenn. Po uroczystym lunchu
delegacje uda∏y si´ pod pomnik „Iglica”
gdzie z∏o˝ono wieƒce. 

Dalsza cz´Êç uroczystoÊci mia∏a wy-
jàtkowy charakter. Uczestnicy obcho-
dów rocznicowych udali si´ statkiem
pasa˝erskim do miejsca zatoni´cia
ORP „Grom”. Ten zatopiony 4 maja
1940 r. w fiordzie Rombakken statek
spoczà∏ na dnie norweskich wód po na-
locie samolotów Luftwaffe. W miejscu
gdzie rozegra∏a si´ ta pami´tna trage-
dia, odby∏a si´ uroczystoÊç z∏o˝enia
wieƒca. Ks. bp gen. dyw. TTaaddeeuusszz  PP∏∏oo--
sskkii - Ordynariusz Polowy WP, odmówi∏
zaraz po niej modlitw´ za dusz´ pole-
g∏ych na okr´cie ˝o∏nierzy. Na pok∏a-
dzie polskiego statku zgin´∏o wówczas
59 marynarzy... 

Ciekawym akcentem rejsu by∏o do-
p∏yni´cie statkiem do brzegu, gdzie le˝y

wrak niemieckiego statku „Georg Thie-
le”. Ten niemiecki niszczyciel bra∏
udzia∏ w hitlerowskiej inwazji na Nor-
wegi´ i jak wiele innych okr´tów zosta∏
zniszczony dzi´ki bojowej postawie ˝o∏-
nierzy koalicji zachodniej. 

W drugim dniu pobytu w Narwiku
cz´Êç uczestników obchodów rocznico-
wych zwiedza∏a cmentarz wojenny. Przy
mogile polskich marynarzy mia∏a miej-
sce pi´kna w swej wymowie ceremonia.
Harcerze z Niezale˝nego Zwiàzku Har-
cerstwa „Czerwony Mak” - lokalnej or-
ganizacji harcerskiej, dzia∏ajàcej w Ska-
winie, kultywujàcej zwyczaj przywo˝enia
polskiej ziemi ˝o∏nierzom, którzy wal-
czyli w ramach Si∏ Zbrojnych na Zacho-
dzie, wysypali pod pomnikiem ziemi´
przywiezionà na t´ okolicznoÊç specjal-
nie z Polski. W ten sposób harcerze ze
Skawiny uczynili symbolicznie zadoÊç
pragnieniom walczàcych tam polskich
patriotów. Polski ˝o∏nierz, choç sam nie
doszed∏ do ojczystej ziemi doczeka∏
chwili, gdy ona przyby∏a do niego... 

W miejscowoÊci Hakvik na Polskim
Cmentarzu Wojennym Janusz Krupski,
przypomnia∏ wydarzenia zwiàzane
z udzia∏em Polaków w walkach na ziemi
norweskiej. W niedzielne po∏udnie przy
s∏onecznej pogodzie pod przewodnic-
twem bp Tadeusza P∏oskiego i miejsco-
wego ksi´dza - Polaka ze zgromadzenia
ksi´˝y Misjonarzy Âwi´tej Rodziny, któ-
ry sprawuje opiek´ duchowà nad wier-
nymi w Narwiku zosta∏a odprawiona
Msza Âwi´ta. W homilii bp P∏oski pod-
kreÊli∏ m.in. ˝e: „S∏ownikowe znaczenie
patriotyzmu mówi, ˝e jest to zdolnoÊç
do poÊwi´cenia dla w∏asnego kraju; po-
Êwi´cenia ró˝nego rodzaju i stopnia. Na
tym cmentarzu nie potrzebujemy s∏ow-
ników, encyklopedii. Tutaj sami mo˝e-
my doÊwiadczyç i odbyç lekcj´ patrioty-
zmu. Postawa naszych Braci, którzy tu-
taj spoczywajà, uczy nas, ˝e mi∏oÊç Oj-
czyzny wymaga nawet oddania w∏asnego
˝ycia w obronie rodaków, kultury, oraz
podstawowych wartoÊci, które sk∏adajà
si´ na to˝samoÊç danego narodu.”

Po Mszy Êwi´tej modlitwy za pole-
g∏ych poprowadzili obecni w Narwiku
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ks. bp gen. bryg. MMiirrooss∏∏aaww  MMiirroonn  CChhoo--
ddaakkoowwsskkii z Ordynariatu Prawos∏awne-
go i ks. bp gen. bryg. RRyysszzaarrdd  BBoorrsskkii
z Ewangelickiego Duszpasterstwa Woj-
skowego. Nast´pnie delegacja z∏o˝y∏a
znicz i wieniec pod pomnikiem poÊwi´-
conym pami´ci poleg∏ych ˝o∏nierzy.
Pod koniec uroczystoÊci odby∏ si´ tak˝e
apel poleg∏ych. 

Na norweskich przyjacio∏ach wra˝e-
nie wywar∏o zaanga˝owanie w∏o˝one

w organizacj´ przedsi´wzi´cia przez
stron´ Polskà b´dàce dowodem
pami´ci o polskich marynarzach i pod-
halaƒczykach gen. Szyszko - Bohusza.
Na ka˝dym kroku da∏o si´ odczuç po-
dziw dla postawy bohaterskich ˝o∏nie-
rzy, którzy, choç tak daleko od swoich
domów, nie cofn´li si´ przed z∏o˝eniem
ofiary krwi, wierzàc, ˝e ich trud b´dzie
kolejnym krokiem na drodze do oswo-
bodzenia Ojczyzny. 

Tradycja wspólnych walk i wizyty pol-
skich kombatantów sà dobrym spoiwem
we wzajemnych stosunkach nie tylko na
szczeblu lokalnym. Jest to zauwa˝alne
w trakcie wizyt paƒstwowych w∏adz nor-
weskich w Polsce, kiedy to na ˝yczenie
strony norweskiej dochodzi do spotkaƒ
z polskimi kombatantami. 

SZYMON ˚YTO
Fot.: Juliusz L Englert, Mariusz Kubik,

Szymon ˚yto

MMaamm  zzaasszzcczzyytt  ppoowwiittaaçç  SSzzaannooww--
nnyycchh  PPaaƒƒssttwwaa  nnaa  uurroocczzyyssttooÊÊcciiaacchh
6677..  rroocczznniiccyy  bbiittwwyy  oo  NNaarrwwiikk..  BBoohhaa--
tteerrsskkaa  wwaallkkaa  SSaammooddzziieellnneejj  BBrryyggaa--
ddyy  SSttrrzzeellccóóww  PPooddhhaallaaƒƒsskkiicchh  uu bboo--
kkuu  ˝̋oo∏∏nniieerrzzyy  nnoorrwweesskkiicchh,,  bbrryyttyyjj--
sskkiicchh  ii ffrraannccuusskkiicchh  ww oobbrroonniiee  NNoorr--
wweeggiiii,,  PPoollsskkii  ii EEuurrooppyy  ssttaa∏∏aa  ssii´́  nnaa
zzaawwsszzee  ooggnniiwweemm  ∏∏ààcczzààccyymm  nnaarróódd
ppoollsskkii  zz nnaarrooddeemm  nnoorrwweesskkiimm,,  KKrróó--
lleessttwwoo  NNoorrwweeggiiii  zz RRzzeecczzyyppoossppoolliittàà
PPoollsskkàà..  

PPrrzzyybbyylliiÊÊmmyy  ddoo  KKrróólleessttwwaa  NNoorr--
wweeggiiii  ww 6677..  rroocczznniicc´́  bbiittwwyy  oo NNaa--
rrwwiikk,,  aabbyy  ppoocchhyylliiçç  ssii´́  ii  ppoommooddlliiçç
nnaadd  mmooggii∏∏aammii  bboohhaatteerróóww  --  ooffiiccee--
rróóww  ii ˝̋oo∏∏nniieerrzzyy  WWoojjsskkaa  PPoollsskkiieeggoo,,
ppooddhhaallaaƒƒcczzyykkóóww  ii nnaasszzyycchh  mmaarryy--
nnaarrzzyy  aallee  ttaakk˝̋ee  ooffiicceerróóww  ii ˝̋oo∏∏nniiee--
rrzzyy  aarrmmiiii  nnoorrwweesskkiieejj,,  bbrryyttyyjjsskkiieejj
ii ffrraannccuusskkiieejj..  WWsszzyyssccyy  oonnii  ppoolleeggllii
ttuu  ww tteejj  ssaammeejj  sspprraawwiiee  --  ww oobbrroonniiee
sswwoojjeejj  OOjjcczzyyzznnyy  oorraazz  ww oobbrroonniiee
EEuurrooppyy  ÊÊmmiieerrtteellnniiee  zzaaggrroo˝̋oonneejj
pprrzzeezz  ttoottaalliittaarryyzzmm  hhiittlleerroowwsskkii  ii ssoo--
wwiieecckkii..  

MMyy,,  PPoollaaccyy  ppaammii´́ttaammyy,,  ˝̋ee  ppoo--
wwssttaanniiee  SSaammooddzziieellnneejj  BBrryyggaaddyy
SSttrrzzeellccóóww  PPooddhhaallaaƒƒsskkiicchh  mmiiaa∏∏oo
ÊÊcciiss∏∏yy  zzwwiiààzzeekk  zz ssoojjuusszzeemm  ddwwóócchh
wwrrooggóóww  PPoollsskkii  ii nnaajjeeêêddêêccóóww  --  hhii--
ttlleerroowwsskkiicchh  NNiieemmiieecc  ii ssoowwiieecckkiieejj
RRoossjjii  oorraazz  zz nnaappaaÊÊcciiàà  ssoowwiieecckkiieejj

Przemówienie Janusza Krupskiego, 
Kierownika Urz´du do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych 
podczas uroczystoÊci powitania polskiej delegacji w Narwiku 
(9 czerwca 2007 r.) 

RRoossjjii  nnaa  FFiinnllaannddii´́  ww lliissttooppaaddzziiee
11993399  rrookkuu..  

NNaarrwwiikk  bbyy∏∏  ppiieerrwwsszzyymm  mmiieejj--
sscceemm,,  ggddzziiee  ˝̋oo∏∏nniieerrzzee  sspprrzzyymmiieerrzzoo--
nnyycchh  aarrmmiiii  --  NNoorrwweeggoowwiiee,,  PPoollaaccyy,,
BBrryyttyyjjcczzyyccyy,,  FFrraannccuuzzii,,  rraazzeemm  wwaall--
cczzyyllii  ii rraazzeemm  ggiinn´́llii  ww wwaallccee  zzee
wwssppóóllnnyymm  wwrrooggiieemm  --  hhiittlleerroowwsskkiimmii
NNiieemmccaammii..  TTuu  zzaacczzyynnaa∏∏aa  ssii´́  wwssppóóll--
nnaa  wwaallkkaa,,  kkttóórraa  zzaakkooƒƒcczzyy∏∏aa  ssii´́
88 mmaajjaa  11994455  rrookkuu..  TTaa  ddaattaa  ddllaa  nnaa--
rroodduu  nnoorrwweesskkiieeggoo  oozznnaacczzaa∏∏aa  kkoo--
nniieecc  wwoojjnnyy  ii  wwoollnnooÊÊçç..  DDllaa  NNaarroodduu
PPoollsskkiieeggoo  ddaattaa  ttaa  mmaa  iinnnnyy  wwyymmiiaarr..
MMyy  nnaa  wwoollnnooÊÊçç  ii nniieeppooddlleegg∏∏ooÊÊçç
mmuussiieelliiÊÊmmyy  cczzeekkaaçç  jjeesszzcczzee  bblliisskkoo
ppóó∏∏  wwiieekkuu..  

SSppoottyykkaammyy  ssii´́  ttuu  ww RRookkuu  GGeennee--
rraa∏∏aa  WW∏∏aaddyyss∏∏aawwaa  AAnnddeerrssaa,,  kkttóórryy  jjaa--
kkoo  NNaacczzeellnnyy  WWóóddzz  bbyy∏∏  pprrzzee∏∏oo˝̋oo--
nnyymm  ttaakk˝̋ee  wwiieelluu  wweetteerraannóóww  NNaarrwwii--
kkuu,,  kkttóórryy  jjeesstt  ddllaa  NNaarroodduu  PPoollsskkiieeggoo
nnaajjppii´́kknniieejjsszzyymm  ssyymmbboolleemm  nniiee--
zz∏∏oommnnooÊÊccii  ww wwaallccee  oo nniieeppooddlleegg∏∏ooÊÊçç..  

MMoo˝̋nnaa  ppoowwiieeddzziieeçç,,  ˝̋ee  pprrzzyybbyyllii--
ÊÊmmyy  ttuu  ppoo  ddrrooddzzee  ssppoodd  MMoonnttee  CCaass--
ssiinnoo,,  ggddzziiee  1122  mmaajjaa  ooddddaawwaalliiÊÊmmyy
cczzeeÊÊçç  tteemmuu  wwiieellkkiieemmuu  PPoollaakkoowwii
ii wwyybbiittnneemmuu  ddoowwóóddccyy  oorraazz  JJeeggoo  ppoo--
lleegg∏∏yymm,,  zzmmaarr∏∏yymm  ii zzaammoorrddoowwaannyymm
˝̋oo∏∏nniieerrzzoomm..  DDzziiÊÊ,,  ggddyy  jjeesstteeÊÊmmyy
ww NNaarrwwiikkuu,,  aa jjeesszzcczzee  ttaakk  nniieeddaawwnnoo
bbyylliiÊÊmmyy  ppoodd  MMoonnttee  CCaassssiinnoo  ddoo  rraann--

ggii  ssyymmbboolluu  uurraassttaa  ffaakktt,,  ˝̋ee  ooffiicceerreemm
nnaajjbbllii˝̋sszzyymm  GGeenneerraa∏∏oowwii  AAnnddeerrssoowwii
ww ookkrreessiiee  jjeeggoo  nnaajjwwii´́kksszzeejj  cchhwwaa∏∏yy
bbyy∏∏  GGeenneerraa∏∏  ZZyyggmmuunntt  BBoohhuusszz--
--SSzzyysszzkkoo,,  ddoowwóóddccaa  SSaammooddzziieellnneejj
BBrryyggaaddyy  SSttrrzzeellccóóww  PPooddhhaallaaƒƒsskkiicchh..  

PPrrzzyybbyylliiÊÊmmyy  ttuu  ttaakk˝̋ee  ppoo  ttoo,,  aabbyy
wwyyrraazziiçç  wwddzzii´́cczznnooÊÊçç  NNaarrooddoowwii
NNoorrwweesskkiieemmuu,,  aa  sszzcczzeeggóóllnniiee
mmiieesszzkkaaƒƒccoomm  NNaarrwwiikkuu  zzaa  ppaammii´́çç
ii ooffiiaarrnnàà  ooppiieekk´́  nnaadd  ggrroobbaammii  nnaa--
sszzyycchh  bbrraaccii..  PPrraaggnn´́  ddzziissiiaajj  uuhhoonnoo--
rroowwaaçç  MMeeddaalleemm  „„PPrroo  MMeemmoorriiaa””
ttyycchh  oobbyywwaatteellii  KKrróólleessttwwaa  NNoorrwweeggiiii
oorraazz  nnoorrwweesskkiiee  ssttoowwaarrzzyysszzeenniiaa
ii oorrggaanniizzaaccjjee,,  kkttóórree  ppiieell´́ggnnuujjàà  mmoo--
ggii∏∏yy  nnaasszzyycchh  bbrraaccii  ii  pprrzzeezz  ttoo  pprrzzyy--
cczzyynniiaajjàà  ssii´́  ddoo  pprrzzyyjjaaêênnii  nnaarrooddóóww
nnoorrwweesskkiieeggoo  ii ppoollsskkiieeggoo..  NNiieecchh
ooddzznnaacczzeenniiaa  ttee  bb´́ddàà  sskkrroommnnyymm
ddoowwooddeemm  nnaasszzeejj  wwddzzii´́cczznnooÊÊccii  ddllaa
NNaarroodduu  NNoorrwweesskkiieeggoo  ii mmiieesszzkkaaƒƒ--
ccóóww  NNaarrwwiikkuu..  

PPrraaggnn´́  ttaakk˝̋ee  nnaa  rr´́ccee  PPaannaa  BBuurr--
mmiissttrrzzaa  pprrzzeekkaazzaaçç  nnaajjsseerrddeecczznniieejj--
sszzee  oossoobbiissttee  ppooddzzii´́kkoowwaanniiee  zzaa  tt´́
wwiieelloolleettnniiàà  pprraacc´́  oorraazz  zzaa  ooggrroommnnàà
ppoommoocc  jjaakkàà  oobbeeccnniiee  oottrrzzyymmaalliiÊÊmmyy
oodd  ww∏∏aaddzz  ii ssppoo∏∏eecczzeeƒƒssttwwaa  NNaarrwwiikkuu
ppooddcczzaass  pprrzzyyggoottoowwaaƒƒ  ddoo  uurroocczzyy--
ssttooÊÊccii  6677  rroocczznniiccyy  bbiittwwyy  oo  NNaarrwwiikk
SSaammooddzziieellnneejj  BBrryyggaaddyy  SSttrrzzeellccóóww
PPooddhhaallaaƒƒsskkiicchh..  
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Na Bia∏orusi podstawowym ak-
tem prawnym, który okreÊli∏ ka-
tegorie beneficjentów prawa

kombatanckiego oraz przys∏ugujàce im
uprawnienia, jest ustawa z dnia 
17 kwietnia 1992 roku o weteranach
(ros. o weteranach). Ustawa ta wymie-
nia nast´pujàce grupy uprawnionych: 
1. weteranów Wielkiej Wojny Ojczyê-
nianej, to jest osoby, które w latach
1941 - 1945: 
- walczy∏y w sk∏adzie armii czynnej, for-
macjach aparatu bezpieczeƒstwa, od-
dzia∏ach partyzanckich, organizacjach
konspiracyjnych i armiach sojuszni-
czych

1
; 

- pe∏ni∏y s∏u˝b´ na ty∏ach i za t´ s∏u˝b´
zosta∏y odznaczone medalami radziec-
kimi; 
- by∏y pracownikami zmilitaryzowanych
instytucji oraz przedsi´biorstw i wyko-
nywa∏y zadania na rzecz armii; 
- by∏y marynarzami floty handlowej
i zosta∏y internowane w portach paƒstw
neutralnych
oraz 
- w latach 1944 - 1951 walczy∏y w szere-
gach Istrebitielnych Batalionów i in-
nych formacji z antyradzieckim podzie-
miem; 
- w latach 1943 - 1945 uczestniczy∏y
w rozminowywaniu kraju; 
2. weteranów bojowych dzia∏aƒ, to jest
osoby, które bra∏y udzia∏ w walkach
w Afganistanie 
i innych paƒstwach w trakcie: 
- s∏u˝by w armii czynnej lub w forma-
cjach aparatu bezpieczeƒstwa; 
- zatrudnienia w cywilnych instytucjach
i przedsi´biorstwach wykonujàcych za-
dania na rzecz armii; 
3. inwalidów wojennych; 
4. weteranów pracy2; 
5. dzieci okaleczone w wyniku dzia∏aƒ
wojennych; 
6. wi´êniów faszystowskich obozów kon-
centracyjnych, wi´zieƒ i gett oraz nie-
pe∏noletnich osadzonych w innych miej-
scach przymusowego odosobnienia. 

Ustaw´ uzupe∏nia wydawany przez
resort obrony Wykaz paƒstw, miast, te-
rytoriów i okresów prowadzenia dzia∏aƒ
bojowych z udzia∏em obywateli Repu-
bliki Bia∏oruskiej. 

W bia∏oruskim parlamencie dzia∏a
Komisja pracy, spraw socjalnych, wete-
ranów i inwalidów (Komissija po trudu,

Ustawodawstwo kombatanckie za granicà, - podstawowe zagadnienia

Republika Bia∏oruÊ
socjalnoj zaszczitie, die∏am weteranow
i inwalidow), której ju˝ sama nazwa ma
podkreÊlaç wyjàtkowà pozycj´ komba-
tantów w spo∏eczeƒstwie. Na szczeblu
centralnym sprawy kombatanckie pozo-
stajà w gestii Ministerstwa Pracy i Opie-
ki Spo∏ecznej (Ministerstwo truda i so-
cjalnoj zaszczity) oraz Ministerstwa
Obrony (Ministerstwo oborony), a w te-
renie obwodowych i rejonowych od-
dzia∏ów opieki spo∏ecznej oraz komisa-
riatów wojskowych. Niezale˝nie od tego
obowiàzek opieki nad beneficjentami
ustawy z 1992 roku spoczywa równie˝
na w∏adzach lokalnych najni˝szego
szczebla, które interesujà si´ sytuacjà
˝yciowà poszczególnych kombatantów. 

Decyzje o przyznaniu uprawnieƒ wy-
dajà Obwodowe Komisariaty Wojskowe,
mi´dzy innymi na podstawie zaÊwiad-
czeƒ Komisji do Spraw Partyzantów przy
Radzie Ministrów (Komissija po die∏am
partizan pri Sowietie Ministrow). 

Ustawodawca bia∏oruski poszczegól-
nym grupom weteranów przypisa∏ od-
r´bne katalogi uprawnieƒ, najszersze
inwalidom wojennym. Szereg przywile-
jów adresowa∏ wyraênie do ludzi sto-
sunkowo m∏odych, w celu umo˝liwienia
im przystosowania si´ do nowych wa-
runków ˝ycia po demobilizacji. 

Czynnym zawodowo weteranom
przys∏uguje prawo do korzystania
z urlopu w dogodnym wybranym termi-
nie, dwutygodniowy lub miesi´czny
bezp∏atny urlop socjalny, prawo do bez-
p∏atnej nauki nowego zawodu w miej-
scu pracy lub bezp∏atnych kursów pod-
noszàcych kwalifikacje zawodowe. We-
terani majà tak˝e zagwarantowane
przyj´cia bez egzaminu na kursy, do
szkó∏ Êrednich i wy˝szych, wraz z pra-
wem do stypendium. W przypadku po-
zostawania bez pracy otrzymujà zasi∏ki
w wysokoÊci 100% Êrednich zarobków,
nie d∏u˝ej jednak ni˝ 5 miesi´cy. Eme-
ryci otrzymujà dodatki kombatanckie
i ulgi podatkowe. 

W zakresie opieki zdrowotnej wete-
ranom przys∏ugujà us∏ugi medyczne
i hospitalizacja poza kolejnoÊcià, bez-
p∏atne leki na recepty z listy przyj´tej
przez Rad´ Ministrów i bezp∏atna pro-
tetyka, z wy∏àczeniem protez wykona-
nych z drogich materia∏ów importowa-
nych. Beneficjenci ustawy korzystajà
równie˝ z pierwszeƒstwa skierowania

do sanatoriów, domów wypoczynko-
wych i domów pomocy spo∏ecznej. 

Ponadto majà przyznawane poza ko-
lejnoÊcià mieszkania socjalne oraz
otrzymujà specjalne kredyty: budowla-
ne, na zakup mieszkania, dzia∏ki rekre-
acyjnej lub domku letniego. Przys∏uguje
im równie˝ prawo do 50% ulgi w op∏a-
tach komunalnych oraz do bezp∏atnych
remontów zajmowanego mieszkania
i otrzymania na w∏asnoÊç bez op∏aty
cz´Êci zajmowanego lokalu. 

Do przywilejów kombatanckich nale-
˝y mo˝liwoÊç korzystania z bezp∏atnych
przejazdów autobusowych i kolejowych
w obr´bie miasta lub rejonu (w zale˝no-
Êci od miejsca zamieszkania) oraz linia-
mi podmiejskimi autobusowymi, kole-
jowymi i wodnymi. Dodatkowo mogà
raz na dwa lata bez op∏at lub raz do ro-
ku z 50% zni˝kà odbyç podró˝ Êrodka-
mi transportu lotniczego, wodnego, ko-
lejowego i drogowego (w obie strony). 

Bia∏oruscy weterani maja równie˝
50% ulgi w op∏atach za pod∏àczenie do
sieci telefonicznej i za miejscowe roz-
mowy telefoniczne. 

Szereg podobnych do wymienionych
przywilejów ustawa o weteranach przy-
zna∏a rodzicom, wdowom i wdowcom,
którzy nie zawarli nowego ma∏˝eƒstwa
i dzieciom pozosta∏ym po weteranach
poleg∏ych lub zmar∏ych w wyniku ran
odniesionych podczas walki. 

Przyjmuje si´, ˝e z dobrodziejstw usta-
wy z 1992 roku korzysta blisko 20% oby-
wateli Bia∏orusi. Weterani zrzeszeni sà
w Êrodowiskowych stowarzyszeniach
kombatanckich, które wchodzà w sk∏ad
Republikaƒskiej Rady Organizacji Wete-
ranów Republiki Bia∏oruÊ (Respublikan-
skij Sowiet Organizacij Weteranow RB). 

Wed∏ug posiadanych przez nas da-
nych osoby represjonowane przez w∏a-
dze radzieckie nie posiadajà na Bia∏o-
rusi specjalnych uprawnieƒ. 

JAN P. SOBOLEWSKI

1. Na podstawie przywo∏anego przepisu upraw-
nienia posiadajà ˝o∏nierze Wojny Obronnej
1939 r., Polskich Si∏ Zbrojnych na Zachodzie
i ludowego Wojska Polskiego. Statusu wetera-
nów nie otrzymujà ˝o∏nierze Armii Krajowej,
uznawanej za formacj´ antybia∏oruskà. 
2. Weteran pracy: m´˝czyzna z trzydziestolet-
nim i kobieta z dwudziestopi´cioletnim sta˝em
pracy, którzy osiàgn´li wiek emerytalny. W usta-
wie wyst´puje charakterystyczne dla krajów so-
cjalistycznych zrównanie uczestników „walk na
froncie wojennym” i „na froncie pracy”. 

KOMBATANT nr 6/2007 5

KOMBATANCI NA ÂWIECIE



Krzy˝ Wojskowy, Wojskowy Krzy˝
Zas∏ugi i Wojskowy Krzy˝ Zas∏u-
gi z Mieczami to nowe odznacze-

nia, których projekty z inicjatywy Prezy-
denta skierowane zosta∏y do Sejmu. 

Krzy˝ Wojskowy mo˝na b´dzie otrzy-
maç za czyny m´stwa i odwagi podczas
misji bàdê sytuacji zagro˝enia terrory-
stycznego w kraju. Wojskowym Krzy˝em
Zas∏ugi z Mieczami (oddzielnie dla wojsk
làdowych, lotników i marynarki) majà byç
honorowani ˝o∏nierze za rzetelnà i su-
mienna s∏u˝b´ w czasie dzia∏aƒ bojowych. 
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29 maja - Âwi´to 
˝o∏nierzy misji ONZ

Najni˝szym z projektowanych odzna-
czeƒ b´dzie Wojskowy Krzy˝ Zas∏ugi
przyznawany za czyny wykraczajàce po-
za normalne obowiàzki. 

Orderowi Virtuti Militari przyznawa-
nemu w czasie wojny odpowiada usta-
nowiony w ubieg∏ym roku Order Krzy-
˝a Wojskowego przyznawany za wyjàt-
kowe m´stwo i poÊwi´cenie. 

Od paêdziernika ubieg∏ego roku
otrzyma∏o go siedmiu wojskowych za
s∏u˝b´ w Iraku (dwóch ˝o∏nierzy po-
Êmiertnie). 

Wszyscy ˝o∏nierze misji zagranicz-
nych otrzymywaç b´dà pamiàtkowe od-
znaczenia tzw. Gwiazdy, ró˝niàce si´
szczegó∏ami w zale˝noÊci od kraju s∏u˝-
by. 

Nowe odznaczenia b´dà mog∏y byç
przyznawane tak˝e ˝o∏nierzom armii
sojuszniczych. 

Niektóre z nich b´dà te˝ mogli otrzy-
maç funkcjonariusze Agencji Bezpie-
czeƒstwa Wewn´trznego, Agencji Wy-
wiadu i Kontrwywiadu, Stra˝y Granicz-
nej, Stra˝y Po˝arnej i Centralnego Biu-
ra Antykorupcyjnego. 

Ministerstwo Obrony Narodowej
projektuje nowe formy upami´tniania
poleg∏ych ˝o∏nierzy. Ma to byç pomnik
bàdê tablica pamiàtkowa na warszaw-
skich Powàzkach lub przy Grobie Nie-
znanego ˚o∏nierza. ˚o∏nierzy, którzy
zgin´li w misjach zagranicznych (tylko
w Iraku poleg∏o ich 20) upami´tnia do-
tychczas jedynie skromny obelisk na te-
renie Muzeum Wojska Polskiego. 

J. B.

FFoottooggrraaffiiee  ppoocchhooddzzàà  zz ppuubblliikkaaccjjii  pptt..::  „„PPoollaaccyy
ww ss∏∏uu˝̋bbiiee  ppookkoojjuu””  ((WWaarrsszzaawwaa  22000066))  ..

Nowe inicjatywy



28maja 2007 r.
w Pa∏acu
Prezydenc-

kim, Prezydent Rze-
czypospolitej Polskiej
Lech Kaczyƒski od-
znaczy∏ kobiety wi´-
zione w czasach stali-
nowskich, w okresie
ich macierzyƒstwa.
WÊród nich by∏o wiele
takich, które urodzi∏y
dzieci w katowniach
komunistycznych na
Mokotowie, Zamku
Lubelskim, Montelu-
pich, gdzie by∏y tortu-
rowane. M´˝owie wie-
lu z nich zostali skaza-
ni na kar´ Êmierci
i straceni. Niektóre
z nich m. in. Helena
Baer, Alicja Czerkawska, Helena Gór-
ska, Izabela Polak, Anastazja Ràczka,
Maria Sato∏a, Salwina Strug, Honorata
Strzelczyk, Emilia Szlachta, Wanda
Mickiewicz, Halina Walicka, Stefania
Zarzycka tak˝e by∏y skazane na kar´
Êmierci. Za wybitne zas∏ugi dla niepod-
leg∏oÊci Rzeczypospolitej Polskiej, pa-
triotycznà postaw´ i m´stwo odznaczo-
ne zosta∏y 42 kobiety a za wybitne za-
s∏ugi dla niepodleg∏oÊci, trud i poÊwi´-
cenie w∏o˝one w dokumentowanie hi-
storii walki cywilnej i zbrojnej przeciw
zniewoleniu komunistycznemu, a szcze-
gólnie dzia∏aƒ niepodleg∏oÊciowych od-
znaczono 3 kobiety. 

Rozdzielenia matek z dzieçmi
w okresie stalinowskim mia∏y bardzo
tragiczny przebieg i najcz´Êciej dotyczy-
∏y kobiet skazanych na kary wi´zienia
za cz∏onkostwo w organizacjach konspi-
racyjnych i partyzantce. 

UroczystoÊç mog∏a mieç miejsce dzi´-
ki kilkumiesi´cznej wspólnej pracy prof.
Barbary Otwinowskiej, Urz´du do
Spraw Kombatantów i Osób Represjo-
nowanych, Biura Kadr i Odznaczeƒ oraz
Biura Inicjatyw Spo∏ecznych Kancelarii
Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. 

M.S. 
Fot. Kancelaria Prezydenta RP. 

U Prezydenta w Dniu Matki
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Przy okazji spotkania zorganizowano okolicznoÊciowà wystaw´ poÊwi´conà matkom oddzielo-
nym od swoich dzieci

Prezydent sk∏ada gratulacje czcigodnym goÊciom. 



Stanis∏awa urodzi∏a si´ w 1896 r. jako
córka JJaannaa  i HHeennrryykkii  ZZaammbbrrzzyycckkiicchh.
Mia∏a dwóch m∏odszych braci. Ro-

dzina mieszka∏a na Ba∏utach w ¸odzi. Oj-
ciec by∏ stolarzem. Gdy powo∏ano go na
pi´ç lat do wojska rosyjskiego, matka pod-
j´∏a prac´ robotnicy w fabryce Poznaƒskie-
go. Przebywa∏a poza domem do czternastu
godzin dziennie, wi´c ma∏a Stasia musia∏a
zajmowaç si´ gospodarstwem domowym.
Mimo tego od siódmego roku ˝ycia uczy∏a
si´ w szkó∏ce prywatnej a nast´pnie w pry-
watnym progimnajum. W 1908 r. rodzina
w poszukiwaniu lepszych warunków ˝ycia,
wyemigrowa∏a do Brazylii, ale ju˝ po
dwóch latach t´sknota do kraju sk∏oni∏a jà
do powrotu. Stanis∏awa, która w Brazylii
uczy∏a si´ w szkole z j´zykiem niemieckim,
wróci∏a do nauki w progimnazjum i ukoƒ-
czy∏a je przed 1914 r. Z poczàtkiem I Woj-
ny Âwiatowej ojca ponownie powo∏ano do
wojska. Stanis∏awa pracowa∏a w Komitecie
Niesienia Pomocy Biednym i pomaga∏a
matce w wychowywaniu m∏odszych braci. 

W 1916 r. poÊlubi∏a drukarza Bronis∏awa
Leszczyƒskiego. W 1917 urodzi∏ im si´ syn
Bronis∏aw, a w 1919 córka Sylwia, póêniej
jeszcze dwaj synowie - Stanis∏aw i Henryk. 

W 1920 r. Leszczyƒscy przenieÊli si´ do
Warszawy i Stanis∏awa podj´∏a nauk´
w Szkole Po∏o˝niczej na Karowej, którà
ukoƒczy∏a z nagrodà w 1922 roku. Po po-
wrocie do ¸odzi pracowa∏a jako po∏o˝na.
Kocha∏a dzieci a pomoc w przychodzeniu
im na Êwiat sprawia∏ jej radoÊç mimo
ogromnego zm´czenia wynikajàcego z pra-
cy w dzieƒ i w nocy, mimo koniecznoÊci
przemierzania nieraz wielu kilometrów
w mieÊcie o bardzo s∏abo rozwini´tej ko-
munikacji. Troskliwie zajmowa∏a si´ wy-
chowaniem w∏asnych dzieci, dba∏a o ich
staranne wykszta∏cenie. W chwili wybuchu
wojny najstarszy syn i córka, studiowali me-
dycyn´. 

W okresie okupacji niemieckiej rodzina
Leszczyƒskich w∏àczy∏a si´ do dzia∏alnoÊci
konspiracyjnej. Ojciec jako zecer wytwa-
rza∏ potajemnie fa∏szywe dokumenty dla
ukrywajàcych si´ pracowników konspiracji
a tak˝e ˚ydów. I jednym i drugim rodzina
pomaga∏a przechowujàc ich cz´sto we w∏a-

26 maja – Mi´dzynarodowy Dzieƒ Matki

Stanis∏awa Leszczyƒska
- „Mama” oÊwi´cimskich 
noworodków 

snym mieszkaniu. Na Êlad takiej akcji wpa-
d∏o Gestapo i w nocy z 19 na 20 lutego oto-
czy∏o ich dom. Ojciec i najstarszy syn zdo-
∏ali uciec, ale matka, córka i dwaj m∏odsi
synowie zostali uwi´zieni. Ch∏opców wy-
wieziono do obozu Mauthausen - Gusen
a Stanis∏aw´ i Sylwi´ po dwumiesi´cznym
Êledztwie do obozu Auschwitz - Birka-
enau, gdzie 17 kwietnia 1943 otrzyma∏y
numery obozowe 41335 i 41336. 

Znalaz∏y si´ w tzw. obozie „A” w bloku dla
chorych, gdzie wi´êniarki odbywa∏y porody
wÊród chorych na tyfus, gruêlic´ i inne choro-
by. W tym czasie noworodki by∏y bezwzgl´d-
nie zabijane tu˝ po urodzeniu przez niemiec-
kà po∏o˝nà. Gdy ta si´ rozchorowa∏a, Stani-
s∏awa Leszczyƒska nieoczekiwanie zg∏osi∏a
si´ na zast´pstwo. Dr Mengele, znany
z okrucieƒstwa, zgodzi∏ si´ przypominajàc
o nakazie zabijania dzieci. “Nie, nigdy! Dzie-
ci nie wolno zabijaç! ” - pad∏a stanowcza od-
powiedê Stanis∏awy. Cudem by∏o, ˝e ta zu-
chwa∏a odpowiedê wi´êniarki nie Êciàgn´∏a
na nià natychmiastowej kary Êmierci jak i to,
˝e w ciàgu dwóch póêniejszych lat jej pracy
po∏o˝nej, gdy czyni∏a co mog∏a, by ratowaç
dzieci i ich matki, nie pociàgn´∏o to za sobà
˝adnych konsekwencji. W potwornych obo-
zowych warunkach przyj´∏a trzy tysiàce po-
rodów. ̊ aden z tych porodów nie mia∏ kom-
plikacji i nigdy nie dochodzi∏o w ich trakcie
do powik∏aƒ, zaka˝eƒ czy krwotoków a dzie-
ci rodzi∏y si´ zdrowe. Niestety Niemki, któ-
rym podlega∏a Stanis∏awa mordowa∏y nowo-
rodki. Póêniej, gdy nakaz natychmiastowego
zabijania dzieci zosta∏ cofni´ty, dzieci uzna-
ne za „wartoÊciowe rasowo” wywo˝ono do
Nak∏a celem zniemczenia. Ocala∏o trzydzie-
Êcioro – zaledwie i a˝ trzydzieÊcioro. Trzy-
dziestokrotny cud mi∏oÊci kobiety gotowej
oddaç w∏asne ˝ycie dla ratowania ka˝dego
z trzech tysi´cy narodzonych i ich matek. Po
wojnie Stanis∏awa Leszczyƒska napisa∏a
w swoim ˝yciorysie: „Kocha∏am je i to w∏a-
Ênie dodawa∏o mi si∏ ka˝dego dnia i w noce
sp´dzane bezsennie w mozolnej pracy, któ-
rej trud i poÊwi´cenie by∏y w∏aÊciwie tylko
formà mi∏oÊci skierowanej g∏ównie do ma-
leƒkich dzieci i matek, których ˝ycie stara-
∏am si´ ocaliç za wszelkà cen´.” Pozostawi∏a
wstrzàsajàcy „Raport po∏o˝nej z OÊwi´ci-

mia”, w którym opisa∏a swojà prac´, owe dni,
w których czyni∏a, co mog∏a oprócz umycia
odrobinà wody i otulenia ich p∏atkiem ligni-
ny po natychmiastowe ochrzczenie ka˝dego,
niezale˝nie od tego, czy by∏o to dziecko pol-
skie, cygaƒskie czy ˝ydowskie. Noworodki
˝ydowskie, które do koƒca istnienia obozu
obejmowa∏ wyrok natychmiastowej Êmierci,
chowa∏a pod kocem przy matce. W obozie
brakowa∏o niemal wszystkiego: leków, opa-
trunków, pieluszek, pokarmu. Zdobycie
odrobiny mleka dla dzieci matek pozbawio-
nych pokarmu graniczy∏o z cudem. Jedynym
posiadanym przez nià narz´dziem pracy by-
∏y ma∏e no˝yczki. Wszystkie matki otacza∏a
opiekà, a jej serdecznoÊç, spokój i dobre, ∏a-
godne s∏owa wlewa∏y otuch´ w serca zrozpa-
czonych kobiet. Wraz z córkà zosta∏a po
ewakuacji obozu z kilkudziesi´cioma chory-
mi i jeszcze w ostatni dzieƒ, 26 stycznia 1945
r. uratowa∏a ostatnià rodzàcà i jej dzieciàtko,
wyciàgajàc je spod ognia p∏onàcego baraku. 

Po wojnie Stanis∏awa wróci∏a do ¸odzi.
Odnalaz∏a synów, którzy prze˝yli wojn´.
Mà˝ jej zginà∏ w czasie Powstania Warszaw-
skiego Wróci∏a te˝ do swej pracy po∏o˝nej
i pe∏ni∏a jà póki pozwoli∏y jej na to si∏y, czy-
li przez 38 lat (w tym dwa lata w Auschwitz).
Z trzydziestkà ocalonych przez siebie dzieci
spotka∏a si´ po wojnie w 25 lecie obozu, gdy
odegrano poÊwi´cone jej „Oratorium
oÊwi´cimskie” pióra AAlliinnyy  NNoowwaakk. 

Zmar∏a 11 marca 1974 r. po ci´˝kiej
i bolesnej chorobie nowotworowej.
W 1982 r. na symbolicznym „Kielichu ˚y-
cia” - wotum Polskich kobiet z∏o˝onym na
Jasnej Górze, wÊród czterech postaci wy-
rzeêbionych Polek znajduje si´ te˝ postaç
Stanis∏awy Leszczyƒskiej, bohaterskiej
obozowej po∏o˝nej w pasiaku, trepach
i z dzieciàtkiem na r´kach. 

Bohaterstwo i Êwi´toÊç tej kobiety, któ-
ra si∏´ i oparcie znajdowa∏a w g∏´bokiej
wierze i ufnoÊci w pomoc Matki Bo˝ej
uzna∏ KoÊció∏. Mo˝na oczekiwaç, ˝e Sta-
nis∏awa Leszczyƒska, która dziÊ nosi mia-
no S∏ugi Bo˝ej, po przejÊciu wszystkich
formalnoÊci procesu beatyfikacyjnego zo-
stanie wkrótce wyniesiona na o∏tarze. 

EWA KRASNOWOLSKA
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Do grona wybitnych Polaków,
laureatów nagrody imienia
SSttaanniiss∏∏aawwaa  BBrroonniieewwsskkeeggoo „„OOrr--

sszzyy”” - Naczelnika Szarych Szeregów do-
∏àczy∏a genera∏ EEll˝̋bbiieettaa  ZZaawwaacckkaa
„ZO”. Kapitu∏a nagrody na swoim uro-
czystym posiedzeniu przyzna∏a jà po raz
pierwszy kobiecie, bardzo zas∏u˝onemu
oficerowi Armii Krajowej. 

Przypomnijmy poprzednich naszych
laureatów. Sà to JJaann  NNoowwaakk  --  JJeezziioorraaƒƒ--
sskkii, prof. WW∏∏aaddyyss∏∏aaww  BBaarrttoosszzeewwsskkii,
ostatni Prezydent na Uchodêstwie - RRyy--
sszzaarrdd  KKaacczzoorroowwsskkii i wybitny historyk
angielski, piszàcy o Polsce NNoorrmmaann  DDaa--
vviieess. El˝bieta Zawacka w pe∏ni zas∏ugu-
je, aby do∏àczyç do tego szacownego
grona. 

Wyryty na awersie nagrody fragment
wiersza poety pokolenia wojny - KKrrzzyysszz--
ttooffaa  KKaammiillaa  BBaacczzyyƒƒsskkiieeggoo: „B∏ogos∏a-
wieni ci, co im za ma∏a by∏a trwoga dla
serc i dla ràk”, w pe∏ni oddaje osobo-
woÊç wybitnej Polki. 

Od wczesnej m∏odoÊci poÊwi´ci∏a si´
dzia∏alnoÊci niepodleg∏oÊciowej. Uro-
dzi∏a si´ na Pomorzu, w Toruniu, gdzie
przed pierwszà wojnà Êwiatowà by∏a wy-
jàtkowo silna germanizacja. Chodzi∏a
do szko∏y niemieckiej, bo polskich nie
by∏o w tym rejonie, ale dzi´ki temu,
opanowa∏a znakomicie j´zyk obcy, co
bardzo jej si´ przyda∏o w wywiadzie Ar-
mii Krajowej. Dopiero w póêniejszych
latach ucz´szcza∏a do szko∏y polskiej.
Przed 1939 r. zda∏a matur´ i ukoƒczy∏a
studia matematyczne na Uniwersytecie
Poznaƒskim. Zosta∏a nauczycielkà gim-
nazjum i coraz bardziej anga˝owa∏a si´
w dzia∏alnoÊç Przysposobienia Wojsko-
wego Kobiet. To funkcja bardzo trudna
i odpowiedzialna, ze wzgl´du na wyjàt-
kowo silnà infiltracj´ niemieckiej V ko-
lumny. Gdy nasze wojsko opuÊci∏o ten
teren, cofajàc si´ w ci´˝kich walkach,
trzydziestoletnia wówczas El˝bieta
wraz z armià dotar∏a do Lwowa. Taki
by∏ rozkaz. Tu zda∏a pierwszy egzamin
Polki patriotki. Bierze udzia∏ w walkach
o Lwów, które sà szczególnie zaci´te.
By∏ to jej chrzest bojowy. 

Nagroda Szarych Szeregów dla gen. El˝biety Zawackiej

Polska Mata Hari
Powraca do Warszawy i melduje si´

na rozkaz gen. MMiicchhaa∏∏aa  KKaarraasszzeewwiicczzaa  ––
TTookkaarrzzeewwsskkiieeggoo, który zak∏ada we
wrzeÊniu 1939 r. tajnà organizacj´ woj-
skowà, zalà˝ek przysz∏ej Armii Krajo-
wej – S∏u˝b´ Zwyci´stwu Polski. Sk∏ada
przysi´g´ i z pierwszym zadaniem je-
dzie na Âlàsk. Przyjmuje pseudonim
„Zelma”, taki w Êlàskim stylu, aby zmy-
liç Niemców. Na Âlàsku organizuje tu˝
pod nosem Gestapo, ∏àcznoÊç dla SZP. 

TTeenn  ppaannii  ppii´́kknnyy  nniieemmiieecckkii
Cz´sto bywa w Warszawie w komen-

dzie Zwiàzku Walki Zbrojnej, a póêniej
Armii Krajowej. Wszystko si´ zmienia
w jej ˝yciu, gdy jeden z oficerów wywia-
du mówi jej: „Ten pani pi´kny niemiec-
ki to wspania∏a nasza broƒ”. Zaczyna
prac´ w Wydziale ¸àcznoÊci Zagranicz-
nej ZWZ, a póêniej AK, w komórce
„Zagroda”. Przyjmuje pseudonim
„ZO”, od Zwiàzku Odwetu. Zaopatrzo-
na w cyjanek wyrusza w drog´ do Kato-
wic i Poznania, gdzie wysiedlono ju˝ Po-
laków i terror hitlerowski jest szczegól-
nie silny. Ale to jest tylko preludium.
„ZO” jedzie do Berlina, do samego ser-
ca Rzeszy. Ma ˝elazne dokumenty, pew-
noÊç siebie, nies∏ychanà odwag´ i ten
pi´kny niemiecki. Podczas jednego ze
Êniadaƒ w hotelu, w torebce ma ukrytà
trucizn´. Ju˝ zdecydowa∏a, ˝e ˝ywej jej
nie wezmà. Ale tajna misja w Berlinie
udaje si´. Udajà si´ tak˝e inne, których
jest w sumie sto… Zawacka staje si´
jednà z najlepszych kurierek Wydzia∏u
„Zagroda”. A przecie˝ gra toczy si´
o najwy˝szà stawk´, o ˝ycie i o wykona-
nie zadania. Na trasach jej podró˝y roi
si´ nie tylko od agentów Gestapo i od
znacznie sprytniejszych agentów nie-
mieckiego wywiadu – Abwehry. Dlatego
Zawacka za ka˝dym razem jest kimÊ in-
nym. Raz Elizabeth von Braudenegg, to
znów Elizabeth Watson, Elise Riviere
czy El˝bietà Nowak. Ma znakomicie
podrobiony paszport, ale to za ma∏o dla
wykonania misji. Trzeba za ka˝dym ra-
zem zmieniaç wyglàd. Zawacka robi to
po mistrzowsku. I wreszcie nadchodzi
podró˝ jej ˝ycia. 

LLoonnddyyƒƒsskkaa  mmiissjjaa
W 1943 r. jako emisariuszka Komen-

danta G∏ównego AK, gen. Stefana Ro-
weckiego “Grota” wyrusza do Londynu.
Czy to si´ w ogóle mo˝e udaç? Czy zdo∏a
si´ przedrzeç przez Niemcy, Francj´
i Hiszpani´? Po wielu niebezpiecznych
przygodach dociera do Londynu i mel-
duje si´ zdumionym oficerom w sztabie
Naczelnego Wodza. Sà pe∏ni podziwu dla
kurierki z dalekiej Warszawy, której uda-
∏o si´ zmyliç Niemców i dotrzeç do An-
glii. Zawacka nie jecha∏a tylko z wa˝nymi
meldunkami dla Naczelnego Wodza od
KG AK, ale przewioz∏a tak˝e mikrofil-
my. Spece z wywiadu KG AK ukryli je
w zapalniczce i w niewielkim kluczu.
Oprócz tego mia∏a inne, wa˝ne zadanie.
Zlecono jej uzgodnienie szlaków kurier-
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skich na trasie Warszawa – Londyn. Mi-
sja El˝biety Zawackiej by∏a tak wa˝na, ˝e
stan´∏a przed obliczem Prezydenta WW∏∏aa--
ddyyss∏∏aawwaa  RRaacczzkkiieewwiicczzaa, któremu przed-
stawiono t´ niezwyk∏à kurierk´ z dalekiej
Warszawy. 

Powrót do kraju okaza∏ si´ znacznie
trudniejszy. Infiltracja Abwehry i Gestapo
na styku z Wielkà Brytanià by∏a bardziej
intensywna. „Jest droga znacznie krótsza
do Polski” – powiedzia∏ jeden z oficerów
wywiadu w Londynie. „Jaka? ” – zapyta∏a
Zawacka. „B´dà skakaç cichociemni, sko-
czy pani z nimi” – odpar∏ oficer. „Tylko czy

starczy pani hartu ducha?” „Starczy” –
powiedzia∏a „ZO”. Pewnej nocy w wyzna-
czonym terenie dla „cichociemnych” nad-
lecia∏ angielski Liberator. Na dole czeka∏
oddzia∏ os∏ony i odbioru skoczków. Jakie
by∏o zdziwienie dowódcy oddzia∏u AK,
gdy zobaczy∏, ˝e wÊród skoczków przyby-
∏ych z Londynu jest kobieta. 

BBóórr  wwzzyywwaa  nnaass
Gestapo wpad∏o na trop „Zagrody”.

W 1944 r. aresztowano wiele osób. „ZO”
uda∏o si´, ocala∏a. Przesz∏a, wi´c do in-
nej s∏u˝by. Zosta∏a oficerem sztabu Woj-
skowej S∏u˝by Kobiet KG AK, którà kie-
rowa∏a wówczas pu∏kownik Maria Wi-
tek, równie˝ wielka patriotka. Pod jej
rozkazami El˝bieta Zawacka wzi´∏a
udzia∏ w Powstaniu Warszawskim. Woj-
skowa S∏u˝ba Kobiet zapisa∏a z∏otà kar-
t´ w czasie powstania. Jej cz∏onkinie
∏àczniczki i sanitariuszki wykaza∏y si´
wielkim m´stwem. Opiekowa∏y si´ tak˝e
mordowanà przez hitlerowców i n´kanà
brakiem ˝ywnoÊci, wody i lekarstw lud-
noÊcià cywilnà. Wiele ma∏ych dzieci by
nie prze˝y∏o, gdyby nie one. 

Po upadku Powstania Warszawskiego,
stara∏a si´ w Krakowie odbudowaç ze-

rwanà ∏àcznoÊç zagranicznà. Po rozwià-
zaniu Armii Krajowej wstàpi∏a do orga-
nizacji „WolnoÊç i Niezawis∏oÊç”. Pewnej
nocy zapuka∏o do jej mieszkania UB. By∏
poczàtek 1951 r. Kapturowy sàd skaza∏ jà
na siedem lat wi´zienia. Osadzono jà po-
czàtkowo w wi´zieniu na Mokotowie
a póêniej Fordonie. Krzepi∏o jà uznanie
Armii Krajowej dla jej dokonaƒ. Jeszcze
w czasie wojny zosta∏a odznaczona
Srebrnym Krzy˝em Virtuti Militari i a˝
czterokrotnie Krzy˝em Walecznych. Pre-
zydent Lech Wa∏´sa odznaczy∏ jà ju˝ jako
pu∏kownika Orderem Or∏a Bia∏ego.
Z okazji 215. rocznicy Uchwalenia Kon-
stytucji 3 Maja, przypadajàcej w 2006 r.,
Prezydent RP Lech Kaczyƒski mianowa∏
El˝biet´ Zawackà na stopieƒ genera∏a
brygady. Pani genera∏ kieruje Archiwum
AK w Toruniu i Archiwum Wojskowej
S∏u˝by Kobiet. Pracuje nad s∏ownikiem
kobiet odznaczonych VM. Poch∏ania jà
idea zwiàzana z budowà w Warszawie po-
mnika Polek – ˝o∏nierzy drugiej wojny
Êwiatowej. Nasza nagroda, naznaczona
dumnà legendà Szarych Szeregów trafi∏a
w godne r´ce. 

ZBIGNIEW ¸ENKA
sekretarz kapitu∏y nagrody

Zinicjatywy por. MMaarriiii  KKrrzzyy˝̋aaƒƒ--
sskkiieejj podj´to prac´ nad publika-
cjà towarzyszàcà wystawie po-

Êwi´conej kobietom Wielkopolankom
walczàcym w okresie II wojny Êwiatowej
w ruchu oporu (o wystawie piszemy
osobno w Kalendarium). 

Poczàtkowo publikacja mia∏a mieç
charakter albumu wybranych portretów
i biogramów. Autorki z Oddzia∏owego
Biura Edukacji Publicznej IPN w Po-
znaniu panie AAggnniieesszzkkaa  ¸̧uucczzaakk  i AAlleekk--
ssaannddrraa  PPiieettrroowwiicczz  we wspó∏pracy z JJaa--
nneemm  KKoo∏∏ooddzziieejjsskkiimm tak˝e z poznaƒskie-
go oddzia∏u IPN, zebra∏y jednak takà
iloÊç materia∏u, ˝e ostateczna postaç po-
zycji przeros∏a oczekiwania jej twórców. 

Promocja ksià˝ki A. ¸uczak i A. Pie-
trowicz pt.: „Ze strachem pod r´k´
i Êmiercià u boku. Wielkopolanki
w konspiracji 1939-1945” odby∏a si´
w siedzibie Wydawnictwa Wojewódz-
kiej Biblioteki Publicznej i Centrum
Animacji Kultury w Poznaniu. 

Waleczne dziewcz´ta z Wielkopolski
W ksià˝ce zaprezentowano sylwetki

120 kobiet pochodzàcych z Wielkopolski
-uczestniczek ruchu oporu na terenie
wcielonego do III Rzeszy i zarzàdzanego
administracyjnie przez hitlerowców Kra-
ju Warty – Warthegau. Autorzy publikacji
postawili przed sobà zadanie utrwalenia
losów tych kobiet i ich walki starajàc si´
zachowaç „bezcenny autentyzm osób i sy-
tuacji”. Pozycje wzbogacajà wspomnienia
i relacje bohaterek oraz materia∏y êród∏o-
we w postaci przedruków dokumentów
niemieckich itp. Ca∏oÊç opatrzona jest
tak˝e materia∏em fotograficznym. 

Jak pisze w swojej recenzji dr BBaarrbbaarraa
JJuuddkkoowwiiaakk z Wydzia∏u Filologii Polskiej
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu: „OtrzymaliÊmy wartoÊciowà
i estetycznà ksià˝k´, bogato ilustrowanà,
opatrzonà indeksem osobowym i biblio-
grafià. […] Wbrew rozpowszechnionym
stereotypowym opiniom g∏oszàcym, ˝e
w Wielkopolsce w∏aÊciwie konspiracji nie
by∏o okaza∏o si´, i˝ samych kobiet zaan-

g a ˝ o w a n y c h
w konspiracj´
by∏o bardzo
wiele. ”

Kolejne roz-
dzia∏y ksià˝ki
„Ze strachem
pod r´k´
i Êmiercià u bo-
ku…” traktujà
o dzia∏alnoÊci
Wielkopolanek we wszystkich obszarach
dzia∏alnoÊci konspiracyjnej, czyli: w s∏u˝-
bie sanitarnej i opiece spo∏ecznej, tajnej
oÊwiacie i wychowaniu, ∏àcznoÊci i na
szlakach kurierskich, pracy kancelaryj-
nej, przy szyfrach, w informacji i propa-
gandzie, s∏u˝bie wywiadowczej i dzia∏al-
noÊci sabota˝owo – dywersyjnej. 

Jak zauwa˝a prof. EEllzzbbiieettaa  ZZaawwaacckkaa
pozycja ta dokumentuje wcià˝ niedosta-
tecznie upami´tnionà histori´ dzia∏aƒ
kobiet - ˝o∏nierzy. 

Oprac. SZYMON ˚YTO
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14czerwca 1940 r. do nowo
utworzonego obozu koncen-
tracyjnego Auschwitz przyby∏

transport 728 wi´êniów politycznych
z wi´zienia w Tarnowie. Byli to g∏ównie
m∏odzi ludzie, cz∏onkowie podziem-
nych organizacji niepodleg∏oÊciowych,
˝o∏nierze kampanii wrzeÊniowej 1939 r.,
których aresztowano, gdy próbowali
przedrzeç si´ na W´gry, a stamtàd do
Francji, by wstàpiç do powstajàcej tam
armii polskiej. W jednym z kolejnych
transportów do Auschwitz znalaz∏ si´
rotmistrz WWiittoolldd  PPiilleecckkii – ˝o∏nierz nie-
podleg∏oÊci, stracony 25 maja 1948 r.
przez komunistycznych siepaczy. Jego
dzieci – i rodziny innych ofiar stalinow-
skiego terroru - do dziÊ noszà w sobie
pi´tno tamtych czasów. 

Aresztowanie „wroga ludu” na ogó∏
pociàga∏o za sobà represje wobec naj-
bli˝szych. Za kraty, w ramach odpowie-
dzialnoÊci rodzinnej, trafia∏y cz´sto ko-
biety. Rozpracowanie Witolda Pileckie-
go spowodowa∏o uwi´zienie 23 osób,
w tym kilku kobiet - g∏ównie ˝on i ma-
tek zatrzymanych. Cz´Êç szybko zwol-
niono, jednak dla innych rozpoczà∏ si´

14 czerwca Narodowym Dniem Pami´ci Ofiar Nazistowskich Obozów Koncentracyjnych

Dobrowolny wi´zieƒ Auschwitz, 
zg∏adzony 25 maja 1948 
przez komunistów

koszmar wi´zienia. Tragiczne wydarze-
nia sprzed ponad pó∏ wieku przypo-
mnia∏ niedawno spektakl Ryszarda Bu-
gajskiego „Âmierç rotmistrza Pileckie-
go”, na scenie faktu Teatru Telewizji. 

RRoozzkkaazz  wwyykkoonnaa∏∏eemm
DziÊ, nieopodal by∏ego niemieckiego

obozu, a obecnie Paƒstwowego Mu-
zeum Auschwitz-Birkenau istnieje osie-
dle im. rotmistrza Witolda Pileckiego.
Postawione w czasie wojny budynki
mia∏y po∏àczyç KL Auschwitz z Birke-
nau. Plany spe∏z∏y jednak na niczym
i Niemcy przeznaczyli je na warsztaty. 

Witold Pilecki, na czeÊç którego osie-
dle zosta∏o nazwane, to postaç znana.
Przypomnijmy tylko najwa˝niejsze fakty
z jego ˝ycia, a przede wszystkim ten –
zdaje si´ najwa˝niejszy - który sprawi∏, ˝e
zosta∏ uznany za jednego z najodwa˝niej-
szych ludzi okupowanej przez Niemców
Europy, czyli jego dobrowolne pójÊcie do
Auschwitz. Po kampanii wrzeÊnia 1939 r.,
w której Pilecki bra∏ udzia∏ jako dowódca
plutonu kawalerii, zosta∏ cz∏onkiem jed-
nej z pierwszych podziemnych organiza-
cji - Tajnej Armii Polskiej. Kiedy na po-
czàtku 1940 r. TAP dotkn´∏y aresztowa-
nia i cz´Êç cz∏onków przewieziono do
Auschwitz, na jednej z narad ustalono, ̋ e
ktoÊ z kierownictwa organizacji dostanie
si´ do obozu, aby poznaç warunki w nim
panujàce i mo˝liwoÊci uwolnienia wi´ê-
niów. O Witoldzie Pileckim pomyÊlano
nieprzypadkowo. Urodzony 13 maja
1901 r. w O∏oƒcu, w Karelii, dokàd jego
rodzina zosta∏a przesiedlona przez w∏a-
dze rosyjskie w ramach represji za udzia∏
w powstaniu styczniowym, mia∏ pi´knà
kart´ w s∏u˝bie Ojczyênie. Cz∏onek
POW, obroƒca Wilna przed Sowietami
w 1920 r., u∏an II Rzeczypospolitej. 

Po zdobyciu dokumentów na nazwi-
sko TToommaasszzaa  SSeerraaffiiƒƒsskkiieeggoo - oficera
WP, który wedle posiadanych wówczas
informacji mia∏ zginàç podczas kampa-
nii wrzeÊniowej, Pilecki czeka∏ dogodnej

chwili, aby daç si´ z∏apaç. Uda∏o si´ 19
wrzeÊnia 1940 r. Jego kuzynka Eleonora
Ostrowska, u której wówczas przebywa∏,
tak to wspomina: „Otworzy∏am
i w drzwiach stanà∏ niemiecki ˝o∏nierz -
zapyta∏, kto tu mieszka. Nie zdà˝y∏am
odpowiedzieç, gdy˝ w tej chwili z poko-
ju wyszed∏ Witold. [...] Ubra∏ si´ i ˝egna-
jàc si´ ze mnà szepnà∏: „Zamelduj,
gdzie trzeba, ˝e rozkaz wykona∏em””. 

Po zatrzymaniu Pilecki zachowywa∏
si´ tak, by przypadkiem nie zosta∏ zwol-
niony. Demonstrowa∏ zarówno swojà in-
teligenckoÊç, jak i to, ˝e jest by∏ym ofice-
rem WP, który nie podda∏ si´ zarzàdzo-
nemu przez okupanta obowiàzkowi reje-
stracji. To gwarantowa∏o przewiezienie
do jednego z obozów koncentracyjnych.
„Szcz´Êliwie” trafi∏ do grupy, którà 21
wrzeÊnia 1940 r. wywieziono do Au-
schwitz. Prawdziwego Tomasza Serafiƒ-
skiego, zast´pc´ dowódcy placówki AK
w Nowym WiÊniczu, Pilecki pozna∏
w trakcie swojej ucieczki z obozu. 

NNaappiiss  nnaa  bbrraammiiee
Witold Pilecki, który z myÊlà o wy-

zwoleniu obozu, zorganizowa∏ w nim
siatk´ konspiracyjnà, pod nazwà Zwiàz-
ku Organizacji Wojskowych, ju˝ po
ucieczce z Auschwitz, w swoim raporcie
napisa∏: „Oko∏o 10 wieczór (godzina
22.00) pociàg si´ zatrzyma∏ w jakimÊ
miejscu [...] S∏ychaç by∏o krzyki, wrzask,
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otwieranie wagonów, ujadanie psów. To
miejsce we wspomnieniach moich na-
zwa∏bym momentem, w którym koƒczy-
∏em ze wszystkim, co by∏o dotychczas na
ziemi i zaczà∏em coÊ, co by∏o chyba
gdzieÊ poza nià. [...] Zbli˝aliÊmy si´ do

bramy, umieszczonej w ogrodzeniu dru-
tów, na której widnia∏ napis „Arbeit
macht frei”. Póêniej dopiero nauczyli-
Êmy si´ go dobrze rozumieç”. W tej nie-
mieckiej fabryce Êmierci prze˝y∏ 2,5 ro-
ku, organizujàc obozowà konspiracj´
zbrojnà pod nazwà Zwiàzku Organiza-
cji Wojskowych. Jego raporty, wys∏ane
z Auschwitz do Londynu, alarmujàce,
˝e obóz jest wielkim kombinatem zag∏a-
dy, zarówno w Anglii jak i Ameryce
uwa˝ano za grubo przesadzone. Wbrew
planom Pileckiego nie uda∏o si´ wyzwo-
liç obozu przez si∏y ZOW przy pomocy
z zewnàtrz. 

W powojennej Polsce komuniÊci po-
traktowali go nie jako bohatera, lecz
zdrajc´ i konfidenta Gestapo. Po po-
wrocie do kraju, jako emisariusz 2. Kor-
pusu gen. W∏adys∏awa Andersa, w maju
1947 r. zosta∏ aresztowany przez UB. Po
trwajàcym niemal rok brutalnym Êledz-
twie, prowadzonym przez JJóózzeeffaa  RRóó--
˝̋aaƒƒsskkiieeggoo, podczas pokazowego proce-
su dosta∏ kar´ Êmierci. 

DDzziieeccii  sszzppiieeggaa
Kilka lat temu przed Wojskowym Sà-

dem Okr´gowym w Warszawie toczy∏
si´ proces stalinowskiego prokuratora
CCzzeess∏∏aawwaa  ¸̧aappiiƒƒsskkiieeggoo, oskar˝onego
przez Instytut Pami´ci Narodowej
o pod˝eganie sàdu do mordu sàdowego
na rotmistrzu Witoldzie Pileckim i jego
wspó∏pracownikach. 15 marca 1948 r.,
wobec czterech cz∏onków „szpiegow-
skiej grupy” Pileckiego, ˝àda∏ on kary
Êmierci, a wobec pozosta∏ych wielolet-
niego wi´zienia. Do skazania ¸apiƒ-
skiego nie dosz∏o, gdy˝ oskar˝ony
w 2004 r. zmar∏, ale jego proces ujawni∏
szereg, nieznanych wczeÊniej kulis spra-
wy. Jako Êwiadkowie oskar˝enia zezna-
wali m.in. cz∏onkowie rodzin ofiar. 

Pierwsza rozprawa przeciwko ¸apiƒ-
skiemu zosta∏a wyznaczona na 12 maja
2003 r. Proces jednak – wskutek zg∏oszo-
nych przez obroƒc´ ̧ apiƒskiego zastrze-
˝eƒ proceduralnych - nie rozpoczà∏ si´. 

- To skandal, typowe odwlekanie
sprawy – komentowa∏ AAnnddrrzzeejj  PPiilleecckkii,
syn rotmistrza. - Gdybym by∏ m∏odszy,
da∏bym ¸apiƒskiemu w twarz, ale teraz
obaj jesteÊmy starzy. 

EEddwwaarrdd  RRaaddwwaaƒƒsskkii, siostrzeniec MMaa--
rriiii  PPiilleecckkiieejj, ˝ony rotmistrza zeznawa∏: -
Gdy w 1945 r. wuj wróci∏ z w∏oskiej An-

kony do Polski, aby w kraju kontynu-
owaç niepodleg∏oÊciowà prac´, wiele
z nim rozmawia∏em, jako najstarszy
z m´˝czyzn w domu w Ostrowi [Pileccy
mieszkali w Ostrowi Mazowieckiej 
- red.]. Mia∏em 15 lat. Wuj mówi∏, ˝e
przyjecha∏ na rozkaz polskich w∏adz
wojskowych na Zachodzie, aby roz∏ado-
wywaç las i patrzeç na to, co robi nowy
okupant. Podczas ostatniej rozmowy
by∏ przybity. Stwierdzi∏, ˝e warunki sà
coraz trudniejsze i jeÊli sytuacja si´ nie
zmieni, trzeba b´dzie zakoƒczyç dzia-
∏alnoÊç, zwinàç grup´. W marcu 1948 r.,
tu˝ przed rozprawà sàdowà, by∏em ra-
zem z ciocià u mecenasa LLeecchhaa  BBuusszz--
kkoowwsskkiieeggoo, aby ustaliç lini´ obrony. Po-
wiedzia∏, ˝e sprawa jest bardzo trudna
i trzeba si´ liczyç z karà Êmierci. 

Radwaƒski zapami´ta∏ równie˝, jak
Maria Pilecka wraca∏a do domu
w Ostrowi z warszawskiego sàdu: - Cio-
cia niewiele mówi∏a, czu∏o si´, ˝e jest
oszo∏omiona. Powtarza∏a tylko: Wujek
to nie ten Witold. 

- Mama nie bra∏a udzia∏u we wszyst-
kich rozprawach, nie by∏a w stanie – pa-
mi´ta Andrzej Pilecki. - Mówi∏a mi, ˝e
widzia∏a pozrywane paznokcie ojca.
KtóregoÊ dnia wróci∏a z Warszawy roz-
trz´siona i powiedzia∏a, ˝e ojca skazali.
O szczegó∏ach procesu mama opowie-
dzia∏a mi dopiero kilka lat póêniej –
w 1951 r., kiedy byliÊmy na wakacjach
w Âwidrze. 

Syn rotmistrza relacji z procesu s∏u-
cha∏ równie˝ w radio: 

- Ojca i jego wspó∏pracowników ob-
rzucano b∏otem, mówiono, ˝e sà szpie-
gami, ˝e zdradzili swój kraj. Obawia∏em
si´, ˝e wyrok b´dzie wysoki. Moich ko-
legów z gimnazjum skazano na pi´ç lat
tylko za to, ˝e mieli powielacz. 

- W szkole na Êcianach wisia∏y szcze-
kaczki. Kiedy przedstawiano relacj´
z procesu, nauczycielka spyta∏a mnie
w obecnoÊci ca∏ej klasy: „Czy ty jesteÊ
córkà tego szpiega? ”. Potwierdzi∏am.
By∏am dumna z ojca, bo wiedzia∏am, ˝e
bardzo nas kocha i ˝e jest wielkim pa-
triotà - wspomina ZZooffiiaa  OOppttuu∏∏oowwiicczz,
córka rotmistrza. 

CCyyrraannkkiieewwiicczz  nniiee  ppoommóógg∏∏
AAnnddrrzzeejj  PPoottoocckkii, siostrzeniec innego

oskar˝onego cz∏onka grupy Pileckiego -
WWiittoollddaa  RRóó˝̋yycckkiieeggoo: - Powojenne wi´-
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zienie i proces by∏y bardzo ci´˝kimi
prze˝yciami, porównywalnymi z OÊwi´-
cimiem, gdzie wuja poddawano pseu-
domedycznym eksperymentom. 

W 1948 r., w przerwie rozprawy sà-
dowej, rotmistrz Pilecki zdo∏a∏ szepnàç
do kuzynki EElleeoonnoorryy  OOssttrroowwsskkiieejj: „Ja
ju˝ ˝yç nie mog´, mnie wykoƒczono. Bo
OÊwi´cim to by∏a igraszka”. 

- W wi´zieniu ojciec przebywa∏ w bar-
dzo ci´˝kich warunkach. Trzymali go
w izolatce, zakazali widzeƒ z rodzinà –
opowiada Zofia Optu∏owicz. - Boli mnie
zaciek∏oÊç, jakà kierowa∏ si´ na sali sà-
dowej prokurator ¸apiƒski wobec moje-
go ojca. Po rozprawie mama posz∏a do
niego z proÊbà o pomoc. Wtedy powie-
dzia∏ jej: Pani mà˝ to wrzód na ciele Pol-
ski Ludowej, który trzeba wyciàç. 

Przez lata Czes∏aw ¸apiƒski zaprze-
cza∏, ˝eby kiedykolwiek wypowiedzia∏
takie s∏owa, ale w sàdzie nie stara∏ si´
nawet oponowaç. 

Po wyroku, wydanym 15 marca 1948
r., rodzina robi∏a wszystko, aby rotmi-
strzowi z∏agodzono kar´. 

AAnnddrrzzeejj  PPiilleecckkii: - By∏y dwie akcje
OÊwi´cimiaków o pomoc do Cyrankie-
wicza. U Bieruta interweniowali te˝
paƒstwo NNeewweerrllyy, uratowani przez ojca
w czasie wojny z getta. 

Wszystko bez skutku. Wed∏ug obo-
wiàzujàcej wersji to nie Pilecki, ale JJóó--
zzeeff  CCyyrraannkkiieewwiicczz – te˝ wi´zieƒ KL Au-
schwitz - by∏ organizatorem obozowego
podziemia. Jeszcze w latach 90. jako ta-
ki, by∏y PRL-owski premier wyziera∏
z muzealnej gabloty. O Pileckim nie by-
∏o ani s∏owa. Spór – czy Cyrankiewicz
przy∏o˝y∏ r´k´ do Êmierci Pileckiego,
trwa do dziÊ. Jedno mo˝na powiedzieç
na pewno – towarzyszowi obozowej nie-
doli nie pomóg∏. Bohater walki o wolnà
Polsk´ przez komunistów zosta∏ uznany
za zdrajc´. Jego dobrowolnie pójÊcie do
Auschwitz okaza∏o si´ argumentem
przeciw oskar˝onemu. Witold Pilecki
zosta∏ stracony 25 maja 1948 r. 

TTrruuddnnaa  eeggzzyysstteennccjjaa
Zofia Optu∏owicz: - Po zamordowaniu

ojca, mama, jako nauczycielka nie mog∏a
znaleêç pracy w zawodzie. Mnie, jako
córk´ zdrajcy Polski Ludowej, nie chcieli
przyjàç na studia na politechnice. W koƒ-
cu uda∏o si´, ale robili mi tyle utrudnieƒ,
˝e musia∏am z nich zrezygnowaç. 

Andrzej Pilecki te˝ mia∏ problemy
z dostaniem si´ na studia: - Zacz´∏o si´
od tego, ˝e chcia∏em zrobiç kurs szy-
bownictwa w ramach stowarzyszenia
„S∏u˝ba Polsce”. Wszystko sz∏o dobrze,
dopóki nie dowiedzieli si´, ˝e jestem sy-
nem Witolda Pileckiego. 

Patrzàc w sàdzie na Czes∏awa ¸apiƒ-
skiego Andrzej Pilecki powiedzia∏: Przez
to, ˝e zamordowaliÊcie mi ojca ˝yliÊmy
w n´dzy. By∏em w przytu∏ku dla sierot. 

RRyysszzaarrdd  NNoowwaakkoowwsskkii, syn innego
oskar˝onego JJeerrzzeeggoo  NNoowwaakkoowwsskkiieeggoo:
- W czasie wojny ojciec nale˝a∏ do
ochrony „Grota” Roweckiego. W mo-
mencie aresztowania ojca mia∏em 4 la-
ta. To by∏o tak silne prze˝ycie, ˝e do-
k∏adnie to pami´tam. Do mieszkania
przyszli jacyÊ panowie, zrobili straszny
ba∏agan, mama p∏aka∏a. Wyprowadza-
jàc ojca strasznie go pobili. Po areszto-
waniu ojca mama nie mia∏a Êrodków do
˝ycia. W poszukiwaniu pracy pojechali-
Êmy do Gdaƒska. Mama ci´˝ko praco-
wa∏a, jeêdzi∏a regularnie do Wronek
z paczkami. Opowiedzia∏a mi o proce-
sie i wyroku. Czeka∏em, a˝ ojciec wróci
po 5 latach wi´zienia. Nie czu∏em wsty-
du. Wróci∏ mocno schorowany - gruêli-
ca, cukrzyca, na którà w koƒcu zmar∏. 

KKwweessttiiaa  wwyybboorruu
Sàd, który skaza∏ Pileckiego na kar´

Êmierci, by∏ ca∏kowicie podporzàdko-
wany bezpiece. Nie kry∏ tego nawet je-
den z obroƒców - AAlliiccjjaa  PPiinnttaarroowwaa
przyznajàc, ze wykonuje tylko instruk-
cje MBP i jedynym ratunkiem dla
oskar˝onych jest pójÊcie na wspó∏prac´.
Na to jednak nikt z grupy rotmistrza nie
zgodzi∏ si´. 

W 2002 r. Pintarowa zezna∏a proku-
ratorowi IPN (oczywiÊcie nie przyzna-
jàc si´ do winy; procesu ¸apiƒskiego ju˝
nie doczeka∏a): - Proces by∏ robiony
pod Pileckiego, aby go skazaç. Dwa wy-
roki Êmierci [wobec TTaaddeeuusszzaa  PP∏∏uu˝̋aaƒƒ--
sskkiieeggoo, mojego ojca i MMaarriiii  SSzzeellààggooww--
sskkiieejj; BBiieerruutt z∏agodzi∏ im potem kary -
P∏u˝aƒskiemu „ze wzgl´du na m∏ody
wiek”, Szelàgowskiej „ze wzgl´du na
p∏eç” - red.] mia∏y uzasadniç wyrok na
Pileckiego. 

Tadeusz P∏u˝aƒski z Wronek wyszed∏
w 1956 roku na skutek amnestii. Zosta∏
filozofem, pedagogiem i poetà. W 1990
r. musia∏ wróciç do spraw wi´ziennych,

przez lata g∏´boko skrywanych, kiedy
Naczelna Prokuratura Wojskowa pod-
j´∏a rewizj´ procesu grupy Pileckiego.
Podstawà by∏ niew∏aÊciwy sk∏ad sàdu
z 1948 r. ... - brakowa∏o jednego ∏awni-
ka. Poczàtkowo sàd III RP uzna∏, ˝e wy-
starczy umorzyç spraw´ z uwagi na jej
przedawnienie, a oskar˝onych zrehabi-
litowaç, jednak P∏u˝aƒski wywalczy∏
ca∏kowite anulowanie wyroków. 
- O u∏askawienie i rehabilitacj´ mo˝e
si´ zwracaç ktoÊ, kto ma poczucie winy,
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a ja i moi wspó∏towarzysze nigdy jej nie
mieliÊmy. Nie by∏em ˝adnym szpiegiem
Andersa, dzia∏a∏em w interesie Polski.
Ojciec zmar∏ w sierpniu 2002 r. Procesu
„swojego” prokuratora nie do˝y∏. 

Czes∏aw ¸apiƒski do koƒca broni∏
swojej niewinnoÊci (w którà chyba
uwierzy∏) i nie skorzysta∏ z ostatniej

szansy, aby publicznie powiedzieç
prawd´. Podtrzymywa∏ wersj´, ˝e oskar-
˝eni byli patriotami, ale wybrali z∏à dro-
g´ szpiegostwa; ˝e zosta∏ „wepchni´ty
do procesu w ostatniej chwili, przez
przypadek”; ˝e zwierzchnicy „oszukali
go” - zapewniali, ˝e wyroki nie sà osta-
teczne; ˝e sprawa Pileckiego by∏a jedy-
nà tego typu w jego karierze; ˝e obecny
proces przeciwko niemu jest dalszym
ciàgiem politycznej nagonki na niego;
˝e mia∏ rodzin´ i musia∏ si´ przystoso-
waç. Tylko co powiedzia∏by rotmistrz,
który osieroci∏ dwójk´ dzieci, a ˝on´
uczyni∏ wdowà? Co powiedzieliby
oskar˝eni, którzy co prawda prze˝yli
stalinowskie wi´zienia, ale po 1956 r.
z trudem wracali do normalnego ˝ycia?
Pu∏kownik Czes∏aw ¸apiƒski nie mia∏
takich dylematów - bez trudu zosta∏ ad-
wokatem, do koƒca ˝ycia utrzymywa∏
si´ z wysokiej wojskowej emerytury. 

By∏a to zatem kwestia wyboru. Rot-
mistrz Witold Pilecki wybra∏ walk´
o niepodleg∏oÊç Polski, pu∏kownik
(wówczas major) Czes∏aw ¸apiƒski i je-
go kamraci wybrali (z w∏asnej woli, bez
przymusu, co potwierdzajà dokumenty)
s∏u˝b´ komunistom. Konsekwencjà
pierwszego wyboru by∏o wi´zienie
i Êmierç, drugiego haƒba wyroków na
polskich patriotów. Rotmistrz Pilecki,
maltretowany w ubeckich kazamatach,
do koƒca ˝ycia pozosta∏ wierny idea∏om:
Bóg, Honor, Ojczyzna. Za te idea∏y od-
da∏ ˝ycie w wi´zieniu mokotowskim, za-
mordowany strza∏em w ty∏ g∏owy. 

Miejsca pogrzebania Witolda Pilec-
kiego do dziÊ nie uda∏o si´ odnaleêç.
Prawdopodobnie spoczywa na cmenta-

rzu s∏u˝ewieckim w Warszawie. Symbo-
liczna mogi∏a znajduje si´ na cmentarzu
w rodzinnej Ostrowi Mazowieckiej. 

W ubieg∏ym roku Andrzej Pilecki
odebra∏ w imieniu ojca Order Or∏a Bia-
∏ego, przyznany przez prezydenta RP
Lecha Kaczyƒskiego. 

PPrroo  ppuubblliiccoo  bboonnoo
14 czerwca 1998 r., w rocznic´ przy-

wiezienia do obozu pierwszego trans-
portu Polaków, z inicjatywy by∏ych pol-
skich wi´êniów KL Auschwitz-Birkenau
zarejestrowano ChrzeÊcijaƒskie Stowa-
rzyszenie Rodzin OÊwi´cimskich. DziÊ
skupia kilkaset osób - oprócz wi´êniów,
ich rodziny oraz ludzi zainteresowanych
problematykà Auschwitz. Celem Sto-
warzyszenia jest przechowanie pami´ci
o wszystkich ofiarach KL Auschwitz –
˚ydach, których - wed∏ug ostatnich wia-
rygodnych badaƒ – zgin´∏o tu oko∏o mi-
liona, i innych narodowoÊciach. Stowa-
rzyszenie czuwa, aby historia obozu nie
by∏a fa∏szowana, aby prawda o tej wiel-
kiej hitlerowskiej fabryce Êmierci by∏a
przekazywana rzetelnie. Przede wszyst-
kim, aby nie zapomniano, ˝e tereny by-
∏ego KL Auschwitz-Birkenau to naj-
wi´ksze polskie cmentarzysko z czasów
II wojny Êwiatowej. Oto garÊç faktów:
obóz powsta∏ z myÊlà o eksterminacji
Polaków; pierwsze transporty by∏y wy-
∏àcznie polskie; to Polaków zmuszano
do budowy baraków; przez d∏ugie mie-
siàce Polacy byli jedynymi wi´êniami –
potworny Holokaust ˚ydów mia∏ miej-
sce póêniej; do obozu deportowano
w sumie oko∏o 150 tys. Polaków, a 75
tys. spoÊród nich zgin´∏o. Zachowaniu
pami´ci o polskich ofiarach Auschwitz
s∏u˝à mi´dzy innymi coroczne uroczy-
stoÊci w OÊwi´cimiu, odbywajàce si´ za-
wsze 14 czerwca. 

W ubieg∏ym roku ChrzeÊcijaƒskie
Stowarzyszenie Rodzin OÊwi´cimskich
zosta∏o laureatem VIII edycji konkursu
Pro Publico Bono na najlepsze inicjaty-
wy obywatelskie. Kapitu∏a konkursu
doceni∏a inicjatyw´ proklamowania
przez Sejm RP dnia 14 czerwca Naro-
dowym Dniem Pami´ci Ofiar Nazistow-
skich Obozów Koncentracyjnych. 

TADEUSZ M. P¸U˚A¡SKI
FFoottooggrraaffiiee  ppoocchhooddzzàà  zz kkssiiàà˝̋kkii  WWiieess∏∏aawwaa  JJaannaa  WWyy--
ssoocckkiieeggoo  PPtt..::  „„RRoottmmiissttrrzz  PPiilleecckkii””  ((WWaarrsszzaawwaa  11999944))..
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Oskar˝eni i ich obroƒcy podczas procesu

Witold Pilecki (Archiwum Ministerstwa Bez-
pieczeƒstwa Publicznego)



Zmagania ˝o∏nierzy zawsze ∏àczà si´
z cnotà bohaterstwa. Na przestrzeni
wieków wiele ju˝ by∏o bitew, w których

ta cnota szczególnie da∏a o sobie znaç. Tak by-
∏o choçby przed wiekami w staro˝ytnej Grecji
gdzie broniono s∏ynnych ju˝ Termopil. 

Historia or´˝a polskiego tak˝e zachowuje
w swoich anna∏ach pami´ç o bohaterach. Jed-
nymi z nich sà waleczni ˝o∏nierze spod Lwowa
gdzie latem w 1920 r. rozegra∏a si´ krwawa bi-
twa okreÊlana w historiografii jako Pierwsze
Polskie Termopile. 

*    *    *
Ziemia Czerwiƒska. Bolszewicka I Armia

Konna SSiieemmiioonnaa  BBuuddiioonnnneeggoo, kilkanaÊcie tysi´-
cy kawalerzystów wzmocnionych artylerià konnà,
piechotà i paroma samochodami jak tatarski za-
gon sprzed wieków, p´dzi przez Ukrain´ i niszczy
wszystko, co napotka po drodze, siejàc strach.
W ˚ytomierzu wymordowa∏a ca∏y polski szpital
wojskowy w tym rannych i personel medyczny
(ponad 400 ludzi). Takie akty zbrodni b´dà si´
powtarza∏y w tej wojnie. Od po∏owy lipca do po-
czàtków sierpnia najazd Budionowców natrafia
na silny polski opór. Zaciek∏e bitwy pod Dub-
nem, Beresteczkiem, Brodami przybli˝ajà pora˝-
k´, ale nag∏a zmiana na pó∏nocnym froncie prze-
rywa polskie okrà˝anie I Armii Konnej. Bolsze-
wicy ∏atwo prze∏amujà s∏abà obron´ górnego Bu-
gu i wyprzedzajàc polskie dywizje piechoty cofa-
jàce si´ z Podola rwà na Lwów, odleg∏y tylko o 33
kilometry. Polacy stajà zdolni do walki na linii
frontu w tym nawet kilkuosobowa grupa ochotni-
ków g∏uchoniemych! To niewyobra˝alne, ale ja-
koÊ dajà sobie rad´. Tacy sà Polacy ze Lwowa! 

Nagle, sytuacja staje si´ dramatyczna. Sta-
lin, komisarz wojenny po∏udniowego frontu
bolszewickiego, lekcewa˝y ponaglajàce ˝àda-
nia g∏ównodowodzàcego armià, by Budionny
ze swymi si∏ami szed∏ p´dem jak dotàd, na Lu-
blin i Warszaw´ dajàc wsparcie Tuchaczewskie-
mu. Stalin chce zdobyç tak bliski Lwów i z po-
∏udniowej flanki, “po trupie bia∏ej Polski” gnaç
dalej, na Zachód. NieÊç rewolucj´ proletariac-
kà Europie! To b´dzie jego zwyci´stwo! 

Jest kolejny upalny dzieƒ. 17 sierpnia 1920
r. Dzieƒ wczeÊniej JJóózzeeff  PPii∏∏ssuuddsskkii  nag∏ym cio-
sem swych s∏abych, ale zdeterminowanych
wojsk uderzy∏ w ods∏oni´te ty∏y armii Tucha-
czewskiego. Niezagro˝ony od ty∏u zwija ca∏y
front bolszewicki pod Warszawà. Polacy ofen-
sywà z nad rzeki Wieprz, zamykajà wielki ko-
cio∏ bolszewickich agresorów. Budionowców
od Lwowa dzieli jeden skok. 

Nagle, z boku, z ty∏u czo∏owych kolumn bol-
szewickiej kawalerii jawi si´ s∏aby, uszczuplony
stratami w dotychczasowych walkach batalion
Ma∏opolskich Oddzia∏ów Armii Ochotniczej

Zbrodniczà konsekwencjà tej m.in. bitwy by∏ Katyƒ…

Zadwórze – Polskie Termopile
kpt. BBoolleess∏∏aawwaa  ZZaajjààcczzkkoowwsskkiieeggoo, g∏ównie m∏o-
dzie˝y lwowskiej, cz´Êciowo Orlàt, które jesie-
nià 1918 r broni∏y polskoÊci swego miasta. Dys-
ponujà oni oddzia∏em karabinów maszynowych,
brak im jednak artylerii, oddzia∏u rozpoznaw-
czego i oczywiÊcie technicznych Êrodków ∏àcz-
noÊci. Polacy, cofajàc si´ wzd∏u˝ toru kolejowe-
go Krasne - Lwów, ko∏o wsi Zadwórze, trafiajà
na odcinajàcych ich od Lwowa Budionowców.
Niezw∏ocznie z marszu uderzajà na artyleri´
bolszewickà i zmuszajà jà do ucieczki. Odpiera-
jà kolejno, z wielkimi stratami, cztery szar˝e ka-
walerii. Przewaga bolszewicka roÊnie przez za-
wrócenie z pod Lwowa ich kolumn celem z∏a-
mania batalionu. Batalion przez 11 godzin wal-
czy z dwudziestokrotnà przewagà Kozaków. 

We Lwowie, jedyna dost´pna si∏a to 3. dy-
wizjon rozpoznawczo - myÊliwski lotnictwa, 19
samolotów mocno zu˝ytych w dotychczaso-
wych dzia∏aniach frontowych. Dowodzi nim
bohaterski major armii amerykaƒskiej RReeggii--
nnaalldd  FFaauunntt  LLee  RRooyy wspomagany przez grup´
znakomitych pilotów - ochotników z Ameryki:
kpt. CCrraawwffoorrddaa, CCooooppeerraa,,  CCoorrssii, KKeelllleeyy-- eeggoo,
por. HHeennddrriicckkss’’aa, ppor. CChheeeess’’  aa i grup´ Pola-
ków. Tego dnia 3. dywizjon osiàga szczyt swo-
ich mo˝liwoÊci. W 72 nalotach na kawaleri´
bolszewickà wystrzela ca∏à posiadanà amuni-
cj´, czyli 25000 nabojów i 4 tony bomb. Nie-
które za∏ogi p∏atowców, gdy ich karabiny ma-
szynowe odda∏y ostatnie strza∏y, zni˝a∏y si´ tak
nisko nad g∏owami uciekajàcych Budionow-
ców, ˝e k∏ad∏y ludzi i ich konie, rozp´dza∏y
szwadrony, wznieca∏y pop∏och. 

Straty w∏asne to 5 ci´˝ko uszkodzonych sa-
molotów w zderzeniach z cia∏ami bolszewików
i ich koni. Tego dnia 6 dywizja kawalerii bolsze-
wickiej posun´∏a si´ do przodu ledwo trzy kilo-
metry. Lwowa broni od strony miasta tylko 19
samolotów mjr. Faunt Le Roya, póêniej ju˝ tylko
14. Ko∏o wsi i stacji kolejowej Zadwórze, uparcie
dà˝àc do prze∏amania zapory wrogów, topnieje
batalion kapitana Zajàczkowskiego. Batalion
przeciw oko∏o 6 tysiàcom konnicy wspartej arty-
lerià. Przychodzi wreszcie kres walki. Co z tego,
˝e Polacy odparli dalsze dwie szar˝e kozaków, ̋ e
opanowali dworzec kolejowy. Bolszewicka arty-
leria po∏o˝y∏a ogieƒ na tor kolejowy, na stojàce
na nim wózki z zapasowà amunicjà. Milknà pol-
skie strza∏y i mrowie bolszewickiej konnicy przy-
st´puje do rzezi. „Zdaju’Ê Lachy! ” krzyczà Ko-
zacy. „Do ostatniego naboju! ” brzmi ostatni
rozkaz kapitana Zajàczkowskiego. 

Przy domku dró˝nika kolejowego, dwa kilo-
metry od stacji, dope∏nia si´ koƒcowy akt boha-
terskiej grupy Ma∏opolskich Oddzia∏ów Armii
Ochotniczej. Ginà niemal wszyscy - 318, jak spar-
taƒscy hoplici pod Termopilami. RozwÊcieczeni

poniesionymi stratami i polskim uporem Budio-
nowcy, dobijajà rannych, siekà szablami trupy. 

Przez przypadek ocaleje paru: WW∏∏aaddyyss∏∏aaww
TTaarrggaallsskkii  - szesnastoletni ochotnik, który na
poczàtku walki, ranny w nog´ opatrywa∏ sobie
ran´ strz´pami w∏asnej koszuli i jakiÊ litoÊciwy
Kozak sàdzàc, ˝e to zab∏àkane, ranne dziecko
zawióz∏ go do bolszewickiego lazaretu. Stamtàd
zawieziono go do szpitala w Charkowie. Targal-
ski uciek∏ i przeszed∏ ca∏à Ukrain´ docierajàc
do Lwowa po zakoƒczonej wojnie, do rodziny,
która uzna∏a go za poleg∏ego. LLeewwiicckkii (byç mo-
˝e SSeewweerryynn  FFaalliiƒƒsskkii), który w ostatnim momen-
cie rzezi skry∏ si´ w komórce przy domku dró˝-
nika pod s∏omà i w milczeniu prze˝y∏ cios ko-
zackà pikà lub szablà w rami´, gdy bolszewicy
sprawdzali s∏om´, JJaann  MMiieecczzyyss∏∏aaww  IIwwaanniicckkii  -
ordynans porucznika HHaannaakkaa. 

Jaki by∏ efekt tej walki? I Armia Konna Bu-
dionnego nie zdoby∏a Lwowa. Przepad∏y za-
miary Stalina. Ten jeden dramatyczny dzieƒ
uratowa∏ miasto, które zdà˝y∏o otoczyç si´
wojskiem polskim. Od tego dnia rozpocz´∏a
si´ seria pora˝ek Budionnego: pod ˚ó∏taƒca-
mi, Kurowicami, Bi∏kà Szlacheckà, Zamo-
Êciem, gdy spóêniony próbowa∏ zdà˝yç z po-
mocà Tuchaczewskiemu. Wreszcie ostateczna
kl´ska w bitwie wielkich jednostek kawalerii
pod Komarowem 30 sierpnia 1920 r. i koniec
kozackiej epopei. Wzór Zadwórza powtórzyli
˝o∏nierze polscy pod Dytiatynem 16 wrzeÊnia
1920 r. i pod Wiznà 7-9 wrzeÊnia 1939 r. 

Po walkach usypano ko∏o domku dró˝nika
przy torze kolejowym kurhan na zbiorowej
mogile pomordowanych poleg∏ych Polaków.
Postawiono na nim obelisk, który przetrwa∏
czasy komunizmu, zosta∏ jednak uszkodzony
czyniàc niezrozumia∏à dat´ 1920 roku. W cza-
sach II Rzeczypospolitej ciàgn´∏y tam piel-
grzymki ze Lwowa i okolic, szczególnie w dni
rocznicowe. Cia∏a kilku Zadwórzan ekshumo-
wano i przeniesiono na Cmentarz Orlàt
Lwowskich. Pozostali spocz´li na miejscu wal-
ki. Polska firma budowlana „Energopol” od-
budowa∏a dwa zdewastowane cmentarzyki
przy kurhanie. Zachowa∏o si´ 50 nazwisk pole-
g∏ych bohaterów. 

W¸ADYS¸AW DOBROWOLSKI
Przew. Rady Porozumienia Niepodleg∏oÊcio-
wych Zwiàzków Kombatanckich w Gdaƒsku
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Fragment obrazu Stanis∏awa Kaczor Batow-
skiego pt: „Bitwa pod Zadwórzem”
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W Muzeum Wojny w Narwiku

Zatopienie wieƒca w miejscu zatoni´cia okr´-
tu „Grom”

Czo∏g przed wejÊciem do Muzeum WojnyPrzemówienie burmistrza Narwiku Olava Si-
gurda Alstada

Wr´czenie medali „Pro Memoria”

Stojà od lewej: Jacek Kotas - wiceminister obrony narodowej, Franciszek
Reschke - weteran z „B∏yskawicy” i „Burzy”, Olav Sigurd Alstad - burmistrz
Narwiku, Janusz Krupski - kierownik UdSKiOR, Juliusz L Englert 

Weterani Bitwy o NarwikUroczystoÊci rocznicowe to znakomita okazja do rozmów. Na zdj´ciu
Juliusz L Englert podczas rozmowy z m∏odzie˝à harcerskà.

Na dalekiej pó∏nocy tak˝e walczy∏ ˚o∏nierz Polski

Obchody 67. rocznicy Bitwy o Narwik (9 - 10.
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Musztra paradna w wykonaniu ˝o∏nierzy
z Kompanii Reprezentacyjnej Wojska Polskiego

Warta honorowa na Cmentarzu Wojennym
w Hakvik

Z Narwiku do Warszawy jest 2559 kilometrów…

Wspó∏czeÊni kontynuatorzy tradycji Brygady
gen. Szyszko - Bohusza

Mszy Êwi´tej przewodniczy∏ bp gen. dyw. Tade-
usz P∏oski 

Kompania Reprezentacyjna Wojska Polskiego

Kierownik UdSKiOR w rozmowie z wetera-
nem spod Narwiku

Pi´kny utwór poÊwi´cony „Gromowi” zaÊpie-
wa∏ zespó∏ Groms Plass

Nie zabrak∏o wywiadów dla Telewizji Polskiej

Wystawa w Muzeum Wojny w Narwiku cieszy-
∏a si´ sporym zainteresowaniem przyby∏ej na
uroczystoÊç m∏odzie˝y i harcerzy

06. 2007 r.) 

Zapalenie znicza na Cmentarzu Wojennym

W malowniczym norweskim fiordzie spoczywa wrak niemieckiego statku „Georg Thiele”



Japoƒski konsul Chiune Sugihara i oficerowie wywiadu polskie-
go w czasie II wojny Êwiatowej

Wizy ˝ycia
Chhiiuunnee  SSuuggiihhaarraa jest jedynym Ja-

poƒczykiem, który otrzyma∏ ty-
tu∏ Sprawiedliwego WÊród Na-

rodów Âwiata. Instytucja Yad Vashem
w 1985 roku uzna∏a, ˝e nara˝a∏ ˝ycie ra-
tujàc od niechybnej Êmierci kilka tysi´-
cy polskich ˚ydów w czasie drugiej woj-
ny Êwiatowej. Od kilkunastu lat o Sugi-
harze i wystawionych przez niego „wi-
zach ˝ycia” pisze si´ i mówi du˝o w Ja-
ponii. Na temat jego humanitarnej
dzia∏alnoÊci w Kownie powsta∏y ksià˝ki,
filmy i sztuki teatralne. Natomiast na-
dal niewiele wiadomo o nim w Polsce.
W dodatku zarówno u nas, jak i w Japo-
nii rzadko wspomina si´ o tym, ˝e
w czasie wojny wspó∏pracowa∏ z Polaka-
mi, z oficerami polskiego wywiadu. 

Sugihara (1900-1986) od 1919 r. zwià-
zany by∏ z japoƒskim Ministerstwem
Spraw Zagranicznych – najpierw jako
stypendysta, a nast´pnie praktykant
w Harbinie, w Mand˝urii, gdzie uczy∏ si´
m. in. j´zyka rosyjskiego. Szybko zdoby∏
opini´ specjalisty do spraw Zwiàzku Ra-
dzieckiego. Od 1934 r. zatrudniony by∏
m. in. jako dyrektor Wydzia∏u Polityki
Zagranicznej, odpowiednika Minister-
stwa Spraw Zagranicznych w Mand˝u-

kuo, marionetkowym paƒstwie powsta-
∏ym w Mand˝urii w 1932 r., w wyniku
dzia∏aƒ zbrojnych Japonii, ale nieuzna-
wanym przez niemal wszystkie paƒstwa
zasiadajàce w Lidze Narodów. W 1935 r.
Sugihara powróci∏ do Tokio i rozpoczà∏
prac´ w Referacie Informacyjnym MSZ.
Dwa lata póêniej objà∏ funkcj´ drugiego
sekretarza i t∏umacza w poselstwie Japo-
nii w Helsinkach. Pozosta∏ tam do koƒca
sierpnia 1939 r., kiedy to jako wicekon-
sul otworzy∏ nowà placówk´ japoƒskà
w Kownie, wybranà ze wzgl´du na loka-
lizacj´ i mo˝noÊç obserwacji zarówno
ZSRR, jak i Niemiec. Chodzi∏o g∏ównie
o zdobycie informacji na temat planów
armii niemieckiej i ewentualnego jej ata-
ku na Zwiàzek Radziecki. Poniewa˝ sa-
memu konsulowi trudno by∏o zdobywaç
takie informacje, ju˝ wkrótce po obj´ciu
placówki nawiàza∏ kontakty z przedsta-
wicielami komendy tamtejszego Pod-
okr´gu ZWZ, a tak˝e z LLuuddwwiikkiieemm
HHrryynncceewwiicczzeemm, dowódcà grupy wywia-
dowczej „Wierzba” Oddzia∏u II Sztabu
G∏ównego, dzia∏ajàcej na Litwie przed
i w czasie drugiej wojny Êwiatowej, za po-
Êrednictwem którego zatrudni∏ w konsu-
lacie jako s∏u˝àcego Boles∏awa Ró˝yc-
kiego. Za informacje na temat Niemiec
i ZSRR Sugihara przekazywa∏ poczt´
polskiego podziemia na Zachód. Wiosnà
1940 r. rozpoczà∏ bli˝szà wspó∏prac´
z innymi oficerami polskiego wywiadu,
kpt. AAllffoonnsseemm  JJaakkuubbiiaaƒƒcceemm (pseudo-
nim Jerzy Kuncewicz) i por. LLeesszzkkiieemm
DDaasszzkkiieewwiicczzeemm (Jan Stanis∏aw Perz),
oficerami ekspozytury Grodno. Obu wy-
stawi∏ paszporty japoƒskie. Jakubianiec,
absolwent Szko∏y Podchorà˝ych
w Ostrowie-Komorowie, przydzielony
zosta∏ oficjalnie jako t∏umacz do atasza-
tu wojskowego Japonii w Berlinie, a fak-
tycznie objà∏ tam funkcj´ komendanta
nowej placówki wywiadowczej Oddzia∏u
II Sztabu Naczelnego Wodza. W 1941 r.
zosta∏ aresztowany przez niemiecki
kontrwywiad i w 1945 r. stracony w obo-
zie w Sachsenhausen. Daszkiewicz nato-
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Chiune Sugihara (1900-1986)

Rodzina Sugihara w Kownie



miast towarzyszy∏ Sugiharze zarówno
w Kownie, jak i po zamkni´ciu konsula-
tu pod koniec sierpnia 1940 r., w Berli-
nie, Pradze i Królewcu. O tej wspó∏pracy
wspomina∏ po wojnie, w 1948 r., w nie-
opublikowanym sprawozdaniu zat. Pla-
cówka wywiadowcza ‘G’. Sprawozdania
i dokumenta (s. 21-24): 

W miesiàcu marcu lub kwietniu 1940 r.
z polecenia kpt. Jakubiaƒca uda∏em si´
pewnego dnia do konsulatu japoƒskie-
go w Kownie, gdzie mia∏em spotkaç si´
w zast´pstwie kpt. Jakubiaƒca i poinfor-
mowaç go o przygotowaniach sowiec-
kich na granicy (by∏a granica polsko-so-
wiecka) i o koncentracji wojsk sowiec-
kich w wielu rejonach, co wyglàda∏o na
jakieÊ przygotowania wojskowe. […]
Konsul o nazwisku Sugihara Chiune by∏
uprzedzony telefonicznie przez kpt. Ja-
kubiaƒca o moim przyjÊciu do niego.
Przyjà∏ mnie natychmiast i rozmowa na-
sza w j´zyku rosyjskim trwa∏a krótko.
[...] Od tego spotkania do konsula ja-
poƒskiego chodzi∏em cz´sto [...] poda-
wa∏em jemu informacje odnoszàce si´
tylko do spraw rosyjskich. Wiedzia∏ do-
skonale, ˝e kpt. Jakubianiec i ja prowa-
dzimy wywiad wojskowy.

Polacy pomagali Sugiharze tak˝e
w jego tak bardzo humanitarnym
przedsi´wzi´ciu, czyli wystawianiu wiz
tranzytowych przez Japoni´ dla ucieka-
jàcych przed holocaustem polskich ˚y-
dów. Daszkiewicz tak pisa∏ na ten temat
(s. 22-23): 

Prócz podania konsulowi japoƒskie-
mu wiadomoÊci z terenu ZSRR, mia∏em
otrzymaç od niego odpowiedê co do de-
cyzji wydawania wiz tranzytowych przez
Japoni´. Montowana by∏a wówczas ak-
cja, aby uchodêcy polscy mogli jechaç
tranzytem przez Rosj´ i Japoni´ do
Ameryki i na jednà z wysp u brzegów
Ameryki Po∏udniowej. [...] Ch´tny by∏
konsul w za∏atwianiu spraw uchodêczych
i tutaj zrobi∏ wiele [...] by∏ jednym z tych
pierwszych, który wysunà∏ projekt oficjal-
ny wyjazdów uchodêców polskich przez
Japoni´ do jednego z ma∏ych paƒstw
u brzegów Ameryki P∏d. [...] Gdy nastàpi∏
okres wydawania wiz przez Konsulat Ja-
poƒski, masowo zacz´li zg∏aszaç si´ ˚y-
dzi, natomiast wÊród Polaków niewielu
by∏o ch´tnych. Zg∏osi∏o si´ tylko kilkuna-
stu, którym u∏atwi∏em pierwszeƒstwo
w za∏atwianiu wszelkich spraw. [...]

Sugihara kilkakrotnie pyta∏ o zgod´
na wystawianie wiz tranzytowych swo-
ich zwierzchników w MSZ, ale ostatecz-
nie jej nie uzyska∏. Postanowi∏ wi´c zro-
biç to na w∏asnà odpowiedzialnoÊç
i udzieliç humanitarnej pomocy
uchodêcom. Od koƒca lipca do koƒca
sierpnia 1940 r., od rana do wieczora
wystawia∏ wizy t∏umnie oczekujàcym
przed konsulatem, g∏ownie polskim ˚y-
dom. ˚a∏owa∏, ˝e zabrak∏o mu czasu, by
uratowaç wszystkich. Nale˝y wspo-
mnieç, ˝e w wi´kszoÊci przypadków Su-
gihara wystawia∏ wizy tranzytowe przez
Japoni´ w dokumentach, w których
wczeÊniej konsul holenderski w Kow-
nie, JJaann  ZZwwaarrtteennddiijjkk wpisywa∏ adnota-
cj´, ˝e wizy wjazdowe do posiad∏oÊci
holenderskich takich jak Surinam, Cu-
ra˜o nie sà potrzebne. Holender tak˝e
nara˝a∏ ˝ycie, gdy˝ celowo pomija∏ dru-
gi fragment formu∏y, w którym wyja-
Êniano, ˝e tylko gubernator Cura˜o mo-
˝e wydaç zgod´ na wjazd, co w praktyce
by∏o bardzo rzadkie. 

Nieznana jest dok∏adna liczba ocalo-
nych przez Sugihar´. Na podstawie tzw.
„listy Sugihary”, czyli sprawozdania do
MSZ, które przechowywane jest obec-
nie w jego Archiwum Dyplomatycznym,
uwa˝a si´, ˝e oficjalnie uratowa∏ 2139
osób. Na pewno ocalonych by∏o znacz-
nie wi´cej, pi´ç lub szeÊç tysi´cy, ponie-
wa˝ na wizy rodziców wyje˝d˝a∏y tak˝e
dzieci. Poza tym pod koniec sierpnia,
Êpieszàc si´ nie wpisywa∏ kolejnych nu-
merów. Nale˝y te˝ dodaç, ˝e cz´Êç wiz
wystawiono bez wiedzy konsula ju˝ po

jego wyjeêdzie. By∏o to mo˝liwe dzi´ki
drugiej piecz´ci, takiej samej, jakà za-
mówi∏ Sugihara dla usprawnienia sobie
pracy, która prawdopodobnie dzi´ki
Daszkiewiczowi trafi∏a do polskiego
podziemia w Wilnie. 

Uchodêcy, którym uda∏o si´ otrzymaç
wizy tranzytowe Sugihary, przez Syberi´,
kolejà transsyberyjskà docierali przewa˝-
nie do W∏adywostoku, a stàd statkami do
japoƒskiego portu Tsuruga i dalej w g∏àb
Japonii. Organizacjà pracy zwiàzanà z ich
przyj´ciem, rozlokowaniem, itp. zajà∏ si´
ówczesny ambasador RP w Tokio, TTaaddee--
uusszz  RRoommeerr, który stworzy∏ w tym celu Pol-
ski Komitet Pomocy Ofiarom Wojny.
O swych dzia∏aniach w tym zakresie mel-
dowa∏ w raportach do ministra spraw za-
granicznych przy polskim rzàdzie na emi-
gracji. Pisa∏ tam m.in. (6 II 1941): 

[...] Ambasada RP w Tokio ewiden-
cjonowa∏a ok. 740 obywateli polskich
(stwierdzonych lub podajàcych si´ za
takich) przyby∏ych do Japonii przez
W∏adywostok do dnia 5 lutego 1941r.
[...] Ponad 95% uchodêców o stwier-
dzonym lub przypuszczalnem obywatel-
stwie polskiem, przyby∏ych dotychczas
do Japonii stanowià ˚ydzi, je˝eli nie
z wyznania, to conajmniej z pochodze-
nia. Zjawisko to t∏umaczy si´ nie tylko
ich wi´kszà przedsi´biorczoÊcià, ale
zw∏aszcza zorganizowanem oparciem,
jakie znajdujà wÊród swoich za granicà.
[...] S∏aby jak dotychczas nap∏yw
uchodêców narodowoÊci polskiej t∏u-
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maczy si´ z regu∏y gorszym po∏o˝eniem
materialnym, wi´kszym od ˚ydów zwià-
zaniem ze stosunkami i ˝yciem miejsco-
wym i [...] negatywnym zw∏aszcza z po-
czàtku odnoszeniem si´ do projektów
ryzykownej i kosztownej podró˝y na
Wschód w nieznane. [...] W rezultacie
przyby∏o tu dotychczas wÊród uchodê-
ców narodowoÊci polskiej: w konspira-
cyjny sposób 4 oficerów wojska polskie-
go, kilka rodzin, sprowadzonych przy
pomocy krewnych z zagranicy [...] ∏àcz-
nie oko∏o 15 osób, które cz´Êciowo osie-
dli∏y si´ w Japonii na d∏u˝ej, a cz´Êciowo
ju˝ jà opuÊci∏y lub opuszczà wkrótce.
W drodze, albo na wyjezdnym z Wilna,
przy bezpoÊredniej pomocy ze strony tu-
tejszej Ambasady, znajduje si´ obecnie
25 osób narodowoÊci polskiej [...]. 

Zorganizowany przez Romera Komi-
tet wspó∏pracowa∏ z organizacjami ˝y-
dowskimi, g∏ównie w Jokohamie i Ko-
be, gdzie tak˝e otworzy∏ swoje biuro,
a jego przedstawiciel jecha∏ zawsze do
portu Tsuruga, gdy przyp∏ywali tam ko-
lejni uchodêcy. ˚ydzi kierowani byli
przede wszystkim do Kobe, gdzie zaj-
mowa∏a si´ nimi gmina ˝ydowska, nato-
miast nieliczni Polacy jechali do Tokio.
Ambasada RP kierowa∏a i kontrolowa-
∏a ca∏à akcj´, czuwa∏a nad sprawami
paszportowymi, interweniowa∏a w razie
koniecznoÊci u w∏adz japoƒskich
w sprawie przed∏u˝ania pobytu, pozy-

skiwa∏a wizy wjazdowe i tranzytowe,
a tak˝e dyskretnie rejestrowa∏a ochot-
ników do wojska i kierowa∏a tych˝e do
Kanady i na Bliski Wschód. W zwiàzku
z likwidacjà Ambasady w Tokio (paê-
dziernik 1941 r.) w∏adze japoƒskie prze-
rzuci∏y do Szanghaju wszystkich pozo-
stajàcych jeszcze w Japonii uchodêców
z Polski w liczbie oko∏o 1000, prawie
wy∏àcznie ˚ydów. Opiekà nad nimi za-
jà∏ si´ ponownie Romer, który przyby∏
do Szanghaju 1 listopada 1941 r. jako
ambasador w misji specjalnej. Wstrzy-
manie po∏àczeƒ morskich, a nast´pnie
wybuch wojny na Pacyfiku udaremni∏y
dalsze starania o rozmieszczenie
wszystkich pozosta∏ych uchodêców
w takich krajach jak Australia, Nowa
Zelandia, Palestyna i inne. Po likwidacji
konsulatu polskiego w Szanghaju
w sierpniu 1942 r. w przededniu ewaku-
acji ca∏ego personelu polskiego z Dale-
kiego Wschodu opiek´ nad obywatela-
mi polskimi przej´∏a, jak twierdzi∏ Ro-
mer, komisja Zarzàdu G∏ównego
Zwiàzku Polaków w Chinach. 

Tymczasem 1 wrzeÊnia 1940 r. Sugi-
hara na polecenie w∏adz radzieckich po
w∏àczeniu Litwy do ZSRR, opuÊci∏
Kowno i przez Berlin na kilka miesi´cy
uda∏ si´ do Pragi. W marcu 1941 roku
jako zast´pca konsula generalnego ob-
jà∏ nowà placówk´ w Królewcu, gdzie
nadal wspó∏pracowa∏ z polskim wywia-
dem. Poza Daszkiewiczem pomaga∏ mu
wspó∏pracujàcy z ZWZ AK SSttaanniiss∏∏aaww
KKoosssskkoo. Obaj zbierali dla Sugihary in-
formacje na temat ZSRR i Niemiec,
a g∏ównie przygotowaƒ Niemiec do
wojny ze Zwiàzkiem Radzieckim. Jed-
nak dzia∏alnoÊç Sugihary nie usz∏a uwa-
dze Niemców, wi´c musia∏ zamknàç
konsulat i w grudniu 1941 r. uda∏ si´ do
poselstwa japoƒskiego w Bukareszcie,
gdzie pracowa∏ niemal do koƒca wojny.
W sierpniu 1945 r. zosta∏ uwi´ziony
w obozie jenieckim pod Bukaresztem,
z którego uwolniono go w listopadzie
roku nast´pnego. Do kraju wróci∏
w 1947 r. W czerwcu zwolniono go
z pracy w MSZ, co oficjalnie wyt∏uma-
czono koniecznoÊcià redukcji kadry
w zwiàzku z okupacjà Japonii przez
Amerykanów. Ima∏ si´ ró˝nych zaj´ç,
m. in. t∏umaczeƒ z j´zyka rosyjskiego,

a od 1960 r. przez kilkanaÊcie lat praco-
wa∏ jako przedstawiciel japoƒskich firm
handlowych w Moskwie. Dopiero
w 1968 r. odnaleêli go uratowani ˚ydzi
i od tego momentu zosta∏ wielokrotnie
odznaczony i uhonorowany zarówno
przez w∏adze Izraela, jak i przez organi-
zacje ˝ydowskie w Stanach Zjednoczo-
nych. Japoƒskie MSZ zrehabilitowa∏o
Sugihar´ ju˝ po jego Êmierci, dopiero
w 1991 r. i wtedy otrzyma∏ on Nagrod´
Pokojowà, przyznawanà przez organi-
zacj´ ofiar bomby atomowej w Nagasa-
ki. Powsta∏ te˝ park, pomnik oraz mu-
zeum Sugihary w jego rodzinnym Yaot-
su w prefekturze Gifu. Jesienià 2000 r.,
w 100 rocznic´ urodzin Sugihary w Ar-
chiwum Dyplomatycznym japoƒskiego
MSZ ods∏oni´to tablic´ pamiàtkowà. 

Dok∏adnie nie wiadomo, kiedy Kró-
lewiec opuÊci∏ Daszkiewicz. Prawdopo-
dobnie nastàpi∏o to ju˝ w lipcu 1941 r.,
wkrótce po aresztowaniu Jakubiaƒca
w Berlinie. Japoƒskie w∏adze wojskowe
nie mog∏y kontynuowaç tego rodzaju
wspó∏pracy z Polakami ze wzgl´du na
sojusznika, Niemcy, z którymi Japonia
od 1940 r. zwiàzana by∏a paktem woj-
skowym, zobowiàzujàcym sygnatariuszy
do wzajemnego wspierania swych dzia-
∏aƒ w tworzeniu „nowego ∏adu” w Euro-
pie i na Dalekim Wschodzie. Po rozpo-
cz´ciu w 1941 r. wojny przeciw ZSRR
i zaj´ciu terenów ca∏ej Polski Niemcy
dà˝y∏y do wymazania Polski z map Êwia-
ta i niedopuszczalna by∏a dla nich
wspó∏praca wywiadów Japonii i Polski.
Poniewa˝ Japonia szykowa∏a si´ ju˝ do
wojny ze Stanami Zjednoczonymi, czyli
do tworzenia „nowego ∏adu” na Wscho-
dzie, nie mog∏a d∏u˝ej ignorowaç ˝àdaƒ
sojusznika. Nie mia∏a do niego jednak
pe∏nego zaufania – plan Barbarossa za-
czà∏ si´ bez oficjalnej wiedzy Japoƒczy-
ków. Dlatego nieoficjalnà wspó∏prac´
wojskowà a˝ do koƒca wojny kontynu-
owano w ataszacie wojskowym Japonii
w neutralnym Sztokholmie. Szczególne
zas∏ugi po∏o˝yli tu gen. OOnnooddeerraa  MMaakkoo--
ttoo i zatrudniony tam jako urz´dnik kon-
traktowy mjr MMiicchhaa∏∏  RRyybbiikkoowwsskkii, spe-
cjalista od wywiadu na Niemcy w Od-
dziale II Sztabu G∏ównego. 

EWA PA¸ASZ-RUTKOWSKA
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Taaddeeuusszz  RRoommeerr, prezes Polskiego
Instytutu Naukowego w latach
1963-78 znany jest niemal wy-

∏àcznie jako ostatni ambasador polski
rzàdu londyƒskiego w ZSRR oraz mini-
ster spraw zagranicznych w rzàdzie Sta-
nis∏awa Miko∏ajczyka, po Êmierci gen.
W∏adys∏awa Sikorskiego. W zapomnie-
nie posz∏y inne pi´kne karty jego dzia-
∏alnoÊci dyplomatycznej. 

Tadeusz Romer w latach 1937-41 by∏
ambasadorem Rzeczypospolitej Pol-
skiej w Tokio. Tam kierowa∏ akcjà po-
mocy uchodêcom polskim, których od
pierwszych dni sierpnia 1940 r. do lata
1941 r. przyby∏o do Japonii przez W∏a-
dywostok 2.185 osób w tym 97% ˚y-
dów, przewa˝nie z okolic Wilna i Kow-
na. Posiadali oni tylko fikcyjne docelo-
we wizy holenderskie na wysp´ Cura˜ao
oraz japoƒskie wizy tranzytowe. Stara-
nia o znalezienie dla nich azylu na czas
wojny spad∏y na ambasadora Tadeusza
Romera i personel polskiej ambasady. 

Komitet ten udziela∏ pomocy sanitar-
nej, odzie˝owej, kulturalnej w nawiàzy-
waniu kontaktów z rodzinami i w stara-
niach paszportowo-wizowych. W paê-
dzierniku 1940 r. ambasador Romer
powo∏a∏ w Tokio „Polski Komitet Po-
mocy Ofiarom Wojny” z ˝onà, Zofià
Romerowà jako przewodniczàcà. Ko-
mitet wszed∏ niezw∏ocznie w kontakt
z organizacjami ogólno˝ydowskimi
w Jokohamie i w Kobe, gdzie zorgani-
zowa∏ swoje biura. Przedstawiciel Ko-
mitetu spotyka∏ w porcie przyjazdowym
Tsuruga ka˝dà wi´kszà parti´ uchodê-
ców, nadje˝d˝ajàcà z W∏adywostoku.
U∏atwia∏ im za∏atwienie formalnoÊci
wjazdowych i kierowa∏ ˚ydów do pobli-
skiego Kobe, gdzie uchodêców umiesz-
czano w 27 wynaj´tych w tym celu do-
mach oraz do Jokohamy i Tokio. 

Kwestià mieszkaniowà i aprowizacyj-
nà zajmowa∏a si´ gmina ˝ydowska
w Kobe, przy poparciu finansowym
Commitees for Assistance to Jewish
Immigrants from Eastern Europe (w
skrócie East-Jewcom), to jest gminy
˚ydów wschodnio-europejskich i ame-

Tadeusza Romera Pomoc ˚ydom Polskim
na Dalekim Wschodzie 

rykaƒskiej organizacji ˝ydowskiej Ame-
rican Joint Distribution Committee (w
skrócie Joint). Koszty dalszej podró˝y
uchodêców, dla których ambasador Ro-
mer zdoby∏ wizy docelowe, a którzy nie
posiadali w∏asnych Êrodków, zapewnia-
∏a organizacja ˝ydowska „HICEM”.
¸àcznie ze wszystkich êróde∏ wydano na
uchodêców z Polski na Dalekim Wscho-
dzie do dnia 1.7.1942 r. oko∏o 350,000
dolarów amerykaƒskich. 

Ambasador Romer kierowa∏ ca∏à ak-
cjà opieki nad uchodêcami, kontrolo-
wa∏ proces weryfikacji dokumentów
i wydawania nowych paszportów. Gros
czasu i energii poch∏ania∏y mu inter-
wencje u w∏adz japoƒskich w sprawie
przed∏u˝enia pobytu dalszych japoƒ-
skich wiz wyjazdowych i tranzytowych
oraz zabiegi o wizy docelowe. Dzi´ki
tym staranion zapewni∏ uchodêcom
z Polski pokaêne jak na owe czasy kon-
tyngenty wiz azylowych: 250 do Kanady,
w czym 80 wy∏àcznie dla grupy rabinów
i uczniów rabinackich, 65 do Australii,
30 do Nowej Zelandii, 50 do Birmy. Wi-
zy te by∏y przydzielane za ka˝dorazowà
indywidualnà decyzjà ambasadora Ro-
mera i na jego odpowiedzialnoÊç. Po-
nadto przy wspó∏dziale ambasady za-
pewniono oko∏o 400 certyfikatów imi-
gracyjnych do Palestyny oraz wiz dla
oko∏o 300 osób do Stanów Zjednoczo-
nych i oko∏o 100 osób do krajów Ame-
ryki Ârodkowej i Po∏udniowej. 

We wrzeÊniu i paêdzierniku 1941 r.
w zwiàzku z zerwaniem przez Japoni´
stosunków dyplomatycznych z rzàdem
polskim i likwidacjà ambasady RP
w Tokio w∏adze japoƒskie przetranspor-
towa∏y do Szanghaju wszystkich pozo-
stajàcych jeszcze w Japonii uchodêców
˝ydowskich z Polski. Ambasador Tade-
usz Romer z rodzinà i personelem am-
basady przyby∏ do Szanghaju 1 listopa-
da 1941 r. w charakterze ambasadora
w misji specjalnej. Natychmiast zabra∏
si´ do organizowania opieki nad
uchodêcami. Wysiedlono z Japonii do
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Szanghaju ogó∏em 946 osób, prawie wy-
∏àcznie ˚ydów. Najliczniejszà i zupe∏nie
odr´bnà grup´ wÊród nich stanowili na-
uczyciele i uczniowie 6 szkó∏ rabinac-
kich w Polsce, g∏ównie z jeszybotu
w Mirze, w liczbie oko∏o 320 osób, oraz
grupa rabinów z rodzinami w liczbie
oko∏o 80 osób. Z uchodêców tych 160
osób posiada∏o ju˝ palestyƒskie wizy
wjazdowe, 84 wizy pobytowe innych
krajów jak Kanada, Stany Zjednoczone,
Meksyk, itd. Ponadto posiadano
w Szanghaju palestyƒskie certyfikaty
imigracyjne dla oko∏o 180 osób oraz te-
legraficzà zapowiedê kontyngentu 50
wiz do Australii (nie liczàc dzieci), 40
wiz do Nowej Zelandii i 15 do Birmy. 

Wstrzymanie po∏àczeƒ okr´towych
a nast´pnie wybuch (7/8.12.1941 r.)
wojny na Pacyfiku, udaremni∏y starania
ambasadora Romera o rozmieszczenie
w krajach nie obj´tych dzia∏aniami wo-
jennymi wszystkich pozosta∏ych
uchodêców dzi´ki zdobytym nowym
kontyngentom wizowym. Tym pilniejsze
sta∏o si´ zorganizowanie uchodêców
w spójnà grup´. Dzi´ki usilnym stara-
niom uda∏o si´ ambasadorowi Romero-
wi wbrew zasadom „Jointu”, przepro-
wadziç i utrzymaç organizacyjne wyod-
r´bnienie polskich ˚ydów spoÊród oko-
∏o 16.000 ˚ydów bezpaƒstwowców
z Niemiec i Austrii, przebywajàcych
w Szanghaju ju˝ od d∏u˝szego czasu
w strasznych warunkach. 

JednoczeÊnie tworzy∏ sprawnie funk-
cjonujàcà jednolità i obejmujàcà
wszystkich obywateli polskich organiza-
cj´. W tym celu powo∏a∏ Rad´ Opinio-
dawczà, z∏o˝onà z delegatów wszystkich
kó∏ politycznych, spo∏ecznych i zawodo-
wych, która zbiera∏a si´ co pewien czas
pod jego przewodnictwem dla rozwa˝a-
nia zagadnieƒ dotyczàcych ca∏okszta∏tu
interesów i potrzeb uchodêstwa pol-
skiego w Szanghaju. Drugà instytucjà
by∏ Komitet Wykonawczy z∏o˝ony
z 7 cz∏onków: 3 ortodoksów, 11 syjoni-
stów, 1 bundowca i 2 bezpartyjnych, wy-
branych przez uchodêców i zatwierdzo-
nych przez Romera. Powsta∏a tak˝e Ka-
sa Samopomocowa i Sàd Obywatelski.
Istotna rola przypad∏a powo∏anemu
przez Romera Polskiemu Komitetowi
Pomocy (Polish Aid Society). Sk∏ada∏
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si´ on wy∏àcznie z polskich ˚ydów,
m.in. trzech ortodoksów, jednego bun-
dowca. Za∏o˝ono szwalni´, ro˝ne drob-
ne przedsi´biorstwa. Komitet organizo-
wa∏ kursy j´zyka angielskiego, zapewnia∏
pomoc lekarskà, udziela∏ po˝yczek na
cele zarobkowe itp. 

Celem przygotowania uchodêców ˝y-
dowskich do pracy zarobkowej otwarto
przy wspó∏pracy z Ortem (Society for
Promotion of Handicrafts and Agricutu-
re for Jews in the Far East) szko∏´ rze-
mieÊlniczà. ˚ydzi mogli ucz´szczaç tam
na kursy: elektrotechniki, stolarki, Êlu-
sarki, mechaniki samochodowej i szofer-
ki; kobiety uczy∏y si´ krawiectwa dam-
skiego i gorseciarstwa. Po wyczerpaniu
si´ Êrodków na t´ bardzo po˝ytecznà
dzia∏alnoÊç przekszta∏ono szko∏´ na sa-
mowystarczalne warsztaty dochodowe. 

W po∏owie sierpnia 1942 r. w ramach
wymiany dyplomatów paƒstw zachod-
nich na dyplomatów japoƒskich nastà-
pi∏a ewakuacja ca∏ego polskiego perso-
nelu dyplomatycznego i konsularnego
z Japonii, Chin i Mand˝urii. 

Przed odp∏yni´ciem na japoƒskim
motorowcu Kamakura Maru do Lo-
uren˜o Marques (obecnie Maputo
w Mozambiku), ambasador Romer dla
dalszej opieki nad obywatelami polski-
mi utworzy∏ za zgodà okupacyjnych
w∏adz japoƒskich organizacj´ pod na-
zwà Zarzàdu G∏ównego Zwiàzku Pola-
ków w Chinach, która mia∏a reprezen-
towaç polskich uchodêców wobec oku-
pacyjnych w∏adz japoƒskich i kierowaç
funkcjonowaniem istniejàcych instytu-
cji uchodêczych. W jego sk∏ad obok Po-
laków mieszkajàcych w Szanghaju we-
szli przedstawiciele polskich ˚ydów. 

Wobec umo˝liwienia w ostatniej
chwili ewakuacji 54 cywilnych obywate-
li polskich, ambasador Romer przydzie-
li∏ 45 miejsc uchodêcom ˝ydowskim, do-
bierajàc ich w ten sposób, ˝eby wszyst-
kie grupy polityczne, spo∏eczne i zawo-
dowe mia∏y wÊród nich swych najaktyw-
niejszych przedstawicieli, zdolnych do
przyjÊcia potem z zewnàtrz pozosta∏ym
w Szanghaju ze skutecznà pomocà i do
u∏atwienia im nast´pnie podobnà drogà
wyjazdu z tego miasta. WÊród ewaku-
owanych ˚ydów znalaz∏o si´ wi´c
trzech rabinów, trzech przedstawicieli
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szkó∏ rabinackich, siedmiu syjonistów,
pi´ciu bundowców itd. Wi´kszoÊç z nich
po wylàdowaniu w Louren˜o Marques
uda∏a si´ potem do Anglii. 

Ambasador Romer w trakcie przygo-
towaƒ do odlotu do Kujbyszewa w cha-
rakterze nowego ambasadora polskiego
w ZSRR zdo∏a∏ jeszcze w Afryce wyro-
biç dla 3 ˚ydów prawo wyjazdu do Au-
stralii, dla 2 do Palestyny, dla 5 do Afry-
ki Wschodniej, dla 7 do Unii Po∏udnio-
wo-Afrykaƒskiej. 

Pozostali w Szanghaju ˚ydzi prze-
trwali wojn´. G∏ównie staraniem rzàdu
emigracyjnego w Londynie* mogli po
zakoƒczeniu wojny wyemigrowaç do
Stanów Zjednoczonych i Palestyny. 

Znamienne, i˝ g∏ucho o tej pomocy
ambasadora Tadeusza Romera zarówno
w historiografii polskiej jak i ˝ydowskiej. 

ANDRZEJ GURYN
Biuletyn Polskiego Instytutu Nauko-

wego w Kanadzie, X 1993 r.
. 

OOpprraaccoowwaanniiee  ooppaarrttee  nnaa  mmaatteerriiaa∏∏aacchh  zz TT..  RRoommeerr
CCoolllleeccttiioonn  ww PPuubblliicc  AArrcchhiivveess  ooff  CCaannaaddaa  ww OOttttaa--
wwiiee,,  ssyyggnn..  MMGG3311  DD6688  VVooll  22,,  JJaappaann,,  FFiillee  1144--2200,,
SShhaanngghhaaii  CCoonnssuullaattee  GGeenneerraall,,  FFiillee  11--33,,  LLoouurreenn??
oo MMaarrqquueess  11994422..  

* Zob. Micha∏ Budny, Szko∏a Rabinacka ze S∏o-
nimia. Dziennik Polski i Dziennik ˚o∏nierza
(Londyn) 13.6.1987 s. 3. Ba∏amutny, z masà b∏´-
dów artyku∏, ani s∏owem nie wspomina o Tade-
uszu Romerze. 

Wprzysz∏ym roku przypada 80.
rocznica formowania Szkó∏
Podoficerskich Piechoty dla

Ma∏oletnich w Koninie, Âremie i Nisku,
tworzonych z inicjatywy Ministra Spraw
Wojskowych Pierwszego Marsza∏ka
Polski Józefa Pi∏sudskiego. 

Z tej okazji Ârodowisko Absolwen-
tów tych Szkó∏, skupionych w ko∏ach
i ogniwach, kierowanych przez Prezesa
Zarzàdu gen. bryg. W∏odzimierza Ko-
pijkowskiego, czynià starania wydania
drukiem monografii historycznej po-
Êwi´conej dziejom wymienionych uczel-
ni wojskowych. 

Publikacja ta, autorstwa p∏k dra Alek-
sandra Mazura, pod tytu∏em „Ojczyênie
i honorowi zawsze wierni” b´dzie liczyç
ponad 30 arkuszy wydawniczych. Zak∏a-
da si´, ˝e monografia b´dzie si´ sk∏adaç
ze wst´pu, jedenastu rozdzia∏ów, zakoƒ-
czenia, wykazu bibliografii i zestawieƒ
imiennych absolwentów oraz za∏àcznika
dokumentów, dotyczàcych dziejów tych
trzech szkó∏.

W poszczególnych rozdzia∏ach mono-
grafii zostanà omówione tradycje szkole-
nia i przygotowania m∏odzie˝y do zadaƒ
na rzecz obronnoÊci paƒstwa, tworzenie
i organizacja szkó∏ podoficerskich pie-

APEL DO CZYTELNIKÓW 
W SPRAWIE UDOST¢PNIENIA MATERIA¸ÓW 
DO MONOGRAFII HISTORYCZNEJ

choty dla ma∏oletnich, formy ich kszta∏ce-
nia i wychowania, a tak˝e obowiàzujàca
wówczas pragmatyka korpusu podoficer-
skiego, s∏u˝ba absolwentów w pu∏kach
piechoty, udzia∏ ma∏oletnich podoficerów
w walkach na frontach drugiej wojny
Êwiatowej, nast´pnie ich zaanga˝owanie
w dzia∏alnoÊci paƒstwowej, wojskowej
i spo∏ecznej. Oddzielnie b´dzie przedsta-
wiona dzia∏alnoÊç Êrodowiska absolwen-
tów, zorganizowanych w trzech ko∏ach na
terenie Konina, Âremu i Niska. Ostatni
rozdzia∏ publikacji zostanie poÊwi´cony
poleg∏ym i zmar∏ym absolwentom szkó∏
podoficerskich piechoty dla ma∏oletnich. 

Z uwagi na jubileuszowy charakter
publikacji, b´dzie ona wydana niezwy-
kle starannie i bogato ilustrowana po-
nad tysiàcem zdj´ç, przedstawiajàcych
najwa˝niejsze wydarzenia z ˝ycia szkó∏
i dzia∏alnoÊci Êrodowiska ma∏oletnia-
ków, portrety wychowanków, wizerunki
odznak i symboli wojskowych oraz her-
by miast, na terenie których by∏y formo-
wane szko∏y. Przed ka˝dym rozdzia∏em
zamierza si´ pokazaç portrety komen-
dantów szkó∏ i osób zwiàzanych z histo-
rià wymienionych uczelni. 

Mimo dotychczasowych staraƒ nie
uda∏o si´ zgromadziç kompletu nie-

zb´dnych dokumentów, zw∏aszcza Êwia-
dectw promocyjnych i zaÊwiadczeƒ
zwiàzanych z pobytem w szkole oraz in-
nych osobistych pamiàtek ich absolwen-
tów. Wiele z tych dokumentów zagin´∏o
podczas ostatniej wojny, ale wiele te˝
znajduje si´ wÊród rodzinnych archi-
wów i pamiàtek po poleg∏ych i zmar∏ych
absolwentach wymienionych szkó∏.
Warto je jednak ocaliç od zapomnienia
i ukazaç w przygotowywanej do druku
monografii. 

Zwracamy si´ do absolwentów i ich
rodzin oraz do czytelników i kolekcjo-
nerów o udost´pnienie autorowi mono-
grafii wszelkich materia∏ów dotyczà-
cych dziejów wymienionych szkó∏. Ma-
teria∏y te mo˝na przesy∏aç drogà pocz-
towà w terminie do 30 czerwca 2007 r.
na adres: Aleksander Mazur, Biuro Za-
rzàdu Polskiego Radia, 00-977 Warsza-
wa, al. Niepodleg∏oÊci 77/85, tel. 
022 6459162 lub 022 6184505, tel. kom.
0508 011 415. JednoczeÊnie zapewnia-
my, ˝e udost´pnione dokumenty i ma-
teria∏y, po ich skopiowaniu zostanà nie-
zw∏ocznie zwrócone. 

W imieniu Êrodowiska, 
Gen bryg. 

W¸ODZIMIERZ KOPIJKOWSKI
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66  ssttyycczznniiaa  ww GGrryyffiinniiee Zarzàd Ko∏a Terenowego
Zwiàzku Sybiraków zorganizowa∏ spotkanie wigilij-
no – noworoczne. W spotkaniu uczestniczyli przed-
stawiciele samorzàdu gminy i powiatu m. in. Staro-
sta Gryfiƒski Wojciech Konarski, zast´pca Burmi-
strza Miasta i Gminy Eugeniusz Kaduk, ks. dziekan
Bronis∏aw Koz∏owski, ks. Henryk Krzy˝ewski i pani
El˝bieta Wnuk - dyrektor szko∏y podstawowej nr
2 w Gryfinie, w której uroczystoÊç mia∏a miejsce.
W trakcie spotkania odby∏o si´ przedstawienie ja-
se∏kowe a po nim pocz´stunek. Prezes zarzàdu Ko-
∏a Andrzej Rak, przedstawi∏ histori´ 60 letniej dzia-
∏alnoÊci Sybiraków na Ziemi Gryfiƒskiej. Uroczy-
stoÊç po∏àczona by∏a ze wspólnym Êpiewaniem ko-
l´d. 

99  ssttyycczznniiaa  ww BBrrzzeegguu odby∏o si´ noworoczne spotka-
nie cz∏onków Zwiàzku Kombatantów Rzeczypospolitej
Polskiej i By∏ych Wi´êniów Politycznych im. mjr. Hen-
ryka Sucharskiego, które podsumowa∏o dzia∏alnoÊç
Zwiàzku za ubieg∏y rok. GoÊçmi spotkania byli zast´p-
ca Burmistrza Artur Kotara, Przewodniczàcy Rady
Miejskiej Andrzej Ogonek, pani Brygida Jakubowicz
reprezentujàca Starost´ Brzeskiego i ks. mjr Grzegorz
Krupski. Ponadto obecny by∏ prezes Zwiàzku Komba-
tantów RP i By∏ych Wi´êniów Politycznych w Opolu
p∏k Stanis∏aw Szelka, prezes Niezale˝nego Stowarzy-
szenia Kombatantów Polskich por. Jan Majewski oraz
liczne grono przedstawicieli innych organizacji. Na
spotkaniu uczczono minutà ciszy a˝ 27 cz∏onków or-
ganizacji, którzy w odchodzàcym roku odeszli z jej
szeregów. Wr´czono tak˝e akty mianowania na stop-
nie oficerskie a prezes ZIW por. Franciszek Kopeç za
zas∏ugi dla organizacji wr´czy∏ Bronis∏awowi Meli
Srebrnà Odznak´ Zas∏ugi. Spotkanie mia∏o charakter
wigilijny a przybyli goÊcie po∏amali si´ op∏atkiem. 

1100  ssttyycczznniiaa  ww LLuubblliinniiee w Domu Kultury Kolejarza mia-
∏o miejsce zebranie okolicznoÊciowo-noworoczne
Zwiàzku Kombatantów RP i By∏ych Wi´êniów Poli-
tycznych. Na spotkaniu obecni byli: pose∏ na Sejm
Grzegorz Kurczuk, Prezydent Miasta Lublina Adam
Wasilewski, Przewodniczàcy Rady Miasta Leszek Da-
niszewski, Prezes Zarzàdu Wojewódzkiego Zwiàzku
˚o∏nierzy LWP p∏k Kazimierz Potocki. Zaproszeni go-
Êcie po∏amali si´ op∏atkiem i z∏o˝yli sobie nawzajem
˝yczenia. Âpiewano tak˝e kol´dy przy akompania-
mencie skrzypka pana Kazimierza Liszcza. 

1122  ssttyycczznniiaa  ww SSaannkktt  PPeetteerrssbbuurrgguu  w pomieszczeniach
nowogrodzkiej obwodowej Dumy, Konsul Generalny

Jaros∏aw Drozd dokona∏ wr´czenia medali „Pro me-
moria” Aleksandrowi W. Krupnikowi, by∏emu merowi
miasta i rejonu Borowicz, Siergiejowi D. Triofonowo-
wi, naczelnikowi zarzàdu nowogrodzkiego obwodo-
wego Archiwum i W∏admirowi W. Goriowowi, naczel-
nikowi wydzia∏u w administracji Borowiczi. Medal
nadany zosta∏ przez Urzàd do Spraw Kombatantów
i Osób Represjonowanych za szczególne zas∏ugi dla
upami´tnienia miejsc zes∏ania polskich ˝o∏nierzy. Go-
spodarzem uroczystoÊci by∏ Anatolij A. Bojcew prze-
wodniczàcy nowogrodzkiej Dumy. 

1122  ssttyycczznniiaa  wwee  WW∏∏oosszzcczzoowweejj dyrekcja oraz grono pe-
dagogiczne Zespo∏u Placówek OÊwiatowych, zorga-
nizowa∏o uroczystoÊç patriotycznà z okazji 40. rocz-
nicy powstania palcówki. UroczystoÊç odby∏a si´
w kaplicy b∏. Józefa Paw∏owskiego. Msz´ Êwi´tà od-
prawi∏ ks. Jan Rokicki. Nast´pnie w Domu Kultury
m∏odzie˝ szkolna przedstawi∏a monta˝ s∏owno – mu-
zyczny, nawiàzujàc do II Wojny Âwiatowej oraz 40.
rocznicy nadania Szkole Podstawowej nr 2 imienia
Partyzantów Ziemi W∏oszczowskiej. 

1144  ssttyycczznniiaa  ww GGrrooddnniiee  nnaa  BBiiaa∏∏oorruussii Konsul Generalny
RP we wspó∏pracy ze Zwiàzkiem Polaków na Bia∏o-
rusi zorganizowa∏ spotkanie op∏atkowe z Sybirakami.
W uroczystoÊciach udzia∏ wzi´li Jacek Myszkowski –
prezes oddzia∏u siedleckiego Stowarzyszenia
„Wspólnota Polska”, biskup diecezji grodzieƒskiej
Aleksander Kaszkiewicz, ks. kapelan Andrzej Radzie-
wicz oraz And˝elika Borys – prezes Zwiàzku Polaków
na Bia∏orusi. W czasie spotkania konsul Janusz Dà-
browski dokona∏ wr´czenia odznaczeƒ Krzy˝a Ze-
s∏aƒców Sybiru. Otrzymali go: Elwira Ciutuk, Jadwi-
ga Gruszko, Genowefa Ostrowska, Feliksa Proƒska
i Helena Kopeç. Medal „Pro Memoria” otrzyma∏ Ta-
deusz Malewicz. W dniach 11 grudnia do 28 stycz-
nia wr´czane by∏y natomiast odznaczenia polskim
kombatantom z Grodzieƒszczyzny. Konsul Wanda
Szwejkowska wr´czy∏a 6 medali „Pro Memoria”, od-
znak´ Weterana Walk o Niepodleg∏oÊç oraz 4 nomi-
nacje na stopnie oficerskie. 

2211  ssttyycczznniiaa  ww PPoottuulliiccaacchh byli wi´êniowie hitlerow-
skiego obozu Lebrechtsdorf obchodzili 62. rocznic´
wyzwolenia obozu. W uroczystoÊciach wzi´li udzia∏
byli wi´êniowie ze Szczecina, Gdaƒska, Torunia, Byd-
goszczy oraz ludnoÊç miejscowa. Obecne by∏y tak˝e
w∏adze samorzàdowe w osobach Zenona Grzegorka -
Burmistrza Miasta i Gminy Nak∏o i przewodniczàcego
Rady Miejskiej Nak∏a Andrzeja Jedynaka. W koÊciele
parafialnym w Potulicach zosta∏a odprawiona Msza

Âwi´ta celebrowana przez ks. dra Wojciecha Necla.
Nast´pnie uczestnicy uroczystoÊci udali si´ pod obe-
lisk upami´tniajàcy martyrologi´ Polaków w obozie,
z∏o˝yli kwiaty i zapalili znicze. Nast´pnie zaproszeni
goÊcie udali si´ do siedziby Szko∏y im. Dzieci Potulic,
gdzie odby∏a si´ sesja wyjazdowa Mi´dzywojewódz-
kiej Rady Koordynacyjnej by∏ych wi´êniów hitlerow-
skiego obozu Potulice. 

2211  ssttyycczznniiaa  ww LLuubblliinniiee  zgodnie z kultywowanà od lat
tradycjà odby∏y si´ uroczystoÊci z okazji 144 roczni-
cy wybuchu Powstania Styczniowego w 1863 roku.
Z tej okazji w KoÊciele Garnizonowym odby∏a si´
Msza Âwi´ta. OkolicznoÊciowà homili´ wyg∏osi∏ ks.
pp∏k S∏awomir Niew´g∏owski. Po Mszy Âwi´tej
uczestnicy obchodów, w tym przedstawiciele w∏adz
wojewódzkich i samorzàdowych, z∏o˝yli wieƒce i wià-
zanki kwiatów pod pomnikiem i tablicà pamiàtkowà
straconych w egzekucjach lubelskich przywódców
Powstania na ulicy Langiewicza a nast´pnie przed
Grobowcem Bohaterów z 1863 roku na cmentarzu
przy ulicy Lipowej. 

2211  ssttyycczznniiaa  ww KKrraakkoowwiiee odby∏y si´ uroczystoÊci rocz-
nicowe z okazji wybuchu Powstania Styczniowego.
Na Cmentarzu Rakowickim przy grobowcach po-
wstaƒców styczniowych zebrali si´ inwalidzi wojenni,
kombatanci, przedstawiciele wojska i liczna grupa
m∏odzie˝y z Gimnazjum im. Âwi´tej Jadwigi Królowej
z Luborzycy. W pobli˝u tej miejscowoÊci odby∏a si´
bowiem najbardziej krwawa bitwa Powstania Stycz-
niowego. Po zapaleniu zniczy prezes Zarzàdu Okr´go-
wego ZIW RP w Krakowie mjr Antoni Fugiel przypo-
mnia∏ krótkà histori´ tego najd∏u˝szego powstania
polskiego. Uczestnicy spotkania z∏o˝yli kwiaty. Z∏o˝o-
no m. in. wieƒce od wojewody ma∏opolskiego, dele-
gacji 2 Korpusu Zmechanizowanego z Krakowa
i Zwiàzku Inwalidów Wojennych RP. 

2277  ssttyycczznniiaa  ww OOÊÊwwii´́cciimmiiuu  odby∏y si´ uroczystoÊci
z okazji 62 rocznicy oswobodzenia obozu Auschwitz
- Birkenau. Na zaproszenie ChrzeÊcijaƒskiego Stowa-
rzyszenia Rodzin OÊwi´cimskich do OÊwi´cimia
przybyli byli wi´êniowie obozów. W miejscach pami´-
ci z∏o˝ono kwiaty. G∏ówne uroczystoÊci odby∏y si´
przed Grobem Nieznanego ˚o∏nierza na Placu Tade-
usza KoÊciuszki. Po po∏udniu odby∏a si´ Msza Êwi´ta
w intencji ofiar i o b∏ogos∏awieƒstwo Bo˝e dla ˝yjà-
cych by∏ych wi´êniów. W paƒstwowym Muzeum Au-
schwitz Birkenau wr´czono odznaczenia Polakom
niosàcym pomoc wi´êniom. Dalsza cz´Êç uroczysto-
Êci mia∏a miejsce w Berlinie, gdzie zaproszeni goÊcie
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udali si´ nast´pnego dnia. W stolicy Niemiec otwarto
wystaw´ o tematyce obozowej, która cieszy∏a si´ du-
˝ym zainteresowaniem. Zaproszeni goÊcie uczestni-
czyli w koncercie muzyki ˝ydowskiej i wys∏uchali
przemówienia dr Norberta Lammerta na temat ge-
henny ludzi przebywajàcych w hitlerowskich obozach
zag∏ady. 

2299  ssttyycczznniiaa  ww NNoowwyymm  SSààcczzuu w Sali im. Ma∏achow-
skiego w sàdeckim magistracie odby∏o si´ uroczyste
spotkanie noworoczne, na którym obecni byli zast´p-
ca prezydenta miasta Bo˝ena Jawor, senator RP Sta-
nis∏aw Kogut, pose∏ na Sejm Arkadiusz Mularczyk
oraz burmistrz Starego Sàcza Marian Cycoƒ. Pp∏k
Marek So∏tys wr´czy∏ trzem weteranom nominacje
oficerskie. Uhonorowani zostali podporucznicy: Eu-
geniusz Konstanty, Stefan Ruszkowicz oraz Ryszard
Zwoliƒski. Spotkanie uÊwietni∏ wyst´p dzieci ze Szko-
∏y Podstawowej nr 8 w Nowym Sàczu, które przed-
stawi∏y program artystyczny. 

55  lluutteeggoo  ww BBiiaa∏∏eejj  PPooddllaasskkiieejj na cmentarzu parafialnym
przy ulicy Janowskiej odby∏y si´ uroczystoÊci zwiàza-
ne z 88 rocznicà bitwy pod Kobylanami. Z tej okazji
w∏adze miasta i powiatu, weterani ze Zwiàzku Komba-
tantów RP i By∏ych Wi´êniów Politycznych oraz ˝o∏-
nierze AK z∏o˝yli wieƒce i zapalili znicze na zbiorowej
mogile ˝o∏nierzy poleg∏ych w 1919 roku. 

99  lluutteeggoo  ww BBiiaa∏∏yymmssttookkuu w sali konferencyjnej Podla-
skiego Urz´du Wojewódzkiego odby∏o si´ spotkanie
poÊwi´cone 67 rocznicy pierwszej masowej deporta-
cji Polaków na Sybir i do Kazachstanu. Na spotkaniu
obecni byli m.in. wiceminister spraw wewn´trznych i
administracji Jaros∏aw Zieliƒski, wojewoda podlaski
Bohdan Paszowski i Komendant Bia∏ostockiej Chorà-
gwi ZHP hm. Andrzej Bajkowski. W swoim wystàpie-
niu prezes Zarzàdu Zwiàzku Sybiraków w Bia∏ymstoku
Tadeusz Chwiedê przypomnia∏ tragedi´ Polaków zwià-
zanà z masowà deportacjà w mroênà lutowà noc.
W czasie spotkania uhonorowano Krzy˝ami Zes∏aƒ-
ców Sybiru 150 osób. Decyzjà Ministra Obrony Naro-
dowej mianowano na stopieƒ kapitana Bernarda Wasi-
lewskiego a uchwa∏à Zarzàdu Województwa Podla-
skiego przyznano Zarzàdowi G∏ównemu Zwiàzku Sybi-
raków Honorowà Odznak´ Województwa Podlaskiego. 

1100  lluutteeggoo  ww BBiiaa∏∏oowwiiee˝̋yy uczczono pami´ç 880 leÊni-
ków i ich rodzin wywiezionych z rejonu polskiej cz´-
Êci Puszczy Bia∏owieskiej (Narewka, Hajnówka, Bia-
∏owie˝a). W koÊciele p. w. Êw. Teresy od Dzieciàtka
Jezus odby∏a si´ Msza Âwi´ta w intencji ˝yjàcych
i zmar∏ych Sybiraków. OkolicznoÊciowà homili´ wy-
g∏osi∏ proboszcz ks. Andrzej Matel. Dzieƒ wczeÊniej
w miejscowej cerkwi p. w. Miko∏aja Cudotwórcy od-
by∏o si´ nabo˝eƒstwo w intencji Sybiraków. 

1100  lluutteeggoo  ww LLuubblliinniiee  ww 6677. rocznic´ pierwszej maso-
wej wywózki Polaków na Sybir, lubelski oddzia∏
Zwiàzku Sybiraków spotka∏ si´ przy Pomniku Matki
Sybiraczki. Ksiàdz kapelan dr Janusz Kania odmówi∏
krótkà modlitw´, nast´pnie z∏o˝ono wieƒce i kwiaty.
W imieniu wojewody lubelskiego wieniec z∏o˝y∏ Dy-
rektor Gabinetu Jaros∏aw Szymczyk a w imieniu Pre-
zydenta Miasta Lublina - Pawe∏ Fija∏kowski. Polskie
Radio Lublin przypomnia∏o o tragicznych wydarze-
niach z 10 lutego 1940 roku a Telewizja Lublin w kil-
ku wydaniach Panoramy Lubelskiej przedstawi∏a
przebieg uroczystoÊci przy Pomniku Matki Sybiracz-

ki. WczeÊniej, dnia 6 stycznia w Lublinie odby∏o si´
op∏atkowe spotkanie oddzia∏u lubelskiego Zwiàzku
Sybiraków. W spotkaniu uczestniczy∏ m. in. prezydent
Lublina Adam Wasilewski i Komendant Wojewódzki

Policji w Lublinie Janusz Guzik. O opraw´ muzycznà
zadba∏ Zespó∏ Taƒca Ludowego UMCS. Z kolei 1 lute-
go w zwiàzku przypadajàcà rocznicà wywózki Pola-
ków na Sybir i do Kazachstanu na zaproszenie redak-
tor Czes∏awy Borowik z Radia Lublin w programie
„Historia bez Patyny” obok historyków ks. prof. Ro-
mana Dzwonkowskiego i prof. Mieczys∏awa Wieliczko
wzi´∏y udzia∏ Sybiraczki z lubelskiego oddzia∏u Zwiàz-
ku panie: Halina Górska i Krystyna Mateuszuk. 

1111  lluutteeggoo  ww PPaabbiiaanniiccaacchh  w rocznic´ pierwszej maso-
wej deportacji Polaków na Syberi´ odby∏a si´ uroczy-
stoÊç Zwiàzku Sybiraków w Pabianicach. Msz´ Âwi´-
tà w koÊciele p. w. NajÊwi´tszej Marii Panny Ró˝aƒ-
cowej sprawowa∏ ks. Jacek Gasiƒski. W uroczysto-
Êciach wzi´li udzia∏ przedstawiciele w∏adz miejskich
w tym prezydent Pabianic - Zbigniew Dychto. Po
Mszy Âwi´tej uczestnicy z∏o˝yli kwiaty pod tablicà pa-
miàtkowà upami´tnia-
jàcà osoby represjono-
wane i depor towane
przez ZSRR w latach
1939-1954. Nast´pnie
w siedzibie Ko∏a mia∏o
miejsce spotkanie za-
proszonych goÊci i wy-
st´p artystyczny pani
Zofii Znamierowskiej,
która zaprezentowa∏a
poezj´ i pieÊni o tema-
tyce patriotycznej. 

1122  lluutteeggoo  wwee  WWrroocc∏∏aa--
wwiiuu w sali sesyjnej Ra-
dy Miejskiej odby∏a si´
konferencja pt. „O Armii
Krajowej – Armii Pol-
skiego Paƒstwa Pod-
ziemnego w 65 roczni-
c´ jej utworzenia”.

G∏ówne referaty wyg∏osili prof. Wojciech Wrzesiƒski
z Instytutu Historycznego Uniwersytetu Wroc∏awskiego
i dr Tomasz Ga∏wiaczek z IPN-u. Na spotkaniu obecny
by∏ tak˝e m. in. wiceprezydent Wroc∏awia Wojciech

Adamski, który zapewni∏, ˝e w∏adze miasta b´dà nadal
otaczaç opiekà kombatantów. W ramach uroczystoÊci
odprawiona zosta∏a tak˝e Msza Âwi´ta w intencji pole-
g∏ych zmar∏ych i ˝yjàcych oficerów i ˝o∏nierzy AK, któ-
rà celebrowa∏ Delegat Biskupa Polowego WP ds. kom-
batantów na Polsk´ po∏udniowo - zachodnià ks. pp∏k dr
Henryk Szereyko. Z inicjatywy Dyrektor Gimnazjum nr
18 im. Armii Krajowej – Anny Krupowicz, m∏odzie˝
szkolna zorganizowa∏a akademi´ poÊwi´conà rocznicy
powstania Armii Krajowej. 

1144  lluutteeggoo  ww OOppoolluu upami´tniono rocznic´ powo∏ania
Armii Krajowej. W ramach rocznicy odby∏o si´ uro-
czyste posiedzenie Rady Ârodowiskowej ˚o∏nierzy
Armii Krajowej i Batalionów Ch∏opskich. W posiedze-
niu, które prowadzi∏ przewodniczàcy Rady por. Mie-
czys∏aw Rzepiela uczestniczyli tak˝e: pe∏nomocnik
wojewody ds. kombatantów Zenon Rutkowski oraz
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liczne grono prezesów zarzàdów okr´gowych ró˝-
nych zwiàzków kombatanckich. Istot´ przemianowa-
nia Zwiàzku Walki Zbrojnej na Armi´ Krajowà przed-
stawi∏ w swoim wystàpieniu p∏k Zdzis∏aw Filinger. Po
zakoƒczeniu spotkania delegacja Rady z∏o˝y∏a kwiaty
pod obeliskiem oddajàc ho∏d pami´ci ˝o∏nierzy AK. 

1166  lluutteeggoo  ww OOppoolluu w ramach obchodów 65 rocznicy
powstania Armii Krajowej Zarzàd Okr´gu Armii Krajo-
wej i dyrekcja Publicznej Szko∏y Podstawowej nr 29
im. Armii Krajowej zorganizowa∏y uroczystà akade-
mi´. Poprzedzi∏a jà Msza Êwi´ta w intencji poleg∏ych
˝o∏nierzy. Nast´pnie pod obeliskiem AK okoliczno-
Êciowe przemówienia wyg∏osili Leszek Zajàc – kura-
tor oÊwiaty i Arkadiusz Karbowiak wiceprezydent
Opola. Odby∏ si´ tak˝e apel poleg∏ych. Z∏o˝ono wieƒ-
ce i wiàzanki kwiatów. W auli szko∏y zaprezentowano
program literacko – plastyczny pt: „WolnoÊci kocham
i rozumiem”. Podsumowano tak˝e konkurs na temat
AK, a najlepsi uczniowie zostali wyró˝nieni nagroda-
mi ksià˝kowymi. 

2233  lluutteeggoo  ww PPoozznnaanniiuu  odby∏y si´ obchody 62. roczni-
cy zakoƒczenia walk o Cytadel´ Poznaƒskà i osta-
teczne wyzwolenie spod okupacji hitlerowskiej miasta
Poznania. Na cmentarzu Mi∏ostowo na kwaterach ˝o∏-
nierzy Wojska Polskiego, Armii Radzieckiej i Niemiec-
kiej z∏o˝ono kwiaty. W po∏udnie wys∏uchano hymnu
narodowego i przemówienia prezydenta Poznania Ry-
szarda Grobelnego. W uroczystoÊciach wzi´li udzia∏
konsulowie Federacji Rosyjskiej i Republiki Federalnej
Niemiec. Prezes ZO ZKRP i BWP p∏k Janusz Rad∏ow-
ski udekorowa∏ ponadto prezydenta Ryszarda Grobel-
nego i Wiktora Skwarka z Urz´du Miasta odznakà „Za
zas∏ugi dla ZKRP i BWP”. 

2277  lluutteeggoo  ww NNaacchhooddzziie w Czechach na zaproszenie
w∏adz tamtejszego Czeskiego Zwiàzku Bojowników
o WolnoÊç przebywa∏ przewodniczàcy Powiatowej
Rady Prezesów Kó∏ Zwiàzku Kombatantów RP i BWP
w O∏awie p∏k Eugeniusz Praczuk. Uczestniczy∏ on
w konferencji sprawozdawczo - wyborczej Czeskiego
Zwiàzku, z którym od kilku lat kontynuowana jest
wspó∏praca. P∏k Praczuk poinformowa∏ m. in. ˝e
kombatanci Polscy sà gotowi zorganizowaç uroczy-
stoÊç uczczenia pami´ci czeskich patriotów zamor-
dowanych przez hitlerowców we wroc∏awskim wi´-
zieniu - list´ pomordowanych przekazano kolegom

z Czech. Ponadto staraniem o∏awskich kombatantów
odnowiono tablic´ pamiàtkowà znajdujàcà si´ na mu-
rze wi´zienia przy ulicy Kleczkowskiej we Wroc∏awiu. 

44  mmaarrccaa  ww WWaarrsszzaawwiiee w Bemowskim Centrum Kultu-
ry Szef Biura Bezpieczeƒstwa Narodowego W∏adys∏aw
Stasiak wr´czy∏ w imieniu Prezydenta Rzeczypospoli-
tej Polskiej Lecha Kaczyƒskiego Ordery Odrodzenia
Polski cz∏onkom Zrzeszenia „WolnoÊç i Niezawis∏oÊç”
za ich wybitne zas∏ugi dla niepodleg∏oÊci Rzeczypo-
spolitej Polskiej i dzia∏alnoÊç na rzecz organizacji kom-
batanckich. Krzy˝em Komandorskim Orderu Odrodze-
nia Polski odznaczony zosta∏ Zygmunt Mogi∏a - Lisow-
ski, Krzy˝em Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski -
Franciszek Piwko a Krzy˝em Kawalerskim Orderu Od-
rodzenia Polski – Panowie Bohdan Chodak, Janusz
Jendruszczak, Jerzy Juszkiewicz, Waldemar Kruszyƒ-
ski, Tadeusz Padechowicz, Kazimierz Perucki. 
W koÊciele p. w. Matki Bo˝ej Królowej Anio∏ów odby-
∏a si´ Msza Âwi´ta w intencji zamordowanych
z udzia∏em pocztów sztandarowych i wojskowej asy-
sty honorowej. Z∏o˝ono tak˝e kwiaty pod tablicà upa-
mi´tniajàcà zamordowanych oficerów. Wr´czono tak-
˝e honorowe Krzy˝e WiN: pani Agnieszce Boguckiej –
Prezes Oddzia∏u Warszawskiego Stowarzyszenia
„Wspólnota Polska”, kol. Jerzemu Pasiece, Miros∏a-
wowi Spiechowiczowi oraz Jerzemu Witkowi. Po za-

koƒczeniu uroczystoÊci odby∏o si´ spotkanie kole˝eƒ-
skie przy kawie i herbacie. Wspó∏organizatorem uro-
czystoÊci by∏ Burmistrz Dzielnicy Warszawa Bemowo
- Jaros∏aw Dàbrowski. 

55  mmaarrccaa  wwee  WWrroocc∏∏aawwiiuu w Parku S∏owackiego przy
Pomniku Ofiar Katania odby∏y si´ uroczystoÊci po-
Êwi´cone 67 rocznicy dokonania Zbrodni Katyƒskiej.
Na uroczystoÊci obecni byli m. in. wojewoda dolno-
Êlàski Krzysztof Grzelczyk, dowódca Âlàskiego Okr´-
gu Wojskowego gen. dyw. Fryderyk Czekaj, przew.
Sejmiku Województwa DolnoÊlàskiego prof. Leon
Kieres, przew. Rady Miejskiej Barbara Zdrojewska
i metropolita wroc∏awski Marian Go∏´biewski. Obecni
byli tak˝e liczni przedstawiciele Êrodowisk policji,
stra˝y miejskiej, stra˝y po˝arnej, s∏u˝b celnych, szkó∏
i harcerstwa. Przemówienie okolicznoÊciowe wyg∏o-
si∏ wojewoda Krzysztof Grzelczyk. Odby∏ si´ apel po-
leg∏ych a Kompania WP odda∏a salwy honorowe. De-
legacje z∏o˝y∏y tak˝e kwiaty i wiàzanki pod Pomnikiem
Ofiar Katania. 

66  mmaarrccaa  ww ZZaammooÊÊcciiuu w siedzibie Zespo∏u Szkó∏ Po-
nadgimnazjalnych nr 4 im. Dzieci Zamojszczyzny od-
by∏a si´ uroczystoÊç 60 lecia Polskiego Zawiàzku By-
∏ych Wi´êniów Politycznych Hitlerowskich Wi´zieƒ
i Obozów Koncentracyjnych. W spotkaniu uczestni-

czy∏ wiceprezes Zarzàdu G∏ównego Zwiàzku Stani-
s∏aw Malec. Na mocy decyzji Prezydenta RP nadano
odznaczenia paƒstwowe. Z∏ote Krzy˝e Zas∏ugi otrzy-
mali: ks. dr Eugeniusz Derdziuk, kapelan Êrodowiska
Dzieci Zamojszczyzny, Zygmunt Bednarz, Stanis∏aw
Bil, Tadeusz Petrynka, Józef Ulanowski, Józef W´c∏a-
wik. Aktu dekoracji dokona∏ wojewoda lubelski Woj-
ciech ˚ukowski. Odznaczono tak˝e licznà grup´ by-
∏ych wi´êniów Srebrnymi oraz Bràzowymi Krzy˝ami
Zas∏ugi. Wr´czono tak˝e 50 medali pamiàtkowych
PZBWPHWiOK. 

1133  mmaarrccaa  wwee  WWrroocc∏∏aawwiiuu odby∏o si´ posiedzenie
DolnoÊlàskiej Rady Kombatantów, na które przy-
byli: Wojewoda dolnoÊlàski Krzysztof Grzelczyk,
Wicemarsza∏ek województwa dolnoÊlàskiego Ma-
rek Moszczyƒski, dyr. oddzia∏u IPN we Wroc∏awiu
prof. W∏odzimierz Suleja, Dyrektor gabinetu woje-
wody Dominika Potocka, Wojciech Kidybiƒski –
Dyrektor Wydzia∏u Spraw Obywatelskich Urz´du
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Wojewódzkiego, Edward Kostecki - Dyrektor Wy-
dzia∏u Polityki Spo∏ecznej Urz´du Wojewódzkiego,
pe∏nomocnik wojewody ds. kombatantów i osób
represjonowanych Henryk Kalinowski i delegat Bi-
skupa Polowego ks. pp∏k dr Henryk Szareyko. Na
spotkaniu poruszono kwestie legislacyjne istotne
dla Êrodowisk kombatanckich a tak˝e zagadnienia
zwiàzane z politykà socjalnà i zdrowotnà. Deklara-
cj´ pomocy dla Êrodowisk kombatanckich polega-
jàca m. in. na przydzielaniu organizacjom komba-
tanckim siedzib i pomoc w ich utrzymaniu za sym-
bolicznà op∏at´ lub nieodp∏atnie z∏o˝y∏ Wojewoda
dolnoÊlàski. Z satysfakcjà zosta∏y przyj´te zapo-
wiedzi zorganizowania godnego miejsca do cele-
browania uroczystoÊci patriotycznych na terenie
Dolnego Âlàska. 

1177  mmaarrccaa  ww WWaarrsszzaawwiiee  RReemmbbeerrttoowwiiee  w parafii p.
w. Êw. Rafa∏a Kalinowskiego z okazji 15 rocznicy
utworzenia parafii wojskowej na zakoƒczenie Eu-
charystii Biskup Polowy WP gen. dyw. Tadeusz
P∏oski poÊwi´ci∏ sztandar parafii wojskowej. Jest
to pierwszy w historii duszpasterstwa wojskowe-
go sztandar wykonany na wzór sztandaru wojsko-
wego. Zgod´ na jego wykonanie na proÊb´ pro-
boszcza parafii ks. p∏k Krzysztofa Wyl´˝ka oraz
gen. bryg. Janusza Lalki – szefa Szefostwa In˝y-
nierii Wojskowej wyda∏ Minister Obrony Narodo-
wej. 

1188  mmaarrccaa  ww PPoozznnaanniiuu  zakoƒczy∏a si´ wystawa
„Dziewczyny z AK – Wielkopolanki”. Wystawa zosta-
∏a zaprezentowana w Wielkopolskim Muzeum Walk
Niepodleg∏oÊciowych. Komisarzem wystawy by∏a pa-
ni Anna Adamska a pomys∏odawczynià ca∏ego przed-
si´wzi´cia por. Maria Krzy˝aƒska - wiceprezes Zarzà-
du Okr´gu Wielkopolska Âwiatowego Zwiàzku ˚o∏nie-
rzy AK. Wystawa spotka∏a si´ ze sporym zaintereso-
waniem i pozytywnymi opiniami miejscowych me-
diów. 

1188  mmaarrccaa  wwee  WW∏∏oosszzcczzoowweejj  w rocznic´ Êmierci party-
zantów AK, którzy 19 marca 1944 w Lesie Gajówka
Zwierzyniec polegli w walkach z hitlerowcami odby∏y

si´ uroczystoÊci patriotyczne. Msza Êwi´ta zosta∏a
odprawiona w koÊciele parafialnym w Czarncy. Odby∏
si´ tak˝e apel poleg∏ych. W uroczystoÊciach wzi´li
udzia∏ m. in. Ewa Nowak – Burmistrz W∏oszczowej,
Dyrektor Szko∏y Podstawowej w Czarncy – Wojciech
Dec wraz z m∏odzie˝à szkolnà i prezes Zarzàdu Woje-
wódzkiego ZKRP i BWP w Kielcach p∏k Tadeusz Zawi-
stowski a tak˝e liczne poczty sztandarowe. Podczas
walk w lasach w okolicach W∏oszczowej zginà∏ do-
wódca oddzia∏u por. Zenon Siuda ps. „Volf” oraz jego
11 ˝o∏nierzy. 

2288  mmaarrccaa  wwee  LLwwoowwiiee  w siedzibie Medyko - Socjalne-
go Centrum Czerwonego Krzy˝a odby∏o si´ spotkanie
weteranów i osób represjonowanych II wojny Êwiato-

wej z Kierownikiem UdSKIOR Januszem Krupskim.
Na spotkaniu obecny by∏ tak˝e konsul generalny RP
we Lwowie Wies∏aw Osuchowski. Obecnych goÊci
przywita∏a Stanis∏awa Kalenowa. Podczas spotkania

kombatanci mieli okazj´ zadaç wiele pytaƒ i uzyskaç
odpowiedzi na tematy dotyczàce ich Êrodowiska. 

3300  mmaarrccaa  ww OO∏∏aawwiiee  odby∏y si´ uroczyste obchody 60
lecia Zespo∏u Szkó∏ Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Ta-
deusza KoÊciuszki. Z okazji jubileuszu obecni byli sta-
rosta powiatu i byli dyrektorzy szko∏y. W imieniu or-
ganizacji kombatanckich g∏os zabra∏ Przewodniczàcy
Powiatowej Rady Prezesów Kó∏ Zwiàzku Kombatan-
tów RP i BWP w O∏awie p∏k Eugeniusz Praczuk, który
podkreÊli∏, ˝e dla weteranów wojny niezmiernie wa˝-
ne jest, aby wychowywaç patriotycznie m∏ode poko-
lenie. Zespó∏ Szkó∏ nr 1 im. Tadeusza KoÊciuszki wy-
ró˝nia si´ zdaniem przewodniczàcego na tym tle.
Podczas obchodów Dyrektor szko∏y pani Maria Do-

maradzka zosta∏a odznaczona przez gen. bryg.
Edwarda ¸aƒcuckiego. 

Oprac. SZYMON ˚YTO
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Wreszcie w Warszawie codziennie grany jest hejna∏

Hejna∏ powstaƒczy, 
hejna∏ Zamku Królewskiego

Pomys∏ powsta∏ w 1994 r. na zebra-
niu ˝o∏nierzy zgrupowania AK
„Chrobry II”. Inicjatorami

przedsi´wzi´cia byli: HHeennrryykk  ¸̧aaggooddzzkkii,,
WWiieess∏∏aaww  NNeewweecckkii  ii KKaazziimmiieerrzz  PPrrzzeedd--
ppee∏∏sskkii. 

W 1995 r. w Akademii Muzycznej im.
F. Chopina w Warszawie zosta∏ og∏oszo-
ny konkurs na hejna∏ dla Warszawy. Na
konkurs wp∏yn´∏o 60 prac. Zwyci´˝y∏a
kompozycja prof. ZZbbiiggnniieewwaa  BBaaggiiƒƒsskkiiee--
ggoo. Melodia zosta∏a oparta na moty-
wach „Warszawianki” KKaarroollaa  KKuurrppiiƒƒ--
sskkiieeggoo z 1830 r. oraz wplecionego w nià
„Marsza Mokotowa” z Powstania War-
szawskiego. Hejna∏ Zamku Królewskie-
go grany jest w 3 strony Êwiata o szcze-
gólnej godzinie - 11.15, kiedy 17 wrze-
Ênia 1939 r. na p∏onàcej wie˝y zamku
zatrzyma∏ si´ zegar; w dniu, w którym
cofajàcym si´ Polakom Armia
Czerwona „wbi∏a bagnet w plecy”. 

Po raz pierwszy hejna∏ zosta∏ zagrany
3 maja 1995 r. w obecnoÊci prezydenta
Polski na uchodêctwie Ryszarda Kaczo-
rowskiego z ma∏˝onkà, ˝o∏nierzy AK,
synów pu∏ku i licznie zgromadzonych

mieszkaƒców stolicy; by∏ grany w sobo-
ty, niedziele oraz Êwi´ta paƒstwowe. 

Od 11 listopada 2006 r. – dzi´ki decy-
zji p. o. prezydenta Warszawy KKaazziimmiiee--
rrzzaa  MMaarrcciinnkkiieewwiicczzaa oraz dyrektora Biu-
ra Promocji Miasta TTaaddeeuusszzaa  DDeesszzkkiiee--
wwiicczzaa hejna∏ grany by∏ codziennie do
koƒca 2006 r. 

Hejna∏ zamilk∏ w styczniu 2007 r. 
W po∏owie stycznia wystàpi∏em do

prezydent HHaannnnyy  GGrroonnkkiieewwiicczz--WWaallttzz
o przywrócenie grania hejna∏u. Z ape-
lem o przywrócenie codziennego odgry-
wania hejna∏u z Wie˝y Zegarowej Zam-
ku Królewskiego w Warszawie zwrócili
si´ w kwietniu b.r.: prezes Towarzystwa
Przyjació∏ Zamku Królewskiego BBoo˝̋ee--
nnaa  WWiióórrkkiieewwiicczz oraz sekretarz HHeennrryykk
¸̧aaggooddzzkkii, JJaannuusszz  KKrruuppsskkii minister
Urz´du ds. Kombatantów i Osób Re-
presjonowanych, gen. brygady ZZbbii--
ggnniieeww  ÂÂcciibboorr--RRyyllsskkii, prezes Zarzàdu
G∏ównego Zwiàzku Powstaƒców War-
szawskich, mjr CCzzeess∏∏aaww  CCyywwiiƒƒsskkii, pre-
zes Zarzàdu G∏ównego Âwiatowego
Zwiàzku ˚o∏nierzy Armii Krajowej,
prof. RRoommaann  LLaassoocckkii, prorektor Aka-

demii Muzycznej im. F. Chopina, JJaacceekk
DDoobbiieecckkii wiceprezes Zarzàdu G∏ówne-
go Towarzystwa Przyjació∏ Warszawy,
dr MMaarriiaann  SSoo∏∏ttyyssiiaakk prezes Zarzàdu
G∏ównego Towarzystwa Opieki nad Za-
bytkami oraz JJeerrzzyy  ZZaakkrrzzeewwsskkii prze-
wodniczàcy Ârodowiska „Chrobry II”
przy Zarzàdzie G∏ównym Zwiàzku Po-
wstaƒców Warszawskich. 

Pani Gronkiewicz-Waltz zgodzi∏a si´,
by w dni powszednie hejna∏ by∏ odtwa-
rzany z p∏yty, a w soboty i niedziele oraz
Êwi´ta paƒstwowe „na ˝ywo”. Decyzjà
pani prezydent zakupiono aparatur´
i zainstalowano na wie˝y zamkowej. 
30 kwietnia o pami´tnej godzinie 11.15
po raz pierwszy z p∏yty zabrzmia∏ hej-
na∏. 

Dzi´kuj´ wy˝ej wymienionym oso-
bom za pomoc w moich staraniach o co-
dzienne granie hejna∏u; dzi´kuj´ te˝ re-
daktor „Rzeczpospolitej” JJaanniinniiee  BBuullii--
kkoowwsskkiieejj, redaktorkom Programu III
Telewizji Polskiej: MMaa∏∏ggoorrzzaacciiee  PPiieekkaarr--
sskkiieejj i jej wspó∏pracowniczkom, a tak˝e
Programowi II Polskiego Radia, redak-
tor „Radia dla Ciebie” EEll˝̋bbiieecciiee
UUzzddaaƒƒsskkiieejj, redakcji „Powstaƒca War-
szawskiego”. Dzi´kuj´ te˝ szczególnie
redakcji „Kombatanta”, który od 13 lat
popiera inicjatyw´ grania hejna∏u. 

HENRYK ¸AGODZKI

Stacja „Ratusz” warszaw-
skiego metra zgodnie
z uchwa∏à Rady Miasta

Sto∏ecznego zmieni∏a swojà na-
zw´. Obecnie obowiàzuje na-
zwa „Ratusz – Arsena∏”. W ten
sposób historyczne miejsce sto-
licy doczeka∏o si´ upami´tnie-
nia. 

Ta królewska sk∏adnica bro-
ni zbudowana w XVII wieku
na polecenie króla WW∏∏aaddyyss∏∏aa--
wwaa  IIVV  WWaazzyy by∏a arenà wielu
wa˝nych wydarzeƒ w ˝yciu Narodu Pol-
skiego. To w∏aÊnie tu 24 marca 1794 r.
strza∏ami armatnimi spod bram Arse-
na∏u rozpocz´∏o si´ Powstanie Ko-

Êciuszkowskie. To Arsena∏ by∏ pierwszà
arenà walk podczas Powstania Listopa-
dowego. W koƒcu to tu w 1943 r. mia∏a
miejsce udana akcja odbicia z ràk hitle-

rowców harcmistrza JJaannkkaa  BByyttnnaarraa
„„RRuuddeeggoo”” i pozosta∏ych wi´êniów prze-
wo˝onych z Al. Szucha na Pawiak. 

26 marca b.r., w 64. rocznic´ owej
„Akcji pod Arsena∏em” przy aplauzie

zgromadzonych mieszkaƒców
Warszawy i asyÊcie pocztów
sztandarowych dokonano
symbolicznego przemianowa-
nia nazwy stacji. 

Tablic´ z nowà nazwà uro-
czyÊcie ods∏onili: dh WWiittoolldd
BBaarrttnniicckkii  ps. „Kad∏ubek” –
uczestnik akcji pod Arsena-
∏em, hm. MMaarrcciinn  WWoojjddaatt –
pe∏nomocnik prezydenta War-
szawy, dh TTyymmootteeuusszz  DDuu--
cchhoowwsskkii ps. „Motek” – ko-

mendant Oddzia∏u Warszawskiego Sto-
warzyszenia Szarych Szeregów. 

Sz.˚. 
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Wdniach 13-15 maja br. Dyrektor
Departamentu Orzecznictwa

UdSKiOR uczestniczy∏ w dorocznym po-
siedzeniu Mi´dzynarodowej Komisji do
Spraw Mi´dzynarodowej S∏u˝by Poszuki-
wawczej (Service International de Re-
cherche), które odby∏o si´ w Amsterda-
mie. 

Komisja powsta∏a na mocy tzw. Poro-
zumienia Boƒskiego z 1955 r. Obecnie
nale˝y do niej 12 paƒstw: Belgia, Francja,
Grecja, Holandia, Izrael, Luksemburg,
Niemcy, USA, Wielka Brytania, W∏ochy
i Polska. 

G∏ównym zadaniem Komisji jest nad-
zór nad pracà Mi´dzynarodowej S∏u˝by

Niemieckie dokumenty b´dà udost´pnione
Poszukiwawczej w Bad Arolsen i opieka
nad zasobami archiwalnymi dotyczàcym
II Wojny Âwiatowej zgromadzonymi
w tamtejszym archiwum. 

W roku ubieg∏ym na posiedzeniu
w Luksemburgu ustalono, ˝e wspomniane
archiwalia zostanà szeroko udost´pnione
badaczom, a ponadto ka˝dy z krajów
cz∏onkowskich, w tym równie˝ Polska,
otrzyma utrwalonà na noÊnikach elektro-
nicznych kopi´ ca∏oÊci dokumentacji ar-
chiwalnej. Sà to przede wszystkim doku-
menty niemieckich obozów zag∏ady i firm
niemieckich zatrudniajàcych robotników
przymusowych. Dokumentacja ta zosta∏a
zabezpieczona po wojnie przez aliantów

w amerykaƒskiej, brytyjskiej i francuskiej
strefie okupacyjnej Niemiec. 

Tegoroczne posiedzenie poÊwi´cone
by∏o nierozwiàzanym dotàd problemom
prawnym oraz omówieniu post´pu w pra-
cach przygotowawczych dotyczàcych udo-
st´pniania archiwaliów. W Polsce infra-
struktur´ technicznà niezb´dnà do prze-
j´cia i upowszechniania dokumentacji ma
stworzyç Instytut Pami´ci Narodowej. 

W zwiàzku z obj´ciem przez Polsk´
przewodnictwa w Komisji nast´pne jej
posiedzenie odb´dzie si´ w maju przy-
sz∏ego roku, w Warszawie. 

WITOLD SPIRYDOWICZ

Poszukuj´ kontaktu z osobami lub ich rodzi-
nami, które w latach 1936 – 1953 mia∏y

kontakt z moim ojcem BBoolleess∏∏aawweemm  PPiisskkoorrsskkiimm
ur. 26.05.1911 r. Na podstawie jego wspomnieƒ
z lat przedwojennych i okupacji sporzàdzi∏em
wykaz kolegów, przyjació∏ i ˝o∏nierzy AK,
z którymi wspó∏pracowa∏ lub walczy∏ z okupan-
tem (adresy lub telefony mogà byç nieaktual-
ne). Poszukuj´ równie˝ publikacji, dokumen-
tów lub ksià˝ek z lat wojny, w których pojawia
si´ nazwisko Boles∏aw Piskorski. 

Wykaz imienny: kpt. in˝. Stefan Micha∏owski
ps. „Ma∏y” - Sztab Komendy G∏ównej AK, kpt.
rez. W∏adys∏aw Rajcher - Spó∏dzielnia Pracy
„Grupa Techniczna”, por. in˝. Jan Ciszek –
Spó∏dzielnia Pracy „Grupa Techniczna”, p∏k.
Ottokar Brzoza – Brzezina – SGO „Polesie”
gen. F. Kleeberga, Tadeusz Jurkiewicz ps. „S´p”
zam. Warszawa, ul: Karmelicka, pdchr Zygmunt

Makarewicz – grupa AK „MÊcis∏awa” w Socha-
czewie, Tadeusz Strzelecki – grupa AK „MÊci-
s∏awa” w Sochaczewie, por. Zygmunt Nowicki
ps. „Pomiarowy” zam. Warszawa ul: Stalowa,
por. Leon Wrzosek ps. „Cienki” – AL, por. Za-
wieja, Tadeusz Drzewiecki, Edward Lachowski
ps. „M∏ot” zam. Warszawa, ul: Âwierczewskiego,
kpt. Kazimierz Rybicki ps. „Szreniawa”, Cze-
s∏aw Zagórski – dyr. Spó∏dzielni Pracy „Grupa
Techniczna”, Józef Misztal – z-ca dyrektora
Spó∏dzielni Pracy „Grupa Techniczna”, zgrupo-
wanie partyzanckie „Ciàga” w Bondyrzu i Zwie-
rzyƒcu k/ZamoÊcia, Lucyna i Piotr Chodkiewicz
(cichociemny) zam. w Toruniu, ul. Poznaƒska,
Edward Domagalski zam. O˝arów k/Warszawy. 

Boles∏aw Piskorski pracowa∏ od 1935 roku
w Stowarzyszeniu Opieki nad Niezatrudnionà
M∏odzie˝à jako komendant 59 dru˝yny przy re-
gulacji Wis∏y w rejonie Grudziàdza. Nast´pnie

w Junackich Hufcach Pracy na stanowisku in-
spektora w 15 batalionie. Od 1936 roku pracuje
w Spó∏dzielni Pracy „Grupa Techniczna” jako
kierownik odcinków robót kablowych. We wrze-
Êniu 1939 r. wcielony wraz z „Grupa Technicznà”
do SGO „Polesie” pod dowództwem p∏k Brzozy
– Brzeziny, gdzie zosta∏ dowódcà plutonu ∏àcz-
noÊci. W 1940 zaprzysi´˝ony do ZWZ AK szko-
li∏ m. in. grupy dywersyjne z zakresu ∏àcznoÊci
i zajmowa∏ si´ przerzutem uzbrojenia. Bra∏
udzia∏ w akcjach sabota˝owo – dywersyjnych
pod P∏ochocinem, ˚yczynem, Go∏´biem, ¸uko-
wem, Miƒskiem. Boles∏aw Piskorski u˝ywa∏
pseudonimów „Janik”, „MÊciwy”, „Szpagat”. 

KRZYSZTOF PISKORSKI 
ul: Kasztelaƒska 9

05-510 Konstancin – Jeziorna 
tel. 0501-15-30-81

email: krzysztof. piskorski@wp. pl

Poszukuj´ wiadomoÊci o losach swojego bra-
ta SStteeffaannaa  KKoossoobbuuddzzkkiieeggoo ps. „S´k”, który

u˝ywa∏ równie˝ nazwiska Zygmunt Koz∏owski.
Stefan Kosobudzki „S´k” zosta∏ aresztowany
dnia 22 sierpnia 1944 r., i od tej pory brak jest ja-
kichkolwiek Êladów jego ˝ycia. 

Stefan Kosobudzki „S´k” urodzi∏ si´ w Do-
brej w 1912 r. Ukoƒczy∏ Gimnazjum w ¸odzi
i s∏u˝b´ wojskowà w Wilnie. By∏ dzia∏aczem
katolickim oddanym Ojczyênie w S∏u˝bie

Zwyci´stwu Polski. W czasie okupacji by∏ za∏o-
˝ycielem obozu partyzanckiego Jata w lasach
∏ukowskich w pobli˝u Gr´zówki. 

Zwracam si´ do rodzin, bliskich, znajomych
i podkomendnych ni˝ej wymienionych o infor-
macj´, na temat losów Stefana Kosobudzkie-
go „S´ka”: p∏k Stanis∏awa Miodoƒskiego „So-
kó∏”, p∏k Ziemowita Mariana Zawarczyƒskie-
go „Ziemowit”, kpt Boles∏awa Nowaka-Pisz-
czyka „Hubert”, por. Mariana Dàbrowskiego

„Mariusz”, mjr Jana Jurczyka „Brzoza”, kpt.
Jana Morawca „R´bacz”, „Remisz”, Leona
Klesnera „Zawisza”, kpt Jerzego Wojtkow-
skiego „Drzazga”, ppor. Mieczys∏awa Roso∏∏a
„Wali”, ppor. Józefa Wyczó∏kowskiego „S´p”,
ppor. Mariana Krasuskiego „Marian”. 

BOGUMI¸ KOSOBUDZKI „˚BIK”
ul: Prze∏ajowa 9/52

94-045 ¸ódê 

Ks Andrzej Targosz poszukuje materia∏ów
êród∏owych o ksi´dzu kapelanie SSttaanniiss∏∏aa--

wwiiee  TTaarrggoosszzuu w tym pami´tnika (maszynopis,
tom IV) pisanego podczas kampanii w∏oskiej.
Brat zmar∏ego Tomasz Targosz opuszczajàc
Angli´ pozostawi∏ go u historyka Paw∏a Skwar-
czyƒskiego w Londynie. Jego fragmenty odno-
szàce si´ do Bitwy o Monte Cassino zosta∏y
opublikowane w Tygodniku Powszechnym nr
19-23 w 1975 r. Kolejna zguba to pami´tnik
opisujàcy Êwi´cenia kap∏aƒskie, prymicje i pra-
c´ duszpasterskà w Zebrzydowicach i Krako-
wie. Zagin´∏a tak˝e druga cz´Êç pami´tnika

z pobytu w Stanach Zjednoczonych i w wojsko-
wym obozie szkoleniowym w Owen Sond (Ka-
nada). Najprawdopodobniej zosta∏a ona po˝y-
czona komuÊ w Krakowie przez mecenasa Tar-
gosza. Byç mo˝e gdzieÊ wÊród starych maszy-
nopisów le˝y niepotrzebny nikomu a cenny dla
poszukujàcego pami´tnik amerykaƒski. 

Poszukiwane sà tak˝e kserokopie wspomnieƒ
poÊmiertnych o ks. mjr Stanis∏awie Targoszu, któ-
ry zginà∏ nad rzekà Chienti 30 czerwca 1944 r. 

Poszukiwane artyku∏y gazet: „La Domenica
Settimanale Cattolica di Monte San Giusto”
(nr 26 z dn. 16. 07. 1944 r.) i „Pos∏aniec Serca

Jezusa” nr 11, str. 327 z listopada 1944 r. au-
tor: s. Wicencja Taputti. 

Ponadto ks. Targosz poszukuje kontaktu
z osobami wzgl´dnie cz∏onkami rodzin osób,
które wchodzi∏y w sk∏ad 3. Batalionu Strzel-
ców Karpackich. Kapelanem tego baonu by∏
ks. mjr. Stanis∏aw Targosz. 

Kontakt: 
Ks. ANDRZEJ TARGOSZ

ul. KoÊciuszki 91
787-400 Szczecinek
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Wtym roku pani MMaarrttaa  LLeelliiwwaa  --
KKooppyyssttyyƒƒsskkaa, podopieczna

Zwiàzku Inwalidów Wojennych ukoƒ-
czy∏a 100 lat. Z tej okazji w domu Jubi-
latki na warszawskim Mokotowie odby-
∏o si´ spotkanie z delegacjà zwiàzku,
w sk∏ad której wchodzili panowie JJeerrzzyy
JJaassiiƒƒsskkii – prezes Okr´gu Warszawskie-

Marta Leliwa - Kopystyƒska przyjmuje gratulacje.

Dostojni 100 - latkowie
go, EEddmmuunndd  KKnniioo∏∏aa – prezes Od-
dzia∏u Warszawa Mokotów i WWiiee--
ss∏∏aaww  KKoolleennddaarrsskkii - skarbnik Od-
dzia∏u Warszawa Mokotów. De-
legacja wr´czy∏a jubilatce bukiet
ró˝ i z∏o˝yli ˝yczenia zdrowia.
Prezes Jasiƒski odczyta∏ w imie-
niu zwiàzku list okolicznoÊciowy.

Odznaczono tak˝e Jubi-
latk´ Z∏otà Odznakà
Honorowà ZIW RP
z okazji 25-lecia przyna-
le˝noÊci do zwiàzku. 

W ¸àcku odby∏a si´ na-
tomiast uroczystoÊç zwià-
zana z jubileuszem setnej
rocznicy urodzin pp∏k
dypl. JJeerrzzeeggoo  IIwwaannooww--
sskkiieeggoo – ˝o∏nierza 1. Pol-
skiej Dywizji Pancernej dowo-
dzonej przez gen. SSttaanniiss∏∏aawwaa
MMaacczzkkaa. W uroczystoÊci wzià∏
udzia∏ Kierownik UdSKiOR
JJaannuusszz  KKrruuppsskkii. Dostojny jubi-
lat zosta∏ odznaczony medalem
„Pro Memoria”. Kierownik

urz´du kierujàc pod adresem Jubilata
˝yczenia i gratulacje wspomnia∏ o Jego
˝o∏nierskich zas∏ugach jako oficera
1. Pu∏ku U∏anów Krechowieckich i póê-
niej 10. Pu∏ku Strzelców Konnych na
szlaku bojowym 1. Dywizji Pancernej od
Caen do Wilhelmshaven. Z okazji jubi-
leuszu przylecia∏a do Polski grupa Jego
przyjació∏ z Republiki Po∏udniowej
Afryki, gdzie po wojnie Jerzy Iwanowski
szkoli∏ adeptów sztuki jeêdzieckiej. 

OOdd  rreeddaakkccjjii::  Ju˝ w trakcie oddawania
numeru do druku dowiedzieliÊmy si´,
˝e pp∏k Jerzy Iwanowski zmar∏. 

Sz.˚.

Wnumerze 4 (195) Biuletynu „Kombatant” w artykule p. Jerzego Surwi∏o pt:
„15 lat Radia Znad Wilii i 7 lat Magazynu Kombatanckiego” podana zosta-

∏a informacja, z której wynika, ˝e w Nowej Wilejce stacjonowa∏ 11 Pu∏k U∏anów
Wileƒskich. Jak zauwa˝y∏ p. Edward Zamaro z Kanady powinno byç 13 Pu∏k U∏a-
nów Wileƒskich. Zainteresowanych przepraszamy. 

Redakcja

Sprostowanie

Zdniem 20 czerwca 2007 r. wchodzi
w ˝ycie ustawa z dnia 29 marca 2007

r. o zmianie ustawy o kombatantach oraz
niektórych osobach b´dàcych ofiarami
represji wojennych oraz ustawy o podatku
dochodowym od osób fizycznych (Dz. U.
Nr 99, poz. 658). 

Od 20 czerwca 2007 r. do ka˝dego
wniosku o przyznanie pomocy pieni´˝nej

Nowe zasady przyznawania pomocy pieni´˝nej dla kombatantów
nale˝y do∏àczyç m. in. stanowisko Kie-
rownika OÊrodka Pomocy Spo∏ecznej
w∏aÊciwego dla miejsca zamieszkania
wnioskodawcy, które powinno zawieraç
informacje o sytuacji rodzinnej, material-
nej oraz pomocy udzielanej przez OÊro-
dek Pomocy Spo∏ecznej, a tak˝e opini´ co
do zasadnoÊci przyznania pomocy pie-
ni´˝nej. 

W przypadku z∏o˝enia wniosku bez sta-
nowiska Kierownika OÊrodka Pomocy
Spo∏ecznej, Kierownik Urz´du do Spraw
Kombatantów i Osób Represjonowanych
jest zobowiàzany do wystàpienia do Kie-
rownika OÊrodka o jego przes∏anie, jak 
i do poinformownia Kierownika OÊrodka
Pomocy Spo∏ecznej o przyznaniu pomocy
pieni´˝nej. 
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KKOOMMBBAATTAANNTT  --  MMiieessii´́cczznniikk  UUrrzz´́dduu  ddoo  SSpprraaww  KKoommbbaattaannttóóww  ii  OOssóóbb  RReepprreessjjoonnoowwaannyycchh
RREEDDAAKKCCJJAA::  00-926 Warszawa, ul. Wspólna 2/4, 

tel. 022 661 87 05, faks: 022 661 87 45, e-mail: kombatant@udskior.gov.pl

RREEDDAAGGUUJJEE  ZZEESSPPÓÓ¸̧::  JJaannuusszz  BBaazzyydd∏∏oo  (redaktor naczelny, tel. 022 661 89 22, e-mail: janusz.bazydlo@udskior.gov.pl), 
MMaarriiuusszz  KKuubbiikk  (e-mail: mariusz.kubik@udskior.gov.pl), SSzzyymmoonn  ˚̊yyttoo  (e-mail: szymon.zyto@udskior.gov.pl). WWssppóó∏∏pprraaccuujjàà::  FFrraanncciisszzkkaa  GGrryykkoo,,  JJaann  PP..  SSoobboolleewwsskkii..

PPRREENNUUMMEERRAATTAA  II  KKOOLLPPOORRTTAA˚̊::  AAnnddrrzzeejj  SSoossiiƒƒsskkii  ((tteell..  002222  666611  8866  6677))  

WWYYDDAAWWCCAA::  UUrrzzààdd  ddoo  SSpprraaww  KKoommbbaattaannttóóww  ii  OOssóóbb  RReepprreessjjoonnoowwaannyycchh
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. 

SSKK¸̧AADD::  RRaaffaa∏∏  KKaazzaanneecckkii,,  DDRRUUKK::  ZZaakk∏∏aaddyy  GGrraaffiicczznnee  ““TTaauurruuss””..  NNaakk∏∏aadd  44220000  eeggzz..  ((2244  ssttrroonnyy  ++  88  ssttrroonn  wwkk∏∏aaddkkii))

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.

pp∏k Jerzy Iwanowski



Podczas spotkania w Belwederze szef Biura
Bezpieczeƒstwa Narodowego WW∏∏aaddyyss∏∏aaww  SSttaa--
ssiiaakk, w imieniu prezydenta RP, wr´czy∏ akt mia-
nowania na stopieƒ genera∏a brygady pu∏kow-
nikowi MMiieecczzyyss∏∏aawwoowwii  SSaawwiicckkiieemmuu, oficerowi
Wojska Polskiego w 1939 r., ZWZ i PSZ na Za-
chodzie, cz∏onkowi Kapitu∏y Orderu Wojenne-
go Virtuti Militari. Nominacj´ na stopieƒ pu∏-
kownika, z ràk podsekretarza stanu w MON
JJaacckkaa  KKoottaassaa otrzyma∏ JJaannuusszz  BBrroocchhwwiicczz--LLee--
wwiiƒƒsskkii, oficer Armii Krajowej i Baonu „Para-
sol” podczas Powstania Warszawskiego. 

Krzy˝ami Komandorskimi i Oficerskimi Or-
deru Odrodzenia Polski wyró˝niona zosta∏a
ponadto grupa Dam i Kawalerów Virtuti Mili-
tari. Znaleêli si´ w niej m.in.: GGrraa˝̋yynnaa  LLiippiiƒƒ--
sskkaa  (poÊmiertnie),,  IIrreennaa  ii ZZyyggmmuunntt  AAuugguu--
ssttoowwssccyy,,  JJooaannnnaa  DDoommaasszzeewwsskkaa,,  AAnniieellaa  DD´́bb--
sskkaa,,  MMaa∏∏ggoorrzzaattaa  GGrreeggoorrkkiieewwiicczz,,  MMaarriiaannnnaa
WW´́ggoorreekk,,  AAnnttoonnii  WWoojjttoowwiicczz,,  BBaarrbbaarraa  GGaann--
ccaarrcczzyykk,,  DDaannuuttaa  AAlleekkssaannddrraa  HHiibbnneerr,,  EEll˝̋bbiieettaa
OOssttrroowwsskkaa,,  JJaann  RRoommaaƒƒcczzyykk,,  WW∏∏aaddyyss∏∏aaww  SSiiee--
mmaasszzkkoo,,  JJaanniinnaa  WWiillcczzyyƒƒsskkaa,,  TTaaddeeuusszz  GGoo∏∏aa--
sszzeewwsskkii,,  GGuussttaaww  BBuuddzzyyƒƒsskkii,,  BBrroonniiss∏∏aawwaa  IIwwaaƒƒ--
sskkaa,,  HHaalliinnaa  GGóórrkkaa--GGrraabboowwsskkaa,,  WWaannddaa  MMaarr--
rroossaannyyii,,  SSttaanniiss∏∏aaww  LLiikkiieerrnniikk,,  CCzzeess∏∏aaww  MMuu˝̋aacczz.

- To jest order, który w sposób szczególny
honoruje ludzi, którzy rozumiejà co to znaczy
wolna, niepodleg∏a Polska. Ludzi, którzy po-
trafià poÊwi´ciç swoje ˝ycie dla ojczyzny. Taka
jest istota orderu Virtuti Militari. Mamy dzi-
siaj przed sobà ludzi, którzy w sposób bardzo
g∏´boki to poj´li - powiedzia∏ Minister W∏ady-
s∏aw Stasiak na zakoƒczenie. Przypomnia∏, ˝e
wÊród kawalerów orderu sà takie wielkie po-
staci jak TTaaddeeuusszz  KKooÊÊcciiuusszzkkoo, marsza∏ek JJóózzeeff
PPii∏∏ssuuddsskkii i gen. WW∏∏aaddyyss∏∏aaww  AAnnddeerrss. 

Kanclerz Orderu Wojennego Virtuti Milita-
ri, gen. SSttaanniiss∏∏aaww  NNaa∏∏´́cczz--KKoommoorrnniicckkii przypo-
mnia∏, ˝e jest to jedno z najwa˝niejszych od-
znaczeƒ wojskowych. - Przez te 215 lat walczy-
liÊmy o naszà to˝samoÊç narodowà, ˝ebyÊmy
byli Polakami w naszej rodzinnej Polsce. Ca∏a
ta odleg∏oÊç to w∏aÊnie okres istnienia Orderu
Wojennego Virtuti Militari. 

W uroczystoÊci uczestniczy∏a m∏odzie˝ z war-
szawskich i podwarszawskich szkó∏, m.in. z Li-
ceum SS. Nazaretanek, Liceum SS. Zmar-
twychwstanek, Liceum im. P∏k. Leopolda Li-
sa-Kuli, Liceum Ksi´cia Józefa Poniatowskie-
go, Liceum im. Gen. W∏adys∏awa Andersa.
Uczestniczy∏y tak˝e delegacje jednostek Woj-
ska Polskiego, które na swoich sztandarach
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Kapitu∏a Orderu Wojennego Virtuti Militari

Janusz Brochwicz-Lewiƒski odbiera z ràk Jacka
Kotasa akt mianowania na stopieƒ pu∏kownika

Damy i Kawalerowie OW Virtuti Militari

noszà Virtuti Militari oraz poczty sztandarowe
pu∏ków i baonów Armii Krajowej odznaczo-
nych Virtuti Militari. 

Order Wojenny Virtuti Militari (∏ac. „Cnocie
Wojskowej” lub „DzielnoÊci ˚o∏nierskiej”) jest
najwy˝szym polskim odznaczeniem wojskowym.
Ustanowiony w 1792 r. przez króla SSttaanniiss∏∏aawwaa
AAuugguussttaa  PPoonniiaattoowwsskkiieeggoo, dla uczczenia zwyci´-
stwa w bitwie pod Zieleƒcami zosta∏ zniesiony
w 1831 r. przez carat. Po odzyskaniu niepodleg∏o-
Êci w 1919 r. Sejm przywróci∏ odznaczenie.
W okresie powojennym Order by∏ przyznawany
oficerom i ˝o∏nierzom Armii Czerwonej i funk-
cjonariuszom organów bezpieczeƒstwa ZSRR
i PRL. Na poczàtku l. 90. odebrano go niektórym
przedstawicielom w∏adz Zwiàzku Radzieckiego,
w tym I Sekretarzowi KC KPZR Leonidowi
Bre˝niewowi. O dalszà weryfikacj´ upominajà
si´ niepodleg∏oÊciowe Êrodowiska kombatanckie. 

èród∏o: Internet, materia∏y w∏asne UdSKiOR
Fot.: Mariusz Kubik

Mianowanie na stopieƒ genera∏a – z ràk szefa BBN
W∏adys∏awa Stasiaka odbiera Mieczys∏aw Sawicki,
szabĺ  wŕ cza  podsekretarz stanu MON Jacek Kotas

Spotkanie p∏k. Janusza Brochwicz-Lewiƒskie-
go z m∏odzie˝à szkolnà w Gabinecie Orderu
Wojennego Virtuti Militari w Belwederze

Przemawia gen. Stanis∏aw Na∏´cz-Komornicki

Bp Tadeusz P∏oski odprawia Msz´ Âw. w Ka-
tedrze Polowej Wojska Polskiego w Warszawie



Damy i Kawalerowie Orderu Wojennego
Virtuti Militari zebrali si´ 17 czerwca
2007 r. na dziedziƒcu Belwederu, na

uroczystoÊci b´dàcej cz´Êcià obchodów 215.
rocznicy ustanowienia tego odznaczenia. Uro-
czystoÊç zainicjowana przez Urzàd do Spraw
Kombatantów i Osób Represjonowanych we
wspó∏pracy z Ministerstwem Obrony Narodowej
oraz Kancelarià Prezydenta RP by∏a elementem
realizacji planu przekazywania m∏odemu
pokoleniu najlepszych tradycji bojowych tych
formacji i osób, których celem by∏a niepodle-
g∏oÊç. By∏a Êwi´tem nie tylko dla Dam i Kawale-
rów Virtuti Militari, ale i przejmujàcych tradycje
tego orderu jednostek Wojska Polskiego. 

Spotkanie z wybranà grupà kawalerów Virtu-
ti Militari poprzedzi∏a Msza Âwi´ta w Katedrze
Polowej Wojska Polskiego odprawiona przez
ks. bpa TTaaddeeuusszzaa  PP∏∏oosskkiieeggoo oraz z∏o˝enie wieƒ-
ców m.in. na p∏ycie Grobu Nieznanego ˚o∏nie-
rza oraz przed pomnikami ks. Józefa Poniatow-
skiego i Marsza∏ka Józefa Pi∏sudskiego. 

GoÊcie uroczystoÊci, zgromadzeni w Belwederze

Jedna z odznaczonych osób, Dama VM Joan-
na Domaszewska

Poczty sztandarowe przed Katedrà Polowà
Wojska Polskiego

Delegacja w∏adz paƒstwowych i wojskowych sk∏ada kwiaty pod pomnikiem Józefa Pi∏sudskie-
go przy Belwederze

215. rocznica 
Orderu Wojennego
Virtuti Militari

Ciàg dalszy na str. 31

Kierownik UdSKiOR Janusz Krupski w roz-
mowie z Kawalerem VM prof. Jerzym K∏o-
czowskim (Belweder, 17.06.2007 r.)
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