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Szanowni Paƒstwo
- Kombatanci
i Osoby Represjonowane,
Mija rok obfitujàcy w kolejne wa˝ne dla naszej Ojczyzny wydarzenia i rocznice. By∏ to rok aktywnej dzia∏alnoÊci polskich
kombatantów i osób represjonowanych, w którym kontynuowano piel´gnowanie tradycji or´˝a polskiego i walki o niepodleg∏à Polsk´. Rok 2007, ustanowiony przez Senat Rzeczypospolitej Polskiej Rokiem Genera∏a W∏adys∏awa Andersa, obfitowa∏
w wiele uroczystoÊci zwiàzanych z utworzeniem 66 lat temu Polskich Si∏ Zbrojnych na Wschodzie, przypominajàcych sylwetk´ i dokonania Genera∏a. ObchodziliÊmy rocznic´ WrzeÊnia ‘39, przypominaliÊmy o udziale Polaków w bitwach stoczonych
na frontach II wojny Êwiatowej. PisaliÊmy o fenomenie Polskiego Paƒstwa Podziemnego oraz bohaterstwie i tragedii Powstaƒców Warszawskich. WspominaliÊmy walk´ ˝o∏nierzy II konspiracji z obcà w∏adzà. Pami´taliÊmy o rocznicach protestów
Czerwca ‘56, Grudnia ’70, Czerwca ’76, Sierpnia ’80, których nie by∏oby, gdyby nie przekazywane z pokolenia na pokolenie
wartoÊci – Bóg, Honor, Ojczyzna. Tych wartoÊci i poszanowania tradycji uczà Paƒstwa biografie.
Âwi´ta Bo˝ego Narodzenia to czas dokonywania podsumowaƒ i refleksji, zarówno w domach rodzinnych, jak i w naszym
wspólnym – Polsce. Trwajmy w nadziei, ˝e Wieczerza Wigilijna przyniesie nam wszystkim pokój i pojednanie. Przekazujemy
najserdeczniejsze ˝yczenia zdrowia i wszelkiej pomyÊlnoÊci – Paƒstwu, Drodzy Kombatanci i Osoby Represjonowane, oraz
Paƒstwa bliskim. Szczególnie serdecznie ∏àczymy si´ w tych chwilach z naszymi kombatantami mieszkajàcymi poza granicami
kraju.
Niech Nowy 2008 Rok przyniesie Paƒstwu pomyÊlne zdarzenia zarówno w ˝yciu osobistym, jak i w organizacjach kombatanckich oraz w naszej wspólnej Rzeczypospolitej Polskiej.

kierownik Urz´du do Spraw
Kombatantów i Osób Represjonowanych

Emigracja w walce o niepodleg∏à
Utrata niepodleg∏oÊci to najwi´ksze
nieszcz´Êcie, jakie mo˝e spotkaç naród.
Najazd na Polsk´ pot´˝nych sàsiadów we
wrzeÊniu 1939 r. i bohaterska obrona naszych granic okreÊlona w historii wojny
kampanià wrzeÊniowà, w której star∏y si´
milionowe armie, chocia˝ zakoƒczy∏a si´
5 paêdziernika 1939r. pod Kockiem,
w ostatniej bitwie tej kampanii, kl´skà Armii Polskiej, nie doczeka∏a si´ w zachodniej historiografii nale˝nych opracowaƒ.
Najcz´Êciej wojna z Niemcami kwitowana jest krótko: armia niemiecka
w dwa tygodnie zaj´∏a kraj i rozbi∏a si∏y
zbrojne Rzeczypospolitej, a wtedy napastnik ze Wschodu – wojska sowieckie
– wkroczy∏y w granice Polski i zaj´∏y teren na wschód od Bugu.
Nie by∏o takich k∏amstw na temat
kampanii wrzeÊniowej, których by nie
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powtarza∏y za niemieckà propagandà
êród∏a zachodnie, a cz´sto niestety równie˝ Polacy.
Pytanie, czy tej wojny mo˝na by∏o
uniknàç, zadajemy sobie do dzisiaj. Zada∏ je równie˝ bliski wspó∏pracownik
ministrowi Józefowi Beckowi 1 sierpnia
1939 r. „Czy Pan Minister myÊli, ˝e b´dzie wojna? – O tak – odpowiedzia∏ –
na pewno b´dzie, a wówczas ca∏a Polska sp∏onie, a z nià pó∏ Europy. – W takim razie, czy nie mo˝na porozumieç
si´ z Niemcami lub Rosjà, aby uniknàç
katastrofy? – Nie, to niemo˝liwe. Niemcy ˝àdajà zagwarantowania przemarszu
wojsk III Rzeszy na Rosj´ Sowieckà,
a Sowietom musielibyÊmy daç bazy na
naszym terytorium. Gdy raz obce wojska wkroczà do kraju jest to równoznaczne z utratà niepodleg∏oÊci.

Z którymkolwiek sàsiadem zawar∏oby
si´ uk∏ad, opinia kraju by∏aby podzielona, a naród polski rozbity. A tego nie
wolno robiç, gdy znów naród b´dzie
poddany tak ci´˝kiej próbie. Gdy taki
moment przyjdzie, nasza armia – oko∏o
miliona, powinna daç pierwszy opór. To
b´dzie bilet wizytowy naszej niepodleg∏oÊci. Potem powinniÊmy czekaç koƒca
wojny, w ten sposób zachowujàc nasz
wielki dorobek dwudziestu lat, jakim
jest nasza m∏odzie˝” (za: Spe∏niony sen,
Kazimierz Krosicki).
To stanowisko rzàdu polskiego przedstawione przez ministra spraw zagranicznych nie przewidywa∏o, ˝e agresorów b´dzie dwóch. Po bohaterskich walkach, które armia polska stoczy∏a z najeêdêcami od 1 wrzeÊnia do 6 paêdziernika 1939 r., rzàd polski nie skapitulowa∏,
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naszego kraju przeciwstawia∏y k∏amstwa jest formà wymiernà, okreÊlonà iloÊcià
PRL-owskiej nauki i propagandy. By∏y Êrodków finansowych, to owà „pomoc
wa˝nym stra˝nikiem narodowego etosu. moralnà” i jej skutecznoÊç, mierzy si´
Przypomina∏y o wysi∏ku i ofierze ˝o∏nie- tym, ˝e gdzieÊ, ktoÊ ∏atwiej b´dzie przez
rzy polskich, którzy – choç na obcej zie- chwil´ znosi∏ ucià˝liwoÊç ˝ycia i uÊmiechmi, zdradzeni przez sojuszników – wier- nie si´ radoÊcià obdarowanego.
nie s∏u˝yli ojczyênie. Wspiera∏y starania
Mo˝e wi´c „pomoc moralna” jest fikrzàdu Rzeczypospolitej Polskiej i polity- cjà, z∏udzeniem? Na ogó∏ pojmujemy jà
ków na Obczyênie w ich walce o Polsk´ intuicyjnie. Uwa˝amy, ˝e zb´dne jest
suwerennà i demokratycznà.
udowadnianie tego, co oczywiste – wyOchrona tradycji oraz dorobku kultu- stawiajàc si´ w ten sposób na zarzut ∏aralnego naszego narodu wymaga∏a twowiernoÊci. Nale˝y wi´c, mimo wszystwspólnego, zorganizowanego wysi∏ku. ko, szukaç dowodów i próbowaç zbli˝yç
Dlatego ju˝ latem 1945 r. zrodzi∏a si´ si´ przynajmniej do ich sprecyzowania.
myÊl powo∏ania organizacji spo∏ecz„Pomoc moralnà” okreÊliç mo˝na
nych, kulturalnych i naukowych dla ˝o∏- jakby w kategoriach czynnych i biernierzy polskich i ich rodzin pozostajà- nych. Czynna forma pomocy przejawiacych na Zachodzie. Ju˝ wtedy planowa- ∏a si´, m.in. podtrzymywaniem kontakno powi´kszyç zakres pracy organizacji tów z krajem. Poczàtkowo polega∏o to
o dzia∏ania na rzecz kraju, prowadzone na pisywaniu listów, w których przekapóêniej w sposób dostosowany do sytu- zywane by∏y, mniej lub bardziej kryptoacji politycznej.
nimowo, informacje, ale przede wszystTe dokonania, szczególnie w zakresie kim serdecznoÊci, wyrazy pami´ci, zapomocy moralnej i kulturalnej, sà z jednej pewnienia o ch´ci pomocy materialnej,
strony trudne do okreÊlenia, z drugiej zaÊ a tak˝e wiadomoÊci o jej wysy∏aniu.
obejmujà ca∏okszta∏t
dzia∏aƒ spo∏ecznych
emigracji. Do pomocy
kulturalnej
zatem
trzeba zaliczyç: dzia∏alnoÊç organizacji
naukowych, literatur´
i teatr emigracyjny
oraz pras´, przez d∏ugie lata ofiarnie przemycanà do kraju
przez odwiedzajàcych
go emigrantów, czy
te˝ przez przyje˝d˝ajàcych z Polski goÊci
– pras´ regularnie demaskujàcà „zniewalanie umys∏ów” przez
prosowiecki re˝im,
a tak˝e przynoszàcà
wiadomoÊci pokrzepiajàce z przeb∏yskami nadziei na lepszà
przysz∏oÊç.
Aspekt „pomocy
moralnej” jest – ze
wszelkiego rodzaju
pomocy – najtrudniejszy do zdefiniowania, sklasyfikowania i oceny. Bo gdy
pomoc materialna Prezydent Ryszard Kaczorowski
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ale przeniós∏ swojà dzia∏alnoÊç poza granice paƒstwa, co umo˝liwi∏o odtworzenie legalnych w∏adz i si∏ zbrojnych.
A˝ do decyzji ja∏taƒskich i w ich konsekwencji oddania Polski w zale˝noÊç
od Zwiàzku Sowieckiego, Rzàd Polski
w Londynie kierowa∏ wysi∏kiem zbrojnym narodu. Pod jego zwierzchnictwem
pozostawa∏y oddzia∏y walczàce w Libii,
Norwegii na Ârodkowym Wschodzie,
w Iraku i Wielkiej Brytanii.
W miar´ przesuwania frontów chwa∏a
wojenna sta∏a si´ udzia∏em 2. Korpusu
we W∏oszech oraz 1. Dywizji Pancernej
i Brygady Spadochronowej w Europie.
Okr´ty wojenne Rzeczypospolitej
i marynarka handlowa s∏u˝y∏y zwyci´stwu aliantów na morzach i oceanach.
Lotnictwo polskie stawia∏o czo∏a najeêdêcom w kraju i poza jego granicami
stanowiàc w najtrudniejszych dniach
wojny znaczàcà si∏´ powietrznà, która
przechyli∏a szal´ bitwy o Angli´.
Koniec wojny nie przyniós∏ wolnoÊci
Polsce, a Europ´ rozdzieli∏a ˝elazna
kurtyna. Poza granicami naszej ojczyzny znalaz∏y si´ setki tysi´cy rodaków
na Wschodzie i si∏y zbrojne na Zachodzie w swojej wojennej organizacji liczàce çwierç miliona ˝o∏nierzy, marynarzy i lotników. Rzàd Polski w Londynie
nie uzna∏ krzywdzàcej decyzji mocarstw
powzi´tych bez naszej wiedzy.
Premier Tomasz Arciszewski w or´dziu
do narodów Êwiata odrzuci∏ dyktat ja∏taƒski i zapowiedzia∏ dalszà walk´ o wolnoÊç i niepodleg∏oÊç Polski. Nastàpi∏ nowy etap dzia∏aƒ o suwerennoÊç Polski.
Bliskie by∏y jeszcze wspomnienia 11
listopada 1918 r., kiedy po latach niewoli odrodzi∏a si´ Rzeczpospolita Polska. Wracano do tych wspomnieƒ, które
stawa∏y si´ wzorem i zach´tà do przetrwania. Mala∏a liczba paƒstw uznajàcych Rzàd Polski w Londynie. Niezra˝ony tym mobilizowa∏ Polaków w wolnym Êwiecie do dzia∏ania na rzecz narodu, oddanego pod nadzór Moskwy.
Aby naród móg∏ trwaç, musi pami´taç
o swoich dziejowych dokonaniach.
Szczególnie w chwilach najci´˝szych,
kiedy obca przemoc zagra˝a wolnoÊci
i niepodleg∏oÊci. W mrocznych latach
komunistycznego panowania w Polsce,
organizacje spo∏eczne i naukowe na
emigracji piel´gnowa∏y i chroni∏y prawd´ o przesz∏oÊci. Prawd´ o historii

ju zawsze wychodzi∏, a przynajmniej
móg∏ wyjÊç, jeÊli chcia∏ i nie ba∏ si´, z torbà pe∏nà ksià˝ek i czasopism emigracyjnych, zakazanych przez komunistów.
Przez czterdzieÊci lat, do 1989 r., Biblioteka Polska rozda∏a rodakom z kraju
i wys∏a∏a do Polski, w du˝ym stopniu do
bibliotek uniwersyteckich i naukowych,
ponad 200 tys. ksià˝ek i 200 tys. czasopism. DziÊ liczba ta przewy˝sza pó∏ miliona wydawnictw. Te wysi∏ki finansowa∏ poczàtkowo powsta∏y jeszcze w czasie wojny Fundusz Kultury Polskiej, a póêniej
Fundacja Pomocy Robotnikom i inne.
Podobnie jak Biblioteka Polska i za
pomocà tych samych êróde∏ finansowych wysy∏ali gratisowo lub rozdawali
przyjezdnym z Polski ksià˝ki i czasopisma wydawcy i ksi´garze, jak na przy-
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Gdy komunikacja z krajem sta∏a si´
mo˝liwa, przyszed∏ czas na „d∏ugie, nocne rodaków rozmowy”, wymian´ nie tylko informacji, ale i poglàdów. Rozmowy
te nie zawsze bywa∏y mi∏e. Zdarza∏o si´,
˝e znalezienie wspólnego j´zyka przychodzi∏o z trudem. Cz´sto wzajemne
porozumienie utrudnia∏o skomplikowanie spraw osobistych, spowodowane latami roz∏àki, a wi´c nie do unikni´cia
i w jakiÊ sposób zrozumia∏e. Przewa˝a∏a
jednak radoÊç ze spotkania, ze swobodnej wymiany myÊli, z mo˝liwoÊci zaczerpni´cia powietrza wolnego Êwiata.
GoÊci z Polski oprowadzano po muzeach – ale oczywiÊcie tak˝e i po sklepach
– zapraszano do polskich koÊcio∏ów
i polskich instytucji, jak np. Biblioteki
Polskiej w Londynie, z której goÊç z kra-

Minister Józef Beck nie spodziewa∏ si´, ˝e b´dzie dwóch agresorów
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k∏ad „Orbis”, „Polonia” oraz specjalistyczna „Oficyna Poetów i Malarzy”. Ta
ostatnia w okresie pi´tnastu lat wys∏a∏a
ponad 2 tys. bibliofilskich tomów
– w tym 600 egzemplarzy wydanych
przez siebie ksià˝ek Czes∏awa Mi∏osza:
Dolina Issy (1966) i Wiersze (1967).
Szczególnie wa˝nà rol´ w owej „pomocy moralnej”, a tak˝e i materialnej
dla kraju, a specjalnie dla KoÊcio∏a katolickiego w Polsce, w tym najskuteczniej dla seminariów duchownych, a tak˝e dla inteligencji katolickiej, odegra∏
Katolicki OÊrodek Wydawniczy Veritas
w Londynie.
Veritas od poczàtku istnienia, to jest
od roku 1947, za g∏ówny cel stawia∏ publikowanie ksià˝ek i dostarczanie ich
do kraju. By∏y to przede wszystkim wydawnictwa o charakterze religijnym, ale
tak˝e opracowania historyczne, prostujàce fa∏sze komunistycznej propagandy
oraz pami´tniki z okresu II wojny Êwiatowej i emigracji.
W czasie swej czterdziestopi´cioletniej
pracy wydawnictwo Veritas opublikowa∏o ponad 500 tytu∏ów. WÊród nich wydano siedem ksià˝ek Ojca Âwi´tego Jana
Paw∏a II oraz jednà z czasów, gdy by∏
jeszcze biskupem krakowskim, a tak˝e
dwie prace ksi´˝y: dr. Jana Piwowarczyka Katolicka Etyka Spo∏eczna oraz dr.
Stanis∏awa Be∏cha Âwi´ty Stanis∏aw. Biskup M´czennik – Patron Polaków.
Veritas przekazywa∏ do kraju ponad
100 ksià˝ek tygodniowo, czyli prawie
5 500 rocznie. Osobnà i wa˝nà pozycjà
w dorobku Veritasu by∏o wydanie
34–tomowej Summy Teologicznej Êw.
Tomasza z Akwinu, którà przes∏ano do
Polski w liczbie 41 tys. egzemplarzy.
W 1991 r. wys∏ano do diecezji bia∏ostockiej transport 18 tys. ksià˝ek przeznaczonych do rozprowadzenia po dawnych wschodnich ziemiach Polski, pozostajàcych w ówczesnej Rosji Sowieckiej.
Nale˝y dodaç, ˝e Veritas tylko w ma∏ym
stopniu korzysta∏ z pomocy amerykaƒskich funduszy, udost´pnianych i przydzielanych przez International Literary
Centre, zaÊ informacje o wysy∏ce ksià˝ek
do kraju sà podane tylko przyk∏adowo,
a wi´c fragmentarycznie.
W Wielkiej Brytanii goÊci z Polski
prowadzano te˝ zwykle do instytutów
naukowych, jak Studium Polski Podziemnej, Polskiego OÊrodka Naukowe-
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no narzuciç obcà mu, wrogà ideologi´,
widzàc t´ determinacj´ zdawa∏ sobie
spraw´, ˝e nie myli si´ stawiajàc opór, ˝e
nie jest w walce osamotniony.
Mo˝e ktoÊ powiedzieç, ˝e w polityce,
zmaganiu si´ si∏ gospodarczych, wyÊcigu
zbrojeƒ, taki bierny opór, niemy protest
grupy bezbronnych ludzi znaczy bardzo
ma∏o lub zgo∏a nic. Takiego zdania by∏
zapewne Józef Stalin, gdy ironicznie pyta∏: Ile dywizji ma papie˝? Sam mia∏ ich
wiele, a jeszcze wi´cej dostarcza∏y ujarzmione narody. Z ca∏ej tej pot´gi zosta∏
dziÊ tylko ogrom zniszczeƒ i pami´ç o milionach pomordowanych w obozach,
przesiedlonych narodach i wygnaƒcach.
Stalin nie chcia∏ pami´taç, ˝e w dziejach ludzkoÊci zwyci´stwo przypada∏o
cz´sto si∏om pot´˝nym nie liczbà dywizji, ale w∏aÊnie owà cierpliwà, niemà
mocà, si∏om, których przedstawiciele
wierzyli w racj´ dobrej sprawy. Gdy staro˝ytny Rzym u szczytu pot´gi wysy∏a∏
na mordercze areny cyrków bezbronnych chrzeÊcijan, nikt nie przypuszcza∏,
˝e po up∏ywie kilku wieków Cesarstwo
Rzymskie ulegnie zag∏adzie, a Wieczne
Miasto stanie si´ stolicà chrzeÊcijaƒstwa. Podobnà si∏´ moralnà wykazywali
polscy uchodêcy, którzy cz´sto ˝yli
i umierali bezimiennie.
Ale to w∏aÊnie owa rzesza bezimiennych, rozsianych po ca∏ym Êwiecie, samym swym istnieniem pomaga∏a spo∏eczeƒstwu w kraju, które w bardzo trudnym oporze przeciw propagandzie pra-

sy, radia i telewizji, przeciw ró˝nym szykanom administracyjnym i próbom zastraszenia, popieranym brutalnà si∏à
– zwraca∏o oczy i serca do swych braci, ojców, synów, pozosta∏ych na Zachodzie.
Trzeba b´dzie wiele wysi∏ku, by odrobiç straty moralne, wynikajàce z d∏ugich
lat niszczenia hierarchii wartoÊci, ducha
i tradycji narodu polskiego.
Jednà z najwa˝niejszych by∏a bez wàtpienia tradycja poszanowania wartoÊci
w∏asnej historii, tworzona przez wieki
w rodzinach polskich. Przetrwa∏a rozbiory, a wzbogacona bolesnymi prze˝yciami bohaterskich powstaƒ narodowych, leg∏a u podstaw odbudowy Rzeczypospolitej.
Ró˝ne sà drogi prowadzàce do poznania i zrozumienia historii narodu.
Pierwsza i mo˝e najwa˝niejsza, bo daje
ziarna, z których kie∏kowaç ma nigdy
niekwestionowana ÊwiadomoÊç narodowej przynale˝noÊci, to – dom rodzinny.
Te wi´zi odegra∏y ogromnà rol´ tam,
gdzie wraz z pomocà ekonomicznà od
cz∏onków rodziny na Zachodzie sz∏a
równie˝ informacja o ˝yciu codziennym
i osiàgni´ciach.
Druga, równie wa˝na – kiedy ÊwiadomoÊç przechodzi w wiar´. Trzecia, nie
mniej wa˝na od poprzednich, to cementowanie ÊwiadomoÊci i przynale˝noÊci.
Elementem obejmujàcym, jakby ramionami poznania, wszystkie te trzy
drogi jest j´zyk rodzinny. J´zyk, w którym ∏àczà si´ prze˝yte i zrozumiane do-
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go, a specjalnie do prawdziwej oazy polskoÊci – Instytutu Polskiego i Muzeum
im. gen. W∏adys∏awa Sikorskiego, gdzie
zgromadzono ogromne archiwa i zbiory
poloników oraz pamiàtki zwiàzane
z dzia∏aniami Polskich Si∏ Zbrojnych na
Zachodzie, w tym dotyczàce szczególnego rodzaju dzia∏aƒ bojowych – udzia∏u
polskich lotników w bitwie o Wielkà
Brytani´ i marynarzy w atlantyckich
konwojach.
Cz´sto spotkaç mo˝na by∏o goÊci
z kraju, przyprowadzanych przez ich
osiad∏ych w Anglii gospodarzy, przy Pomniku Lotników Polskich w Northolt,
na cmentarzu poleg∏ych z 302. i 303. Dywizjonów w Northwood, czy w Museum
Battle of Britain w Hendon. Oglàdali
w muzeum Spitfire’y i Hurricane’y i odnajdywali nazwiska polskich pilotów
w Roll of Honour, uroczystym spisie lotników, którzy oddali ˝ycie, walczàc ze
wspólnym wrogiem. Wys∏uchiwali tak˝e
mowy Winstona Churchilla, z pami´tnymi s∏owami o polskich lotnikach: „Nigdy
na polu ludzkich zmagaƒ tak wielu tyle
nie zawdzi´cza∏o tak nielicznym”.
Ale poza owà czynnà pomocà moralnà, pozostaje jeszcze bierna, lecz wcale
nie mniej wa˝na. Liczne rzesze Polaków
pozosta∏y poza granicami Polski, cz´sto
w biedzie i warunkach spo∏ecznego upokorzenia, na znak swoistego protestu
trwajàc uparcie w g∏´bokim przekonaniu,
˝e konstytucyjna racja polityczna jest po
ich stronie. A naród, któremu próbowa-

Atak Niemiec na Polsk´ by∏ cezurà dla dzia∏aƒ na rzecz przetrwania paƒstwowoÊci polskiej
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Êwiadczenia na temat spraw codziennego ˝ycia, wszelkich wzlotów i upadków,
osiàgni´ç, strat, zwyci´stw i pora˝ek.
Mówimy cz´sto, ˝e strat nie ma, ˝e cena
przelanej krwi sama w sobie musi byç
cenà p∏aconà za wolnoÊç narodu, za jego niepodleg∏oÊç, za jego si∏´ i za to, ˝e
porwa∏ si´ w obronie najÊwi´tszych praw
wolnego cz∏owieka. Bo dla niego suwerennoÊç i wolna ojczyzna, jest jedynà
podstawà jego to˝samoÊci.
W wielu polskich rodzinach tà w∏aÊnie
drogà poszed∏ pradziad w powstaniu listopadowym, dziadek emisariusz Rzàdu
Narodowego w 1863 r. i ojciec, czekajàcy odpowiedniego wieku, by uciec z domu do Legionów Józefa Pi∏sudskiego.
Ta postawa Êwiadomego patriotyzmu,
a wi´c uto˝samiania si´ z ojczyznà, by∏a
wa˝nym elementem w historycznym
procesie tworzenia polskich elit. Zda∏a
znakomicie egzamin w czasie próby najci´˝szej, gdy niemiecka i sowiecka przemoc zagrozi∏a istnieniu narodu.
Dziesiàtki tysi´cy Polaków zgin´∏o
w miejscach kaêni na „nieludzkiej ziemi” i w obozach zag∏ady, stworzonych
przez germaƒskich przywódców, opanowanych wizjà dominacji nad Êwiatem.
W mrocznych latach wojennej okupacji, a póêniej tak˝e i sowieckiego zniewolenia ojczyzny, zniszczono polskie
ziemiaƒstwo, upodlono Êrednià klas´,
poddano uciskowi i zdemoralizowano
wieÊ, która nie mo˝e podnieÊç si´ z tego
do dzisiaj.

W nierównej proporcji do stanu posiadania prowadzi∏a walk´ o dobre imi´
Polski i pomoc w przetrwaniu Polakom
w ojczyênie ˝o∏nierska emigracja niepodleg∏oÊciowa. Po rozwiàzaniu Polskich Si∏ Zbrojnych w 1947 r., powstawa∏y w ca∏ym Êwiecie, gdzie osiedlali si´
˝o∏nierze i ich rodziny, oÊrodki polskoÊci: parafie, ogniwa Skarbu Narodowego, ko∏a Stowarzyszenia Polskich Kombatantów, szko∏y i dru˝yny harcerskie.
Kraj dawa∏ wyraz swoich aspiracji narodowych i opór przeciw komunizmowi w kolejnych protestach lat: 1956, 1976 i 1980, by
w koƒcu opierajàc si´ na wywalczonych
przez „SolidarnoÊç” pozycjach, zmusiç re˝im komunistyczny do kapitulacji.
Zawsze czu∏a na potrzeby ojczystego
kraju Polonia Amerykaƒska nie ustawa∏a w organizowaniu pomocy materialnej
i politycznej.
Zorganizowana spo∏ecznoÊç polska
w Kanadzie, Australii, Argentynie
i Francji oraz prawie wszystkich krajach
wolnego Êwiata przypomina∏y Êwiatu
o krzywdzie wyrzàdzonej Polsce, o Katyniu i innych miejscach kaêni.
Sprawa Katynia jednoczy∏a wszystkich
Polaków na ca∏ym Êwiecie. Kard.W∏adys∏aw Rubin mówi∏: „OtoczyliÊmy Êwiat
pomnikami katyƒskimi, by prawda nie
uleg∏a zapomnieniu”.
Wszelkie próby zjednoczenia ró˝nych
Êrodowisk niepodleg∏oÊciowych na rzecz
walki o wolnoÊç by∏y przez Rzàd Polski
w Londynie popierane bez wzgl´du na
ich stosunek do legalnych w∏adz Rzeczypospolitej.
Takim wydarzeniem na miar´ Êwiatowà by∏o powo∏anie
Rady Polonii Wolnego Âwiata, której inauguracyjne posiedzenie odby∏o si´
w
Waszyngtonie
w 1975 r. Powo∏ano
prezydium
Rady
z Alojzym Mazowskim jako przewodniczàcym. Rada tak˝e podj´∏a uchwa∏´
o zwo∏aniu Âwiatowego Zjazdu Polonii
Gen. W∏adys∏aw Anders w Londynie z Karolem Rozmarkiem, w Toronto w 1978 r.
prezesem Kongresu Polonii Amerykaƒskiej
„Polonia Jutra”.
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Rzàd Polski w Londynie chocia˝ bezpoÊrednio nie mia∏ wp∏ywu na dzia∏alnoÊç Rady, jej powstanie powita∏ jako
jeszcze jednà mo˝liwoÊç oddzia∏ywania
na rzàdy paƒstw – dawnych aliantów
Polski.
Zgodnie z zasadà, ˝e Rzàd Polski
w Londynie jest wyrazicielem niez∏omnej woli narodu polskiego wyzwolenia
si´ z wasalnej zale˝noÊci od imperium
sowieckiego i przywrócenia Polsce niepodleg∏oÊci, wspiera∏ wszelkie dzia∏ania
w tym kierunku.
Specjalnie du˝à uwag´ przypisywano
konferencjom o bezpieczeƒstwie i wspó∏pracy w Europie, które odbywa∏y si´
w Genewie, Wiedniu, Madrycie, Ottawie
i Bernie.
W akcie koƒcowym konferencji helsiƒskiej upatrywano postanowieƒ o prawach cz∏owieka, polepszenia doli mieszkaƒców sowieckich republik i ich satelitów. Lata 1973–1987 r. to okres licznych
memorandów do obradujàcych paƒstw
„Of Poland’s Freedom”. Wyst´powano
bardzo cz´sto wspólnie z przedstawicielami krajów okupowanych przez Sowiety. Deklaracja polsko–ukraiƒska (1979),
Apel do wolnego Êwiata w obronie SolidarnoÊci (1981), Memorandum on German Revisionism (1983), Deklaracja
polsko–czechos∏owacka (1986), publikacja Bia∏ej Ksi´gi w sprawie uk∏adu ja∏taƒskiego (1986), Deklaracja polsko–
–estoƒska (1988), Memorandum „On
the Liberation of Poland from Soviet
Domination” (1989).
Zdawaç by si´ mog∏o, ˝e g∏os nasz by∏
g∏osem wo∏ajàcego na puszczy. Okaza∏o
si´ jednak na przyk∏adzie odnalezionego
w archiwach brytyjskich listu gen.
W∏adys∏awa Andersa w sprawie uznania
granicy zachodniej Polski i reakcji rzàdu
brytyjskiego, ˝e brano te wystàpienia bardzo powa˝nie.
Wybór kard. Karola na papie˝a by∏
nie tylko dla Polski, ale ca∏ego Êwiata
bardzo wa˝nym wydarzeniem XX w. Jego nauki i wypowiedzi dotyczàce Polski
by∏y ogromnym wsparciem dla narodu
w kraju i poza granicami. Poczàtkiem
nowej epoki.
Ryszard Kaczorowski
b. prezydent Rzàdu Rzeczypospolitej Polskiej
n a U c h o d ê s t w i e r e z y d u j à c e g o w Londynie
Wystàpienie podczas otwarcia III Zjazdu Polonii i Polaków z Zagranicy 22 wrzeÊnia 2007 r.
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Na tu∏aczym szlaku
Gen. W∏adys∏aw Anders – zanim ocali∏ ˝ycie tysiàcom Polaków,
którzy na jego wezwanie przybyli ze wszystkich zakàtków ZSRR
– uratowa∏ od egzekucji w wi´zieniu NKWD gen. (wówczas p∏k)
Nikodema Sulika. Ten dramatyczny wàtek, opisany równie˝
przez samego W∏adys∏awa Andersa we wspomnieniach Bez
ostatniego rozdzia∏u, przywo∏uje po latach w bardzo osobistej
relacji Zofia ˚aba, mieszkajàca w Wielkiej Brytanii najstarsza
córka gen. Sulika. Dzieli si´ troskliwie zachowanymi w pami´ci
obrazami tamtych niezwyk∏ych prze˝yç.
Gen. W∏adys∏awa Anders uratowa∏
od Êmierci – od egzekucji w wi´zieniu
– mojego ojca. By∏a to pierwsza rzecz,
którà uczyni∏, gdy us∏ysza∏ od dwóch
naczelnych enkawudzistów – [¸awrientija] Berii i [Wsiewo∏oda] Mierku∏owa
– ˝e ju˝ nie jest wi´êniem, ale cz∏owiekiem wolnym, i ˝e ma zostaç dowódcà
Armii Polskiej w ZSRR. Ale to by∏ dopiero poczàtek, bo przecie˝ w podobny
sposób, choç ju˝ bezimiennie i masowo
uratowa∏ ˝ycie tym tysiàcom Polaków,
którzy na jego wezwanie przybyli ze

wszystkich stron i zakàtków ZSRR –
z obozów koncentracyjnych i jenieckich, zes∏ania i wi´zieƒ do oddzia∏ów
Armii Polskiej, która organizowa∏a si´
na nadwo∏˝aƒskich stepach. Nie uczyni∏ tego sam. WczeÊniej jeszcze zosta∏
zawarty uk∏ad w Londynie, pomi´dzy
gen. [W∏adys∏awem] Sikorskim, premierem Rzàdu Polskiego na Uchodêstwie i ambasadorem [Iwanem] Majskim, przedstawicielem rzàdu ZSRR
w Wielkiej Brytanii. Jednak ca∏a praktyczna robota organizacji armii polskiej

Ko∏o po∏owy lipca wprowadzono do
mojej celi p∏k. Nikodema Sulika i Rafa∏a
Lubomirskiego, studenta politechniki
gdaƒskiej. P∏k Sulik walczy∏ w Polsce
w roku 1939, nast´pnie nale˝a∏ do polskiej organizacji wojskowej w Wilnie.
Przeszed∏ Êledztwo po∏àczone z katowaniem w Lefortowie i spodziewa∏ si´ wyroku Êmierci. Od niego dowiedzia∏em si´
o stosunkach na Wileƒszczyênie
i o ogromnych aresztowaniach. Opowiada∏ te˝, jak odby∏y si´ oszukaƒcze wybory
pod naciskiem NKWD i bagnetów rosyjskich. W tym czasie mia∏em ju˝ lepsze jedzenie i kilka papierosów dziennie. Mog∏em wi´c troch´ podratowaç p∏k. Sulika,
który by∏ pozbawiony wszystkiego. Po kilku dniach zabrano go z celi (...).
Wreszcie 4 sierpnia o 16 otwierajà si´
drzwi celi z zapytaniem: „Kto tu na liter´ A?”. ˚wawo, ˝wawo zbierajcie si´ na
przes∏uchanie. W korytarzu wi´ziennym czuj´, ˝e zasz∏o coÊ niezwyk∏ego.
Zast´pca komendanta wi´zienia i kilku
starszych dozorców czeka na mnie. Prowadzà mnie po ró˝nych schodkach, jedziemy windà. Nikt nie wykr´ca mi ràk
w ty∏ i nie popycha, jak to zwykle bywa∏o. Id´ sam. Przy∏àcza si´ nawet komendant wi´zienia. Id´ o kulach, podtrzy-

mujà mnie na schodach. Nadzwyczajna
uprzejmoÊç. Coraz pi´kniej urzàdzone
korytarze. Wreszcie wprowadzajà mnie
do niewielkiego pokoju, gdzie urz´dujà
oficerowie NKWD i kilka maszynistek.
Po krótkiej chwili wchodz´ do wielkiego, eleganckiego gabinetu, pe∏nego dywanów i wyÊcie∏anych mebli. Spoza sto∏u wstaje dwóch panów w ubraniach cywilnych. „Jak si´ pan czuje?” „Z kim
mam do czynienia?”– pytam. „Jestem
Beria – odpowiadajà kolejno – a ja
Mierku∏ow”. Pytajà, czy zapal´, czy
chc´ napiç si´ herbaty. Z kolei ja pytam, czy jestem jeszcze wi´êniem, czy
te˝ jestem ju˝ wolny. Pada odpowiedê:
„Jest pan wolny”. „Wobec tego prosz´
o herbat´ i papierosy”.
Zacz´∏a si´ d∏uga rozmowa, jacy to
Niemcy sà wiaro∏omni, jak zdradziecko
napadli na Zwiàzek Sowiecki, ˝e teraz
trzeba ˝yç w zgodzie, po∏o˝yç krzy˝yk
na przesz∏oÊç, bo najwa˝niejszà rzeczà
jest pobicie Niemców. Dlatego zawarto
traktat z Brytyjczykami i podpisano
umow´ z Polskà. Wszyscy Polacy b´dà
„amnestionowani”, a w myÊl umowy zostanie stworzona armia polska, przy
czym za zgodà rzàdu sowieckiego zosta∏em przez w∏adze polskie mianowany
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Gen. W∏adys∏aw Anders

i opieki nad sp∏ywajàcà pod skrzyd∏a
wojska ludnoÊcià cywilnà, to by∏ dobrowolnie na siebie przyj´ty przez Genera∏a obowiàzek.
W tym wzgl´dzie mia∏am przecie˝
i w∏asne doÊwiadczenia, bo by∏am jednà
z tych, które wstàpi∏y w szeregi armii,
a zwiàzani ze mnà „cywile” – matka i kuzynka z kilkuletnim synkiem do∏àczy∏y
do 5. Dywizji [Piechoty] Armii Polskiej
w ZSRR póêniej, przy pomocy ojca.

jej dowódcà. Cieszà si´ bardzo, ˝e to
w∏aÊnie ja, gdy˝ mogà stwierdziç, ˝e jestem najpopularniejszy wÊród Polaków
w Rosji. Jakoby 96 proc. Polaków mia∏o si´ opowiedzieç za mnà. Do dziÊ dnia
to dok∏adne okreÊlenie jest dla mnie zagadkà, gdy˝ nie wiem o ˝adnym tego rodzaju plebiscycie i oczywiÊcie nigdy takiego nie by∏o. OÊwiadczono mi, ˝e sam
Stalin interesuje si´ mojà osobà.
Ca∏a rozmowa by∏a bardzo przyjazna.
Proszono mnie, ˝ebym zwraca∏ si´ do
nich we wszystkich trudnoÊciach. Skorzysta∏em od razu i poprosi∏em, a˝eby
zwolniono p∏k. Sulika, gdy˝ obawia∏em
si´, by nie wykonano na nim wyroku
Êmierci. Po krótkiej rozmowie telefonicznej Mierku∏ow oÊwiadczy∏, ˝e niema takiego w wi´zieniu.
„Jak to, przecie˝ kilka dni temu siedzia∏em z nim w celi nr 1”.
„A, w takim razie musi byç, wi´c go
poszukamy”.
P∏k. Sulika zwolniono jednak po pewnym czasie, kiedy zosta∏ nieco odkarmiony, tak jak i wszyscy inni przed wypuszczeniem z wi´zienia.
W∏adys∏aw Anders, Bez ostatniego rozdzia∏u: wspomnienia z lat 1939–1946
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Mam´ i mnie oraz kuzynk´ z dwojgiem
ma∏ych dzieci (2–letnim ch∏opcem i pó∏toramiesi´cznà córeczkà, która potem
zmar∏a prze˝ywszy osiem miesi´cy) wywieziono 13 kwietnia 1940 r. z Bia∏egostoku do Kazachstanu, do ko∏chozu we
wsi Gawry∏owka, Paw∏odarskiej Ob∏asti.
Pracowa∏yÊmy tam przesz∏o rok, mieszkajàc w chacie ko∏choêników. W sierpniu 1941 r. przeniesiono nas do obozu
w pobli˝u miasta Paw∏odar do pracy przy
budowie kolei (Stalinsko–Magnitogorskoj ˚eleznoj Dorogi). Zakwaterowano
nas w namiotach – hangarach: po 30–40
ludzi w ka˝dym. Wozi∏yÊmy ziemi´ i budowa∏yÊmy nasyp pod przysz∏e tory kolejowe. Po miesiàcu, na rzece Irtysz, z którego czerpa∏yÊmy wod´ do mycia, znajdowa∏yÊmy nieraz przy brzegu cieniutkie
tafelki lodu. Zacz´to budowaç domy –
glinianki, ale by∏o jasne, ˝e przed mrozami nie b´dà wykoƒczone. Grozi∏a nam
wi´c Êmierç od zamarzni´cia.
Ojciec, który od póênej jesieni 1939 r.
by∏ dowódcà Z[wiàzku] W[alki] Z[broj-

nej] w Wilnie, wiedzia∏ o naszym zes∏aniu i pisywa∏ krótkie listy podpisujàc si´
˝eƒskim imieniem „Ziutka”, a nawet
przysy∏a∏ paczki. Ale od 13 kwietnia
1941 r., dok∏adnie rok po naszym wywiezieniu, kontakt si´ urwa∏. Po jakimÊ
czasie dosta∏yÊmy d∏u˝szy list od nieznanej osoby – okaza∏o si´ potem, ˝e
jego autorem by∏ jezuita, ks. Kucharski,
równie˝ cz∏onek ZWZ – która donosi∏a,
˝e „Ziutka” zachorowa∏a i le˝y w szpitalu. DomyÊli∏yÊmy si´, ˝e ojciec zosta∏
aresztowany. By∏yÊmy naturalnie
w czarnej rozpaczy.
Kilka miesi´cy póêniej, ju˝ z obozu
przy kolei, musia∏am w jakiejÊ sprawie
pójÊç do Paw∏odaru. Zasz∏am przy okazji
do znajomej rodziny dawniej mieszkajàcej w Gawry∏owce i – rzecz cudowna – le˝a∏ tam list od ojca, przes∏any z Gawry∏owki, podpisany jego w∏asnym imieniem, z wiadomoÊcià, ˝e wst´puje do Armii Polskiej, która organizuje si´
w ZSRR, i ˝e mo˝e si´ spotkamy. Mo˝na
sobie wyobraziç, co czu∏yÊmy wszystkie

trzy, gdy ten list odda∏am matce. Kilka
dni póêniej, na obozowej tablicy, gdzie
wywieszano wszelkie rozporzàdzenia
i nazwiska stachanowców lub najlepszych
brygad roboczych, ukaza∏a si´ notatka
o ca∏kiem niespodziewanej treÊci: „Kto
z robotników/robotnic chce wstàpiç «w
Polskuju Krasnuju Armiju» ma si´ zg∏osiç do Wojenkomatu w Paw∏odarze”; adres by∏ podany. Ja by∏am w siódmym niebie, ale ogó∏ Polaków by∏ bardzo nieufny.
Nikt nie chcia∏ s∏u˝yç w „Polskiej Czerwonej Armii”. Biega∏am od jednego do
drugiego m∏odego cz∏owieka pokazujàc
list ojca i t∏umaczàc, ˝e to nie jest ˝adna
czerwona armia, tylko prawdziwa, najprawdziwsza polska armia. W koƒcu zebra∏o si´ nas siedmioro m∏odych ludzi
gotowych na wszystko.
DostaliÊmy z „Wojenkomatu” skierowanie do Buzu∏uku, gdzie by∏o dowództwo tworzàcej si´ Armii Polskiej
w ZSRR oraz wspólny bilet kolejowy
i ruszyliÊmy w drog´. DotarliÊmy tam
bodaj 18 paêdziernika. Tam po raz
pierwszy us∏ysza∏am nazwisko – gen.
W∏adys∏aw Anders, dowódca Armii
Polskiej w ZSRR. Jego samego nie widzia∏am. Ale wszystkie biura i urz´dy
wojskowe pracowa∏y pe∏nà parà. Nastrój by∏ goràczkowo–pogodny, nawet
weso∏y. Moi towarzysze z Paw∏odaru od
razu zostali skierowani do Kompanii
Zbiorczej, do rejestracji i na posi∏ek. Ja
zaÊ pozosta∏am, aby wypytaç o ojca.
Tak, znali go i wiedzieli o nim. By∏ dowódcà 13. Pu∏ku Piechoty w 5. D[ywizji]
P[iechoty] w Tatiszczewie nad Wo∏gà na
pó∏noc od Saratowa.
Tylko ˝e tam... ju˝ nikogo nie wysy∏ano, bo front niemiecki zbli˝a∏ si´ do
Stalingradu. Wprawdzie Stalingrad by∏
o wiele dalej na po∏udnie, ale zawsze
znajdzie si´ jakieÊ „ale”. Czu∏o si´ jednak, ˝e w tym biurze ludzie wy∏azili
ze skóry, ˝eby ka˝demu pomóc, ka˝demu coÊ za∏atwiç. KtoÊ sobie przypomnia∏, ˝e jakiÊ kapitan dosta∏ jednak
przydzia∏ do 5. Dywizji [Piechoty] i mia∏
tam wyruszyç jeszcze tego wieczora.
Skontaktowano mnie z nim i okaza∏o
si´, ˝e to by∏ dawny adjutant ojca ze
Sto∏pców, gdy ojciec by∏ tam dowódcà
Baonu K[orpusu] O[chrony] P[pogranicza]. ZnaliÊmy si´ z tych czasów.
Wydawa∏o mi si´, ˝e ludzie pracujà
w tym miejscu z najwi´kszym oddaniem

Gen. Nikodem Sulik
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Gen. Nikodem Sulik (z lewej) we W∏oszech

dla sprawy, w którà wierzà ca∏à duszà,
i ˝e jest nad nimi ktoÊ, kto nimi kieruje
i koordynuje ich wysi∏ki, a oni mu ufajà
bezwzgl´dnie. Wydawa∏o mi si´ te˝, ˝e
prac´ swojà wykonywali z jakàÊ wewn´trznà radoÊcià.
Wysma˝yli dla mnie przepustk´ po
rosyjsku i po polsku, wynajdujàc jakieÊ
sprawy s∏u˝bowe i prywatne, które mia∏am za∏atwiaç w Tatiszczewie, i wyprawili mnie w drog´ z tym kapitanem, którego nazwiska nie mog´ sobie ani rusz
przypomnieç. Wszystkie stacje kolejowe, ta w Buzu∏uku równie˝, by∏y zawalone wojskiem sowieckim idàcym na
front i falà ludnoÊci cywilnej, próbujàcej posuwaç si´ w odwrotnym kierunku
– za Ural. Z wielkà trudnoÊcià uda∏o si´
nam dojechaç do Kujbyszewa, gdzie
przebywa∏y prawie wszystkie zagraniczne ambasady ewakuowane z Moskwy,
z powodu niemieckiej ofensywy. Tam
jakimÊ cudem dostaliÊmy si´ na statek,
którym sowieckie wojsko p∏yn´∏o na po∏udnie – chyba do Stalingradu. WysiedliÊmy w Saratowie i pociàgiem dotarliÊmy do Tatiszczewa. 25 paêdziernika
1941 r. o godz. 7.30 rano „zameldowa∏am si´” u ojca. Có˝ to by∏o za cudowne, nieprawdopodobne spotkanie.
Gen. Andersa zobaczy∏am po raz
pierwszy na w∏asne oczy, gdy przyjecha∏
z gen. Sikorskim na inspekcj´ 5. Dywizji
[Piechoty] na poczàtku grudnia 1941 r.
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Gen. Anders jeszcze chodzi∏ o lasce po
ranach odniesionych w 1939 r. Gdy obaj
genera∏owie przechodzili przed frontem oddzia∏ów 5. D[ywizji] P[iechoty],
uderzy∏o mnie szczególnie to, ˝e gen.
Anders wydawa∏ si´ patrzeç w oczy ka˝demu absolutnie ˝o∏nierzowi. DoÊwiadczy∏am tego równie˝ i na sobie, bo tego
grudniowego dnia sta∏am ju˝ jako szeregowiec, w szeregu ˝o∏nierzy 5. Kompanii ¸àcznoÊci naszej Dywizji.
Gdy myÊl´ o gen. Andersie, pami´tam
nie tylko bitwy o Monte Cassino, Ancon´ i Boloni´, ale tak˝e innà jego wspania∏à inicjatyw´ dotyczàcà m∏odych ludzi s∏u˝àcych pod jego dowództwem. Sà
to Szko∏y Junaków i M∏odszych Ochotniczek stworzone przez niego na Ârodkowym Wschodzie oraz studia uniwersyteckie we W∏oszech, które zorganizowa∏ dla nas gen. Anders. To by∏ wielki
dar od niego dla jego m∏odych wojaków – dar na ca∏e ˝ycie. Ci, którzy go
otrzymali, na pewno pami´taç o Generale b´dà z wdzi´cznoÊcià do koƒca
swoich dni.
Nasze ˝ywe wi´zy z Genera∏em nie
skoƒczy∏y si´ z ustaniem dzia∏aƒ wojennych. Poprzez S[towarzyszenie] P[olskich] K[ombatantów] i Ko∏a Oddzia∏owe spotykaliÊmy si´ cz´sto równie˝ po
wojnie.
W roku 1954 zmar∏ w Londynie mój
ojciec. Trumna z jego cia∏em wystawio-

na by∏a w Brompton Oratory. Gen. Anders, wraz z innymi genera∏ami 2. Korpusu [Polskiego] sta∏ na warcie przy
trumnie naszego ojca. Wszyscy my – ca∏a nasza rodzina – byliÊmy bardzo wzruszeni i dzi´kowaliÊmy Genera∏owi za jego pi´kny gest.
Lecz tak si´ z∏o˝y∏o, ˝e osobiÊcie
i bezpoÊrednio styka∏am si´ z Genera∏em najcz´Êciej w∏aÊnie w Manchesterze. Cz´sto przecie˝ goÊciliÊmy go
w „starym” Domu Kombatanta, zapraszajàc na ró˝ne narodowe Êwi´ta i obchody, szczególnie, gdy ˝y∏ jeszcze mój
mà˝ Jarek ˚aba. Gen. Anders zasiada∏
z nami do sto∏u – do obiadu czy kolacji.
Bywa∏ obecny na du˝ej sali podczas
akademii, szkolnych przedstawieƒ oraz
kombatanckich rocznic i uroczystoÊci.
Niewàtpliwie wielu kolegów obecnych
na dzisiejszych uroczystoÊciach Âwi´ta
˚o∏nierza te˝ Genera∏a przy tych dawnych okazjach spotyka∏o i mogliby nam
o swych prze˝yciach du˝o opowiedzieç.

Wspomnienie Zofii ˚aby, córki gen. Nikodema Sulika, wyg∏oszone z okazji Âwi´ta Wojska Polskiego, 15 sierpnia br., w kontekÊcie
Roku Genera∏a Andersa podczas uroczystoÊci
w Kole Stowarzyszenia Polskich Kombatantów nr 181, korzystajàcego z siedziby polskiego klubu przy Cheetam Hill w Manchesterze
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Isfahan – miasto polskich dzieci
Gen. W∏adys∏aw Anders tworzàc wojsko polskie z przebywajàcych w Rosji jeƒców wojennych, wi´êniów i zes∏aƒców wywióz∏
z nieludzkiej ziemi tak˝e cywili. By∏y wÊród nich dzieci i m∏odzie˝.
Dla przysz∏ych ˝o∏nierzy organizowano szko∏y wojskowe, a dla maluchów sierociƒce. Na poczàtku grupy te
przebywa∏y w miejscowoÊci Karkin-Ba∏asz. Pod koniec marca 1942 r. rozpocz´∏a si´ ewakuacja do Iranu i wówczas
wyjecha∏a pierwsza grupa dzieci z sierociƒca. Tam umieszczono je w mieÊcie
Isfahan.
Papie˝ Pius XII op∏aci∏ utrzymanie
200 sierot. Umieszczono wi´c setk´
dziewczàt u sióstr Szarytek i setk´
ch∏opców u ojców Lazarystów, a 50 najm∏odszymi, które zamieszka∏y w pa∏acyku wynaj´tym od perskiego ksi´cia Saremula Dualeta, zajà∏ si´ anglikaƒski
pastor Robert Iliff i jego ˝ona. Przychylny i pomocny polskim dzieciom by∏
szach Reza Pahlewi. Póêniej, gdy przyje˝d˝a∏y dalsze transporty, opiek´ przejà∏ Rzàd Polski w Londynie.

Miasto o przyjemnym klimacie
i w zdrowej okolicy
Przez Iran w latach 1942–45 przewin´∏o si´ ok. 20 tys. dzieci. OÊrodek w Isfahan rozrós∏ si´ do 17 zak∏adów szkolnych i czterech administracyjnych.
Cz´Êç dzieci wyjecha∏a transportami do
Afryki, Nowej Zelandii, Meksyku, Indii, Libanu, obecnego Izraela (szkó∏
wojskowych w Palestynie). Te, które pozosta∏y, uczy∏y si´ w gimnazjum i liceum
ogólnokszta∏càcym. By∏o te˝ gimnazjum krawieckie i szko∏a wyrobu perskich dywanów. Personel zak∏adów dla
dzieci dba∏ o to, by stworzyç im domowà atmosfer´. ˚yliÊmy polskoÊcià i nadziejà powrotu do Ojczyzny.
W 1945 r. po uk∏adach ja∏taƒskich
– obawiajàc si´ wkroczenia wojsk sowieckich do Iranu – postanowiono Polaków ewakuowaç do Libanu. Kraj ten

by∏ do 1956 r. lojalny wobec Rzàdu Polskiego w Londynie. OÊrodek z Isfahan
w ca∏oÊci przeniesiono do osiedli nieopodal Bejrutu. Tam stworzono internat dla sierot, rodziny natomiast wynajmowa∏y mieszkania u przyjaznych dla
uchodêcom Libaƒczyków.
Nie mieliÊmy dokàd wróciç
Wi´kszoÊç naszej spo∏ecznoÊci po zakoƒczeniu II wojny Êwiatowej nie mog∏a
wróciç do swoich domostw, poniewa˝
tereny polskie zaj´te przez ZSRR
w 1939 r. nie wesz∏y w sk∏ad obecnych
granic Polski.
W 1947 r. Polacy zacz´li si´ rozje˝d˝aç. Nieliczni ze wzgl´dów rodzinnych
powrócili do Polski, ale wi´kszoÊç wola∏a szukaç miejsca gdzie indziej. Odje˝d˝a∏y wi´c transporty do Wielkiej Brytanii, Argentyny, Kanady, Australii,
Nowej Zelandii i Stanów Zjednoczonych. W lipcu 1950 r. dzi´ki staraniom
w∏adz polskich ostatnià grup´ 500 osób
przywieziono do Wielkiej Brytanii. Do
Polski po zakoƒczeniu II wojny Êwiatowej wróci∏o ok. procenta dzieci.

Fot. Archiwum Dokumentacji Mechanicznej

Pami´ç i przyjaênie pozosta∏y do dziÊ
Wszystkie te dzieci maj prawo do zarejestrowania w Muzeum Holokaustu
w Waszyngtonie jako uratowane od zag∏ady oraz do wystàpienia o nadanie
przez Rzeczypospolità Polskà Krzy˝a
Zes∏aƒca Sybiru.
Kole˝anki i koledzy w Wielkiej Brytanii opracowali histori´ naszej grupy
w zbiorowej pracy „Isfahan miasto Polskich dzieci”, wydanej w Londynie w j´zykach polskim i angielskim. ¸àczy nas
te˝ biuletyn „My”, redagowany przez zespó∏ gimnazjalny w Isfahanie od 1942 r.
Spotykamy si´ na Êwiatowych zjazdach. Miejsca naszego pobytu znaczymy tablicami votum w podzi´ce Matce
Bo˝ej, która prowadzi∏a nas i opiekowa∏a si´ nami na tu∏aczej drodze.
Musimy zdà˝yç odk∏amaç histori´
i udokumentowaç dzieje 116 tys. Polaków
uratowanych przez Wojsko Polskie gen.
W∏adys∏awa Andersa z nieludzkiej ziemi.

W∏adys∏aw Anders przed mikrofonem Rozg∏oÊni Polskiej Radia Wolna Europa
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Ko∏o Wychowanków Szkó∏ Polskich
w Isfahanie i Libanie
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Rok Genera∏a W∏adys∏awa
Andersa w Rosji
Obchody, ustanowionego przez Senat Rzeczypospolitej Polskiej, Roku Genera∏a W∏adys∏awa
Andersa przebieg∏y w obwodzie orenburskim w Rosji w szczególne dni, 15–17 sierpnia br. Wtedy w Polsce trwa∏y uroczystoÊci zwiàzane ze Âwi´tem Wojska Polskiego. Polska delegacja, której przewodniczy∏ ambasador Rzeczypospolitej Polskiej w Moskwie Jerzy Bahr, po raz pierwszy
przyjecha∏a do Orenburga, by oddaç ho∏d polskim ˝o∏nierzom armii gen. W∏adys∏awa Andersa,
przy okazji 115. rocznicy urodzin Genera∏a.
Rosyjskiej Andrzej Mojkowski, prezes
Kongresu Polaków w Rosji Halina Romanowa oraz inni goÊcie.
UroczystoÊci 16 sierpnia rozpocz´∏o
odegranie hymnów: polskiego i rosyjskiego. Zgromadzonym tam osobom
w pami´ci pozosta∏y s∏owa ambasadora
Bahra: „spotykanie przed krzy˝em
oznacza zarówno pami´ç o zmar∏ych,
jak i to, ˝e obecnie ∏àczy on ludzi w nadziei na lepszà przysz∏oÊç”.
Dowódcy tockiego dywizjonu p∏k.
Aleksiejewowi Sa∏mienowowi wr´czono Honorowy Medal Rady Ochrony Pami´ci Walk i M´czeƒstwa. Nast´pnie
oddzia∏ armii rosyjskiej odda∏ salw´ honorowà, pami´ç zmar∏ych uczczono te˝
minutà ciszy. Delegacje, m.in. harcerze

Fot. archiwum Centrum „Czerwone Maki”

Ma∏o kto w Polsce wie, ˝e Buzu∏uk,
Tock i Ko∏tubanka w czasie II wojny
Êwiatowej by∏y symbolami polskoÊci,
poniewa˝ w tych miejscowoÊciach w latach 1941– 42 tworzy∏y sie oddzia∏y polskiego wojska.
W sk∏ad delegacji polskiej, która przyjecha∏a do Orenburga, weszli: ambasador RP w Moskwie Jerzy Bahr, attaché
wojskowy gen. bryg. Grzegorz WiÊniewski, dyrektor Instytutu Kultury Polskiej
w Moskwie Hieronim Grala, cz∏onek zarzàdu Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” Tadeusz Markiewicz, dyrektor Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie
prof. Janusz Cisek, zast´pca dyrektora
Muzeum WP S∏awomir Fràtczak, szef
protoko∏u ambasady RP w Federacji

ze Zgierza z harcmistrzem Jaros∏awem
Góreckim, z∏o˝y∏y bia∏o–czerwone
kwiaty przed pomnikiem pami´ci polskich ˝o∏nierzy w Tocku 2 (obecnie teren wojskowego poligonu).
Pomnik ten ods∏oni´to dwa lata temu. W po∏owie wykonany zosta∏ z czarnego granitu. Jego g∏ównà cz´Êç stanowi trzy– i pó∏metrowy d´bowy krzy˝.
U podstawy pomnika w pó∏kolu
umieszczono tablice z 84. nazwiskami
polskich oficerów i ˝o∏nierzy 6. Lwowskiej Dywizji Piechoty.
Podobna uroczystoÊç odby∏a si´ przed
budynkiem, w którym w czasach wojny
mieÊci∏ si´ polski szpital. W Ko∏tubanowce, w miejscu pochówku polskich
˝o∏nierzy, obok wczeÊniejszej tablicy,
ods∏oni´to nowà z 13. nazwiskami polskich ˝o∏nierzy, którzy zmarli w miejscowym szpitalu.
Na cmentarzu polskim Jerzy Bahr
wr´czy∏ Piotrowi Kosinowowi Srebrny
Medal Opiekuna Rady OPWiM. Dyplomy z podzi´kowaniami otrzymali:
Olga Golewa, prezes filii Orenburskiego Obwodowego Kulturalno–OÊwiatowego Centrum „Czerwone Maki”, Wiktor Czernikow, starosta wsi Koltubanowka i Anna Duszkina, nauczycielka
historii ze szko∏y w Ko∏tubanowce.
Prezes Zarzàdu Centrum „Czerwone
Maki”, ni˝ej podpisana, Wanda Seliwanowska odczyta∏a nazwiska 13. polskich ˝o∏nierzy spoczywajàcych w ziemi orenburskiej.
W uroczystoÊciach wzi´li udzia∏ przedstawiciele lokalnych w∏adz administracyjnych i tamtejsi mieszkaƒcy. Polaków
tradycyjnie ugoszczono chlebem i solà.

Pod pomnikiem pami´ci polskich ˝o∏nierzy w Tocku 2
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W szkole w Ko∏tubanowce otwarto
wystaw´ poÊwi´conà gen. W∏adys∏awowi Andersowi. WÊród archiwalnych dokumentów, fotografii z rodzinnych
zbiorów kombatantów Wojska Polskiego znalaz∏y si´ wspomnienia prof. Wojciecha Narebskiego. Prof. Narebski,
cz∏onek Polskiej Akademii Umiej´tnoÊci, ˝o∏nierz 2. Korpusu Polskiego,
wstàpi∏ w jego szeregi w Buzu∏uku.
Przebywa∏ tam przez trzy miesiàce
w szpitalu.
Z prof. Narebskim wspó∏pracujemy
od wielu miesi´cy. Spotka∏ si´ on
z przyby∏ymi do Krakowa na kolonie
letnie dzieçmi z rodzin polskiego pochodzenia, zamieszka∏ymi w obwodzie
orenburskim. Rozmawia∏ z nimi i uczy∏
piosenek Feliksa Konarskiego (Ref–
Rena), które powsta∏y w latach
1941–1942.
Interesujàce dokumenty znajdujàce
si´ w muzeum szko∏y dotyczà te˝ Antoniego Grabskiego. Urodzi∏ si´ on w rodzinie parobka w województwie ∏ódzkim we wsi Butki. Kiedy zacz´∏a formowaç si´ Armia Polska w ZSRR, razem
z innymi trafi∏ do Buzu∏uku. Nie przeszed∏ jednak komisji lekarskiej.
Antoni Grabski tak wspomina∏ tamten czas: „rozpoczà∏em prac´ na stacji
Ko∏tubanówka w dziale przygotowawczym. Razem ze mnà pracowa∏o wielu
Polaków, oni byli zmobilizowani tak jak
ja. Polacy przyjechali do Ko∏tubanówki

Uczestnicy obchodów Roku Genera∏a W∏adys∏awa Andersa na wystawie poÊwi´conej Polakom
na Wschodzie

12

Tak potoczy∏y si´ przyk∏adowe losy Polaka, który podà˝y∏ do Buzu∏uku, gdy formowa∏a si´ tam Armia Polska w ZSRR.

wiosnà 1941 roku. Przywieziono ich do
wyr´bu lasu, z którego drzewa wozili do
tartaku w celu przerobu na deski. Ubrani byli w przypadkowà odzie˝, ˝ywnoÊç
wydawano w pracy. Budowali tak˝e
most na rzece Borowska, przez który
wo˝ono drewno. W czasie formowania
armii polskiej pomagaliÊmy, jak kto
móg∏, aby powsta∏a polska dywizja – oddawaliÊmy obligacje, pieniàdze. JeêdziliÊmy do ambasady polskiej do Samary
(wtedy miasto Kujbyszew). Nam równie˝ pomagano w miar´ mo˝liwoÊci. Ja
otrzyma∏em wojskowe buty i czapk´.
Z Kujbyszewa przyjecha∏em w butach,
nie boso.
Zmobilizowani co niedziela chodzili
modliç si´ w cerkwi. KiedyÊ jedna babcia da∏a mi krzy˝, który w jej mieszkaniu pozostawili kwaterujàcy Polacy. Latem 1942 roku Polaków w Ko∏tubanówce ju˝ nie by∏o”.
Antoni Wikientiewicz Grabski, obywatel polski, pozosta∏ w Ko∏tubanówce
i sp´dzi∏ tam reszt´ ˝ycia. W pami´ci
wdowy Jefrosinji Iwanowny i córki Walentyny, pozosta∏ on dobrym, uczynnym
i troskliwym m´˝em i ojcem. ˚yli zawsze w zgodzie, pracowali, prowadzili
gospodarstwo domowe. Wszystko, co
osiàgn´li w ˝yciu, zawdzi´czajà swojej
ci´˝kiej pracy.
Po zakoƒczeniu wojny Antoni Grabski podjà∏ prac´ w ko∏tubanowskim leÊnictwie, gdzie pracowa∏ do emerytury.
Zosta∏ nagrodzony licznymi wyró˝nieniami i medalami.

Aleja polskich oficerów
W drodze do polsko–rosyjskiego obozu m∏odzie˝owego goÊcie zatrzymali si´
w alei polskich oficerów, nieopodal by∏ego polskiego obozu wojskowego. Aleja znajduje si´ ok. 3 km od wsi Ko∏tubanowka (tzw. Szyrokowskoje Liesnictwo). Na miejscu pochówku polskich
oficerów harcerze ze Zgierza zgodnie
z tradycjà u∏o˝yli kamienie. Przedstawiciele w∏adz polskich i rosyjskich z∏o˝yli
kwiaty i wieƒce, zapalono znicze.
Polska i rosyjska m∏odzie˝ zorganizowa∏a marsz ˝ywej pami´ci w ho∏dzie
gen. Andersowi i jego ˝o∏nierzom.

Obóz m∏odzie˝owy

Fot. archiwum Centrum „Czerwone Maki”

Wystawa
w Ko∏tubanowce

7–19 sierpnia br. w Buzu∏ukskim Borze znajdowa∏ si´ mi´dzynarodowy
obóz m∏odzie˝owy. Byli tam przedstawiciele Centrum „Czerwone Maki”,
w tym delegacje z Orenburga, Akbu∏aku, Orska, Nowosergiewki, Saraktasza,
Ko∏tubanowki oraz delegaci Polonii
z Ufy. Wspólnie z rosyjskà m∏odzie˝à
przebywali harcerze ze Zgierza, którzy
rok temu goÊcili u nas po raz pierwszy.
19 harcerzy, lekarz Jerzy Koz∏owski
i harcmistrz Jaros∏aw Górecki przyjechali, by dokonaç historycznej rekonstrukcji obozu ˝o∏nierzy armii gen.
W∏adys∏awa Andersa. 7 sierpnia harcerzy powitano na stacji Ko∏tubanowka
z rosyjskà goÊcinnoÊcià. Na peronie czekali uczniowie szko∏y, delegaci z ca∏ego
obwodu, szef rejonu buzu∏ukskiego
Aleksiej ˚a∏ybin, jego zast´pca Niko∏aj
A∏ferow, naczelnik rejonowego oddzia∏u oÊwiaty Aleksander Chudiakow i inni przedstawiciele miejscowych w∏adz.
Plan rekonstrukcji obozu obejmowa∏
przede wszystkim odtworzenie elementów polskiego obozu wojskowego
z okresu II wojny Êwiatowej. Chodzi∏o
o makiet´ letniego obozu armii polskiej
z 1941 r. WÊród wysokich sosen ustawiono dwa szeregi zwyk∏ych ˝o∏nierskich namiotów z czasów wojny. W ka˝dym z nich znajdowa∏y si´ nary i s∏oma
zamiast materaców, pnie zamiast taboretów, wykopana ziemianka. Przy
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Marsz ˝ywej pami´ci
polskich ˝o∏nierzy

Medale Rady OPWiM
Kolejny dzieƒ uroczystoÊci zaczà∏ si´
Mszà Êw. Odmówiono modlitw´ za
zmar∏ych polskich ˝o∏nierzy. W teatrze
dramatycznym, mieszczàcym si´ w jednym z najpi´kniejszych budynków
Orenburga, wr´czono medale Rady
OPWiM. Ambasador RP Jerzy Bahr
w imieniu Rady OPWiM wr´czy∏ medale Aleksandrowi Kowalewowi i Wandzie Seliwanowskiej. Dyplomy zaÊ
otrzymali m.in. dyrektor liceum z miej-

scowoÊci Akbu∏ak Tatjana Kopytjko,
dyrektor szko∏y nr 65 z Orenburga Tatjana Nikolenko, dyrektor miejscowej
biblioteki Ludmi∏a Emeljanowa, wiceprezydent „TNK–BP–Menedzment”
W∏adymir Grabowski, nauczyczelka ze
szko∏y nr 65 z Orenburga Irena Doroszenko.
Wystàpi∏ te˝ zespó∏ taneczny „W kr´gu przyjació∏”.

Fot. archiwum Centrum „Czerwone Maki”

Spotkanie m∏odzie˝y polskiej i rosyjskiej odby∏o si´ pod has∏em „Marsz ˝ywej pami´ci polskich ˝o∏nierzy”.
Transparenty z napisami: „Szlakiem
Genera∏a Andersa”, „Pami´tamy!”,
„Serdecznie witamy!” na bia∏o–czerwonym tle naszym goÊciom przygotowa∏a m∏odzie˝. Zorganizowano równie˝ wystaw´ ksià˝ek o gen. Andersie

i jego ˝o∏nierzach poÊwi´conà historii
formowania armii W∏adys∏awa Andersa na terenie czka∏owskim (obecnie–orenburskim) oraz losom polskich ˝o∏nierzy.
W cz´Êci artystycznej wyst´py
uczniów ze szko∏y w Ko∏tubanowce zas∏u˝y∏y na bisy. OdÊpiewano m. in. piosenk´ Ref–Rena „CoÊ ty za jeden?”,
powsta∏à w 1942 r. w Buzu∏uku.
Przyjazd do obozu m∏odzie˝owego ambasadora RP Jerzego Bahra wraz z polskà delegacjà stworzy∏ dobry i serdeczny
nastrój. Harcerski pocz´stunek – typowo
polskie i wojskowe zupy: ˝urek i grochówka – przygotowano w wojskowej polowej
kuchni. Spotkanie przy ognisku, gdzie
Êpiewano pieÊni obu narodów, przebieg∏o
w wyjàtkowo mi∏ej atmosferze.

Fot. Czes∏aw Datka/Archiwum Dokumentacji Mechanicznej

˝o∏nierskich namiotach umieszczono
kuchni´ polowà (wÊród rekwizytów
znalaz∏y si´ oryginalne ∏y˝ki z tamtych
czasów) i namiot szpitalny, tak przygotowany jak w 1941 r. Równie˝ bram´
polskiego obozu uda∏o si´ wiernie odbudowaç na podstawie archiwalnych
zdj´ç, przys∏anych nam przez kombatantów Wojska Polskiego.
W koƒcu obozu umieszczono niezwyk∏y obraz gen. W∏adys∏awa Andersa wykonany przez malark´ z Orenburga Iren´ Stre∏kowà.
W imieniu polskiej delegacji ambasador RP Jerzy Bahr podzi´kowa∏ harc-mistrzowi Jaros∏awowi Góreckiemu,
z Hufca Komendy Zwiàzku Harcerstwa
Polskiego w Zgierzu i jego harcerzom
za wiernà historycznà rekonstrukcj´
polskiego obozu wojskowego.

Miejsce pochówku w alei polskich oficerów w okolicy Ko∏tubanowki
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Wystawy
Centrum „Czerwone Maki” w foyer
teatru zorganizowa∏o kilka wystaw:
„Polacy na orenburskiej ziemi”, „Polskie domy dziecka w obwodzie czka∏owskim 1941–1942”, „Z historii formowania polskiej armii W∏adys∏awa Andersa” oraz pamiàtek z symbolami armii
polskiej. Przedstawiono tak˝e ksià˝ki
poÊwi´cone Genera∏owi i jego ˝o∏nierzom, m.in. Bez ostatniego rozdzia∏u z autografem ˝ony Genera∏a Ireny Anders,
Na nieludzkiej ziemi Józefa Czapskiego,
By∏em ˝o∏nierzem genera∏a Andersa Tadeusza Mieczys∏awa Czerkawskiego.
WÊród archiwalnych dokumentów interesujàce okaza∏y si´ dane osobowe
polskich ˝o∏nierzy, znajdujàcych si´
w szpitalach w Tocku, Buzu∏uku i Ko∏tubanowce w latach 1941–1942 oraz listy polskich ˝o∏nierzy w sprawach pomocy, poszukiwania rodzin do polskiej
delegatury w Aktybiƒsku i Kujbyszewie.
Orenburskie obwodowe archiwum
przygotowa∏o wystaw´ dokumentów
„Polscy obywatele w obwodzie czka∏owskim w latach 1941–1942”.

Konferencja naukowa

Fot. archiwum Centrum „Czerwone Maki”

Instytut Polskiej Kultury na czele
z dr. Hieronimem Gralà zorganizowa∏
konferencj´ naukowà pod nazwà „Formowanie armii polskiej w ZSSR: etap
orenburski”. Referaty wyg∏osili pracownicy naukowi z uniwersytetów i instytutów Czelabiƒska, Jekaterynburga i Warszawy. Centrum „Czerwone Maki” – jako wspó∏organizator – przedstawi∏ referaty: „Z praktyki wychowawczej pracy
w zachowywaniu pami´ci historycznej”
Anny Duszkiny, „Osobiste wspomnie-

nia jako najwa˝niejsze êród∏o wiedzy
historycznej” Olgi Golewoj, „Polscy
obywatele w Orsku w latach 1939–1946”
Heleny Ni˝nyk (Muzeum Historyczne
w Orsku) i „LudnoÊç polska w obwodzie
czka∏owskim w czasach II wojny Êwiatowej” Wandy Seliwanowskiej.
Dzi´ki znalezionym przez nas w paƒstwowym archiwum dokumentom o polskich szko∏ach i nauczycielach w czasie
wojny, uda∏o si´ pomóc Micha∏owi Aderowi z ˝ydowskiej narodowo–kulturalnej autonomii w przygotowaniu referatu
o polskim domu dziecka.
Referaty – „Rozwa˝ania gen. W∏adys∏awa Andersa o przyczynach kl´ski Hitlera na tle wspó∏czesnej myÊli wojskowej” dr. Hieronima Grali, dyrektora Instytutu Polskiej Kultury w Moskwie,
„Armia polska w Rosji (1941–1942)” dr.
Zbigniewa Wawera z Polskiej Akademii
Nauk, „Polskie duszpasterstwo wojskowe w Rosji (1941–1942)” dr. S∏awomira
Fràtczaka z Muzeum WP w Warszawie,
„Genera∏ Anders i jego ˝o∏nierze” prof.
Janusza Ciska z Muzeum WP, „Polskie
dzieci, uratowane przez armi´ Andersa”
Czes∏awy Pietruszko z Jekaterynburga –
zainteresowa∏y uczestników i goÊci. PodkreÊlano ich wysoki poziom i aktualnoÊç
zagadnieƒ.

Film dokumentalny
Na proÊb´ Centrum „Czerwone Maki” zaprezentowano dyrektorowi Muzeum WP w Warszawie Januszowi Ciskowi film dokumentalny, który powsta∏ na podstawie archiwalnych kronik z lat 1941–1942 o formowaniu na
terenie obwodu czka∏owskiego armii
gen. Andersa.

W obwodowym muzeum krajoznawczym odby∏a si´ prezentacja dwóch wystaw: „Genera∏ Anders i jego ˝o∏nierze” (przeniesienie fotowystawy z Muzeum WP) oraz „By∏em ˝o∏nierzem
Genera∏a Andersa”– pod takim tytu∏em Centrum „Czerwone Maki” przygotowa∏o 12 plansz, poÊwi´conych losom ˝o∏nierzy armii gen. Andersa,
w tym mieszkajàcym w obwodzie orenburskim. Organizatorami tych wystaw
byli: Instytut Polskiej Kultury w Moskwie, Muzeum WP w Warszawie oraz
Centrum „Czerwone Maki”.
W Roku Genera∏a W∏adys∏awa Andersa nale˝a∏o szczególnie przybli˝yç dokonania i sylwetk´ Genera∏a. W powszechnej ÊwiadomoÊci Anders to przede
wszystkim zwyci´zca spod Monte Cassino. Niestety sà i tacy, dla których jego nazwisko kojarzy si´ z bajkopisarzem Andersenem.
Te trzy sierpniowe dni pomog∏y Rosjanom poznaç prawd´ o ma∏o znanych
w miejscowej historii kolejach formowania Armii Polskiej gen. W∏adys∏awa
Andersa.
W dniu Âwi´ta Wojska Polskiego trzy
i pó∏ tys. km od ojczyzny oddaliÊmy
ho∏d pami´ci zmar∏ym, dla których ta
ziemia na zawsze sta∏a si´ miejscem
spoczynku.
Wanda Seliwanowska,
prezes zarzàdu
Orenburskiego Obwodowego
Kulturalno–OÊwiatowego Centrum
„Czerwone Maki”

Wies∏aw Konrad Brzozowski,
dziennikarz,
nauczyciel j´zyka polskiego
w Orenburgu

CoÊ ty za jeden przyjacielu mój,
˚e masz na sobie taki dziwny strój?
Strój to g∏upstwo, grunt ˝e ˝yj´
I pod ∏achmanami kryj´ polskie serce, polskà krew
Gdzie˝ twoje buty, coÊ na nogach mia∏?
PewnieÊ je zgubi∏, albo komuÊ da∏?
W butach chodziç to nie sztuka,
Bosom szedl do Buzu∏uka,
Byle tylko z wami byç!
Ref–Ren, „CoÊ ty za jeden?”
Konferencja naukowa
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Bitwy gen. W∏adys∏awa Andersa
W leszczyƒskim ratuszu odby∏a si´ we wrzeÊniu br. VIII Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu „Dzieje 2. Korpusu Polskiego”, zorganizowana przez Instytut im. gen. Stefana Grota–
–Roweckiego i prezydenta Leszna.
cerze armii rosyjskiej w latach wielkiej wojny 1914–1917. Dr Eugeniusz
Âliwiƒski (PWSZ, Leszno) omówi∏

Fot. archiwum Instytutu im. gen. Stefana „Grota” Roweckiego

Spotkanie to, w zwiàzku z og∏oszeniem
przez Senat Rzeczypospolitej Polskiej roku 2007 – Rokiem Genera∏a W∏adys∏awa
Andersa, poÊwi´cono bitwom
gen.
W∏adys∏awa
Andersa.
Przed rozpocz´ciem
konferencji jej
uczestnicy z∏o˝yli kwiaty na
leszczyƒskim
cmentarzu parafialnym, na
grobach dowódców jednostek 2. Korpusu: pp∏k.
Feliksa Motyki, dowódcy 6.
Pu∏ku Pancernego „Dzieci
Lwowskich”, Walki o Ankon´
p∏k. Alfonsa Fenglera, dowódcy 5. Kresowego Pu∏ku Artylerii Przeciwlotniczej
i pp∏k. dypl. Andrzeja Badochy, oficera
sztabu 3. Dywizji Strzelców Karpackich.
69. Leszczyƒski Pu∏k Przeciwlotniczy wystawi∏ tam posterunki honorowe.
Konferencj´ poprowadzili dr Waldemar Handke, prezes Instytutu i prof.
Bogus∏aw Polak, przewodniczàcy jego
Rady Naukowej.
Zenon Jóêwiak (ISR, Leszno) mówi∏ o W∏adys∏awie Andersie jako ofi-

Dr Zbigniew Wawer (Warszawa)
przypomnia∏ rol´ gen. Andersa jako dowódcy w czwartej bitwie o Monte Cassino. Dr Micha∏ Polak (Koszalin) zaprezentowa∏ sylwetk´ genera∏a jako twórcy
i realizatora polskiej bitwy o Ankon´.
Dr Waldemar Handke (Leszno) opowiedzia∏ o walce gen. Andersa o pami´ç
o poleg∏ych
˝o∏nierzach 2.
Korpusu Polskiego. Prof.
Bogus∏aw Polak (Koszalin)
przedstawi∏
sylwetk´ gen.
Andersa jako
przywódcy
uchodêstwa
niepodleg∏oÊciowego z lat
1945–1970.
Uczestnicy
konferencji
zwiedzili równie˝ wystaw´
„Gen. W∏adys∏aw Anders
i jego ˝o∏nierze”, przygotowanà wspólnie przez Instytut im. gen.
Stefana Grota–Roweckiego i Archiwum
Paƒstwowe w Lesznie.
Nowe materia∏y z leszczyƒskiej konferencji poÊwi´conej dziejom 2. Korpusu Polskiego zostanà zaprezentowane
w kolejnej publikacji wieƒczàcej dzia∏ania Instytutu im. gen. Stefana Grota–Roweckiego w badaniach nad dziejami
walk o niepodleg∏oÊç Polski w okresie II
wojny Êwiatowej.
Oprac. Waldemar Handke

rol´ W∏adys∏awa Andersa jako dowódcy 15. Pu∏ku U∏anów Poznaƒskich i jego udzia∏ w wojnie z bolszewikami.
Pp∏k dr Juliusz Tym (AON, Warszawa) przedstawi∏ gen. W∏adys∏awa Andersa jako oficera sztabowego i dowódc´ wielkiej jednostki kawalerii w systemie szkolenia kawalerii. Dr Zdzis∏aw
KoÊciaƒski (Poznaƒ) mówi∏ o gen. Andersie jako dowódcy w dzia∏aniach
obronnych w 1939 r.

Redakcja Biuletynu „Kombatant” przeprasza Piotra Kosowicza za informacje zamieszczone w artykule Jerzego Grzybowskiego „Udzia∏ Bia∏orusinów w Akcji »Burza« i Powstaniu Warszawskim” [BK nr 9 (200) wrzesieƒ 2007], mogàce wbrew
intencjom autora sugerowaç, ˝e ojciec Piotra Kosowicza – Pawe∏ Kosowicz s∏u˝y∏ w czasie wojny w policji bia∏oruskiej.
Redakcja nie uwa˝a natomiast, aby przypisanie w artykule Paw∏owi Kosowiczowi tzw. kresowej ÊwiadomoÊci narodowej by∏o czynem „haniebnym”, skoro takà sam deklarowa∏: „Czasami w skrytoÊci ducha zadaj´ sobie pytanie – kim jestem, Polakiem czy Bia∏orusinem? Z punktu widzenia narodowoÊciowego i wyznaniowego jestem Polakiem, ale odczuwam w sobie tak˝e drugà dusz´, co wià˝e si´ z mianem tzw. ludzi tutejszych” i deklarowali jà tak˝e przedstawiciele tak
znanych rodzin jak Pi∏sudscy i Narutowicze.
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Op∏atek w Sejmie

Marsza∏ek Sejmu Bronis∏aw Komorowski

˚yczenia bo˝onarodzeniowe od Bronis∏awa Komorowskiego

Fot. Szymon ˚yto

Fot. Szymon ˚yto

Spotkanie op∏atkowe to okazja do kole˝eƒskich rozmów

Fot. Szymon ˚yto

Fot. Szymon ˚yto

Kombatanci

Fot. Szymon ˚yto

Fot. Szymon ˚yto

W gmachu Sejmu 14 grudnia br. odby∏o si´ spotkanie op∏atkowe marsza∏ka
Sejmu Bronis∏awa Komorowskiego
z cz∏onkami Êrodowisk kombatanckich.
Na uroczystoÊci obecny by∏ tak˝e kierownik Urz´du do Spraw Kombatantów i Osób represjonowanych Janusz
Krupski. Spotkanie op∏atkowe uÊwietni∏ koncert kol´d w wykonaniu solistów
Reprezentacyjnego Zespo∏u Artystycznego Wojska Polskiego. Kombatanci
razem z zespo∏em imponujàco Êpiewali
Sz. ˚.
pieÊni bo˝onarodzeniowe.

Kol´dy Êpiewali artyÊci Reprezentacyjnego Zespo∏u Artystycznego WP

16

wk∏adka

KOMBATANT nr 12/2007

Op∏atek UdSKiOR
Fot. Szymon ˚yto

Zast´pca kierownika UdSKiOR Jan Stanis∏aw Ciechanowski w rozmowie dr Bo˝enà
¸ojek, prezes Polskiej Fundacji Katyƒskiej

Fot. Szymon ˚yto

Premier Jan Olszewski ∏amie si´ op∏atkiem

Fot. Szymon ˚yto

Obok gospodarza – kierownika
UdSKiOR Janusza Krupskiego w uroczystoÊci wzi´li udzia∏ m.in.: doradca
prezydenta Reczypospolitej Polskiej ds.
politycznych Jan Olszewski, podsekretarz stanu MON Stanis∏aw Jerzy Komorowski, bp polowy Wojska Polskiego
gen. dyw. Tadeusz P∏oski i prawos∏awny
ordynariusz WP bp gen. bryg. Miros∏aw
Miron Chodakowski oraz zast´pca kierownika UdSKiOR Jan Stanis∏aw Ciechanowski. ˚yczenia na r´ce przedstawicieli stowarzyszeƒ zrzeszajàcych
kombatantów i osoby represjonowane
z∏o˝y∏ minister Janusz Krupski.
Spotkanie uÊwietni∏ wyst´p chóru
m∏odzie˝y „Tutti Cantamus” Liceum
Ogólnokszta∏càcego nr 75 im. Jana III
Sobieskiego w Warszawie.
Sz. ˚.

Fot. Szymon ˚yto

Urzàd do Spraw Kombatantów
i Osób Represjonowanych 17 grudnia
br. zorganizowa∏ spotkanie op∏atkowe
w Centrum Konferencyjnym Ministerstwa Obrony Narodowej w Warszawie.

Chór „Tutti Cantamus”

Fot. Szymon ˚yto

Pocz´stunek wigilijny

Spotkanie op∏atkowe odby∏o si´ w Centrum Konferencyjnym MON
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Satyra
w poezji stanu wojennego
Lektura wierszy okresu stanu wojennego w Polsce dowodzi, ˝e poezja by∏a wówczas dla narodu swoistà terapià.
Stan wojenny w powszechnej ÊwiadomoÊci jawi∏ si´ jako
wojna z narodem i porównywany by∏ do okupacji hitlerowskiej. By podkreÊliç barbarzyƒstwo polityki zapoczàtkowanej
13 grudnia 1981 r. i wskazaç jednoznacznie, ˝e ma ona charakter walki obcych si∏ z narodem, na murach pojawia∏y si´
swastyki, a podczas demonstracji skandowano: zomowcy
– gestapowcy (lub hitlerowcy). Konotacje okupacji niemieckiej wywo∏ywa∏y zbrojne oddzia∏y ˝o∏nierzy czy ZOMO, wyprowadzone na ulice polskich miast czo∏gi i wozy pancerne,
godzina milicyjna.
Zadanie komentowania rzeczywistoÊci przejà∏ wiersz wojenny, który do najszerszych kr´gów odbiorców dociera∏
w konwencji piosenki. Wiersz czy piosenka, jak ka˝da poezja
patriotyczna, mia∏y trafiç do systemu odczuwania i rozumienia odbiorcy i wywo∏aç okreÊlone reakcje i postawy.

Broƒ walczàcego narodu

Trzynastego grudnia
roku pam i´tnego
WRON napad∏ na Polsk´
z kraju sàsiedniego.

Dnia pierwszego wrzeÊnia
roku pami´tnego
napad∏ wróg na Polsk´
z kraju niemieckiego.

Fot. arch. Narodowego Centrum Kultury/Stowarzyszenia Wolnego S∏owa

Jak zauwa˝y∏ prof. Jerzy Âwi´ch, opisujàcy analogiczne zjawisko w poezji konspiracyjnej 1939–1945 w pracy PieÊƒ niepodleg∏a: „nowa misja, jakà obarczono poezj´, polega∏a na
tym, i˝ mia∏a stanowiç integralny sk∏adnik walki” (s. 30). Tak-

˝e okolicznoÊciowa poezja stanu wojennego mia∏a byç bronià
walczàcego narodu, dodawaç si∏ i wiary w zwyci´stwo. Satyra
i humor przej´te z piosenki konspiracyjnej oÊmiesza∏y wroga,
najeêdêca, z którego mo˝na by∏o drwiç, przestawa∏ byç straszny; piosenki by∏y êród∏em si∏y, sugerowa∏y, ˝e mo˝na okupanta pokonaç.
Tym nale˝y t∏umaczyç zjawisko kontrafaktur, czyli tworzenia nowego tekstu do znanej, istniejàcej w spo∏ecznym obiegu melodii. Najwi´ksza liczba takich przeróbek powsta∏a w∏aÊnie na podstawie tzw. zakazanych piosenek i folkloru okupacyjnego.
Okupacyjna piosenka „Dnia pierwszego wrzeÊnia roku pami´tnego” pos∏u˝y∏a za wzorzec metryczny dla najliczniejszej
– spoÊród tekstów powsta∏ych w stanie wojennym – grupy
utworów dokumentujàcych wydarzenia 13 grudnia 1981 r.
i sytuacj´, b´dàcà konsekwencjà tego dnia:
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Warianty tej pieÊni tworzà histori´ stanu wojennego,
w którà wpisane sà dramaty osobiste, tragedia narodu, po raz
kolejny upominajàcego si´ o swoje prawa, i s∏owa oskar˝enia
skierowane do w∏adzy i gen. Wojciecha Jaruzelskiego. Lektura tych wierszy prowadzi do szczegó∏owego poznania sytuacji
– utrudnieƒ, nakazów wprowadzonych dekretem o stanie wojennym oraz elementów biografii ludzi znanych, cz´sto zajmujàcych stanowiska paƒstwowe.
PojemnoÊç semantyczna pieÊni „Dnia pierwszego wrzeÊnia” by∏a tak du˝a, ˝e do kontrafaktury przenikn´∏a tak˝e
stylistyka dokumentacyjna (dla porównania kolejne zwrotki
pieÊni okupacyjnej):
Zamkn´li nam Lecha, chcà z∏owiç Bujaka
Siedzi Onyszkiewicz, to dopiero draka.
Spikerzy w mundurach, ˝o∏nierze na wizji,
Same przebieraƒce w polskiej telewizji.
Oddaç dubeltówki, radia i kajaki,
Kto nie odda trampek, ten pójdzie do paki.
Nie wolno nam chodziç wieczorowà porà
Bo takiego z miejsca do pierdla zabiorà.

KoÊcio∏y zburzone,
Domy popalone...
Gdzie majà si´ podziaç
Dzieci wyg∏odzone.
Lecà bomby, lecà
Od wieczora do dnia,
Nie ma kropli wody
Do gaszenia ognia.

Sprawcy ludu m´ki
Humor i ironia widoczne w tych wierszach pozwala∏y przetrwaç trudny czas i by∏y formà obrony. Stwierdzenie: „JakiÊ
cz∏owiek p∏acze stojàc po gazet´: Jak ja po trzynastej wyskocz´ na set´” czyni∏o z dekretów stanu wojennego absurdalny
akt, któremu nie wró˝ono d∏ugiej przysz∏oÊci. Ostrze satyry
wymierzone jest w gen. Jaruzelskiego i cz∏onków PZPR:
Stan wojny z narodem – pomys∏ to diabelski
Og∏osi∏ go zdrajca Wojciech Jaruzelski. (...)
Zdrajcy z PZPR, sprawcy ludu m´ki
Wkrótce was dosi´gnie zemsta z ludu r´ki.

W wierszu „Do ˝o∏nierza” melodia okupacyjnej piosenki
pos∏u˝y∏a do wyra˝enia uczuç dezaprobaty w stosunku do postawy polskiego ˝o∏nierza czynnie wspierajàcego polityk´ genera∏ów oraz potwierdzenia rozczarowania polskich robotników:
Trzynastego grudnia roku pami´tnego
robotnik zrozumia∏, ˝e Polska nie jego.

Jeden z „Hymnów internowanych” powsta∏ tak˝e na podstawie tego samego wzorca melodycznego. Eksponuje on
dramat rodziny internowanych:
Trzynastego grudnia roku pami´tnego
Wzi´∏a nas milicja z domu rodzinnego,
P∏acze ˝ona, dzieci, co wy to robicie,
Gdzie wy mi, bandyci, m´˝a prowadzicie.

ZOMO, pa∏y, woda, gaz
Nieskomplikowany zabieg pod∏o˝enia w∏asnego tekstu
w gotowà struktur´ wersyfikacyjnà, powielenie rytmiki, prze-
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j´cie rekwizytów i leksyki wojennej, zaowocowa∏ powstaniem
sporej liczby kontrafaktur innej okupacyjnej piosenki „Siekiera motyka”. Powszechnie znana melodia s∏u˝y∏a popularyzacji treÊci utworu.
Siekiera, motyka, katar sienny
Mamy w Polsce stan wojenny
Siekiera, motyka, gaz i pràd
Kiedy oni pójdà stàd?

Siekiera, motyka, bimbru szklanka,
W nocy nalot, w dzieƒ ∏apanka
Siekiera, motyka, Êwiat∏o, pràd –
Kiedy oni pójdà stàd?

Siekiera, motyka, bimber, szklanka,
Na pochodzie jest ∏apanka,
ZOMO, pa∏y, woda, gaz
Lecz to nie przera˝a nas.(...)

Co tu robiç, o czym Êniç,
Szkopy nam nie dajà ˝yç...
Ich kultura nie zabrania
Na ulicach polowania. (...)

Obok pogodnej ironii, wyra˝ajàcej przekonanie o w∏asnej
niez∏omnoÊci i znikomoÊci wysi∏ków wroga oraz nadziei na
rych∏e zwyci´stwo:
Siekiera, motyka, czarna WRONa
w walce z or∏em wkrótce skona
siekiera, motyka, tràbka gra
SolidarnoÊç ciàgle trwa.

pojawiajà si´ s∏owa otuchy, minimalizujàce groêb´ sytuacji,
sprowadzajàce doÊwiadczenie stanu wojennego do czegoÊ, co
ju˝ by∏o:
Siekiera, motyka, dywan perski
przegra wojn´ Jaruzelski,
prze˝yliÊmy ju˝ Stalina
prze˝yjemy jego syna.

Prosta rymowanka, z wariantami dopisywanymi w nieskoƒczonoÊç, uk∏ada∏a si´ niekiedy w pieÊƒ z nieszkodliwymi akcentami samosàdu, zemsty:
Siekiera, motyka, suka, pa∏a,
Posadzimy genera∏a.
Siekiera, motyka, czapka, turban,
Siedzieç b´dzie tak˝e Urban.

W wariancie powsta∏ym w Bia∏o∏´ce Wojciecha Jaruzelskiego stawia si´ na równi ze zbrodniarzami ludzkoÊci Hitlerem, Pinochetem i Pol–Potem:
Siekiera, motyka, pi∏ka metal
Mamy swego Pinocheta.
Jak weêmie do r´ki sierp i m∏ot
B´dzie walczy∏ jak Pol–Pot.

Poetom 13 grudnia za wzór pos∏u˝y∏a tak˝e piosenka okupacyjna„Teraz jest wojna”, znana równie˝ z filmu „Zakazane
piosenki”. Nawiàzujàcy do niej utwór „Zielona wrona” jest
literackim zapisem dokumentujàcym wprowadzenie stanu
wojennego:
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Na dworze jest mrok, w pociàgu jest t∏ok,
Zaczyna si´ wi´c sielanka,
Ona gruba jak wó∏, on objà∏ jà w pó∏,
Pod p∏aszczem schowana ràbanka.
Teraz jest wojna, kto handluje ten ˝yje,
Ja sprzedam ràbank´, s∏onin´, kaszank´
I bimbru si´ te˝ napij´.

Grudniowy wsta∏ Êwit, nie wiedzia∏ nikt nic,
Milcza∏y jak grób telefony,
A˝ w radio wódz sam obwieÊci∏, ˝e stan
Wojenny jest wprowadzony.

Spod serca kap kap s∏onina i schab,
A pociàg mknie jak szalony.
Schaboszczak i kicha to dobra zagrycha
Pod ∏awkà dwa salcesony.

Od tego poranka codzienna ∏apanka
Szala∏a w bezsilnej wÊciek∏oÊci.
Od tego poranka zrobili internat dla cz∏onków
SolidarnoÊci.

I nim si´ przekonasz, czym handluje ona,
To pociàg na dworcu staje.
˚andarmi wsiadajà, nam wszystko zmiatajà
I nic nam ju˝ nie zostaje.

Kolejna zwrotka przynosi interesujàcà zbitk´ potocznoÊci
z wiedzà historycznà („nowego nam trza Robespierra”):
Z chaosu porzàdek wy∏ania si´ nowy,
Nowego nam trza Robespierra
By odcià∏ te ∏apy, co w∏adz´ braç chcia∏y –
To has∏o naszego premiera.

oraz podwójnà aluzj´: „odciàç r´k´ podnoszonà na w∏adz´
ludowà” – to s∏owa Józefa Cyrankiewicza, wypowiedziane
w czerwcu 1956 r. Po Sierpniu ’80 r. Lechowi Wa∏´sie postawiono zarzut, ˝e chce w∏adzy, wiersz przynosi wi´c komentarz do aktualnej sytuacji politycznej.

Bia∏y orze∏ znów sp´tany
WÊród pozosta∏ych kontrafaktur nawiàzujàcych do wzorca
piosenek okupacyjnych zas∏uguje na uwag´ „Przysi´ga” napisana do bardzo popularnej piosenki Micha∏a Zieliƒskiego „Serce
w plecaku” z 1933 r. oraz utwory powsta∏e do piosenki partyzanckiej z 1940 r. „DziÊ do ciebie przyjÊç nie mog´”. „Przysi´ga” to jeden z nielicznych g∏osów prezentujàcych stanowisko
polskiego ˝o∏nierza, zawiera sprzeciw wobec polityki genera∏a:
T´ piosenk´ od rekruta
W której dêwi´czy dumy nuta
Âpiewa z bólem i w rozterce
Dzielne, wierne polskie serce.

Z m∏odej piersi si´ wyrwa∏o,
W ci´˝kim bólu i rozterce,
I przed ludêmi ucieka∏o
Zakochane czyjeÊ serce. (...)

˚e nie zrobià z niego kata
Biç nie b´dzie swego brata.
Polskie wojsko w swym mundurze
Swemu narodowi s∏u˝y.

T´ piosenk´, t´ jedynà,
Êpiewam dla ciebie, dziewczyno,
Mo˝e tak˝e jest w rozterce
Zakochane twoje serce. (...)

Przyjdzie wiosna
Dol´ internowanych, osadzonych w oÊrodkach odosobnienia czy wi´zieniach, którzy jednak nie poddali si´, antycypowa∏a sytuacja polskich partyzantów, prowadzàcych swojà
walk´ z ukrycia.
DziÊ do ciebie przyjÊç nie mog´
Mur wi´zienny dzieli nas. (...)
SolidarnoÊç za kratkami
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DziÊ do ciebie przyjÊç nie mog´,
zaraz id´ w nocy mrok,
nie wyglàdaj za mnà oknem,

Lech Wa∏´sa w matni´ wpad∏
Bia∏y orze∏ znów sp´tany
Któ˝ by przysz∏oÊç naszà zgad∏
Czarne wrony toczà ko∏em
Czarnych kruków nadszed∏ czas
DziÊ ich pora, dla nich prawo
Wroga przemoc gn´bi nas.
Lecz ty nie p∏acz, moja mi∏a
Nad ko∏yskà nie lej ∏ez
Synek ojca nie zapomni
Nuç mu o wolnoÊci pieÊƒ.
Âpiewaj mu jak szumià sosny
Jak falujà ∏any zbó˝.
Powiedz mu, ˝e przyjdzie wiosna
Wtedy ojciec wróci ju˝.

Fot. arch. Narodowego Centrum Kultury/Stowarzyszenia Wolnego S∏owa

Ekstrema ju˝ Êpi, szczekajà gdzieÊ psy,
Skoƒczy∏a si´ wolna sobota,
Wyruszy∏ sznur suk, grzmià buty o bruk,
KtoÊ do drzwi gwa∏townie ∏omota.
Zielona wrona, dziób w w´˝yk szamerowany,
Kto nie da∏ drapaka, kto nie chce zakrakaç,
Ten b´dzie internowany.

w mgle utonie za mnà wzrok.
Po có˝ ci kochanie wiedzieç,
˝e do lasu id´ spaç,
d∏u˝ej tu nie mog´ siedzieç,
na mnie czeka leÊna braç.
Ksi´˝yc zaszed∏ hen za lasem,
we wsi gdzieÊ szczekajà psy.
A nie pomyÊl sobie czasem,
˝e do innej t´skno mi.
Kiedy wróc´ znów do ciebie
mo˝e w dzieƒ, a mo˝e w noc
dobrze b´dzie nam jak w niebie,
poca∏unków dasz mi moc.

W kontrafakturze tej od˝ywa retoryka romantyczna, charakterystyczne obrazowanie wykorzystujàce kontrast: biel – czerƒ
(orze∏ – wrona), zima – wiosna, grudzieƒ – maj, topos wiosny.
Ostatnia zwrotka odbiega od pesymizmu tekstu pierwotnego, jest pieÊnià nadziei:
Weêmie ojciec swego synka
Poprowadzi w taki kraj
Gdzie kwiat kwitnie bez obawy
Gdzie nie mrozi grudniem maj
Nie za góry, nie za morza
Nie za lasy, siedem rzek
Taki kraj znajdziemy tutaj
Tu gdzie Wis∏y wolny bieg.

Gdy nie wróc´, niechaj wiosnà
rol´ mojà sieje brat,
koÊci moje mchem porosnà
i u˝yênià ziemi szmat.
W pole wyjdê pewnego ranka,
na snop ˝yta r´ce z∏ó˝
i uca∏uj jak kochanka,
ja ˝yç b´d´ w k∏osach zbó˝.

Subtelna uroda melodii pozwoli∏a twórcy wyraziç przywiàzanie
do swego kraju nad Wis∏à i okreÊliç swoje miejsce. Te dwa teksty
pozostajà wobec siebie w stosunkowo luênych relacjach, to melodia zdecydowa∏a o ich upodobnieniu, bez niej oraz sytuacji dialogu i skrótowej wizji przysz∏oÊci, a tak˝e poczàtku utworów nie by∏oby mi´dzy nimi prawie wcale komunikacji. Linia melodyjna budzi podstawowe skojarzenia z nutà uczuç patriotycznych, wyra˝onych we wzorcu. Jest to wyjàtkowy przypadek intertekstualnoÊci.
Humor i satyra wierszy stanu wojennego jest niepowtarzalnym
Êwiadectwem mentalnoÊci Polaków, których w∏adza 13 grudnia
1981 r. postawi∏a w sytuacji próby, niedowierzania i szoku.
Anna Skoczek

wk∏adka
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Spotkania z polskimi kombatantami
w Bia∏orusi
W zwiàzku ze zbli˝ajàcymi si´ Âwi´tami Bo˝ego Narodzenia kierownik Urz´du do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Janusz Krupski odwiedzi∏ w dniach 9–10 grudnia br. kombatantów polskich zamieszka∏ych w Bia∏orusi.
Zaplanowano, ˝e spotkania odb´dà
si´ w Miƒsku Bia∏oruskim i Grodnie.
Na terenie tego kraju, zamieszka∏ego
przez ponad 600 tys. Polaków (w tym
blisko 400 tys. w obwodzie grodzieƒskim) mieszka obecnie ok. 1100 uczestników walk o niepodleg∏oÊç Polski. Sà
wÊród nich zarówno ˝o∏nierze Wojny
Obronnej 1939 r., Polskich Si∏ Zbrojnych na Zachodzie, „ludowego” Wojska Polskiego, ˝o∏nierze Armii Krajowej i niepodleg∏oÊciowych formacji poakowskich. Ponadto – kilkuset Sybiraków. Polskie Êrodowisko na Bia∏orusi
skupia zarówno Polaków, jak i Bia∏orusinów – obywateli II Rzeczypospolitej
Polskiej, s∏u˝àcych w Wojsku Polskim.
Nasi weterani sà zrzeszeni w trzech organizacjach kombatanckich: Stowarzyszeniu Polskich Kombatantów, Stowarzyszeniu ˚o∏nierzy Armii Krajowej
i Stowarzyszeniu Polaków Ofiar Represji Politycznych (Stowarzyszeniu Sybiraków). Organizacje te powo∏ano przy
Zwiàzku Polaków na Bia∏orusi, który
udziela∏ im opieki i u˝ycza∏ siedzib.
Obecnie, w zwiàzku z ingerencjami
w∏adz bia∏oruskich w zorganizowane ˝y-

cie spo∏ecznoÊci polskiej, sytuacja kombatantów uleg∏a utrudnieniu, gdy˝ ca∏y
majàtek Zwiàzku Polaków na Bia∏orusi,
w tym i Domy Polskie, zagarn´∏a grupa
roz∏amowa, animowana przez administracj´ prezydenckà.

D∏uga, monotonna,
ale konieczna podró˝
Delegacja kierowana przez ministra
Janusza Krupskiego wyjecha∏a 9 grudnia
br. W jej sk∏ad weszli tak˝e: Romuald
Bardzyƒski „Pajàk”, ˝o∏nierz jednego
z najs∏ynniejszych kresowych oddzia∏ów
partyzanckich AK – II Batalionu 77. Pu∏ku Piechoty dowodzonego przez legendarnego komendanta Jana Borysewicza
„Krysi´”, oraz ni˝ej podpisany historyk
Kazimierz Krajewski, pe∏niàcy spo∏ecznie funkcj´ wiceprezesa Nowogródzkiego Okr´gu Âwiatowego Zwiàzku ˚o∏nierzy Armii Krajowej. Samochodowi ministra towarzyszy∏ drugi pojazd – z paczkami Êwiàtecznymi dla naszych weteranów,
ufundowanymi przez UdSKiOR. Po d∏ugiej monotonnej podró˝y ekipa dotar∏a
do Miƒska Bia∏oruskiego.

W Miƒsku Bia∏oruskim
Po Mszy Êw. odprawionej w koÊciele
pw. Êw. Symeona i Êw. Heleny przy ul.
Sowieckiej (ze wzgl´du na kolor murów
potocznie zwany „czerwonym”) udaliÊmy si´ na spotkanie op∏atkowe z kombatantami, które odby∏o si´ w siedzibie
Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej
w Miƒsku Bia∏oruskim.
Przywita∏ nas ambasador RP na Bia∏orusi Henryk Litwin, sprawujàcy t´ funkcj´ od 1 wrzeÊnia br. Spotkanie otworzy∏
minister Janusz Krupski, sk∏adajàc ˝yczenia zgromadzonym tam kilkunastu
weteranom. Po oficjalnych wystàpieniach goÊci i przemówieniu ambasadora
kierownik UdSKiOR wr´czy∏ nominacje
na stopieƒ podporucznika czterem kombatantom, Odznaki Weterana Walk
o Niepodleg∏oÊç – 14, a Medale „Pro
Memoria” – 2 osobom. Podzieliwszy si´
op∏atkiem zasiedliÊmy wspólnie do sto∏u.
Prowadzone wówczas rozmowy przynios∏y nam wiele wzruszajàcych chwil.
Uczestnicy wieczerzy w swych wypowiedziach dawali bowiem wyraz przywiàzania do ojczystej mowy i kraju, od którego oddzieli∏a ich ja∏taƒska granica.

Fot. Kazimierz Krajewski

W Grodnie

Minister Janusz Krupski w towarzystwie konsula generalnego Adama Bernatowicza wr´cza
Medal „Pro Memoria” Piotrowi Kuêmiczowi
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Po noclegu w hotelu „Bia∏oruÊ”, 10
grudnia br., w strugach zimnego deszczu, wyjechaliÊmy z Miƒska Bia∏oruskiego. Do Grodna mieliÊmy blisko 300
km. Na wysokoÊci miasteczka Raków
przejechaliÊmy przez granic´ sprzed
1939 r. Na ca∏ej trasie mijaliÊmy liczne
miejsca, w których kilkadziesiàt lat temu walczy∏y oddzia∏y partyzanckie Nowogródzkiego Okr´gu AK, m.in. Iwje,
Juraciszki, Dyndyliszki, Dobudowo,
Szczuczyn.
Po drodze odwiedziliÊmy stuletniego
weterana Edwarda Szamraja, zamieszka∏ego w niewielkim chutorze pod Lidà.
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W okresie mi´dzywojennym s∏u˝y∏ on
w 13. Pu∏ku U∏anów Wileƒskich, uczestniczy∏ w Wojnie Obronnej 1939 r., a w latach
1944–1945 walczy∏ w 6. Dywizji Piechoty
„ludowego” WP. Z∏o˝ywszy jubilatowi stosowne ˝yczenia, wr´czyliÊmy mu pamiàtkowy Medal Urz´du i upominki. Podczas
rozmowy z rodzinà s´dziwego kombatanta mieliÊmy te˝ okazj´ przejrzeç jego stare
dokumenty, schowane wÊród domowych
pamiàtek. DokonaliÊmy wówczas zaskakujàcego odkrycia – okaza∏o si´, ˝e ma on
o dwa lata wi´cej. Z zapisu w jego ksià˝eczce wojskowej wynika∏o bowiem, ˝e
urodzi∏ si´ w 1905 r., a nie 1907. Mimo
ucià˝liwej choroby Edward Szamraj by∏
wyraênie rad z naszej wizyty i pomimo
trudnoÊci stara∏ si´ podzieliç wspomnieniami z lat u∏aƒskiej s∏u˝by i wrzeÊniowych
bojów. Wspomnia∏ m. in., ˝e mia∏ przydzia∏ do 4. Szwadronu 13. Pu∏ku U∏anów.
Po dotarciu do Grodna skierowaliÊmy
si´ na Cmentarz Garnizonowy, miejsce
ostatniego spoczynku kilkuset ˝o∏nierzy
WP, poleg∏ych w latach 1919–1920,
zmar∏ych podczas s∏u˝by w okresie mi´dzywojennym oraz obroƒców Grodna
z 1939 r. Wraz z delegacjà Konsulatu

Generalnego RP w Grodnie z konsulem generalnym Adamem Bernatowiczem na czele i delegacjà Zwiàzku Polaków na Bia∏orusi, kierowanà przez Józefa Porzeckiego i Andrzeja Poczobuta,
z∏o˝yliÊmy wiàzanki kwiatów przy tablicy pamiàtkowej na ˝o∏nierskich kwaterach z 1920 r. oraz przy Pomniku Katyƒskim upami´tniajàcym mieszkaƒców
Grodna zamordowanych przez NKWD
w Katyniu, Miednoje i Charkowie. ZapaliliÊmy te˝ znicze na mogi∏ach.

Medale „Pro Memoria”
Spotkanie op∏atkowe w Konsulacie Generalnym RP zgromadzi∏o kilkudziesi´ciu
weteranów, g∏ównie ˝o∏nierzy AK i Sybiraków. Nic w tym dziwnego, gdy˝ ÂZ˚AK liczy w obwodzie grodzieƒskm, obejmujàcym Grodno, Szczuczyn i Lid´, ok. 90
cz∏onków. WÊród zebranych weteranów
by∏a Weronika Sebastianowicz, ongiÊ ˝o∏nierz AK Obwodu Wo∏kowysk i Samoobrony Wo∏kowyskiej, wieloletni wi´zieƒ
stalinowskich ∏agrów.
Spotkanie w konsulacie sta∏o si´ okazjà
do wr´czenia Medali „Pro Memoria” Sto-

warzyszeniu Polskich Kombatantów, Stowarzyszeniu ˚o∏nierzy Armii Krajowej
i Stowarzyszeniu Polaków Ofiar Represji
Politycznych (Stowarzyszeniu Sybiraków)
i trzem kolejnym, szczególnie zas∏u˝onym
kombatantom. Wystàpienia ministra Krupskiego i konsula generalnego Bernatowicza
oraz goÊci zamkn´∏y jego oficjalnà cz´Êç.
Z∏o˝ywszy sobie Êwiàteczne ˝yczenia
i podzieliwszy si´ op∏atkiem, zasiedliÊmy
do wspólnej wieczerzy. Us∏yszeliÊmy wówczas wiele ciep∏ych s∏ów kierowanych pod
adresem UdSKiOR – za pami´ç o tych,
którzy pozostali na Ziemiach Utraconych.
My tak˝e nie kryliÊmy wzruszenia ze spotkania z ludêmi, którzy w latach wojny nie
szcz´dzili zdrowia w s∏u˝bie dla Polski,
a obecnie sà cichymi bohaterami dnia dzisiejszego, trwajàcymi w wiernoÊci dla polskiej mowy, tradycji i wiary przodków.
Choç najch´tniej pozostalibyÊmy jeszcze d∏u˝ej z uczestnikami spotkania
op∏atkowego, odprowadzeni do samej
granicy przez konsula generalnego RP
w Grodnie, ruszyliÊmy w drog´ powrotnà. Przekraczajàc granic´ wiedzieliÊmy
z pewnoÊcià, ˝e do naszych weteranów
na Bia∏orusi musimy jeszcze powróciç.
Kazimierz Krajewski

Za∏oga Halifaxa zgin´∏a
niosàc pomoc walczàcej Warszawie
Na Murze Pami´ci ods∏oni´to tablic´
pamiàtkowà z nazwiskami lotników niosàcych pomoc powstaƒcom warszawskim. W uroczystoÊci wzi´li udzia∏: rodziny poleg∏ych lotników, chargé d’affaires
Wielkiej Brytanii Patrick Davies; brytyjski attaché ds. obrony p∏k RAF Andrew
Young; ambasador Kanady w Polsce David Preston; kanadyjski attaché ds. obrony p∏k Jim Petryk; chargé d’affaires Irlandii Ralph Victory oraz doradca
kierownika
Urz´du
do
Spraw
Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Stanis∏aw Ciechanowski
i dyrektor Departamentu Wojskowego
UdSKiOR p∏k Wies∏aw Misztal.
Brytyjski samolot ze 148. Dywizjonu
RAF (Królewskich Si∏ Lotniczych), dowodzony przez kpt. Arnolda R. Blynna,

4 sierpnia 1944 r. mia∏ dokonaç zrzutu wy – sier˝ant Frederick George Wedla powstaƒczej Warszawy. Na pok∏adzie nham, RAF (VR). W nocy z 4 na 5 sierpznajdowali si´ lotnicy z Wielkiej Brytanii, nia 1944 r. bombowiec zosta∏ zestrzelony
Kanady i Irlandii: pilot – kpt Arnold nad Dàbrowà Tarnowskà. Halifax rozbi∏
Raymond Blynn, RCAF (Królewskie si´ na bagnistym terenie i przele˝a∏ pod
Kanadyjskie Si∏y Powietrzne); radiotele- ziemià ponad szeÊçdziesiàt lat.
MM
grafista – por Harold Leonard Brown,
RCAF; nawigator – ppr
George Alfred Chapman,
RCAF; strzelec pok∏adowy – sier˝ant sztabowy
Arthur George William
Liddell, RCAF; bombardier – sier˝ant sztabowy
Charles Burton Wylie,
RCAF; strzelec pok∏adowy – sier˝ant Kenneth James Ashmore, RAF
(VR); mechanik pok∏ado- Dyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego Jan O∏dakowski
podczas uroczystoÊci
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Fot. Marcelina Cholewiƒska/Agencja
Mienia Wojskowego

W Parku WolnoÊci przy Muzeum Powstania Warszawskiego 6 paêdziernika br. odby∏a si´ uroczystoÊç upami´tniajàca za∏og´ samolotu Halifax JP 276 A.

Âladami zbrodni - Lublin
Katalog miejsc zwiàzanych ze zbrodniami i represjami komunistycznymi z lat 1944–1956
w jednym tylko polskim mieÊcie uzmys∏awia skal´ tych poczynaƒ w ca∏ym kraju.

Mamy nadziej´, ˝e pod kierunkiem
przygotowanych przez Instytut nauczycieli do poszukiwaƒ Êladów, a przede wszystkim Êwiadków tragicznej, ale nieodleg∏ej
przecie˝ przesz∏oÊci w∏àczy si´ m∏odzie˝.
Najciekawsze materia∏y zdobyte dzi´ki
projektowi udost´pniane b´dà w pierwszej kolejnoÊci na specjalnie uruchomionej stronie internetowej www. slady. ipn.
gov. pl. Program adresowany jest nie tylko
do nauczycieli, ale do wszystkich zainteresowanych wiedzà o dziejach najnowszych.

Z szacunku do ludzi, którzy doznali krzywd
Genezà „Âladów zbrodni” by∏o przekonanie, ˝e brak kompletnego i ∏atwo
dost´pnego katalogu miejsc zwiàzanych
ze zbrodniami i represjami komunistycznymi oraz ich niewystarczajàca obecnoÊç
w zbiorowej pami´ci Polaków stanowià
przejaw niekonsekwencji w traktowaniu
najnowszej historii Polski. Ju˝ sam szacunek do tysi´cy ludzi, którzy doznali cierpieƒ i krzywd, szczególnie w najkrwawszym okresie zdobywania i umacniania
przez komunistów w∏adzy w naszym kraju, sprawia, ˝e upowszechnienie wiedzy
o miejscach pami´ci ofiar tak˝e tego totalitaryzmu stanowi obowiàzek i to nie
tylko IPN. Obowiàzek tym bardziej pilny,
˝e odchodzà ostatni ˝yjàcy Êwiadkowie
i ofiary komunizmu. Zosta∏o równie˝
bardzo niewiele obiektów b´dàcych materialnymi pozosta∏oÊciami po rozbudowanym niegdyÊ systemie represji.
Aby pokazaç skal´ przedsi´wzi´cia,
wystarczy przyjrzeç si´ odtworzonej
mapie tego sytemu w jednym tylko mieÊcie – Lublinie.
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Wi´zienia:
na Zamku Lubelskim
i przy Âwi´toduskiej
Po wkroczeniu na Lubelszczyzn´
w lipcu 1944 r. Armii Czerwonej miasto
sta∏o si´ na kilka miesi´cy siedzibà marionetkowego quasi rzàdu, jakim by∏
Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego. Poczàtkowo o pozycji nowej w∏adzy
decydowa∏o wy∏àcznie wsparcie ze strony Zwiàzku Sowieckiego, a przede
wszystkim tamtejszego aparatu represji.
Wszystkie obiekty wykorzystywane
w czasie niemieckiej okupacji przez organy
bezpieczeƒstwa III Rzeszy zosta∏y natychmiast przej´te przez Sowietów, przede
wszystkim przez NKWD. Dotyczy∏o to
m.in. wi´zienia na Zamku Lubelskim, pe∏niàcego t´ funkcj´ od XIX w., oraz dawnego polskiego, a nast´pnie niemieckiego,
aresztu wojskowego znajdujàcego si´
w cz´Êci zabudowaƒ klasztoru karmelickiego przy ul. Âwi´toduskiej 14/16. Oba

obiekty znajdowa∏y si´ pod bezpoÊrednià
kontrolà s∏u˝b sowieckich mniej wi´cej do
poczàtków 1945 r. Poza niemieckimi jeƒcami i osobami podejrzanymi o kolaboracj´ trafiali tu – oraz do obozów na Majdanku, w Skrobowie, Krzesimowie i Poniatowej – poczàtkowo g∏ównie ˝o∏nierze polskiego podziemia. Zgodnie z wytycznymi
p∏ynàcymi z Moskwy, polskie podziemie
mia∏o byç systematycznie neutralizowane
na zaj´tych obszarach naszego kraju. Oficerowie trafiali na wschód lub na miejscu
poddawani byli Êledztwom, a ˝o∏nierze
i podchorà˝owie cz´sto wprost z miejsc internowania wcielani do „Wojska Polskiego”, które przysz∏o z Armià Czerwonà.

„Pod zegarem”, przy
Chopina, Probostwie,
Krótkiej i Cichej
Poza wi´zieniami i obozami areszty
Êledcze NKWD i „Smiersz” dzia∏a∏y
m.in. w budynku „Pod zegarem” – do

Na podstawie: Marek Kielasiƒski, Raport o zabijaniu, Lublin 1997

W 2006 r. Instytut Pami´ci Narodowej
rozpoczà∏ realizacj´ projektu „Âladami
zbrodni”, którego celem jest dokumentacja miejsc zbrodni komunistycznych
z lat 1944–1956. Przedsi´wzi´cie to –
poczàtkowo wy∏àcznie o charakterze badawczo–dokumentacyjnym – od jesieni
2007 r. prowadzone jest przez historyków z IPN tak˝e w celach edukacyjnych.

Areszty NKWD, Urz´du Bezpieczeƒstwa, Milicji Obywatelskiej i Informacji Wojskowej w Lublinie
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Fot. Oddzia∏ IPN w Lublinie
W dawnym areszcie Wojewódzkiego Urz´du
Bezpieczeƒstwa Publicznego przy ul. Krótkiej 4
zachowa∏y si´ charakterystyczne drzwi cel
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Fot. zbiory Muzeum Lubelskiego

niedawna siedzibie Gestapo i Sicherheitsdienst (SD) przy ul. Uniwersyteckiej,
oraz w kamienicach przy ul. Chopina 18
i ul. Probostwo (Szenwalda) 19.
Podobne placówki istnia∏y w wielu
mniejszych miejscowoÊciach. Polscy komuniÊci wraz z rozbudowà w∏asnych
struktur, niejednokrotnie przy pomocy
osób przeszkolonych przez Sowietów lub
wprost wywodzàcych si´ z ich s∏u˝b,
z czasem zast´powali swych protektorów
w charakterze gospodarzy wi´zieƒ,
aresztów i obozów Lubelszczyzny. G∏ównymi siedzibami Wojewódzkiego Urz´du Bezpieczeƒstwa Publicznego w Lublinie sta∏y si´ kamienice przy ul. Krótkiej
4 (róg Jasnej) i Chopina 18. Powiatowa
placówka Urz´du Bezpieczeƒstwa znajdowa∏a si´ przy ul. Cichej 8.
Pobyt w jednym z tych aresztów opisywa∏ w grypsach do rodziny podchorà˝y Armii Krajowej Tadeusz Jamroz,
stracony na Zamku w kwietniu 1945 r.:
„Od 7 tygodni jestem w piwnicy Ministerstwa Bezpieczeƒstwa Publicznego
na Krótkiej. By∏em badany i katowany
nie do opisania (...) Siedzi z nami kilkunastu akowców i jeden ksiàdz z partyzantów, (...) niestety jesteÊmy nie w r´kach ludzi, ale zwierzàt, zn´cajà si´
i katujà nas tak, jak chyba nawet Niemcy tego nie robili (...) Mam odbite nerki i p∏uca” (Zofia Leszczyƒska, Straceni
na Zamku Lubelskim, Lublin 1995,
ss. 158–159).

Widok wi´zienia na Zamku Lubelskim w drugiej po∏owie lat czterdziestych

Przy ul. Narutowicza
Budynki klasztorne przy ul. Âwi´toduskiej, które w pierwszych miesiàcach
po zaj´ciu miasta stanowi∏y w∏aÊciwie
wraz z Zamkiem jedno wi´zienie, na
poczàtku 1945 r. przesz∏y w r´ce Wojska Polskiego. Tutaj trafiali m.in. ludzie,
którzy znaleêli si´ w zainteresowaniu
Informacji Wojskowej – s∏u˝by, której
g∏ównym zadaniem by∏o uczynienie
z wojska bezwolnego narz´dzia w r´kach komunistów. Areszt Êledczy Okr´gowego Zarzàdu Informacji WP znajdowa∏ si´ równie˝ m.in. w budynku przy
ul. Gabriela Narutowicza (róg dzisiejszej ul. Józefa Pi∏sudskiego).
Wi´zienie na Zamku, jako centralne
wi´zienie karno–Êledcze znalaz∏o si´
w 1945 r. pod kontrolà Departamentu
Wi´ziennictwa i Obozów Ministerstwa
Bezpieczeƒstwa Publicznego. Najcz´Êciej stawa∏o si´ ono tylko przejÊciowym
etapem dla zatrzymanych, którzy trafiali tu z ca∏ego regionu, przede wszystkim
z Powiatowych Urz´dów Bezpieczeƒstwa lub byli przekazywani przez Sowietów w trakcie Êledztw i krótkich z regu∏y procesów. W przypadku zasàdzenia
powa˝niejszej kary wyrok odbywali ju˝
w takich miejscach jak: Wronki, Rawicz
lub Fordon. Jeden z oddzia∏ów wi´zienia oddano do dyspozycji WUBP. Podobnie jak areszty przy Krótkiej i Chopina by∏ on scenà wielu d∏ugich i brutalnych badaƒ i ró˝nego rodzaju szykan.
Obiekt przeznaczony w okresie mi´dzywojennym dla ok. 1000 wi´êniów bywa∏
w drugiej po∏owie lat czterdziestych
miejscem przetrzymywania nawet kilku
tysi´cy ludzi, tak˝e kobiet i nieletnich.

Jeden z uwi´zionych 1948 r. wspomina∏:
„Pierwszy tydzieƒ siedzia∏em na najni˝szym poziomie baszty. Baszta by∏a przepe∏niona. By∏o nas kilkudziesi´ciu.
W nocy spaliÊmy jak Êledzie, tzn. na boku. (...) po tygodniu zosta∏em przeniesiony na górny poziom baszty. (...) Warunki w niczym si´ nie poprawi∏y, w dalszym ciàgu by∏y skandaliczne (Zofia
Leszczyƒska, Wi´zienie na Zamku Lubelskim w latach 1944–1954 w: Z dziejów wi´zienia w Lublinie, red. Tadeusz
Radzik, Lublin 2007, s. 174).
Niestety na tragicznà histori´ Zamku
z∏o˝y∏y si´ tak˝e wykonywane w tym
okresie wyroki Êmierci na dzia∏aczach
niepodleg∏oÊciowych, których wed∏ug
ustaleƒ Zofii Leszczyƒskiej by∏o co najmniej 180. Ofiary, mordowane strza∏em
w g∏ow´ w piwnicach Zamku i prawdopodobnie przyleg∏ego nieistniejàcego ju˝
budynku administracyjnego, by∏y skrycie
grzebane na cmentarzu komunalnym
przy ul. Unickiej. Miejsca egzekucji lub
przynajmniej dost´p do nich skrupulatnie ukryto lub zniszczono przy okazji remontu i adaptacji obiektu na cele kulturalne w 1954 r.
Wi´kszoÊç takich miejsc jak lubelski
zamek doczeka∏a si´ przypomnienia tragicznej powojennej historii jeszcze w latach dziewi´çdziesiàtych, ale wydaj´ si´,
˝e pamiàtkowe tablice, cz´sto fundowane przez samych kombatantów, to zbyt
ma∏o, aby mo˝na by∏o uznaç, ˝e to, czego
sà symbolem, rzeczywiÊcie znalaz∏o nale˝ne miejsce w naszej pami´ci.
Micha∏ Durakiewicz
Oddzia∏owe Biuro Edukacji Publicznej
Instytutu Pami´ci Narodowej w Lublinie
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jàcej represjonowanych zakonników z miejscowego
klasztoru i ˝o∏nierzy Inspektoratu Zamojskiego AK.
Kolejnym punktem uroczystoÊci by∏a sesja historycz-

18 czerwca w Warszawie na Cmentarzu Wojskowym,
przy kwaterze A–43 poÊwi´conej Polskim ˚o∏nierzom
1. Armii Francuskiej, odby∏y si´ uroczystoÊci kombatanckie poÊwi´cone 67. rocznicy Apelu genera∏a
Charlesa de Gaulle’a wzywajàcego w 1940 r. naród
francuski do oporu przeciw hitlerowskiemu najeêdêcy. Na uroczystoÊci obecni byli m.in.: komandor por
Jean–Christian Roussy, attaché morski i zast´pca attaché obrony i pp∏k André Litwin, kooperant wojskowy oraz st. chorà˝y sztabowy Philippe Jourdan –
wszyscy z Ambasady Republiki Francji w Polsce,
a tak˝e Jean Caillot, przewodniczàcy sekcji polskiej
Stowarzyszenia Wzajemnej Pomocy Cz∏onków Legii
Honorowej i p∏k Witold
Kalinowski, szef Oddzia∏u
Promocji
ObronnoÊci
w Ministerstwie Obrony
Narodowej. Z∏o˝ono wieƒ-

na. Referaty wyg∏osili dr Rafa∏ Wnuk i dr Jacek Wo∏oszyn. UroczystoÊç odby∏a si´ pod honorowym patronatem Janusza Krupskiego, kierownika UdSKiOR, Janusza Kurtyki, prezesa IPN oraz o. Czes∏awa Gnieckiego, prowincja∏a Prowincji Niepokalanego Pocz´cia
NMP Zakonu Braci Mniejszych. Z ramienia Urz´du
w uroczystoÊciach uczestniczyli p∏k dr Miros∏aw Sulej,
wicedyrektor Departamentu Wojskowego, naczelnik
Wydzia∏u Odznaczeƒ i Mianowaƒ tego Departamentu
i Urszula Olech, naczelnik Wydzia∏u Orzecznictwa.

ce na symbolicznym grobie dowódcy 1. Armii Francuskiej marsza∏ka Jean de Lattre de Tassigny.

spiaƒskiego mia∏a miejsce uroczystoÊç, podczas której sztandar szko∏y udekorowano Krzy˝em Wi´ênia
Politycznego. Odznaczenie to nada∏y szkole w∏adze
Zwiàzku Wi´êniów Politycznych Okresu Stalinowskiego 1939–1956. Dekoracji dokona∏ prezes oddzia∏u
∏ódzkiego Zwiàzku Tadeusz Zwiedryƒski. Dyplomem
uznania za wychowanie m∏odzie˝y w duchu patriotyzmu uhonorowano tak˝e dyrektor szko∏y Halin´ Wróblewskà. Gmach szko∏y by∏ w latach powojennych
siedzibà Wojewódzkiego Urz´du Bezpieczeƒstwa,

Fot. z arch. ZIW RP

Okr´gowego ZIW RP w Krakowie Antoni Fugiel przekaza∏ osobom zas∏u˝onym i organizacjom statuetki
z okazji 90–lecia ZIW RP.

Fot. Zbigniew Kurzak

9 czerwca w Cz´stochowie ods∏oni´to tablic´ upami´tniajàcà 60. rocznic´ powrotu rodzin polskich
ze zsy∏ki na Syberii do Polski. Tablic´ umieszczono na
murze koÊcio∏a pw. Matki Boskiej Zwyci´skiej. Autorkà projektu jest sybiraczka Helena Kurzak, zrealizowa∏
go zaÊ artysta rzeêbiarz Jan Funek. Sponsorami tablicy sà: Urzàd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, Rada Ochrony Pami´ci Walk i Meczeƒstwa, parafia pw. Matki Boskiej Zwyci´skiej oraz
Urzàd Miasta Cz´stochowy.

14 czerwca w Krakowie Êwi´towano jubileusz 90–lecia powstania Zwiàzku Inwalidów Wojennych Rzeczypospolitej Polskiej. Obchody rocznicowe rozpocz´∏y
si´ w koÊciele garnizonowym Wojska Polskiego.
Msz´ Êw. celebrowali o. Adam Studziƒski OP, ks. infu∏at Stanis∏aw Ma∏ysiak i ks. p∏k Henryk Polak. Po
Mszy Êw. w sali obrad Rady Miasta Krakowa odby∏a
si´ dalsza cz´Êç uroczystoÊci. Podczas spotkania
w magistracie Urzàd Miasta Krakowa uhonorowa∏
ZIW RP odznakà „Honoris Gratia”. Prezes Zarzàdu
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22 czerwca w ¸odzi na zakoƒczenie roku szkolnego
w XII Liceum Ogólnokszta∏càcym im. Stanis∏awa Wy-

Fot. Szymon ˚yto

Fot. Szymon ˚yto

13 czerwca w Warszawie w siedzibie Urz´du
do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych
Ignacy Felczak, prezes Stowarzyszenia Polskich
Kombatantów w Brazylii w imieniu swojej organizacji
wr´czy∏ kierownikowi UDSKiOR Januszowi Krupskiemu i doradcy kierownika Urz´du Janowi Stanis∏awowi
Ciechanowskiemu oraz Franciszce Gryko–Juchniewicz z Departamentu Stowarzyszeƒ i Spraw Socjalnych UdSKiOR odznaczenie SPK z Brazylii.

20 czerwca w Radecznicy z okazji 57. rocznicy likwidacji II. Inspektoratu Zamojskiego Armii Krajowej odby∏y si´ w klasztorze oo. Bernardynów uroczystoÊci
patriotyczno–religijne. W koÊciele pw. Êw. Antoniego
z Padwy zosta∏a odprawiona Msza Êw. w intencji osób
represjonowanych i pomordowanych w okresie stalinowskim. Z∏o˝ono te˝ kwiaty przy tablicy upami´tnia-
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fa Pi∏sudskiego (w tej roli wystàpi∏ Janusz Zakrzeƒski), koncert orkiestry d´tej z Karczewa i wyst´p artystów scen polskich.
2 sierpnia w Wadowicach Zarzàd G∏ówny Stowarzyszenia ˚o∏nierzy Armii Krajowej i Wi´êniów Politycznych zorganizowa∏ spotkanie z okazji Êwi´ta 12. Pu∏ku Piechoty AK Ziemi Wadowickiej. UroczystoÊci odby∏y si´ pod patronatem gen. broni Mieczys∏awa
Bieƒka, przy wsparciu Urz´du Miasta Wadowice oraz
starostwa powiatowego. Âwi´to 12. pp zosta∏o ustanowione w 1924 r. przez prezydenta Stanis∏awa Wojciechowskiego w uznaniu zas∏ug tej formacji w walkach o wolnoÊç i granice powstajàcej w latach
1918–1920 Rzeczypospolitej. Przy budynku starych
koszar, a nast´pnie pod pomnikiem poleg∏ych ˝o∏nierzy tej jednostki, uczczono rocznic´ bitwy stoczonej
przez nià 1 sierpnia 1920 r. z armià konnà Siemiona
Budionnego. Sztandarowi Zespo∏u Szkó∏ w Jaroszowicach noszàcego imi´ 12. Pu∏ku Piechoty Ziemi Wadowickiej nadano zaÊ odznak´ honorowà.

Fot. Szymon ˚yto

26

10 wrzeÊnia w Grudziàdzu zarzàd Ko∏a Zwiàzku Sybiraków przy wspó∏pracy z nauczycielami Gimnazjum
nr 6 im. Sybiraków zorganizowa∏ wystaw´ „Golgota
Wschodu i Katyƒ”. Ekspozycj´ otwarto w grudziàdzkim Klubie Garnizonowym. Zaprezentowano materia∏y historyczne dokumentujàce tragiczne losy Polaków
– Zes∏aƒców Sybiru oraz obecnà dzia∏alnoÊç Ko∏a. Na
otwarcie wystawy przybyli m. in. Marzena Drab, wicewojewoda kujawsko–pomorski, Robert Malinowski, prezydent Grudziàdza oraz Zofia Kalisz, prezes

Fot. Szymon ˚yto

29 czerwca w Warszawie w 64. rocznic´ aresztowania gen. Stefana Grota–Roweckiego w intencji genera∏a w koÊciele Êw. Anny zosta∏a odprawiona Msza
Êw. G∏ównym celebransem by∏ rektor koÊcio∏a ks.
Bogdan Barto∏d. Koncelebrowa∏ ks. p∏k Witold Kiedrowski „Ko∏odko”, kapelan z KL Dachau. UroczystoÊci uÊwietni∏ chór Katedry ze Lwowa pod dyrekcjà
Bronis∏awa Pacana.Po Mszy Êw. kierownik Urz´du do
Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Janusz Krupski z∏o˝y∏ wieniec pod Epitafium Katyƒskim.
Nast´pnie wr´czy∏ medale „Pro Memoria” 46 osobom. Wieczorem w Willi Je˝ewo w Józefowie k.
Otwocka, która by∏a w∏asnoÊcià gen. „Grota”, mia∏a
miejsce wieczornica poÊwi´cona Jego pami´ci.
W programie spotkania na uczestników czeka∏y liczne
atrakcje m.in. inscenizacja przyjazdu marsza∏ka Józe-

1 wrzeÊnia we Wroc∏awiu po Mszy Êw. odprawionej
w Bazylice pw. Êw. El˝biety z okazji 68. rocznicy wybuchu II wojny Êwiatowej i Dnia Weterana odby∏y si´
uroczystoÊci na Cmentarzu ˚o∏nierzy Polskich w Grabiszynie. Przemówienia okolicznoÊciowe wyg∏osili
wojewoda dolnoÊlàski Krzysztof Grzelczyk i dowódca
Âlàskiego Okr´gu Wojskowego gen. dyw. Zbigniew
G∏owienka. Odby∏ si´ tak˝e apel poleg∏ych, a kompania reprezentacyjna ÂOW odda∏a salw´ honorowà.
Organizatorem uroczystoÊci by∏ mjr Zygmunt Janiak,
komendant Garnizonu Wroc∏aw.

14 sierpnia w Warszawie na
pl. Inwalidów pod pomnikiem 1. Dywizji Pancernej
gen. Stanis∏awa Maczka odby∏y si´ uroczystoÊci z okazji 65. rocznicy utworzenia
tej formacji. Kierownik Urz´du do Spraw Kombatantów
i Osób Represjonowanych
Janusz Krupski przypomnia∏
w swoim wystàpieniu szlak
bojowy „Maczkowców”
podkreÊlajàc wk∏ad i znaczenie tej jednostki w walkach
z hitlerowskim najeêdêcà.
Minister Krupski wraz z dyrektorem Departamentu
Wojskowego UdSKiOR p∏k.
Wies∏awem Misztalem z∏o˝yli pod pomnikiem wieniec
od Urz´du.

Oddzia∏u Zwiàzku Sybiraków w Toruniu i cz∏onek Zarzàdu G∏ównego.

Fot. arch. Zwiàzku Sybiraków

Fot. arch. ZWPOS 1939–1956

a w czasie wojny mieÊci∏a si´ w nim Komendantura
Policji Politycznej III Rzeszy – Gestapo.

19 wrzeÊnia w Wodyniach w zwiàzku z obchodami 68.
rocznicy Kampanii WrzeÊniowej 1939 r. z inicjatywy
dyrektorów i grona pedagogicznego szkó∏ podstawowych w Rudzie Woliƒskiej, Woli Wodyƒskiej, Seroczynie i Wodyniach odby∏ si´ Gwiaêdzisty Rajd Rowerowy
m∏odzie˝y klas szóstych, która przejecha∏a szlakiem
miejsc pami´ci narodowej znajdujàcych si´ w gminie
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Wodynie. Rajd zakoƒczy∏ si´ Mszà Êw. odprawionà
w koÊciele w Wodyniach i piknikiem przy ognisku.

„Kombatant”. Zespo∏owi patronuje Zarzàd Wojewódzki Zwiàzku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej
i By∏ych Wi´êniów Politycznych w Szczecinie. Chór
„Kombatant” jest jedynym m´skim chórem amatorskim wyst´pujàcym w mundurach Wojska Polskiego.
Za∏o˝ony zosta∏ 2 paêdziernika 1972 r. z inicjatywy
Tadeusza Drozdowskiego.
10 listopada w Kaczkowie w przeddzieƒ Narodowego
Âwi´ta Niepodleg∏oÊci miejscowa szko∏a podstawowa
przyj´∏a imieni´ Armii Krajowej. W uroczystoÊciach wzi´li
udzia∏ przedstawiciele w∏adz gminy Rydzyna i Zarzàdu
Okr´gu Wielkopolska Âwiatowego Zwiàku Armii Krajowej:
Maria Krzy˝aƒska i Tadeusz Tomkiewicz. Z okazji szkolnej
uroczystoÊci m∏odzie˝ zaprezentowa∏a program s∏owno–
–muzyczny. Inicjatorem nadania szkole imienia AK jest Jan
Pawelski, cz∏onek Samodzielnego Plutonu AK „Kaczkowo”, który powsta∏ na ziemi leszczyƒskiej jesienià 1942 r.

30 wrzeÊnia w Bia∏ymstoku w koÊciele pw. Êw. Kazimierza,
w obecnoÊci m.in. wojewody
podlaskiego Bohdana Paszowskiego, ods∏oni´to i poÊwi´cono
tablic´ z napisem: „W ho∏dzie
zmar∏ym i pomordowanym ofiarom deportacji na Sybir i do Kazachstanu w latach 1939–1956”.
Inicjatorami i organizatorami upami´tnienia ofiar Sybiru by∏ Zarzàd
Ko∏a nr 13 Zwiàzku Sybiraków
w Bia∏ymstoku. UroczystoÊç poprzedzi∏a Msza Êw. koncelebrowana pod przewodnictwem ks. pra∏ata Józefa
WiÊniewskiego. O opraw´ muzycznà zadba∏ chór kombatantów pod dyrekcjà W∏adys∏awa Andrukiewicza.

Oprac. Szymon ˚yto

20 wrzeÊnia w ˚aganiu na Skwerze Pancerniaka ods∏oni´to pomnik poÊwi´cony „Pancerniakom 1. Drezdeƒskiego Korpusu Pancernego Wojska Polskiego
poleg∏ym za Ojczyzn´”. Pomnik przedstawia bezimiennego podporucznika w he∏mofonie stojàcego
we w∏azie czo∏gu T–34. UroczystoÊci zwiàzane z tym
wydarzeniem rozpocz´∏y si´ od Mszy Êw. w koÊciele
garnizonowym. Ods∏oni´cia pomnika dokona∏ gen.
dyw. Pawe∏ Lamla, dowódca 11. Lubuskiej Dywizji
Kawalerii Pancernej im. Króla Jana III Sobieskiego,
w imieniu kombatantów zaÊ – gen. bryg. Edward ¸aƒcucki i rtm. Witold Deimel. Pomnik poÊwi´ci∏ ks. p∏k
Stanis∏aw Szamaƒski, dziekan Âlàskiego Okr´gu Wojskowego.

25 paêdziernika w Warszawie na pl. Inwalidów przed
pomnikiem 1. Polskiej Dywizji Pancernej odby∏o si´
spotkanie grupy weteranów wyje˝d˝ajàcych do Holandii na uroczystoÊci zwiàzane z 63. rocznicà wyzwolenia Bredy i Êwi´tem 1. Dywizji Pancernej. W po˝egnaniu wyje˝d˝ajàcych kombatantów wzià∏ udzia∏
ambasador Królestwa Niderlandów w Polsce Marnix
Krop oraz attaché obrony Holandii Frans Vrenken.
Obecny by∏ tak˝e kierownik Urz´du do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Janusz Krupski
oraz burmistrz dzielnicy ˚oliborz Janusz Warakomski.
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Fot. arch. ZKRP i BWP

Fot. arch. 1 DKP WP

27 paêdziernika w Szczecinie w Sali Bogus∏awa na
Zamku Ksià˝àt Pomorskich odby∏y si´ uroczystoÊci
z okazji jubileuszu 35–lecia pracy artystycznej chóru

Fot. arch. ÂZ˚AK

Fot. arch. ÂZ˚ AK

20 wrzeÊnia w Lidzbarku Warmiƒskim z inicjatywy
Âwiatowego Zwiàzku ˚o∏nierzy Armii Krajowej Okr´gu
Warmiƒsko–Mazurskiego odby∏a si´ uroczystoÊç poÊwi´cenia pomnika „W Ho∏dzie Poleg∏ym, Pomordowanym i Zam´czonym Obroƒcom Ojczyzny w latach
1939–1956”. Wart´ honorowà wystawi∏ 9. Warmiƒski Pu∏k Rozpoznawczy. Na uroczystoÊci obecni byli
m.in. wojewoda Anna Szyszko, senator S∏awomir Sadowski, bp polowy Wojska Polskiego Tadeusz P∏oski,
przedstawiciele samorzàdu, mieszkaƒcy miasta
i okolicznych wsi.

29 wrzeÊnia w Licheniu Starym w Sanktuarium Matki
Bo˝ej Bolesnej Królowej Polski poÊwi´cono tablic´
upami´tniajàcà ˝o∏nierzy Armii Krajowej Inspektoratu
Nowy Sàcz oraz ˝o∏nierzy mjr. Józefa Kurasia
„Ognia”. W uroczystoÊciach wzi´li udzia∏ ˝o∏nierze
Armii Krajowej z Nowego Sàcza i Krynicy oraz byli
wi´êniowie polityczni okresu stalinowskiego z ró˝nych stron Podhala. Obecna by∏a tak˝e Kompania Reprezentacyjna Karpackiego Oddzia∏u Stra˝y Granicznej z Nowego Sàcza. Po Mszy Êw. pielgrzymi i kombatanci przeszli pod Licheƒskà Golgot´, gdzie ods∏oni´to tablic´ pamiàtkowà. Ods∏oni´cia tablicy dokonali syn mjr. Józefa Kurasia „Ognia” – Zbigniew KuraÊ
z ˝onà Helenà. Apel poleg∏ych poprowadzi∏ mjr Antoni ¸atka. Nast´pnie uczestnicy
uroczystoÊci z∏o˝yli kwiaty
i wieƒce.
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Zdrowie, nominacje oficerskie i odznaczenia
4 grudnia br. w siedzibie Urz´du do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w Warszawie zebrali si´ cz∏onkowie Rady Kombatanckiej przy kierowniku Urz´du. Kontynuowano wàtki
poruszane podczas poprzednich spotkaƒ, szczególnie sprawy opieki socjalno–zdrowotnej oraz
nominacji i odznaczeƒ.
Waga podj´tych na poprzednim posiedzeniu 18 paêdziernika br. dzia∏aƒ
dotyczàcych opieki zdrowotnej Êrodowiska kombatanckiego spowodowa∏a
koniecznoÊç wyznaczenia tak szybkiego
terminu ponownego zebrania Rady.
Kierownik UdSKiOR Janusz Krupski
i przedstawiciele stowarzyszeƒ wst´pnie
porozumieli si´ w sprawie uproszczenia
procedur dotyczàcych Êwiadczeƒ socjalnych i zdrowotnych kombatantów z poprzednim prezesem Zak∏adu Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych. W trakcie przygotowaƒ jest spotkanie z przedstawicielami
Narodowego Funduszu Zdrowia.
Minister Krupski z∏o˝y∏ gratulacje
prof. W∏adys∏awowi Bartoszewskiemu,
jednemu z cz∏onków Rady, w zwiàzku
z jego nominacjà, na stanowisko ministra – pe∏nomocnika rzàdu do spraw dialogu mi´dzynaroowego.

Odznaczenia i nominacje
O˝ywionà dyskusj´ wywo∏a∏a informacja p∏k. dr. Miros∏awa Suleja, wicedyrektora Departamentu Wojskowego
UdSKiOR i naczelnika Wydzia∏u Odznaczeƒ i Mianowaƒ tego Departamentu o potrzebie przestrzegania ustawowych kryteriów dotyczàcych mianowaƒ
i odznaczeƒ. Dotyczà one – zgodnie
m.in. z art. 76, ust. 8, pkt 1 ustawy z dnia

21 listopada 1967 r. o powszechnym
obowiàzku obrony RP (Dz. U. z 2004 r.
nr 241, poz. 2412 ze zm.) – tylko tych
osób, które bra∏y udzia∏ w walkach
o niepodleg∏oÊç Polski.
Zmienna w latach 1999–2004 polityka
Urz´du sprawi∏a, ˝e w Êwietle ustawowych kryteriów ok. 20 tys. nominacji dokonanych w tym czasie to nominacje
nieuprawnione. Na stopnie oficerskie
mianowano wówczas wiele osób, które
naby∏y uprawnienia kombatanckie z racji s∏u˝by w Armii Ludowej, partyzantce
sowieckiej, Korpusie Bezpieczeƒstwa
Wewn´trznego i jednostkach Ludowego
Wojska Polskiego, które walczy∏y z polskim podziemiem niepodleg∏oÊciowym.
Prowadzi∏o to te˝ cz´sto do sytuacji,
˝e kombatanci, którzy byli w czasie
dzia∏aƒ II wojny Êwiatowej dowódcami,
majà dziÊ ni˝sze stopnie od niektórych
swoich podw∏adnych.
Podejmowane przez Urzàd od trzech
lat decyzje dotyczàce odznaczeƒ majà
na celu przeciwdzia∏anie takim anomaliom i likwidowanie ju˝ istniejàcych
oraz rekompensowanie dawniej wyrzàdzonych krzywd. Licznych przyk∏adów
wczeÊniejszych zaniedbaƒ dostarczali
przedstawiciele stowarzyszeƒ i zwiàzków reprezentowanych w Radzie.
Zaaprobowano propozycj´ prezesa
Zwiàzku Powstaƒców Warszawskich

gen. Zbigniewa Âcibor–Rylskiego przygotowania przez Departament Wojskowy UdSKiOR informacji na temat podstaw prawnych mianowaƒ na stopnie
oficerskie z tytu∏u zas∏ug w walce o niepodleg∏oÊç Polski.
Zwracano te˝ uwag´ na potrzeb´ pami´ci o kolegach za granicà, szczególnie na Wschodzie.

Odszkodowania dla osób
represjonowanych
do 1989 r.
Na proÊb´ gen. Wac∏awa Szklarskiego
ze Zwiàzku Kombatantów i By∏ych Wi´êniów Politycznych dyrektor Biura Dyrektora Generalnego UdSKiOR Tomasz Lis
przekaza∏ informacj´ o nowelizacji ustawy
z dnia 19 wrzeÊnia 2004 r. o zmianie ustawy o uznaniu za niewa˝ne orzeczeƒ wydanych wobec osób represjonowanych za dzia∏alnoÊç na rzecz niepodleg∏ego bytu Paƒstwa
Polskiego (Dz. U. nr 191, poz. 1372), która
zezwala na wyp∏acanie odszkodowaƒ osobom represjonowanym do roku 1989,
a nie jak poprzednio do 1956 r.

Rocznice: 70. – wybuchu
II wojny Êwiatowej
i 65. – zbrodni ukraiƒskich

Fot. Szymon èyto

Prezes Stowarzyszenia Polskich Kombatantów w Kraju W∏adys∏aw Matkowski
za wa˝nà w mi´dzynarodowym wymiarze
uzna∏ zbli˝ajàcà si´ 70. rocznic´ wybuchu
II wojny Êwiatowej i postulowa∏ rych∏e
zaj´cie si´ przygotowaniem jej uczenia
przez Urzàd. Okràg∏a rocznica wybuchu
wojny m. in. ze wzgl´du na podesz∏y wiek
jej uczestników powinna mieç europejski, jeÊli nie Êwiatowy, charakter.
Gen. Szklarski mówi∏ zaÊ o potrzebie
uczczenia 65. rocznicy apogeum zbrodni ukraiƒskich na Kresach Wschodnich
dawnej Rzeczypospolitej Polskiej i powo∏ania komitetu takich obchodów.
Minister Krupski zadeklarowa∏ wsparcie Urz´du w godnym upami´tnieniu
polskich ofiar.
JB
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w sprawie mianowaƒ na stopnie oficerskie weteranów walk
o niepodleg∏oÊç Polski w zwiàzku z uchwa∏à podj´tà 4 grudnia br.
na posiedzeniu Rady Kombatanckiej przy kierowniku Urz´du
do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych
Mianowania na stopnie oficerskie weteranów walk o niepodleg∏oÊç Polski dokonywane sà na podstawie dwóch ustaw.
Pierwsza z nich to ustawa z dnia 24 lipca 1999 r. o szczególnych zasadach, warunkach i trybie mianowania na wy˝sze
stopnie wojskowe ˝o∏nierzy uczestniczàcych w walkach o wolnoÊç i niepodleg∏oÊç
Polski podczas II wojny Êwiatowej i w okresie powojennym (Dz.U. nr 72 z dnia
31 sierpnia 1999 r., poz. 804).
Ustawa ta zosta∏a uchwalona przez
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej z okazji
60. rocznicy wybuchu II wojny Êwiatowej
„w celu szczególnego wyró˝nienia obroƒców Ojczyzny i zadoÊçuczynienia za wieloletnie przemilczanie ich zas∏ug, za doznane w okresie powojennym represje
i przeÊladowania oraz za cierpienia zwiàzane z przymusowym oddaleniem od Ojczyzny”.
Zgodnie z art. 2 ust. 1 tej ustawy mogà byç mianowani na pierwszy stopieƒ
oficerski podporucznika ci weterani walk
o niepodleg∏oÊç Polski, którzy dotychczas
majà stopnie chorà˝ych, podoficerów
i szeregowych. Ci, którzy przed wejÊciem
w ˝ycie tej ustawy ju˝ posiadali stopieƒ
oficerski, mogà byç mianowani na kolejny
stopieƒ oficerski, np. ze stopnia podporucznika na stopieƒ porucznika. Oficerowie z kampanii wrzeÊniowej 1939 r., Polskich Si∏ Zbrojnych na Zachodzie oraz
z konspiracji niepodleg∏oÊciowej, którzy
w okresie powojennym nie byli mianowani na wy˝sze stopnie wojskowe, mogà byç
mianowani o dwa stopnie, np. ze stopnia
podporucznika na stopieƒ kapitana.
Zgodnie z art. 2 ust. 2 tej ustawy mianowaniu na jej podstawie nie podlegajà
ci weterani walk o niepodleg∏oÊç Polski,
którzy w okresie powojennym byli ju˝ co
najmniej dwukrotnie mianowani na stopnie oficerskie „za dokonane czyny Êwiadczàce o szczególnym m´stwie lub za wyjàtkowe zas∏ugi” oraz ci, którzy zostali
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pozbawieni uprawnieƒ kombatanckich.
Druga z dwóch ustaw, na podstawie
których mogà byç dokonywane mianowania weteranów walk o niepodleg∏oÊç
Polski, to wielokrotnie nowelizowana
ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiàzku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2004 r. nr 241,
poz. 2416 z póên. zm.).
Zgodnie z art. 76, ust. 8, pkt. 1 tej ustawy prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
oraz minister obrony narodowej „mogà
mianowaç na wy˝szy stopieƒ wojskowy
osoby, które z racji ukoƒczonego wieku
lub stanu zdrowia nie podlegajà obowiàzkowi s∏u˝by wojskowej, je˝eli mianowanie to jest uznaniem ich zas∏ug w walkach o niepodleg∏oÊç paƒstwa”. Mianowania na stopnie wojskowe z tego tytu∏u
mogà byç dokonywane wielokrotnie, co
potwierdza tak˝e art. 76, ust. 8a tej ustawy.
Nale˝y z ca∏à mocà podkreÊliç, ˝e ˝adna z tych ustaw nie daje podstaw do mianowania na wy˝sze stopnie wojskowe
z tytu∏u pe∏nionych funkcji w stowarzyszeniach kombatanckich, ani te˝ z tytu∏u
obecnej dzia∏alnoÊci w tych stowarzyszeniach.
Wymienione akty prawne stwarzajà
mo˝liwoÊç w∏aÊciwego, zgodnego z zas∏ugami, uhonorowania nominacjami na
stopnie oficerskie wielu weteranów walk
o niepodleg∏oÊç Polski, którzy przez ca∏e
dziesi´ciolecia, a szczególnie w okresie
PRL byli pomijani.
Wskutek tego bardzo wielu wybitnie zas∏u˝onych dla niepodleg∏oÊci Polski weteranów z Armii Krajowej, Narodowych Si∏
Zbrojnych, Narodowej Organizacji Wojskowej, Narodowego Zjednoczenia Wojskowego, Zrzeszenia „WolnoÊç i Niezawis∏oÊç”, Batalionów Ch∏opskich, Konspiracyjnego Wojska Polskiego i innych polskich wojskowych formacji niepodleg∏oÊciowych ma ni˝sze stopnie wojskowe ni˝
ich przeÊladowcy wywodzàcy si´ z szere-

gów Gwardii Ludowej – Armii Ludowej,
partyzantki sowieckiej, Urz´du Bezpieczeƒstwa, Milicji Obywatelskiej, Korpusu
Bezpieczeƒstwa Wewnetrznego oraz jednostek Ludowego Wojska Polskiego, które od 1944 r. uczestniczy∏y w zwalczaniu
podziemia niepodleg∏oÊciowego.
Z powodu mianowaƒ z ró˝nych tytu∏ów dokonywanych w PRL jest tak˝e wiele przypadków, ˝e szeregowi, m∏odociani
uczestnicy konspiracji niepodleg∏oÊciowej z okresu okupacji niemieckiej majà
obecnie wy˝sze stopnie oficerskie ni˝ ich
ówczeÊni prze∏o˝eni – komendanci obwodów, oficerowie sztabów inspektoratów i obwodów, komendanci placówek,
dowódcy oddzia∏ów partyzanckich, dowódcy kompanii i plutonów, dowódcy
dru˝yn i patroli dywersyjnych. Gdy wielu
by∏o awansowanych w PRL z powodu
s∏u˝by w LWP, dzia∏alnoÊci w ZBoWiD
i innych strukturach paƒstwa komunistycznego, oni siedzieli w katowniach komunistycznych z wyrokami Êmierci, do˝ywocia, 15. lub 10. lat wi´zienia, póêniej
–
szykanowani
przez
S∏u˝b´
Bezpieczeƒstwa i inne instytucje re˝imu
komunistycznego – ukrywali konspiracyjnà przesz∏oÊç, a poza tym bardzo cz´sto
po prostu nie chcieli ˝adnych uhonorowaƒ od w∏adz komunistycznych i postkomunistycznych. Dotyczy to tak˝e wielu
weteranów Polskich Si∏ Zbrojnych na
Zachodzie, a szczególnie tych, którzy po
1945 r. pozostali na Uchodêstwie.
Wymienione akty prawne, a szczególnie art. 76, ust. 8, pkt. 1 ustawy o powszechnym obowiàzku obrony RP stwarzajà mo˝liwoÊç chocia˝ cz´Êciowego naprawienia
tej
niesprawiedliwoÊci
i UdSKiOR konsekwentnie to czyni.
p∏k dr Miros∏aw Sulej
wicedyrektor Departamentu Wojskowego,
naczelnik Wydzia∏u Odznaczeƒ i Mianowaƒ
tego Departamentu
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70–lecie szpitala
przy ˚eromskiego w ¸odzi

UroczystoÊci poprzedzi∏a konferencja
naukowa „Choroby cywilizacyjne XXI
wieku”. Na dziedziƒcu szpitala goÊci
przywita∏ dyrektor Leszek Markuszewski, który podkreÊli∏ znaczenie wysi∏ku
kilku pokoleƒ pracowników szpitala,
którzy tworzyli jego histori´: „Przez te
wszystkie lata, od chwili powstania,
nasz Szpital wypromowa∏ najlepszych
lekarzy, tu rodzi∏y si´ talenty, tu wszystkie swoje zdolnoÊci przekazywali m∏odszym kolegom ci najlepsi. Dzisiaj spotykamy si´ tutaj, by uczciç 70–lecie Szpitala, ale nie murów, budynków, fasady.
Te 70 minionych lat, to ca∏e pokolenia
ludzi, którzy z tymi murami wiàzali swoje losy. Te obchody, to uroczystoÊç ku
czci naszych patronów, naszych nauczycieli, opiekunów. To tak˝e uroczystoÊç
nas wszystkich – t´ instytucj´ tworzà ludzie – to nasze Êwi´to (...) ”
Nast´pnie na Êcianie g∏ównego budynku szpitala ods∏oni´to tablic´ pamiàtkowà poÊwi´conà polskim weteranom – pracownikom wojskowej s∏u˝by
zdrowia.

Osobom zas∏u˝onym dla szpitala wr´czono odznaczenia
paƒstwowe i medale. Kierownik UdSKiOR Janusz Krupski
odznaczy∏ Medalem „Pro Memoria” Centralny Szpital Weteranów w ¸odzi oraz jego zas∏u˝onych pracowników.
W uroczystoÊciach uczestniczyli m.in.: abp W∏adys∏aw Zió∏ek, metropolita ∏ódzki, Janusz Kierownik UdSKiOR Janusz Krupski odznacza Jolant´
Krupski, kierownik UdSKiOR, Pokoc´
W∏odzimierz Fisiak, marsza∏ek woje- Romuald Spychalski, Barbara Panekwództwa ∏ódzkiego, Halina Rosiak, wi- –Pi´tkowska, Danuta Dudziƒska–Wiceprezydent ¸odzi, prof. Andrzej Le- eczorek, którym akompaniowa∏a Bogda
wiƒski, rektor Uniwersytetu Medyczne- Duliƒska. Dyrektor Leszek Markugo w ¸odzi, gen. bryg. dr Andrzej Wi- szewski przedstawi∏ histori´ i bie˝àce
Êniewski, szef Inspektoratu Wojskowej sprawy szpitala. Odczytano tak˝e nadeS∏u˝by Zdrowia, Czes∏aw Cywiƒski, pre- s∏ane z ca∏ej Polski listy gratulacyjne. T´
zes Âwiatowego Zwiàzku ˚o∏nierzy Ar- cz´Êç uroczystoÊci uwieƒczy∏ koncert
mii Krajowej, p∏k Franciszek Matysik, Micha∏a Urbaniaka i jego goÊci – Anprezes Wojewódzkiej Rady Kombatan- drzeja Dàbrowskiego i Wojciecha Katów i Osób Represjonowanych oraz par- rolaka oraz Miki Urbaniak.
lamentarzyÊci ziemi ∏ódzkiej, dyrektorzy
9 listopada br. zakoƒczono – prezenzaprzyjaênionych szpitali, szefowie kli- tacjà dokonaƒ poszczególnych klinik,
nik, przedstawiciele organizacji komba- po∏àczonà z wr´czeniem medali okotanckich, a tak˝e liczne grono by∏ych licznoÊciowych przez dyrektora Markui obecnych pracowników szpitala.
szewskiego najbardziej zas∏u˝onym praPo przemarszu kompani honorowej cownikom placówki – jubileusz 70–lecia
i orkiestry d´tej z Kleszczowa uczestni- szpitala.
Janusz CieÊlak
cy jubileuszu udali si´ do siedziby Mupe∏nomocnik dyrektora ds. rozwoju
zeum Historii Miasta ¸odzi. Tam wystàCentralnego Szpitala Weteranów
pili soliÊci Teatru Wielkiego w ¸odzi:
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WYDAWCA: Urzàd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych
ul. Wspólna 2/4, 00–926 Warszawa. Centrala – tel.: (0-22) 661 81 11, punkt informacyjny – tel. (0-22) 661 81 29, (0-22) 661 87 40. Strona internetowa: http://www.udskior.gov.pl.
SK¸AD: Rafa∏ Kazanecki, DRUK: Zak∏ady Graficzne “Taurus”. Nak∏ad 4200 egz. (24 strony + 8 stron wk∏adki)
W 2008 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. Wp∏at na prenumerat´ nale˝y dokonywaç na konto Urz´du ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych, ul. Wspólna 2/4, 00–926 Warszawa – NBP, Oddzia∏ Okr´gowy Warszawa, nr:
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 tekstu i zdj´cia oraz
zawieraç jego prywatny adresy, oraz telefon kontaktowy. W miar´ moêliwoÊci prosimy o dostarczanie tekstów i materia∏ów graficznych (zdj´cia o rozdzielczoÊci 300 dpi) w wersji
elektronicznej (na CD, dyskietce i pocztà elektronicznà). Artyku∏ów nie zamówionych redakcja nie zwraca. Rubryka Poszukujemy jest bezp∏atna.
Zdj´cia na ok∏adce: Gen. W∏adys∏aw Anders (fot. arch.), Kompania Reprezentacyjna Wojska Polskiego (fot. Szymon ˚yto), Grób Nieznanego ˚o∏nierza w Warszawie (fot. Szymon ˚yto), Sk∏adanie wieƒca przez kierownika UdSKiOR Janusz Krupskiego pod pomnikiem Podziemnego Paƒstwa Polskiego i Armii Krajowej (fot. Szymon ˚yto), Bitwa pod Monte Cassino (fot. arch.), Pomnik na cmentarzu wojskowym na warszawskich Powàzkach poÊwi´cony Pomordowanym w Hitlerowskich Obozach Koncentracyjnych (fot. Szymon ˚yto), Czo∏g przed Muzeum Wojny w Narwiku (fot. Szymon ˚yto),
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Fot. Centralny Szpital Weteranów

Fot. Centralny Szpital Weteranów

Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 2 im. Wojskowej Akademii Medycznej – Centralnego Szpitala Weteranów w ¸odzi 8 listopada br.
obchodzi∏ swoje 70–lecie. Kierownik Urz´du d Spraw Kombatantów
i Osób Represjonowanych Janusz Krupski odznaczy∏ t´ placówk´
oraz jej zas∏u˝onych pracowników Medalem „Pro Memoria”.

Pomnik Polek

Przy wigilijnym stole w parafii koÊcio∏a Êw. Anny
w Warszawie na spotkaniu op∏atkowym Komitetu
Katyƒskiego tym razem zabraknie ks. Wac∏awa Kar∏owicza. Odszed∏ 8 grudnia br. do Domu Pana.

W Parku WolnoÊci przy Muzeum Powstania
Warszawskiego 23 listopada br. ods∏oni´to i poÊwi´cono pomnik upami´tniajàcy tysiàce Polek,
które w czasie II wojny Êwiatowej w walce o wolnoÊç i niepodleg∏oÊç Ojczyzny odda∏y ˝ycie.
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Dla gen. bryg. El˝biety Zawadzkiej „Zo”, „cichociemnej”,
niezwykle istotne by∏o zapisanie w historii wk∏adu kobiet
w dzia∏ania wojenne – poÊwi´cenia kurierek przenoszàcych
Fot. Julia Sielicka/MPW

Bohaterskiego kapelana Armii Krajowej pami´tajà najstarsi uczestnicy tych spotkaƒ, które rozpocz´∏y si´ w latach
70. Obok ksi´dza zasiadali Andrzej Szczepkowski, Jerzy Zelnik, Ryszard Bacciarelli, hr. prof. Stanis∏aw Lis–Koz∏owski,
Leon Sapieha,
Teresa Sahakian, szef sztabu gen. Aleksandra Krzy˝anowskiego–Wilka – cichociemny
mjr
Teodor Cetys,
szablista
Op∏atek w Komitecie Katyƒskim w 1985 r. Od lewej siedzà: prof. Andrzej Szczepkowski, Stefan wszechczasów
Jerzy Paw∏owMelak, ks. Wac∏aw Kar∏owicz
ski, ks. Jan Zieja, prof. Mieczys∏aw Nieduszyƒski, bp W∏adys∏aw Mizio∏ek i Zbigniew Kraszewski, bohaterskie ∏àczniczki Armii Krajowej: Irena Makowska, Krystyna Dàbrowska
i Irena Murawiƒska, prof. Jerzy ¸ojek.
Szczególnie w mroczne grudniowe dni stanu wojennego
obecnoÊç ksi´dza dodawa∏a otuchy.
W modlitwie wigilijnej zaÊ przypomina∏ zg∏adzonych jeƒców
Kozielska, Ostaszkowa, Starobielska, wraca∏ pami´cià do dramatycznych dni Powstania Warszawskiego, modli∏ si´ o wolnoÊç
dla internowanych i uwi´zionych, przywo∏ywa∏ zastrzelonych
stoczniowców Gdyni, Gdaƒska, Szczecina i Elblàga. Nie zapomina∏ tak˝e o poleg∏ych górnikach kopalni,, Wujek” i skrytobójczo zamordowanych dzia∏aczach niepodleg∏oÊciowych.
Pierwszy intonowa∏ kol´dy, a póêniej z ka˝dym z nas ∏ama∏
si´ op∏atkiem ˝yczàc Bo˝ego wsparcia w ˝yciu codziennym.
Spotkania wigilijne by∏y okazjà do wyra˝enia radoÊci z narodzin Jezusa, ale tak˝e refleksji i wspomnieƒ tak bardzo
w tamtym czasie potrzebnych. Ks. Kar∏owicz wielokrotnie
przypomina∏ strof´ poety Jerzego Narbutta:
By∏a Polska zwyci´skich sztandarów,
Polska dobrowolnego ∏adu narodów i paƒstw
Polska dàb, co przygarnia ptaki z ró˝nych gniazd. (...)
Uczy∏ nas solidarnoÊci z potrzebujàcymi, zrywa∏ i kruszy∏
kr´pujàce nas wi´zy egoizmu, dodawa∏ odwagi. Wiara i poczucie godnoÊci w s∏owach ksi´dza stawa∏y si´ sprawà podstawowà. W chwilach naszych zwàtpieƒ poucza∏ i przypomina∏a, ˝e zbyt wysoka by∏a cena odkupienia, byÊmy mogli zostaç niewolnikami ludzi.
Te wigilijne spotkania – przez nas wyczekiwane – sta∏y si´
tradycjà i choç Ksiàdz odszed∏ do Domu Pana, pozostawi∏
nam wspania∏y i zobowiàzujàcy testament bycia solidarnymi
i wiernymi Bogu i Polsce.
Stefan Melak

Fot. Julia Sielicka/Muzeum Powstania Warszawskiego

Fot. Arkadiusz Melak

Kapelan wolnoÊci

Irena Makowska
i Dorota Zawadzka – Wakarecy

meldunki i sanitariuszek ratujàcych rannych oraz tych,
które nieugi´te w obliczu
tortur gin´∏y w hitlerowskich
wi´zieniach.
Podczas uroczystoÊci przes∏anie gen. Zawadzkiej odczyta∏a jej bratanica Dorota
Zawacka–Wakarecy, prezezs
Pomnik w Parku WolnoÊci
Fundacji „Archiwum i Muzeum Pomorskie Armii Krajowej oraz Wojskowej S∏u˝by Polek”.
Aktorka Maria Pakulnis przypomnia∏a bohaterskie Polki,
poczàwszy od kasztelanowej Doroty Chrzanowskiej, która
poderwa∏a do obrony przed Turkami za∏og´ obl´˝onej twierdzy w Trembowli w 1675 r. Chórek harcerek zanuci∏ piosenki z pola walki.
Ods∏oni´cia obelisku dokona∏y Dorota Zawadzka–Wakarecy – w imieniu gen. Zawadzkiej oraz Irena Makowska. Pomnik poÊwi´ci∏ kanclerz Ordynariatu Polowego WP ks. komandor Lech Szot. Pod granitowà tablicà z∏o˝ono wieƒce.
Fundatorka obelisku El˝bieta Zawadzka jest za∏o˝ycielkà
i honorowà przewodniczàcà Rady Fundacji „Archiwum i Muzeum Pomorskie AK oraz WSP” w Toruniu. W 2006 r. zosta∏a
uhonorowana nadaniem stopnia genera∏a brygady Wojska
Polskiego. Jest profesorem Uniwersytetu im. Miko∏aja Kopernika w Toruniu.
Pomnik zaprojektowa∏a prof. Marzanna Wróblewska. Organizacjà przedsi´wzi´cia zaj´∏a si´ zaÊ Irena Makowska
„Emilia Ska∏a”, ˝o∏nierz Plutonu Wartowniczego Armii Krajowej w Powstaniu Warszawskim pod komendà mjr. Boles∏awa Kontryma „˚mudzina”.
UroczystoÊç zgromadzi∏a bohaterskie Polki walczàce w II
wojnie Êwiatowej i ich kolegów z pola walki oraz m∏odzie˝
szkolnà. Obecny by∏ tak˝e kierownik Urz´du do Spraw
Kombatantów i Osób Represjonowanych Janusz Krupski.
MM
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Fot. Szymon ˚yto

Fot. Szymon ˚yto
Profesor Maria Straszewska otrzyma∏a Medal Kustosza Tradycji, Chwa∏y i S∏awy Or´˝a Polskiego

Kombatanci ÂZ˚AK podczas ∏amania si´
op∏atkiem

Op∏atek u akowców
Âwiatowy Zwiàzek ˚o∏nierzy Armii Krajowej zorganizowa∏ spotkanie op∏atkowe w siedzibie
Muzeum Powstania Warszawskiego 11 grudnia br.
dacji Polsko-Niemieckie Pojednanie,
Wojciech Bartelski, burmistrz ÂródmieÊcia i Jan O∏dakowski, dyrektor Muzeum.
Przy tej okazji Medal „Pro Memoria”
z ràk Jana Stanis∏awa Ciechanowskiego
otrzyma∏ p∏k Stra˝y Granicznej Wies∏aw
Âwi´tos∏awski.
Medalem i Odznakà Honorowà Kustosza Tradycji, Chwa∏y i S∏awy Or´˝a
Polskiego wyró˝niono natomiast redakcj´ Biuletynu Informacyjnego Armii

Krajowej. Medal wr´czono prof. Marii
Straszewskiej, która w okresie II wojny
Êwiatowej pe∏ni∏a funkcj´ redaktora naczelnego tego pisma. Odznaczenia dokona∏ dyrektor Departamentu Wychowania i Promocji ObronnoÊci Ministerstwa
Obrony Narodowej p∏k Marek Paterek.
Bo˝onarodzeniowe spotkanie umili∏
kol´dami tercet muzyczny oraz zespó∏
˝o∏nierzy zawodowych.
Sz. ˚.

˚o∏nierze grali pieÊni bo˝onarodzeniowe

Fot. Szymon ˚yto

Fot. Szymon ˚yto

W spotkaniu uczestniczyli m.in. Jan
Stanis∏aw Ciechanowski, zast´pca kierownika Urz´du do Spraw Kombatantów
i Osób Represjonowanych oraz p∏k Miros∏aw Sulej, wicedyrektor Departamentu
Wojskowego UdSKiOR i naczelnik Wydzia∏u Odznaczeƒ i Mianowaƒ tego Departamentu, Emilia B∏aszczak, dyrektor
Biura Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej, Mariusz Muszyƒski, prezes Fun-

Przed spotkaniem op∏atkowym Zarzàd G∏ówny ÂZ˚AK przedstawi∏ sprawozdanie z dzia∏alnoÊci w mijajàcym roku

