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Wielkanoc

Rozwa˝ania wielkanocne
Dlaczego szukacie ˝yjàcego wÊród umar∏ych?
Nie ma Go tutaj; zmartwychwsta∏
¸k 24, 5–6

Drodzy Weterani i Kombatanci,

Fot. Krzysztof St´pkowski

Zbli˝amy si´ do prze˝ywania najwa˝- Êcià za ka˝dego cz∏owieka wzywa nas do rodzonà wartoÊç ludzkiego ˝ycia i upominiejszej tajemnicy wiary chrzeÊcijaƒskiej. nawrócenia. Nawrócenie zaÊ jest zwróce- na∏ si´ o nià, a m´stwem i wiernoÊcià
Przez zmartwychwstanie Chrystusa, zwy- niem umys∏u i serca ku Jego nauce za- w cierpieniu i Êmierci nie pozwoli∏ sobie
ci´stwo okaza∏a Jego prawica i Êwi´te ra- wartej w Ewangelii, a powrót do Jezusa odebraç wartoÊci nadanych ka˝demu
mi´ Jego. Z∏o zosta∏o pokonane przez Chrystusa jest poczàtkiem bycia Jego cz∏owiekowi przez Boga–Ojca. Chrystus
dobro, ciemnoÊç przez jasnoÊç; mi∏oÊç, uczniem. ChrzeÊcijanin to cz∏owiek zmartwychwstajàc odda∏ cz∏owiekowi jego
która jest mocniejsza ni˝ Êmierç, zajaÊnia- zwrócony ca∏ym sobà do swego Mistrza godnoÊç i przywróci∏ nale˝nà wartoÊç
∏a blaskiem zwyci´stwa w poranek wielka- i Nauczyciela, którym jest Jezus z Naza- ludzkiemu ˝yciu. Z nieukrywanym zdunocny. RadoÊç Zmartwychwstania Paƒ- retu. T´ oczywistà prawd´ nale˝y nie- mieniem stwierdzamy, ˝e mimo powtórskiego nape∏ni∏a serca wszystkich wierzà- ustannie sobie przypominaç, aby nie ule- nego obdarowania przez Boga rodzaju
cych w Chrystusa. Ta najwi´ksza tajemni- gaç intensywnemu procesowi dechrystia- ludzkiego godnoÊcià i przywrócenia w∏aca chrzeÊcijaƒskiej wiary
Êciwej, bezcennej wartonape∏nia nas radoÊcià
Êci ludzkiego ˝ycia, nie
i nadziejà, a zarazem jest
ustaje proces dezorganiwielkim dowodem mi∏ozacji i deprawacji cz∏owieÊci Boga do cz∏owieka.
ka oraz dewaluacji ludzJako przejaw wielkiej
kiej egzystencji. Ma to
i odpowiedzialnej za
miejsce nie tylko w rejocz∏owieka mi∏oÊci Boga
nach dotkni´tych wojnanale˝y rozumieç s∏owa
mi, o których g∏oÊno
modlitwy wypowiedziaw Êrodkach spo∏ecznego
ne przez Chrystusa
przekazu. Dzi´ki dzienniz wysokoÊci krzy˝a „Ojkarskim relacjom wszyscy
cze przebacz im, bo nie
stajemy si´ poÊrednimi
wiedzà, co czynià”. Stàd
Êwiadkami tych dramap∏ynie dla nas pewnoÊç,
tycznych i Êmierciono˝e Chrystusowe ZmarÊnych wydarzeƒ.
twychwstanie jest funW tym Êwiadectwie
damentalnym i konieczo Zmartwychwstaniu
nym elementem w obChrystusa i Jego mi∏oÊci
darowaniu cz∏owieka
uczestniczà równie˝ polpe∏nià owoców mi∏oscy ˝o∏nierze. Z najwy˝sierdzia Bo˝ego.
szà czcià i szacunkiem
Syn Bo˝y, który sta∏ si´
biegniemy myÊlà do tych
cz∏owiekiem,
wszed∏
naszych Braci, którzy
w Êrodek ludzkiej egzy„krwi w∏asnej” i ˝ycia nie
stencji. Jezus Chrystus Tegoroczny wystrój Grobu Paƒskiego w warszawskiej Katedrze Polowej Wojska Pol- szcz´dzili i nie szcz´dzà
sta∏ si´ uczestnikiem skiego nawiàzywa∏ do Zbrodni Katyƒskiej.
broniàc ludzi przed takà
ludzkiego ˝ycia, a nie jego obserwato- nizacji naszej codziennoÊci – osobistej formà ˝ycia, która pozbawia∏aby ich
rem. On dzieli z nami wszelkie radoÊci, i spo∏ecznej, s∏u˝bowej i zawodowej.
podstawowej godnoÊci i nadziei w ZmarÂwi´ta Paschalne zwracajà równie˝ na- twychwstanie.
troski i niepokoje. Z mi∏oÊci do ka˝dego
z nas ofiarowa∏ siebie, abyÊmy mogli staç szà uwag´ na Krzy˝, na którym zawis∏o
Nasi m∏odzi ˝o∏nierze w s∏u˝bie dla
Zbawienie
Êwiata.
Zbawiç
Êwiat
to
znaczy
si´ wspólnotà dzieci Bo˝ych. Ewangelia
Ojczyzny i KoÊcio∏a kierujà si´ wzorcaJezusa Chrystusa to nie garÊç suchych in- pojednaç cz∏owieka z Bogiem. Ale zbawiç mi, które pozostawili im ich przodkoformacji o Bogu i cz∏owieku. Ewangelia Êwiat, znaczy te˝ oddaç cz∏owiekowi war- wie. Dzi´ki Wam, drodzy Kombatanci
to S∏owo, które daje cz∏owiekowi udzia∏ toÊç i godnoÊç danà mu przez Boga.
i Weterani, majà oni niezniszczalny
Jezus Chrystus swojà obecnoÊcià i na- przyk∏ad „prawdziwych ˝o∏nierzy Chryw wiecznym ˝yciu Boga. Jezus wiedziony
mi∏oÊcià do cz∏owieka i odpowiedzialno- ukà przypomina∏ przyrodzonà i nadprzy- stusa”, którzy w obronie wiary i Ojczy-
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zny nigdy si∏ i krwi nie szcz´dziliÊcie.
Wasza postawa zawsze by∏a godna miana uczniów Chrystusa, bo nigdy nie
straciliÊcie wiary, ˝e sà wartoÊci, za które warto poÊwi´ciç wszystko. M∏odym
pokoleniom dajecie Êwiadectwo, ˝e ˝o∏nierz nie umiera, ale oddaje ˝ycie.
Przez mi∏oÊç do Chrystusa uczestniczycie w Jego cierpieniach, ale tak˝e g∏´boko wierzycie, ˝e b´dziecie uczestniczyç równie˝ w Jego zmartwychwstaniu.
Taka postawa zas∏uguje na naÊladowanie i najwy˝sze uznanie.
Równie˝ nasi ˝o∏nierze obecni w Iraku, Afganistanie, Syrii, Libanie, Koso-

wie, BoÊni i Hercegowinie, oraz w kwaterze g∏ównej Paktu Pó∏nocnoatlantyckiego, jak równie˝ ci, którzy pe∏nià s∏u˝b´ w ró˝nych garnizonach naszego kraju
– tak jak niegdyÊ Wy, drodzy Kombatanci i Weterani – niczym aposto∏owie po
wniebowstàpieniu Chrystusa, obecni sà
w ró˝nych rejonach Êwiata i naszego kraju, aby równie˝ tam Êwiadczyç, ˝e Chrystus prawdziwie zmartwychwsta∏. Biorà
na siebie ci´˝ar wszystkich potrzeb materialnych i duchowych ludzi, którzy ˝yjà
w tych rejonach Êwiata, gdzie pragnienie
pokoju jest wi´ksze ni˝ g∏ód chleba,
Êwiadczàc równie˝ o Jego mi∏oÊci.

Obchodzàc Pamiàtk´ paschalnych wydarzeƒ, przesy∏am wszystkim Weteranom,
Kombatantom i ich Rodzinom ˝yczenia radosnego prze˝ywania Âwiàt naszego odkupienia. Niech ciep∏o tych dni rozpali Wasze
serca goràcà mi∏oÊcià Boga i bliêniego.
Niech Bóg, który „tak nas umi∏owa∏, ˝e Syna swego Jednorodzonego da∏”, wspiera
Wasze kombatanckie trudy i znoje w pe∏nieniu s∏u˝by dla naszej Ojczyzny, niech obdarowuje Was zdrowiem i pomyÊlnoÊcià.
Chrystus prawdziwie zmartwychwsta∏, Alleluja.
bp polowy WP
gen. dyw. Tadeusz P∏oski

El˝bieta Berus

Wielkanocne groby
Zapoczàtkowane w okupowanej Ojczyênie w 1940 r prezentacje patriotycznych scenografii Grobów Paƒskich w warszawskim koÊciele akademickim Êw. Anny kultywowano a˝ do 1998 r. Ich autorem by∏ Stanis∏aw „Miedza” Tomaszewski. Wiele innych Êwiàtyƒ przej´∏o póêniej koncepcj´ po∏àczenia scenografii koÊcielnej z wàtkiem patriotycznym.
Ju˝ w pierwszym roku okupacji
w Polsce Niemcy zakazali wszelkich pochodów i procesji koÊcielnych, nawet w obr´bie cmentarzy.
Zakaz obejmowa∏ tak˝e odprawianie nabo˝eƒstw z okazji uroczystoÊci paƒstwowych i wykonywania
pieÊni o charakterze patriotycznym m.in. „Bo˝e coÊ Polsk´”.
W 1941 r. nakazano usuni´cie
z koÊcio∏ów tablic i p∏askorzeêb
upami´tniajàcych wydarzenia z historii Polski i zas∏u˝onych Polaków. Konfiskacie ulega∏y dzwony
koÊcielne i szaty liturgiczne. Zabytki sztuki koÊcielnej rabowano
i niszczono.

Rys. Stanis∏aw Tomaszewski „Miedza”

czaj t∏umnego odwiedzania przez
warszawiaków podczas Âwiàt
Wielkanocnych Grobu Paƒskiego,
by przekazaç spo∏eczeƒstwu stolicy pokrzepiajàcy sygna∏ o istnieniu
i dzia∏alnoÊci organizacji konspiracyjnej. Na miejsce prezentacji wybrano koÊció∏ akademicki Êw. Anny na Krakowskim PrzedmieÊciu
w Warszawie.
Od 1940 r. w ka˝dy wieczór
poprzedzajàcy Wielki Piàtek budowano scenografie, które
w przenoÊni plastycznej ukazywa∏y najwa˝niejsze wydarzenia
spo∏eczne i polityczne z minionych dwunastu miesi´cy. Jedynym autorem projektu grobów
Z inicjatywy Polskiego
by∏ Stanis∏aw Tomaszewski
Paƒstwa Podziemnego
„Miedza”1.
W odpowiedzi na dzia∏ania okuPrezentacje patriotycznych
panta da∏a o sobie znaç religijnoÊç
scenografii – z roku na rok boWydarzenia historyczne i osobiste prze˝ycia Stanis∏awa Tomaspleciona z patriotyzmem i wywo∏y- szewskiego „Miedzy” stanowi∏y inspiracj´ dla oprawy plastycznej gatszych w treÊci i ciekawszych
wa∏a wÊród Polaków niespotykane grobów wielkanocnych
pod wzgl´dem wizualnym – kuldotàd zjawisko spo∏ecznej aktywnoÊci. potrzeby kultywowania tradycji religij- tywowano a˝ do 1998 r.
W tej atmosferze, z jednej strony narasta- nych, w∏adze Polskiego Paƒstwa PodW okresie okupacji groby wielkanocne
jàcego terroru, z drugiej zaÊ ze spo∏ecznej ziemnego postanowi∏y wykorzystaç zwy- Êciàga∏y do koÊcio∏a Êw. Anny t∏umy

1 Dzia∏acz konspiracyjny odznaczony Bràzowym Krzy˝em Zas∏ugi z Mieczami przez dowódc´ Armii Krajowej gen. Tadeusza Bora–Komorowskiego, redaktor pierwszego wydawnictwa podziemnego Agencji Radiowej, naczelny plastyk Biura Informacji i Propagandy KomendyG∏ównej ZWZ–AK i Delegatury Rzàdu na Kraj, wi´zieƒ Pawiaka i uczestnik Powstania Warszawskiego. Zmar∏ w 2000 r. w Warszawie (przypis autorki).
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warszawiaków. Symbolika grobów by∏a
ÊciÊle zwiàzana z aktualnà sytuacjà kraju, wzrusza∏a i budzi∏a refleksj´, krzepi∏a serca, stajàc si´ niemà manifestacjà
patriotycznà i religijnà.

W 1945 r. „Miedza” trafi∏ bowiem do
wi´zienia, by∏ wielokrotnie przes∏uchiwany i torturowany. MyÊla∏ nawet o tym,
by uciec z Polski razem z przywódcà Polskiego Stronnictwa Ludowego Stanis∏aPo wojnie
wem Miko∏ajczykiem. Próbowa∏ stwo¸apanka i aresztowanie
Po wojnie grób odwiedzali mieszkaƒ- rzyç partyzantk´ na Podhalu. Stanis∏aw
ks. Edwarda Detkensa
cy stolicy, którzy pami´tali narodziny Tomaszewski pozosta∏ jednak w kraju.
Pierwszy grób nawiàzywa∏
Pracowa∏ jako wyk∏adowca
do tragedii obl´˝onej stolicy.
w warszawskiej Akademii
Ukazywa∏ spalone domy
Sztuk Pi´knych, skàd musia∏
i uliczne mogi∏y, nad którymi
odejÊç, poniewa˝ odmówi∏
autor umieÊci∏ krzy˝ ze zw´zdania egzaminu z marksiglonych krokwi. Po ods∏oni´zmu–leninizmu.
ciu grobu w Wielki Piàtek
Kolejne patriotyczne sce1940 r. Niemcy urzàdzili ∏anografie powstawa∏y w latach
pank´ na stojàcych pod Êwià1980–1998. Zwraca∏y uwag´
tynià warszawiaków, a nana najistotniejsze momenty
st´pnie aresztowali ks. rektow naszej historii, które mia∏y
ra Edwarda Detkensa2, który
niebagatelny wp∏yw na
po wielu miesiàcach wi´ziewspó∏czesne ˝ycie kraju. Za
nia zosta∏ zes∏any do obozu
pomocà przenoÊni plastyczkoncentracyjnego w Sanej i symboliki odwo∏ywa∏y
chsenhausen, a nast´pnie do
si´ do ludzkich sumieƒ, paKL Dachau, gdzie zginà∏
triotyzmu, uczy∏y dystansu do
Êmiercià m´czeƒskà. Jego
wartoÊci promowanych przez
nast´pca ks. Zygmunt Kotzw. kultur´ masowà, ukazyzubski, pomimo gro˝àcego
wa∏y zagro˝enia, na jakie namu niebezpieczeƒstwa, podra˝eni sà szczególnie m∏odzi,
trzyma∏ tradycj´.
nieukszta∏towani jeszcze luPrzez ca∏à okupacj´ z au- Pierwszy okupacyjny grób w KoÊciele Êw. Anny nawiàzywa∏ do tragedii ob- dzie. Z czasem patriotyczne
torem projektu Grobu Paƒ- l´˝onej stolicy, Warszawa 1940 r.
groby zacz´∏y powstawaç,
skiego wspó∏pracowali artyÊci malarze: tradycji. Dojrza∏o te˝ pokolenie entu- tak˝e w innych Êwiàtyniach.
Jerzy Baurski i Edmund Burke, archi- zjastów, a wiele Êwiàtyƒ przej´∏o konW kwietniu 2009 r. w Muzeum Histotekt Beata Tryliƒska i rzeêbiarz Józef cepcj´ po∏àczenia scenografii koÊcielnej rycznym m.st. Warszawy odb´dzie si´
z wàtkiem patriotycznym.
Trenarowski.
prezentacja wystawy poÊwi´conej paW 1946 r. patriotyczna scenografia triotycznym scenografiom wielkanocW 1942 r. prawie ca∏a Europa znalaz∏a si´ po niemieckà okupacjà. W Pol- przedstawiajàca surowy krzy˝ na tle nym w koÊciele akademickim Êw. Anny
sce panowa∏ niewyobra˝alny terror. muru, a pod nim sierp i m∏ot – prze- w Warszawie latach 1940–1998, pod paW tym czasie, gdy ∏atwo by∏o ulec zwàt- trwa∏a tylko dwie godziny. W koÊciele tronatem prezydenta Rzeczypospolitej
pieniu, w scenografii patriotycznej po- zjawili si´ funkcjonariusze Urz´du Bez- Polskiej Lecha Kaczyƒskiego. Wernisa˝
jawi∏y si´ pierwsze akcenty nadziei. Po pieczeƒstwa i za˝àdali niezw∏ocznego wystawy stanowi∏ b´dzie inauguracj´
przydro˝nym krzy˝u pi´∏a si´ zielona usuni´cia konstrukcji. Jedynà pamiàtkà obchodów 70. rocznicy wybuchu II wojroÊlina, a przez kikuty spalonych do- pozosta∏y zdj´cia wykonane przez Je- ny Êwiatowej.
mów widaç by∏o wschodzàce s∏oƒce. rzego Tomaszewskiego3. Rozdawano je
El˝bieta Berus, absolwentka
Rok póêniej g∏ównym motywem pro- w Wielkà Sobot´ warszawiakom odwieWydzia∏u Historycznego Unijektu stali si´ partyzanci i konspiracja. dzajàcym koÊció∏ Êw. Anny.
wersytetu Warszawskiego. AuZa kulisami, którymi obudowano grób,
torka wystaw historycznych, filwidaç by∏o sylwetki ˝o∏nierzy podzie- Losy „Miedzy”
mów dokumentalnych, pomocy
W 1946 r. grób symbolizowa∏ prze˝ymia. U stóp Chrystusa ros∏a polna
naukowych oraz wielu form
wierzba. W 1944 r. inscenizacja grobu cia autora i jego przyjació∏ z konspiracji.
wydawniczych poÊwi´conych
Polsce pod okupacjà niemiec2 Beatyfikowany przez papie˝a Jana Paw∏a II 13 czerwca 1999 r. w Warszawie wraz ze 107. b∏ogos∏awionymi m´czennikami,
ofiarami nazistowskiego terroru, zamordowanymi przez niemieckiego okupanta podczas II wojny Êwiatowej (przypis. rekà w latach 1939–1945, wspó∏dakcji).
autorka albumu na temat Po3 Zob. te˝ s. 5–7.
wstania Warszawskiego.
Fot. Jerzy Tomaszewski

przedstawia∏a egzekucje publiczne. Ceglane Êciany i krzy˝e wbite w zwa∏y ziemi. Na symbolicznych mogi∏ach ofiar
z∏o˝ono bia∏o–czerwone kwiaty.
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Mateusz Wyrwich

Fotografik wojny
Przez czas wojny Jerzy Tomaszewski zgromadzi∏ ponad dwadzieÊcia tysi´cy negatywów, zarówno w∏asnych, jak i przej´tych przez podziemne komórki konspiracyjne od Niemców. Przechowywane przez lata stanowià dziÊ niezwyk∏y dokument czasu wojny.
w kraju, mikrofilmowania i wysy∏ania do
rzàdu w Londynie. Z prezydenckim Êrodowiskiem zwiàzany by∏ brat Jerzego
Tomaszewskiego, Stanis∏aw Tomaszewski „Miedza”. Autor wielu prac plastycznych dla podziemia, m.in. winiety
„Biuletynu Informacyjnego”. Ju˝ na po-

Fot. Mateusz Wyrwich

Jerzy Tomaszewski w 1939 r. uczy∏ si´
jeszcze w gimnazjum. Z niedojrza∏ej
m∏odzieƒczoÊci szybko jednak wkroczy∏
w wojn´. Mieszka∏ z rodzicami i pi´cioma braçmi na warszawskiej Tamce. DziÊ
nie przypomina sobie, by rozmawiano
w rodzinie o wojnie tu˝ przed jej wybuchem. Pe∏ni spokoju, kilka tygodni przed wrzeÊniem, wyjechali na wakacje do Âwidra. Kiedy
kraj znalaz∏ si´ pod okupacjà, prawie ca∏a rodzina zesz∏a do pracy
w podziemiu. Nawet najm∏odszy brat Jerzego,
czternastolatek Andrzej,
na pierwszej zbiórce harcerskiej po kapitulacji
Warszawy wstàpi∏ do
Szarych Szeregów.
Jerzego do konspiracji wprowadzi∏ najstarszy z braci – Stanis∏aw.
Ju˝ wówczas absolwent
Akademii Sztuk Pi´knych. – Mama domyÊla∏a si´, ˝e konspirujemy,
ale có˝ mog∏a zrobiç?
By∏a kobietà bardzo pobo˝nà, wi´c modli∏a si´
i wyczekiwa∏a na nas
– opowiada Jerzy Tomaszewski.

Zakaz
fotografowania
Kilka tygodni po
wkroczeniu Niemców
do Polski, w kr´gu Êro- Jerzy Tomaszewski
dowiska
zwiàzanego
z prezydentem Warszawy, Stefanem
Starzyƒskim, narodzi∏a si´ koncepcja
gromadzenia Êwiadectw eksterminacji
spo∏eczeƒstwa i zniszczeƒ wojennych.
Fotografowania tego, co dzieje si´
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Tymczasem okupanci wprowadzili na
terenie Polski zakaz fotografowania
i sprzeda˝y filmów. Mogli to robiç jedynie Niemcy. W miastach uruchomiono
po kilka zak∏adów fotograficznych, ca∏kowicie przez nich kontrolowanych. Tu
wykonywano zdj´cia do legitymacji,
kenkart, zaÊwiadczeƒ.
Zarówno dla Polaków,
jak i dla Niemców. Do
tych zak∏adów Niemcy
oddawali równie˝ swoje
prywatne zdj´cia do wywo∏ania. Sami wówczas
du˝o fotografowali. Dokumentowali swoje zwyci´stwa, a zarazem swoje zbrodnie. Prawie ka˝dy oficer niemiecki jecha∏ na wojn´ z karabinem, pistoletem i aparatem marki „Leica”.
Roman Niemczyƒski
zainicjowa∏ wówczas robienie kopii ka˝dego negatywu
oddawanego
przez Niemców do laboratoriów fotograficznych w Warszawie i w innych miastach. W nied∏ugim czasie powsta∏a
rozbudowana sieç kopiowania negatywów,
mikrofilmowania i przesy∏ania ich do Londynu.

W zagro˝eniu

czàtku wojny nawiàza∏ on kontakt z wybitnym fotografikiem i przedstawicielem prezydenta Warszawy, Romanem
Niemczyƒskim, który organizowa∏ sieç
zajmujàcà si´ dokumentacjà.

W Warszawie od lat
dwudziestych dzia∏a∏o
dobrze prosperujàce,
wyposa˝one w nowoczesny sprz´t, laboratorium fotograficzne „Fotoris”. Na rogu Marsza∏kowskiej
i Siennej, dziÊ ju˝ nieistniejàcego fragmentu ulicy. W zak∏adzie nie robiono
zdj´ç, jedynie sprzedawano i wywo∏ywa-
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Fot. ze zbiorów Jerzego Tomaszewskiego

no filmy oraz wykonywano odbitki. tem i obserwowa∏ ka˝dy jego ruch. Cze- gatywy. Niemiecki wywiad nie mia∏ wi´c
– Mnie ju˝ na poczàtku 1940 r. wys∏ano ka∏ a˝ wyschnà odbitki i zabiera∏. W ta- wi´kszych problemów z wyÊledzeniem
na roczny, laboratoryjny kurs fotogra- kich warunkach by∏o bardzo trudno co- miejsca „wycieku” zdj´ç. W nieca∏y mieficzny. Takie konspiracyjne szkolenie kolwiek skopiowaç. Ale w∏aÊnie na tych siàc póêniej w laboratorium pojawi∏o si´
fotografików – mówi Jerzy Tomaszew- zdj´ciach pracujàcym w konspiracji la- gestapo. Aresztowali Boles∏awa A. Hoski.
borantom najbardziej zale˝a∏o. – Mu- nowskiego. Po kilku dniach zosta∏ zaPo kursie Jerzy Tomaszewski zosta∏ sieliÊmy szybko oceniç, jak wa˝ne mogà mordowany podczas Êledztwa w al. Szuskierowany, na poczàtku 1941 r., do pra- byç dla nas te zdj´cia – opowiada Jerzy cha. Laboranci jednak zostali uprzedzecy w „Fotorisie”. Laboratorium prowa- Tomaszewski. – Najcz´Êciej robi∏ to Ho- ni o gro˝àcym im niebezpieczeƒstwie.
dzi∏ wówczas Boles∏aw Andrzej Honow- nowski. By∏ on wybitnym specjalistà. I na nim „wsypa” si´ urwa∏a. – GdzieÊ
ski. Zaufany cz∏owiek podziemia. W sa- Ka˝dy cenny film wy∏apa∏. Ryzykujàc w maju 1943 r. polecono mnie i Kucharlonie pracowa∏o kilkunastu laborantów. wi´c zdekonspirowanie, robiliÊmy ko- skiemu zorganizowanie nast´pnego laJu˝ podczas przyj´cia filmu kilku z nich pi´ negatywu przy w∏aÊcicielu. Chowali- boratorium – wspomina Jerzy Tomainformowa∏o, jakiej „rangi jest film”. Êmy jà do fartucha. Albo, jeÊli robiliÊmy szewski. – MieliÊmy zajàç si´ mikrofilCzy przyniós∏ go oficer, podoficer, ktoÊ odbitki, to wiadomo..., nie ka˝da musi mowaniem zdj´ç i dokumentów dla paƒstwa podziemnego.
z gestapo, czy WehrSwojà prac´ zacz´limachtu. Film muÊmy na zapleczu jedsia∏ byç obowiàzkonego z zak∏adów fowo zarejestrowany.
tograficznych.
Póêniej negatywy
Wkrótce
jednak
w kopertach trafia∏y
wpad∏ jakiÊ kurier.
do zaufanych laboJeden, drugi, wparantów. Oprócz Todali ludzie z otoczemaszewskiego dla
nia naszych znajokonspiracji pracomych. Wówczas Kuwali Kazimierz Bacharski poszed∏ do
ran i Mieczys∏aw
lasu, a mnie kazano
Kucharski. Praca
organizowaç superby∏a niezwykle nietajne laboratorium
bezpieczna. Wszygdzie indziej. Usascy laboranci byli
dowi∏em si´ na doÊledzeni. Filmu rabre w ówczesnej
czej nie mo˝na by∏o
dzielnicy niemiecwynieÊç w kieszeni
Palmiry. Przed egzekucjà kobiet. Jedno ze zdj´ç przechwyconych przez podziemie niepodleg∏oÊciowe
kiej na PowiÊlu. Zai skopiowaç poza laboratorium. A droga od wywo∏ania do byç dobra. I na oczach Niemca wyrzu- czà∏em mikrofilmowaç zdj´cia o zbrodkopiowania by∏a niezwykle niebezpiecz- caliÊmy je do kosza. Niby zepsutà. Za niach Niemców. Pracowa∏em kilkanana. Mog∏a zakoƒczyç si´ obozem kon- d∏ugo naÊwietlona bàdê za krótko. Po Êcie godzin dziennie. Nie mia∏em w∏aÊcicentracyjnym albo Êmiercià. – Pracowa- zakoƒczeniu pracy przychodzi∏y sprzà- wie kolegów. Dziewczyny to przewa˝nie
∏em ledwie kilka miesi´cy i Honowski taczki, które wynosi∏y Êmieci na po- kole˝anki ∏àczniczki. G∏ównie siedziazleci∏ mi, bym unieczytelni∏ film – wspo- dwórko. Stamtàd musieliÊmy je wycià- ∏em w tej pracowni i w∏aÊciwie tam
mina Jerzy Tomaszewski. – By∏ na nim gnàç.
mieszka∏em. Kopiowa∏em zdj´cia wyj´te
sfotografowany przez agenta gestapo
z niemieckich listów przej´tych przez naW
s
y
p
a
ktoÊ z konspiracji. Wychodzi∏ z kamieniszych ∏àczników na poczcie.
Na poczàtku lutego 1943 r. te kopiocy. Porysowa∏em szczypcami negatyw.
Nic z tego nie wysz∏o, oprócz zagro˝enia wane, niezwykle tajne zdj´cia zacz´∏y Powstanie
Laborant uwi´ziony na trzecim pi´mojego ˝ycia. Wezwany zosta∏em do ukazywaç si´ w angielskiej prasie.
nadzorcy, Ludwika Herberta. Odby∏ si´ W g∏ównej mierze wstrzàsajàce fotogra- trze starej kamienicy czasem zapominade mnà sàd i grozi∏ mi obóz koncen- fie z getta warszawskiego. Przy jednym na∏, ˝e trwa wojna. KtoÊ mu przynosi∏
tracyjny. Honowski wybroni∏ mnie mó- z nich napisano, ˝e „Fotografia dosta∏a jedzenie. Inny niemieckie zdj´cia. On
wiàc, ˝e jestem niedoÊwiadczony i dlate- si´ do redakcji drogà konspiracyjnà”. w zamian wr´cza∏ mu mikrofilmy
Sta∏o si´ to niewàtpliwym zagro˝eniem zbrodni. Czasem sàdzi∏, ˝e to co robi,
go niechcàcy zepsu∏em zdj´cie.
Proces wywo∏ywania i rejestrowania dla pracujàcych w „Fotorisie”. Do labo- b´dzie robi∏ do koƒca ˝ycia. I dzieƒ zapodwójnych zdj´ç by∏ niezwykle trudny. ratorium bowiem zdj´cia przynosili za- mienia∏ si´ w noc. Niekiedy odwrotnie.
W∏aÊciciel negatywu, jeÊli zdj´cia by∏y ufani fotoreporterzy gestapo. Niemcy na Niemal od samego poczàtku, jeszcze
wed∏ug niego tajne, stawa∏ nad laboran- ogó∏ wiedzieli, komu oddawali swoje ne- w „Fotorisie”, kopiowa∏ te˝ zdj´cia dla
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siebie. Nie baczàc na niebezpieczeƒ- spodarstwa Krajowego. Trzeba by∏o si´ poczu∏, ˝e jest ostrzeliwany ze wszyststwo i nakaz likwidowania dowodów. dowiedzieç, ile Niemcy majà stanowisk kich stron. Sztywniejà mu nogi od poBa∏ si´ tylko tego, ˝e zbrodnie, które ogniowych. Nie mówili mi, jak mam to wbijanych od∏amków. Wspierany przez
widzia∏ na fotografiach, mogà zostaç za- zrobiç. Wiedzia∏em, ˝e ze strony nie- sanitariuszk´, trafi∏ do powstaƒczego
pomniane. W zatrutej chemikaliami sa- mieckiej sà „go∏´biarze”, czyli na da- lazaretu. JakaÊ si∏a trzyma∏a go
motni nie pomyÊla∏, ˝e mo˝e dojÊç do chach ukryci snajperzy. Nie mia∏em w ogrodzie. W kilka minut póêniej na
Powstania. Choç kilka dni przed czapki, to szmat´ na kiju ukr´ci∏em szpital spad∏y bomby. Zgin´∏o kilka1 sierpnia ∏àcznik przekaza∏ mu infor- i wystawi∏em ponad dach. I od razu zo- dziesiàt osób wewnàtrz sal i w piwnimacj´, ˝e w razie walk ma przydzia∏ do sta∏em ostrzelany. Wpad∏em wi´c na cach. On – prze˝y∏. Po kilku godzinach
fotografowania ÂródmieÊcia i Woli.
sposób, ˝eby wystawiç tylko r´ce z apa- wraz z wieloma innymi dosta∏ si´ do
1 sierpnia na podwórku dzielnicy nie- ratem i na Êlepo pstrykaç. Nawet by∏y niemieckiej niewoli. Wyprowadzili ich
mieckiej, w której by∏a pracownia foto- widoczne te stanowiska, tylko niezbyt w kierunku rogatek miasta. Jeszcze nie
graficzna, pojawi∏a si´ ˝andarmeria. ostre. Robi∏em czo∏gi nadje˝d˝ajàce na wiedzieli, czy idà do obozu, czy przed
Ubezpieczali domy. Na Nowym Âwiecie Pa∏ac Staszica. Jak tu si´ nie baç? Jadà pluton egzekucyjny. Idàc w kolumnie
s∏ychaç by∏o Fot. Jerzy Tomaszewski
jeƒców Tostrza∏y. Jerzy
maszewski
Tomaszewski
odda∏ wi´c
pobieg∏ wi´c
znajomym
w kierunku
aparat fotoNowego Âwiagraficzny, pitu.
Chwil´
stolet, opapóêniej na ulisk´ powstaƒc´
Tamka.
czà, lornetk´,
Tam ju˝ by∏a
kilka filmów.
wolna Polska.
Blisko dwaWzià∏ z domu
dzieÊcia tykanapk´ i apasi´cy mikrorat fotografilmów i kilka
ficzny. Po˝etysi´cy zdj´ç
gna∏ si´ z matz Powstania
kà i pobieg∏ na
w mieszkaniu
Moniuszki, do
konspiracyjredakcji „Biunym, w ostatletynu”. Zoniej chwili,
sta∏ mianowazabezpieczyny korespon∏a ∏àczniczka
Jerzy Tomaszewski dokumentowa∏ równie˝ ˝ycie stolicy. Mogi∏y obroƒców Warszawy otoczone troskà przez dzieci
dentem woWac∏awa Zajennym na obszar ÂródmieÊcia. Z zada- na ciebie czo∏gi, a ty z kilku metrów ro- wadzka. Do Jerzego Tomaszewskiego
niem fotografowania ludnoÊci cywilnej. bisz im zdj´cia. Nawet nie przyk∏adajàc wróci∏y dopiero po ponad pó∏ wieku.
Od tego czasu ciàgle pojawia∏ si´ na ja- aparatu do oka, pstryka∏em. Ca∏y czas
kiejÊ barykadzie. Znów panowa∏a noc si´ ba∏em. Nie by∏o bohaterów, kiedy
i dzieƒ. Biega∏ po ulicach jak szalony, widzia∏o si´, jak Niemcy wyciàgali ludzi
mi´dzy Êwistem kul i rozpadajàcymi si´ z domów i rozstrzeliwali.
kamienicami. Wszystko wydawa∏o mu
Fragment ksià˝ki Mateusza
si´ „do sfotografowania”. Zapami´ta- Ostatnie zdj´cia
Wyrwicha Trzecia wojna ÊwiaPowstanie dla Jerzego Tomaszewnia na Êwiat∏oczu∏ej kliszy. Sp´dzi∏
towa ju˝ by∏a. Niezgoda na
z aparatem kilkadziesiàt godzin przy skiego zakoƒczy∏o si´ 9 wrzeÊnia.
niewol´ – reporta˝e historyczw∏azie do kana∏ów. Dokumentowa∏ opi- WczeÊniej dosta∏ polecenie sfotografone 1939–1989, Oficyna Wysane na twarzach emocje. Na Êródmiej- wania padajàcej pod naporem Niemdawnicza RYTM, Warszawa
skich ulicach strzela∏ razem z powstaƒ- ców elektrowni na Tamce. Nieopodal
2007, s. 60–65.
Ba∏em
si´
p∏onà∏
koÊció∏.
Jego
parafialny.
Zagacami, ale migawkà aparatu. –
Wydanie tej publikacji
jak cholera, ale by∏em – opowiada Jerzy pi∏ si´ dobre pó∏ godziny. Po˝ar ogarumo˝liwi∏a finansowa pomoc
Tomaszewski. – W Biurze Informacji nà∏ kilka ulic. Liczy∏ na odwrót sàsiedUrz´du do Spraw KombatanKG AK dawali mi ró˝ne polecenia. Na nià przecznicà. Tymczasem tam bruk
tów i O s ó b R e p r e s j o n o w a przyk∏ad, ˝eby wejÊç na spalone budyn- ju˝ ci´∏y gàsienice niemieckich czo∏nych.
ki Smolnej i sfotografowaç Bank Go- gów. Dosta∏ si´ mi´dzy haubice. Nagle
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Dlaczego Stalin nie zrobi∏
z Polski siedemnastej republiki
– Zgin´li, bo indoktrynacja komunistyczna na nich nie dzia∏a∏a, a werbowanie agentów przynios∏o niezwykle mizerny wynik – o zbrodni katyƒskiej dokonanej przez NKWD wiosnà 1940 r. na
oficerach Wojska Polskiego oraz funkcjonariuszach Stra˝y Granicznej, Policji Paƒstwowej, Stra˝y Wi´ziennej i urz´dnikach paƒstwowych mówi w rozmowie z „Kombatantem” Wojciech Sawicki z Instytutu Pami´ci Narodowej w Warszawie.

8

Êledztwo katyƒskie w 1990 r. Przes∏uchano wówczas wielu cennych Êwiadków,
którzy dziÊ ju˝ nie ˝yjà. Zebrano du˝o
istotnych dokumentów, które pokaza∏y
po raz pierwszy mechanizm tej zbrodnii.
Z czasem okaza∏o si´ jednak, ˝e strona
rosyjska nie wszystkie dokumenty nam
przekaza∏a.

jennych. Nie wiemy niestety, jakie materia∏y zgromadzono podczas prowadzonego przez stron´ rosyjskà Êledztwa.
Przypuszczam nawet, ˝e Êledczy nie dotarli do wszystkich dokumentów. Zaryzykowa∏bym tez´, ˝e istotne materia∏y
mogà znajdowaç si´ do dziÊ w archiwach
Federalnej S∏u˝by Bezpieczeƒstwa,
dawniej
KGB,
a wczeÊniej NKWD.
Wiemy
przecie˝
z dokumentów, które nam przekazano,
˝e wÊród wi´êniów
obozów w Kozielsku, Ostaszkowie
i Starobielsku usi∏owano
werbowaç
agentów, a innych
poddano z kolei rozpracowaniu operacyjnemu, jako szczególnie groênych wrogów. Byç mo˝e zachowa∏y si´ wi´c
teczki ich dotyczàce
i do tej pory tkwià
gdzieÊ w zakamarkach archiwów FSB. PodkreÊlam, ˝e nie
chodzi tu o teczki za∏o˝one, niejako profilaktycznie, wszystkim oficerom w Kozielsku lub innych obozach, bo tamte
teczki Sowieci zniszczyli niestety jeszcze
w latach szeÊçdziesiàtych osobistà decyzjà Nikity Chruszczowa.
Wiadomo te˝, ˝e w pewnym momencie do pracy operacyjnej w obozie
w Kozielsku i pozosta∏ych obozach skierowano funkcjonariuszy elitarnego wywiadu NKWD. To interesujàcy i ma∏o
Fot. Maciej Wyrwa

Co wiemy po kolejnych ods∏onach
zbrodni katyƒskiej i co mo˝na sàdziç
o dost´pie polskiej strony do archiwalnych êróde∏ po 68. latach od tamtej tragedii?
Zbrodni katyƒskiej dokona∏o, a wczeÊniej jà zaplanowa∏o, paƒstwo totalitarne, jakim by∏o paƒstwo radzieckie. Tylko
w rosyjskich archiwach mo˝emy wi´c
dziÊ znaleêç pe∏nà jej
dokumentacj´.
Pierwszymi dost´pnymi materia∏ami
êród∏owymi by∏y relacje uratowanych
osób i materia∏y odkryte podczas ekshumacji mogi∏ katyƒskich. Nie mieliÊmy
jednak wiedzy dotyczàcej mechanizmów
zbrodni. Pierwsze informacje na ten temat zacz´∏y nap∏ywaç do Polski poczàwszy od roku
1990 w wyniku decyzji I sekretarza Komunistycznej Partii
Zwiàzku Radzieckiego Michai∏a Gorbaczowa. Istotny prze∏om nastàpi∏ w 1993 r.,
gdy prezydent Federacji Rosyjskiej Borys
Jelcyn przekaza∏ prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej Lechowi Wa∏´sie kopie kluczowych dokumentów katyƒskich.
Od tego czasu zacz´∏a si´ te˝ krótka, aczkolwiek poczàtkowo intensywna, wspó∏praca strony polskiej ze stronà rosyjskà
w tej sprawie. RównoczeÊnie trzeba pami´taç, ˝e strona rosyjska wszcz´∏a tzw.

Jakich dokumentów i materia∏ów
brakuje?
Niezwykle trudno to stwierdziç. Dysponujemy przede wszystkim dokumentami Zarzàdu do Spraw Jeƒców Wojennych Ludowego Komisariatu Spraw
Wewn´trznych ZSRR. Sà te˝ dokumenty Biura Politycznego Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii Zwiàzku Radzieckiego dotyczàce ostatecznej
decyzji o egzekucji polskich jeƒców wo-
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znany fakt. Do funkcjonariuszy w Kozielsku do∏àczy∏ Wasilij Zarubin – wybitny szpieg radziecki, w latach
1941–1944 szef najwa˝niejszej rezydentury wywiadu sowieckiego w Waszyngtonie. Byç mo˝e w archiwach S∏u˝by
Wywiadu Zagranicznego dzisiejszej
Rosji zachowa∏y si´ jego szczegó∏owe
raporty, które musia∏ sk∏adaç prze∏o˝onym. My tych dokumentów nie otrzymaliÊmy. Z ca∏à pewnoÊcià nie udost´pniono stronie polskiej tak˝e kluczowych
dokumentów dotyczàcych dzia∏alnoÊci
pionu operacyjnego Zarzàdu do Spraw
Jeƒców Wojennych
NKWD. Oficerowie
tego pionu, którzy
zajmowali si´ rozpracowywaniem operacyjnym w obozach,
musieli
przecie˝
stworzyç obszernà
dokumentacj´. Byç
mo˝e to w∏aÊnie do
tych materia∏ów dotarli Êledczy rosyjscy,
ale nie chcieli przekazaç ich stronie polskiej.

Czy dokonywana przez Pana nowa interpretacja znanych êróde∏ zmienia opini´
o tamtych faktach?
Nic nie wskazuje na to, by decyzja wymordowania polskich jeƒców zapad∏a ju˝
w czasie kampanii wrzeÊniowej, czy te˝
jeszcze wczeÊniej przed napaÊcià na Polsk´, a ku takiej interpretacji zmierza wczeÊniejsze myÊlenie o Katyniu. Gdyby takà
decyzj´ podj´to, to zbrodni dokonano by
prawdopodobnie jeszcze we wrzeÊniu lub
w paêdzierniku 1939 r. O wiele ∏atwiej by∏oby jà ukryç przed spo∏eczeƒstwem,
a tak˝e przed Êwiatowà opinià publicznà.
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Fot. Archiwum Dokumentacji Mechanicznej

zwolniono bez przeszkód do domów.
Uwi´ziono elit´, zostawiono oficerów,
nie bez powodu – postanowiono nad
nià „popracowaç”. Moim zdaniem, zdecydowano si´ na Êmia∏à prób´ – mówiàc
kolokwialnie – przekabacenia, jeÊli nie
ca∏ej, to znacznej jej cz´Êci.
Z posiadanych dokumentów dowiadujemy si´ o zastosowaniu wobec jeƒców
bardzo silnych dzia∏aƒ majàcych na celu
inwigilacj´ oraz indoktrynacjà komunistycznà. Prowadzono prac´ operacyjnà,
staranne przes∏uchania i selekcj´. Nie
znamy jednak dok∏adnie wyników tej pracy. Mamy natomiast np. niezwykle
cenne dla historyka
dokumenty normatywne zawierajàce
instrukcje dla sowieckich funkcjonariuszy, w jaki
sposób mieli rejestrowaç polskich
jeƒców w obozach
oraz komu i jakie
teczki zak∏adaç,
wiemy nawet jaka
by∏a nominalna zawartoÊç tych teCzyli to nieprzypadczek.
kowo niektóre dokuProsz´ zwróciç
menty sà udost´pniauwag´, ˝e to nie
ne, a inne – nie. Jak
by∏y zwyk∏e teczki
Pan sàdzi, czego si´ Ekshumacja prowadzona przez Mi´dzynarodowy Czerwony Krzy˝, Katyƒ 1943 r.
zawierajàce np.
Rosjanie mogà obawiaç?
kwestionariusze osobowe w postaci kilku
Tymczasem wiemy, ˝e w obozach je- kart papieru. Wiemy m.in., ˝e od ka˝deNie mo˝na zapominaç, ˝e rosyjskie
s∏u˝by specjalne nie przesz∏y ˝adnej nieckich dla polskich oficerów poczàt- go z jeƒców pobrano odciski palców, co
transformacji – sà prostà kontynuacjà kowo pozwolono na korespondencj´ jest rzadkoÊcià, ka˝demu te˝ wykonano
dawnych s∏u˝b, zarówno personalnie, z rodzinà, co wstrzymano dopiero w po- zdj´cie, mimo ˝e w ówczesnych realiach
strukturalnie, jak i mentalnie. Zaryzy- ∏owie marca 1940 r., a wiec wtedy gdy stanowi∏o to dla NKWD pewien problem
kowa∏bym tez´, ˝e oni po prostu nie NKWD dosta∏o ju˝ dyspozycje, by jeƒ- techniczny. Jest nawet dokument, z któprzyj´li do tej pory do wiadomoÊci, ˝e ców wymordowaç. Mo˝na zatem zaryzy- rego dowiadujemy si´, ˝e specjalnie Êciàmateria∏y stricte operacyjne mo˝na kowaç niemal pewnà tez´, ˝e takiej de- gni´to do obozu fotografów, by w krótujawniaç. S∏u˝by rosyjskie dla zasady cyzji o wyniszczeniu od razu wszystkich kim czasie zrobili zdj´cia 4600 osobom.
nie udost´pniajà teczek agentów i ma- oficerów nie tylko w planach NKWD, Wiemy równie˝, ˝e je˝eli ktoÊ z punktu
teria∏ów operacyjnych. Uwa˝am, ˝e ale przede wszystkim w zamyÊle Józefa widzenia Sowietów szczególnie negatyww latach dziewi´çdziesiàtych i tak po- Stalina poczàtkowo nie by∏o i podj´to jà nie wyró˝nia∏ si´ spoÊród innych wi´êczynili post´py udost´pniajàc si∏à rze- póêniej, analizujàc rozwój sytuacji.
niów, by∏ obj´ty rozpracowaniem Êledczy du˝o ciekawych materia∏ów. Byç
Osoby, które przebywa∏y w obozach, czym. Tak wytypowanymi polskimi oficemo˝e sà tak˝e inne powody, dla których zosta∏y przede wszystkim wczeÊniej wy- rami nie zajmowali si´ przypadkowi pranie chcà ujawniç pozosta∏ych dokumen- selekcjonowane. Generalnie wszystkich cownicy operacyjni, lecz funkcjonariusze
tów. Mo˝e dotyczà one osób, które szeregowych ˝o∏nierzy, którzy trafili specjalnie w tym celu wydelegowani
zwerbowane w obozach po wojnie od- w r´ce Armii Czerwonej (poza oko∏o z pionu kontrwywiadu wojskowego
da∏y Rosjanom wybitne przys∏ugi, do 25. tysiàcami, które skierowano do bu- NKWD – notabene tego samego, z któczego Rosjanie nie chcà si´ przyznaç.
dowy dróg), w liczbie kilkuset tysi´cy rego wywodzi∏a si´ kadra kierownicza
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os∏awionej Informacji Wojskowej
w PRL. Zaplanowano olbrzymià prac´
operacyjnà wobec tych oficerów i ewidentnie du˝o sobie po niej obiecywano.

osób. W zasadzie znamy tylko ich pseudonimy operacyjne. Przypuszczam jednak, ˝e jest to wy∏àcznie agentura zwerbowana przez pion operacyjny Zarzàdu

polskiego wywiadu i kontrwywiadu. Rosjanie mogli dowiedzieç si´ o tym, albo
od nich samych, albo w wyniku prowadzonej pracy operacyjnej. Teoretycznie
to oni winni byç pierwsi na liÊcie do rozstrzelania. Dlaczego
wi´c ocaleli? Zastrzegam, ˝e
poruszamy si´ w tej materii
w sferze daleko idàcych hipotez. Nie wykluczam jednak i tego, ˝e byç mo˝e niektóre osoby
z „dwójki” z racji swego zaj´cia
Êwietnie znajàce sowieckie realia, a wi´c zdajàce sobie – jak
nikt inny w obozie – spraw´
z realnej mo˝liwoÊci fizycznej
eksterminacji, byç mo˝e celowo da∏y si´ zwerbowaç, by uratowaç w ten sposób swe ˝ycie.

Fot. Aleksander Za∏´ski

Jakie skutki przynios∏a ta
dzia∏alnoÊç operacyjna?
Z tych kilku kluczowych dokumentów, które nam Rosjanie
przekazali, widaç ca∏kowità
bezradnoÊç Sowietów. Podsumowujà oni ok. lutego 1940 r.,
˝e praca jawna, czyli propaganda polityczna, jakà prowadzi∏a
NKWD, nie przynios∏a ˝adnych skutków. Przeciwnie, nastàpi∏a integracja jeƒców, na
których indoktrynacja komunistyczna po prostu nie dzia∏a∏a.
Równie˝ praca operacyjna,
Co na podstawie dost´p a wi´c i werbowanie agentów
nych dokumentów wiadomo
w obozach, które niewàtpliwie
o polskiej konspiracji w tych
mia∏o miejsce, przynios∏o – bioobozach?
ràc pod uwag´ skal´ zjawiska
– niezwykle mizerny wynik. JeWiemy o istnieniu w Koziel˝eli, jak przypuszczamy, zwersku biblioteki konspiracyjnej
bowano jako tajnych wspó∏prai o tym, ˝e polscy jeƒcy wydacowników NKWD tylko ok. 20
wali w tym obozie co najmniej
oficerów spoÊród prawie 4600
dwa pisma podziemne: „Merprzebywajàcych wówczas w Kokuriusz” i „Monitor”. Nie znazielsku, to nie jest to przecie˝
my niestety ich zawartoÊci. Zaimponujàca liczba. Okaza∏o si´,
k∏adam, ˝e agentura zwerbo˝e zdecydowana, mia˝d˝àca
wana w obozach przez NKWD
ekshumacyjne prowadzone na terenie zbiorowych mogi∏ polskich
wi´kszoÊç ewidentnie odrzuci∏a Prace
przejmowa∏a te pisma, byç
oficerów, Charków 1991 r.
te sowieckie zakusy i nie da∏a
mo˝e wi´c zachowa∏y si´ one
si´ zwerbowaç. Stàd te˝ wynik∏a bez wàt- do Spraw Jeƒców Wojennych NKWD. po dziÊ dzieƒ w którymÊ z sowieckich tajpienia ostateczna ocena szefa NKWD Wiemy jednak, ˝e osobnà dzia∏alnoÊç nych archiwów.
¸awrentija Berii w jego raporcie dla po- prowadzi∏ wywiad, który bez wàtpienia
Czy znamy nazwiska przywódców
litbiura z 5 marca 1940 r., kiedy wypo- zdoby∏ w∏asnà, zapewne równie˝ nieliczwiedzia∏ bardzo znamienne s∏owa: nà, agentur´. Dysponujemy przyk∏adowo konspiracji?
„Wszyscy oni sà przeciwnikami ustroju imiennymi listami osób, które wywiad
W ˝yciu obozowym jeƒcy zachowali
sowieckiego”. Te s∏owa szefa policji poli- niejako wyreklamowa∏ od Êmierci, ˝àda- hierarchi´ wojskowà. Mo˝emy zatem
tycznej stanowià w istocie przyznanie si´ jàc ich ocalenia. Na jednej z nich znajdu- przypuszczaç, ˝e utrzymano równie˝
do zupe∏nej bezradnoÊci paƒstwa totali- jà si´ 24 osoby. Okazuje si´, ˝e rzeczywi- gradacj´ dzia∏alnoÊci konspiracyjnej,
tarnego wobec problemu polskich jeƒ- Êcie niemal wszystkie osoby umieszczone zatem najwy˝si rangà – genera∏owie,
ców. Zosta∏a zatem podj´ta decyzja na tych listach prze˝y∏y. Nie mo˝emy jed- pu∏kownicy – tworzyli w naturalny spoo niekontynuowaniu dzia∏aƒ majàcych nak zak∏adaç, ˝e wszyscy wyreklamowani sób warstw´ przywódczà obozowej konna celu dalsze rozpracowanie Polaków. byli agentami, zapewne tylko cz´Êç, a wo- spiracji, z wyjàtkiem domniemanej syZastàpiono jà prostszà – choç jak˝e po- bec pozosta∏ych albo dopiero planowano tuacji, w której mog∏y byç podejrzenia
twornà – decyzjà: Wymordowaç ich!
werbunek, albo te˝ byli oni interesujàcy w stosunku do niektórych oficerów
dla wywiadu rosyjskiego, np. ze wzgl´du o wspó∏prac´ z Sowietami.
Co wiemy o losie zwerbowanych na posiadanà wiedz´ bàdê umiej´tnoÊci.
w obozach katyƒskich agentów?
Oko∏o 200. ksi´˝y, Pana zdaniem,
Co ciekawe, po dok∏adnym sprawdzeniu
Dysponujemy tylko informacjami na okazuje si´ np., ˝e wielu z tych ludzi by∏o w grudniu 1939 r. wycofano z obozów,
temat Kozielska, z których wynika, ˝e w Polsce przedwrzeÊniowej oficerami pozosta∏a ich garstka, która dalej sprauda∏o si´ tam zwerbowaç mniej wi´cej 20 Oddzia∏u II Sztabu Generalnego, a wi´c wowa∏a pos∏ug´.
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li i tego oczekiwali. MyÊl´, ˝e mo˝na zaryzykowaç opini´, ˝e w∏aÊnie doÊwiadczenia z polskà elità w Katyniu, obok
kl´ski Rosjan w 1920 r. i Powstania

Las Katyƒski

Czy postawa oficerów, jeƒców Katynia, mia∏a wp∏yw na decyzje Stalina dotyczàce powojennego losu Polski?
Stalin, gdyby chcia∏, móg∏ zrobiç
z Polski 17. republik´, tym bardziej, ˝e
komuniÊci polscy sami takie has∏a g∏osi-

wojennym formalnie paƒstwem niepodleg∏ym, a np. Litwa integralnà cz´Êcià
ZSRR.
Czy
obecny
kszta∏t muzeum
katyƒskiego odpowiada obecnoÊci
problematyki ka t y ƒ s k i e j w spo∏e czeƒstwie?
Uwa˝am,
˝e
w obecnej Polsce
brakuje dwóch bardzo wa˝nych muzeów, które by mia∏y
rang´ podobnà do
Muzeum Powstania Warszawskiego, tj. muzeum kresów wschodnich
i muzeum katyƒskiego.

Fot. Aleksander Za∏´ski

Rosjanie w obozach katyƒskich wydali totalnà walk´ religii katolickiej.
Próbowali si´ dowiedzieç, kto by∏ kapelanem. Zapewne nie wszyscy duchowni
w obozach si´
przyznali do tego,
kim sà w istocie –
majàc ró˝ne dokumenty, ∏atwo mogli poczàtkowo to
ukryç. Mimo to
przed Wigilià 1939
r. niemal wszyscy
zostali z obozów
wywiezieni. Nie
wiemy, gdzie ich
zamordowano –
czy nad do∏ami katyƒskimi,
czy
gdzieÊ indziej, a do
lasu katyƒskiego
zostali ju˝ przywiezieni martwi.

Warszawskiego, wp∏yn´∏y na sposób jego myÊlenia o Polsce i Polakach. Jednak
byç mo˝e taka forma rzàdów w Polsce
by∏a dla Stalina w roku 1945 po prostu
politycznie wygodna, wi´c si∏à rzeczy
tak ju˝ zosta∏o, ˝e byliÊmy w okresie po-

Wojciech Sawicki, historyk
i archiwista, znawca problematyki komunistycznych s∏u˝b
specjalnych, wieloletni pra cownik Biura Rzecznika Interesu Publicznego, obecnie
– zast´pca dyrektora pionu archiwalnego IPN.

23 marca 1940 r.
Wielka Sobota. W naszej sali stó∏ nakryty. KtóryÊ z kolegów mia∏ czyste
przeÊcierad∏o. Godz. 11.30 chleb i sól
na stole. Rozstawione nasze patrole,
wszystko w porzàdku, bolszewików nie
widaç. Wchodzi pr´dko ks. p∏k [Edmund] Nowak z Lublina, gdzieÊ zza
spodni wyciàga stu∏´, ca∏uje, k∏adzie na
siebie, wod´ Êwi´conà ma w kieszeni we
flaszce, odmawia modlitwy i kropi nasze skromne Êwi´cone, po czym sk∏ada
nam ˝yczenia serdeczne, byÊmy wkrótce
do wolnej Ojczyzny wrócili. Dzi´kuje
mu w naszym imieniu kol. Jarosz, ∏zy
skrycie ze wszystkich oczu pomalutku
padajà. Âwi´cenie skoƒczone, druga sala melduje, ˝e i u nich bezpiecznie.
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Idzie tam ksiàdz,
spieszyç si´ musi, bo
du˝o dziÊ obejÊç musi – 7000 ludzi.
Wszyscy chcà mieç
poÊwi´cony chleb.
Sà te˝ i inni ksi´˝a,
lecz bez tej stu∏y,
wi´cej nie ma, jedna tylko cudem ocala∏a unikajàc rewizji. Godz. 5 wieczór.
Siadamy do sto∏u. Âwi´conego jajka nie
ma, jest tylko chleb pokrajany na kawa∏ki i posypany solà. Zbli˝amy si´ uroczyÊcie w ciszy do sto∏u; jak pierwsi
chrzeÊcijanie ∏amiemy si´ chlebem, ca∏ujemy, sk∏adamy ˝yczenia pr´dkiego
powrotu do Ojczyzny. Ka˝dy jakoÊ nie

Fot. Aleksander Za∏´ski

Wielka Sobota 1940 r.
w obozie Ostaszkowie

wstydzi si´ ∏ez rozczulenia. Goràce ˝yczenia idà do Was w tej chwili. Pi´kna
i ci´˝ka chwila w ˝yciu cz∏owieka...
Fragment wspomnieƒ z pami´tnika ppor. rez. Franciszka Batora, ocala∏ego jeƒca
obozu w Ostaszkowie; tytu∏
pochodzi od redakcji
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ks. p∏k Zbigniew K´pa

Kapelani wojskowi zamordowani
na Wschodzie za Boga i Ojczyzn´
Podczas uroczystoÊci „Katyƒ pami´tamy, uczcijmy pami´ç bohaterów”, która odby∏a si´ na pl.
Marsza∏ka Józefa Pi∏sudskiego w Warszawie w dniach 9–10 listopada 2007 r., awansowano na
wy˝sze stopnie wojskowe i s∏u˝bowe ponad 14 000 osób zamordowanych na Wschodzie przez
NKWD, w tym 30 kap∏anów ró˝nych wyznaƒ.
Lista ofiar z powodu braku pe∏nej dokumentacji archiwalnej z pewnoÊcià nie
jest kompletna. Artyku∏ jest ho∏dem dla
tych, którzy oddali ˝ycie za Boga i Ojczyzn´, b´dàc na s∏u˝bie a˝ do koƒca.
Biogramy ksi´˝y kapelanów dost´pne sà
na stronie internetowej Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego (www.ordynariat.pl).

ku, w tamtejszej Brygadzie Korpusu
Ochrony Pogranicza, i BrzeÊciu.
W 1939 r. zosta∏ wzi´ty do niewoli przez
Armi´ Czerwonà, wi´ziony w Kozielsku
i Ostaszkowie, wywieziony z innymi

Kapelani genera∏owie brygady:
katolik
i ewangelik
List´ strat kapelanów
wojskowych
otwierajà dwaj duchowni awansowani
do stopnia genera∏a
brygady: ks. Ryszard
Paszko i ks. Czes∏aw
Wojtyniak.
Ks. Ryszard Paszko w latach
1918–1929 by∏ naczelnym kapelanem
wyznania ewangelicko–augsburskiego
Wojska Polskiego. We wrzeÊniu 1939 r.,
mimo ˝e nie podlega∏ ju˝ s∏u˝bie wojskowej, pozostawi∏ rodzin´ pod Warszawà, do∏àczy∏ do grupy ˝o∏nierzy bez oficera i objà∏ nad nimi dowództwo, aby
na ich czele uczestniczyç w walkach.
Pod koniec wrzeÊnia dosta∏ si´ do niewoli sowieckiej w okolicy ZamoÊcia;
wi´ziony w Putiwlu i Kozielsku. W Wigili´ 1939 r. wywieziony z Kozielska do
Moskwy. Zamordowany w Twerze razem z ponad 6300. innymi jeƒcami.
Ks. Czes∏aw Wojtyniak by∏ kapelanem od rozpocz´cia I wojny Êwiatowej.
W okresie mi´dzywojennym spe∏nia∏
pos∏ug´ m.in. w Poznaniu, Nowogród-
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ksi´˝mi w Wigili´ 1939 r., zamordowany w Twerze i pochowany w Miednoje.

Kapelani pu∏kownicy:
prawos∏awny i katolik
Stopieƒ wojskowy pu∏kownika po∏àczy∏ w tragicznym losie naczelnego kapelana wyznania prawos∏awnego ks.
Szymona Fedoroƒko i katolickiego szefa duszpasterstwa Armii „Lublin” ks.
Edmunda Nowaka.
Ks. Szymon Fedoroƒko w duszpasterstwie wojskowym pracowa∏ od 1922 r.
We wrzeÊniu 1939 r. towarzyszy∏ ˝o∏nierzom na froncie i tam zosta∏ wzi´ty do
niewoli. Przebywa∏ w obozie jenieckim
w Kozielsku. Zamordowany w Katyniu.
Jego szczàtki zidentyfikowano w 1943 r.,
podczas ekshumacji prowadzonej przez
Niemców, pod numerem 2743. Nie

mniej tragiczny los spotka∏ jego trzech
synów: Aleksandra, Wiaczes∏awa i Oresta. Aleksander przedosta∏ si´ do armii
polskiej na Zachodzie i s∏u˝y∏ jako lotnik w Dywizjonie Bombowym nr 300
w Wielkiej Brytanii;
zginà∏ wiosnà 1944 r.
podczas bombardowania Mannheim
w Niemczech. Orest
i Wiaczes∏aw walczyli w Powstaniu
Warszawskim: Orest
– „Fort” – zginà∏
w pierwszym dniu
Powstania na pl. Dàbrowskiego, Wiaczes∏aw – „S∏awek”
– zginà∏ 18 sierpnia.
Ks. dr Edmund
Nowak z Wojskiem
Polskim zwiàza∏ si´
od 1920 r. By∏ znanym i lubianym proboszczem parafii wojskowej w Lublinie
i szefem duszpasterstwa Armii Lublin
(1934–39). We wrzeÊniu 1939 r. ks. pp∏k
dr Edmund Nowak znalaz∏ si´ razem
z Dowództwem Okr´gu Korpusu II na
Wschodzie, gdzie we W∏odzimierzu Wo∏yƒskim dosta∏ si´ do niewoli sowieckiej
i zginà∏ póêniej w Katyniu.

Dziesi´ciu kapelanów
podpu∏kowników:
7 katolickich, 1 greckokatolicki,
1 rabin, 1 ewangelik
W gronie kapelanów wojskowych
w stopniu podpu∏kownika znalaz∏o si´
siedmiu kapelanów KoÊcio∏a rzymskokatolickiego: ks. Antoni Aleksandrowicz, ks. Edward Homa, ks. Stanis∏aw
Kontek, ks. Andrzej Niwa, ks. Józef Skorel, ks. W∏adys∏aw Urban i najbardziej
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znany ks. Leon Zió∏kowski, jeden naczelny kapelan greckokatolicki Wojska
Polskiego ks. Miko∏aj Ilków, jeden naczelny rabin Wojska Polskiego Baruch
Steinberg i jeden naczelny kapelan duszpasterstwa ewangelicko–reformowanego w Wojsku Polskim ks. Jan Potocki.
Ks. Antoni Aleksandrowicz w korpusie ksi´˝y kapelanów by∏ od 1919 r. pe∏niàc obowiàzki m.in. proboszcza parafii
wojskowej S∏onim, a nast´pnie administratora parafii wojskowej w Baranowiczach. Podczas kampanii wrzeÊniowej
ranny w nog´, dosta∏ si´ do obozu
w Kozielsku. Zosta∏ zamordowany
przez NKWD.
Ks. Edward Choma – kapelan wojskowy ju˝ podczas I wojny Êwiatowej.
Od 1918 r. kapelan III odcinka obrony
Lwowa, nast´pnie na froncie z 4. Dywizjà Piechoty; w 1921 r. kierownik Rejonu Duszpasterskiego w Skierniewicach,
od 1932 administrator parafii wojskowej S∏onim. Zginà∏ w Katyniu.
Ks. Miko∏aj Ilków (Myko∏a Ilkiw)
w 1939 r. by∏ naczelnym kapelanem
greckokatolickim Wojska Polskiego.
Towarzyszy∏ ˝o∏nierzom w bitwach
kampanii wrzeÊniowej od Bzury do
Lwowa; uczestniczy∏ w obronie miasta.
21 wrzeÊnia 1939 r. wzi´ty do niewoli
przez Armi´ Czerwonà, wi´ziony

Ks. Andrzej Niwa w 1931 r. zosta∏ powo∏any do korpusu kapelanów Wojska
Polskiego, z przydzia∏em do Brygady
„Polesie” Korpusu Ochrony Pogranicza; od 1932 r. administrator parafii
wojskowej w Pru˝anach w IX. Dowództwie Okr´gu Korpusu BrzeÊç; od 1936 r.
proboszcz parafii wojskowej Êw. Miko∏aja w Ostrowie Wielkopolskim. Wzi´ty

Bronis∏aw M∏ynarski, autor ksià˝ki
W niewoli sowieckiej (Londyn 1974),
pisa∏: „Jak wielkà i pot´˝nà by∏a potrzeba wspólnej modlitwy dowodzi, i˝ jeƒcy
wyznania moj˝eszowego, protestanckiego, prawos∏awnego – masowo
uczestniczyli w nabo˝eƒstwach katolickich (...). Innym razem szliÊmy w piàtkowe wieczory pod przyzb´ mizernej

do niewoli we wrzeÊniu 1939 r., wi´ziony w Starobielsku, wywieziony z obozu
z innymi kapelanami w Wigili´ 1939 r.
Zamordowany w Charkowie.
Baruch Steinberg w 1939 r. pe∏ni∏
urzàd naczelnego rabina Wojska Polskiego. B´dàc ju˝ rabinem, wstàpi∏ jako
ochotnik do polskich oddzia∏ów i uczestniczy∏ w walkach z Ukraiƒcami w 1919 r.
W 1928 r. zosta∏ kapelanem s∏u˝by sta∏ej
w Wojsku Polskim. W 1939 r. by∏ jednym

w obozach w Starobielsku i Kozielsku.
Zamordowany w Katyniu.
Ks. Stanis∏aw Kontek – w duszpasterstwie wojskowym od 1934 r.; od 1938 r. szef
s∏u˝by duszpasterskiej Garnizonu PrzemyÊl; we wrzeÊniu 1939 r. w sk∏adzie 22. Dywizji Piechoty Górskiej. Zginà∏ w Katyniu.

z siedmiu zawodowych rabinów wojskowych; przed wybuchem wojny zosta∏
szefem Duszpasterstwa Wyznaƒ Niekatolickich Armii „Kraków” (majàcej broniç Ma∏opolski). We wrzeÊniu 1939 r.
dosta∏ si´ do niewoli sowieckiej, wi´ziony w Starobielsku.

szopy, oznaczonej numerem 17, gdzie
setki ˚ydów wznosi∏o goràce mod∏y po
hebrajsku pod przewodnictwem kapelana dr. Steinberga”.
Wywieziony z obozu 24 grudnia 1939 r.
wraz z innymi duchownymi. Zosta∏ zamordowany w Katyniu.
Ks. Jan Potocki w 1939 r. naczelny kapelan duszpasterstwa ewangelicko–reformowanego w Wojsku Polskim, w stopniu
majora. Od 1935 r. kapelan wojskowy
w VIII. Dowództwie Okr´gu Korpusu
w Toruniu; wiosnà 1939 r. mianowany szefem G∏ównego Urz´du Duszpasterstwa
Ewangelicko–Reformowanego w Wojsku
Polskim, z zachowaniem obowiàzków
w Toruniu. Wzi´ty do niewoli we wrzeÊniu
1939 r., wi´ziony w Szepietówce i Starobielsku. W Wigili´ 1939 r. wywieziony
z obozu do wi´zienia na ¸ubiance w Moskwie, razem z dziewi´cioma ksi´˝mi katolickimi i jednym prawos∏awnym.
Wspó∏towarzysze wspominali te˝, ˝e
w celi na ¸ubiance ks. Potocki zaproponowa∏ ksi´˝om katolickim wspólne modlitwy, co w ówczesnych realiach wyznaniowych by∏o rzeczà rzadko spotykanà. Zamordowany w Katyniu.
Ks. Józef Skorel w Wojsku Polskim
pe∏ni∏ s∏u˝b´ kapelana od 1919 r. Wi´ziony w Kozielsku. Zginà∏ w Twerze.
Ks. W∏adys∏aw Urban by∏ m.in. proboszczem parafii wojskowej w Z∏oczowie i administratorem parafii wojskowej w Krzemieƒcu. Zginà∏ w Katyniu.
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Ks. Jan Zió∏kowski kapelan wojskowy od
1919 r. W czasie wojny polsko–bolszewickiej w 1920 r. by∏ kapelanem 5. Pu∏ku Piechoty oraz szpitali wojskowych w Wilnie.
W okresie mi´dzywojennym by∏ zawodowym kapelanem m. in. w Wilnie, Lublinie
i Stanis∏awowie. Od 1930 r. kapelan Brygady „Podole” Korpusu Ochrony Pogranicza,
w 1937 r. proboszcz parafii wojskowej w Jaros∏awiu; w 1939 r. by∏ kapelanem 24. Dywizji Piechoty.
We wrzeÊniu 1939 r. dosta∏ si´ do niewoli sowieckiej i trafi∏ do Kozielska. By∏ jedynym ksi´dzem katolickim, który w Wigili´ 1939 r.
nie zosta∏ wywieziony z obozu
do Moskwy. Prawdopodobnie
zapomniano o nim, gdy˝ tego
dnia przebywa∏ w karcerze, ukarany za odprawianie nabo˝eƒstwa dla jeƒców. By∏ tajnym kapelanem obozu a˝ do jego likwidacji w kwietniu 1940 r. Zamordowany w Katyniu w kwietniu
lub maju 1940 r.

Ks. Józef Kacprzak jako kap∏an by∏ uczestnikiem wojny w 1920 r. W 1939 r. zosta∏ zmobilizowany do wojska. Zginà∏ w Twerze.
Ks. W∏adys∏aw Mas∏oƒ, kapelan Wojska Polskiego. Zosta∏ osadzony w obozie w Ostaszkowie. Zginà∏ w Twerze.
Ks. Józef Mikuczewski, przed II wojnà
Êwiatowà kapelan junackiego hufca pracy w Hrubieszowie. Zginà∏ w Twerze.
Ks. Jan Mioduszewski, pracowa∏ jako
wikariusz w Sejnach skàd w 1939 r. zosta∏
powo∏any do wojska. Zginà∏ w Twerze.

12 kapelanów awansowanych na stopieƒ majora
Licznà, bo liczàca dwanaÊcie
nazwisk grup´ zamordowanych,
stanowià kapelani, którzy przed
niewolà pe∏nili s∏u˝b´ w stopniu
kapitana. Podczas uroczystoÊci
listopadowych w 2007 r. zostali
oni awansowani do stopia majora. Lista ta obejmuje nast´pujàcych kapelanów:
Ks. Miko∏aj Cichowicz by∏ kapelanem
od 1927 r. Przed wojnà proboszcz Parafii
w Czerwonce. Zmobilizowany 2 wrzeÊnia
1939 r. jako kapelan wojskowy i przydzielony najprawdopodobniej do którejÊ z jednostek stacjonujàcych w Warszawie. By∏ wi´êniem obozu w Kozielsku. Zosta∏ zamordowany w Katyniu.
Ks. Ignacy Drozdowicz by∏ kapelanem rezerwy w ewidencji Powiatowej
Komendy Uzupe∏nieƒ w Lublinie. Zginà∏ w Charkowie.
Ks. Aleksander Dubiel, wikariusz Parafii Êw. Paw∏a w Lublinie, harcmistrz
Zwiàzku Harcerstwa Polskiego, kapelan
Dowództwa Okr´gu Korpusu II od 1939
r.. Zginà∏ w Twerze.
Ks. Mieczys∏aw Janas by∏ kapelanem
od 1938 r. Zginà∏ w Twerze.
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Ks. W∏odzimierz Ochab we wrzeÊniu
1939 r. by∏ jeszcze kapelanem Wi´zienia
Karnego w Drohobyczu. Zginà∏ w Twerze.
Ks. Bronis∏aw Szwed, kapelan wojskowy i wi´zienny w Stanis∏awowie,
prefekt miejscowego Gimnazjum
i Szko∏y Handlowej. Zginà∏ w Twerze.
Ks. Alfred Swirtun, kapelan wojskowy 7., a póêniej 15. Pu∏ku U∏anów. Zginà∏ w Charkowie.
Ks. Jerzy Wrazid∏o, kapelan rezerwy
od kwietnia 1939 r. Podczas kampanii
wrzeÊniowej by∏ kapelanem 3 Pu∏ku
U∏anów Âlàskich. Zginà∏ w Charkowie.

4 kapelanów awansowanych do
stopnia kapitana
Na liÊcie strat katolickiego duszpasterstwa wojskowego znajduje si´ czte-

rech kapelanów, którzy zgin´li jako porucznicy, i zostali awansowani do stopnia kapitana.
Ks. Józef Czemerajda, powo∏any do
Wojska Polskiego w kwietniu 1939 r.
i wyznaczony do 8. Lubelskiego Pu∏ku
Piechoty Legionów. Aresztowany
w drodze do swej parafii po kl´sce
wrzeÊniowej. Zosta∏ wi´êniem obozu
w Starobielsku. Zamordowany przed
Êwitem 23 kwietnia 1940 r. Cia∏o wrzucono do do∏u Êmierci (J08), w charkowskim Liesoparku.
O. Ignacy Drabczyƒski zginà∏ w Katyniu.
Ks. W∏adys∏aw Plewik zosta∏ mianowany wojskowym
kapelanem rezerwy ze starszeƒstwem 1 stycznia 1939 r.
i przypisany ewidencyjnie do
Powiatowej Komendy Uzupe∏nieƒ w Piotrkowie Trybunalskim. Zginà∏ w Charkowie.
Ks. Franciszek Zakrzewski
by∏ prefektem m∏odzie˝y
w M∏awie. Powo∏any do wojska w 1939 r. Zginà∏ w Twerze.
Zamordowani
kapelani
wojskowi podzielili los wielu
˝o∏nierzy, poÊród których
spe∏niali pos∏ug´ w okresie
mi´dzywojennym i podczas
kampanii wrzeÊniowej 1939 r.
Duszpasterze wojskowi spocz´li w zbiorowych mogi∏ach,
które starano si´ ukryç przed
Êwiatem. DziÊ miejsca ich spoczynku,
zamienione w cmentarze wojenne, wielkim g∏osem wo∏ajà do Boga i ludzi.

Zbigniew K´pa, ksiàdz pu∏kownik Stra˝y Granicznej,
doktor teologii, pe∏ni funkcj´
notariusza Kurii Polowej Wojska Polskiego, rzecznika prasowego Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego i wicedziekana Stra˝y Granicznej.
Na zdj´ciach: wydobyte podczas ekshumacji osobiste rzeczy zamordowanych polskich
jeƒców wojennych; Charków,
Katyƒ, Miednoje.
Fot. Aleksander Za∏´ski
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Podsumowanie Roku
Genera∏a W∏adys∏awa Andersa

Fot. Mariusz Kubik

Fot. Mariusz Kubik

Senat Rzeczypospolitej Polskiej uchwa∏à z 20 grudnia 2006 r. ustanowi∏ rok 2007 Rokiem Genera∏a W∏adys∏awa Andersa. W sali senackiej 27 lutego 2008 r. odby∏o si´ uroczyste podsumowanie obchodów.

Celem wydarzeƒ podj´tych w ramach
Roku Genera∏a W∏adys∏awa Andersa by∏o
przywrócenie mu nale˝ytego miejsca w historii i przybli˝enie jego postaci zw∏aszcza
osobom m∏odym. Og∏oszenie Roku Genera∏a wyzwoli∏o tak˝e szereg inicjatyw oddolnych – instytucji i osób prywatnych, które chcia∏y uczciç pami´ç gen. Andersa.
marsza∏ek Senatu
Bogdan Borusewicz
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Fot. Mariusz Kubik

Fot. Mariusz Kubik

Do Polski wolnej dojdziemy, mo˝e nie wszyscy, ale dojdziemy...
gen. W∏adys∏aw Anders

Dokonania patrona 2007 r. b´dà przyk∏adem do naÊladowania nie tylko dla zaanga˝owanych w te dzia∏ania, ale tak˝e
dla wszystkich polskich obywateli, którym bliskie jest poj´cie
honoru oraz bezinteresownej s∏u˝by Polsce i bliênim.
b. Prezydent RP na Obczyênie
Ryszard Kaczorowski

Celem tej inicjatywy by∏o przywrócenie nale˝nego miejsca w historii wielkiego
dowódcy i patrioty. Najbardziej znienawidzonego, wyszydzonego i oczernionego
przez komunistów emigranta politycznego.
senator Piotr Andrzejewski (w Êrodku),
przewodniczàcy Komitetu Organizacyjnego
Roku Genera∏a W∏adys∏awa Andersa
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Fot. Mariusz Kubik
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Fot. Mariusz Kubik

Genera∏ by∏ symbolem walki nie tylko
o niepodleg∏oÊç, ale i o demokracj´
w Polsce. Mimo staraƒ w∏adz komunistycznych, nie zosta∏ zapomniany i dla
kolejnych pokoleƒ wcià˝ by∏ postacià
wybitnà.
kierownik UdSKiOR Janusz Krupski

Fot. Mariusz Kubik

Minister obrony narodowej Bogdan
Klich (drugi od lewej) w uznaniu zas∏ug
dla Ojczyzny awansowa∏ Iren´ Anders
do stopnia kapitana Wojska Polskiego.
Obok genera∏owej po prawej stronie
– Juliusz Englert

Fot. Maciej Wyrwa

Fot. Mariusz Kubik

Minister Janusz Krupski wr´czy∏ zas∏u˝onym w kultywowaniu pami´ci
o gen. W∏adys∏awie Andersie Medale „Pro Memoria”
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Fot. Mariusz Kubik

Fot. Maciej Wyrwa

Fot. Mariusz Kubik

Dokonania Roku Genera∏a Andersa, ustanowionego przez
Senat RP w 2007 r. sà wa˝ne dla wszystkich, którym bliskie
jest poj´cie honoru i bezinteresownej s∏u˝by Ojczyênie.
Ryszard Kaczorowski

ÂlubowaliÊmy, ˝e trwaç b´dziemy na stra˝y niepodleg∏oÊci bez wzgl´du na warunki (...) Generale, melduj´, przysi´gi dotrzymaliÊmy. Nie doczeka∏eÊ, ale duchem jesteÊ
tutaj, w Niepodleg∏ej.
p∏k Tadeusz Czerkawski,
przedstawiciel Êrodowisk kombatanckich
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Fot. Mariusz Kubik

Fot. Maciej Wyrwa
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UroczystoÊci uÊwietni∏ wyst´p Zespo∏u Reprezentacyjnego
Wojska Polskiego w historycznych mundurach ˝o∏nierzy
2. Korpusu Polskiego.

W Senacie zaprezentowano rekonstrukcj´ i wystaw´ zwiàzane z ˝yciem i dzia∏alnoÊcià Genera∏a i Jego armii.

UCHWA¸A
Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
z dnia 7 lutego 2008 r.
w sprawie og∏oszenia roku 2008
Rokiem Niepodleg∏oÊci
220 lat temu, 6 paêdziernika 1788
roku, zainaugurowano obrady Sejmu
Wielkiego rozpoczynajàce proces naprawy Rzeczypospolitej Obojga Narodów, zwieƒczony wówczas uchwaleniem Konstytucji 3 maja. By∏a to
pierwsza wielka próba uratowania
niepodleg∏oÊci Rzeczypospolitej.
Dopiero jednak 11 listopada 1918
roku dope∏ni∏ si´ akt odrodzenia niepodleg∏ej, suwerennej i wolnej Rzeczypospolitej Polskiej jako paƒstwa
sprawiedliwego, demokratycznego,
równego wÊród równych w Europie.
W ciàgu 130 lat dzielàcych te dwie
daty toczy∏a si´ uporczywa walka obywateli Rzeczypospolitej o wolnà
i sprawiedliwà Ojczyzn´. Wiele poko-

18

leƒ nie szcz´dzi∏o si∏ i poÊwi´ci∏o Jej
najlepsze lata, dorobek myÊli i czynu,
zdrowie, a cz´sto tak˝e i ˝ycie.
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, pami´tajàc o tych wszystkich, którzy walczyli i trudzili si´ w s∏u˝bie Ojczyzny,
oddajàc ho∏d Jej twórcom i obroƒcom
oraz kontynuujàc ich dzie∏o, og∏asza
rok 2008 Rokiem Niepodleg∏oÊci. Jego obchody nie tylko b´dà okazjà do
dzielenia si´ z m∏odymi Polakami wiedzà o przesz∏oÊci, ale tak˝e przyczynià
si´ do upowszechnienia przekonania,
˝e wolna Polska wcià˝ wymaga i nadal
b´dzie wymagaç naszej wspólnej troski i pracy.
MARSZA¸EK SEJMU
/–/ Bronis∏aw Komorowski
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Jurij Szarkow
t∏um. Janina Szestakowska

Do∏y twerskiej pami´ci
Niemieckie fotografie lotnicze ZSRR wykonane w poczàtkach lat czterdziestych ubieg∏ego wieku
sà pod wieloma wzgl´dami unikatowe. Doskona∏à ich jakoÊç t∏umaczy zastosowanie urzàdzeƒ
optycznych Zeissa i nowatorskiej metody wykonywania zdj´ç lotniczych.
We wrzeÊniu 1940 r. niemieccy genera- klasztornego monastyru Ni∏owa Pustyƒ ka z Ameryki. Zam´cza∏ mnie pytania∏owie [Walther] von Brauchitz i [Franz] znajdowa∏ si´ najwi´kszy obóz Polaków. mi, cieszy∏ si´, gdy potwierdzi∏em praHalder zainicjowali akcj´, która mia∏a na W∏aÊnie lasy dooko∏a Miednoje zaintere- wid∏owoÊç ustaleƒ jego specjalistów.
celu otrzymanie obiektywnych danych sowa∏y badaczy. Na zdj´ciach widaç mnóPowiedzia∏, ˝e ma jeszcze przypuszo rozmieszczeniu linii komunikacyjnych stwo plam wyraênie sugerujàcych naru- czenia co do lokalizacji dwóch miejsc
i obiektów wojskowych Sowietów. W tym szenie gruntu, szczególnie na terenie let- masowych grobów. Zna∏em te tereny,
celu powo∏ano specjalnà eskajednak potwierdziç jego przydr´ luftwaffe, która stacjonopuszczeƒ nie mog∏em. Maliwa∏a na lotnisku w pobli˝u Buszewski przekaza∏ mi du˝o fodapesztu. Jednak Hitler zabrotokopii niemieckich zdj´ç lotni∏ lotów bojàc si´, ˝e Rosjanie
niczych rejonu obecnej nekrorozszyfrujà jego plany inwazji.
polii i miejsc domniemanych.
Specjalna eskadra rozpocz´∏a
Po kilku latach otrzyma∏em
loty w poczàtkach 1941 r. Z pood Maliszewskiego nowe maczàtku piloci nie zapuszczali si´
teria∏y, które nie pozostawiaw g∏àb terytorium ZSRR, jed∏y ˝adnych wàtpliwoÊci, co do
nak 9–10 czerwca doÊwiadczekoniecznoÊci przeprowadzeni piloci niemieccy rozpocz´li
nia prac rozpoznawczych
loty na dalekie odleg∏oÊci od liw terenie. Poinformowa∏em
nii Archangielsk–Astrachaƒ a˝
o tym kierownictwo s∏u˝by
do Uralu. Dzi´ki tym lotom
bezpieczeƒstwa i urz´dników
Niemcy uzyskali wojskowe maadministracyjnych obwodu
py topograficzne, dok∏adniejtwerskiego. S∏u˝by bezpieDzi´ki niemieckim zdj´ciom lotniczym z okresu II wojny Êwiatowej uda- czeƒstwa nazwa∏y dokumenty
sze od map sowieckich.
∏o si´ ustaliç miejsca masowych grobów zamordowanych polskich jeƒców
W Stanach Zjednoczonych i obywateli ZSRR. Czarne punkty na mapie sugerujà mo˝liwoÊç istnienia fa∏szywkami.
w Waszyngtonie, od kilkudzie- dalszych mogi∏
Ile tysi´cy ludzi le˝y ko∏o
si´ciu lat dzia∏a Instytut LotniMiednoje zabitych przez bolczo–Kosmicznych Badaƒ Historycznych. niska (dacz) centralnego zarzàdu NKWD, szewizm w latach 1917–1960?
Jednym z wa˝nych zadaƒ powsta∏ego po II co oczywiÊcie zainteresowa∏o badaczy.
Nie tam, gdzie jest nekropolia, ale na
wojnie Êwiatowej Instytutu by∏o wykrycie
W 1990 r. zeznawa∏ gen. Dmitrij Toka- po∏udnie, przy drodze na Kniaziewo?
masowych grobów ofiar totalitarnych re˝i- riew odpowiedzialny za rozstrzelanie Po- Czy spo∏eczeƒstwu sà oboj´tne stare
mów. Zrozumia∏e oczywiÊcie, ˝e w pierw- laków w Kalininie (Twerze) i kiedy wska- do∏y, zaroÊni´te ju˝ sosnami, pod Miedszej kolejnoÊci re˝imu komunistycznego. za∏ podczas przes∏uchania miejsce po- noje? Oboj´tne...
To tam trafi∏y niemieckie zdj´cia lotnicze. chówku – wszystko by∏o jasne. UjawnioKiedy pod koniec lat osiemdziesiàtych no równie˝, ˝e tutaj na brzegu Tweru sà
XX w. powróci∏ problem losów polskich pogrzebani i sowieccy obywatele – ofiary
jeƒców wojennych zamordowanych w Ka- represji oraz ˝o∏nierze Armii Czerwonej,
T∏umaczenie z j´zyka rosyjtyniu, kierownik Instytutu, Polak, Wac∏aw którzy zgin´li od ran w 1941 r.
skiego fragmentów artyku∏u
Godziemba–Maliszewski zainicjowa∏ baW 1992 r. w Warszawie uda∏o mi si´
zamieszczonego w czasopiÊmie
danie lotniczych materia∏ów fotograficz- poznaç Maliszewskiego. W jego hotelo„Wieczór Tweru” nr 8 (3783)
nych z sierpnia 1942 r. Badano ogromne wym pokoju pó∏ dnia oglàdaliÊmy stos
z 26 stycznia 2006 r.
obszary od Petersburga do Charkowa. lotniczych zdj´ç z rejonu Miednoje. PoJurij Szarkow, geograf, dzia∏acz
Szczególnie dok∏adnie zajmowano si´ te- chodz´ z tych miejscowoÊci, a do tego
spo∏eczny i polityczny. Autor liczrenami po∏o˝onymi ko∏o Ostaszkowa, jestem geografem, wi´c sta∏em si´ minych prac naukowych i publicystycznych.
gdzie na wyspie Sto∏bnyj w murach po- mo woli „ofiarà” ekspansywnego Pola-
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Maciej Sobieraj

Dwa lata za prawd´ o Katyniu
Dwaj studenci Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego: Tadeusz Mada∏a i Zbigniew Boczkowski
27 lat po dokonanej przez NKWD zbrodni katyƒskiej zostali skazani przez peerelowski sàd za
rozpowszechnianie prawdy o jej sprawcach. Trzeci ze studenckiej paczki – Adam Wierzbicki
zdradzi∏ kolegów i zosta∏ tajnym wspó∏pracownikiem S∏u˝by Bezpieczeƒstwa.

Fot. arch.

Mog∏oby si´ wydawaç, ˝e po referacie licznà korespondencjà jednoznacznie gorszym. Na wy˝szych paƒstwowych
Nikity Chruszczowa podczas XX Zjazdu wskazujàcà, w czyjej niewoli znaleêli si´ uczelniach tak˝e obowiàzywa∏a oficjalKomunistycznej Partii Zwiàzku Radziec- ich bliscy. Intensywnie indoktrynowano na wyk∏adnia, wed∏ug której sprawcami
kiego w lutym 1956 r., gdy ujawniono
tej zbrodni byli Niemcy. Niektórzy
ogrom zbrodni dokonanych przez
us∏u˝ni naukowcy, starali si´ nawet
Stalina, sprawa mordu oficerów polpodbudowaç t´ lini´ propagandoskich w Katyniu (wtedy jeszcze nie
wà „naukowymi” rozprawami.
znano innych miejsc kaêni) zostanie
Studenci KUL
definitywnie wyjaÊniona.
pod specjalnym nadzorem
Tak si´ jednak nie sta∏o. Podobno
Istnia∏a jednak w PRL taka uczelW∏adys∏aw Gomu∏ka, który donia, gdzie o Katyniu jako zbrodni
Êwiadczy∏ represji stalinowskich,
sowieckiej mówiono bez ogródek –
obawia∏ si´, ˝e oficjalne obarczenie
by∏ to Katolicki Uniwersytet LubelZwiàzku Radzieckiego zbrodnià
ski. Tam doskonale wiedziano,
katyƒskà wyzwoli nastroje antyraz czyich ràk zginà∏ w lasku katyƒdzieckie. To z kolei by∏oby wysoce
skim jeden z profesorów tej uczelni
niekorzystne dla linii propagando– znakomity historyk literatury polwej, zgodnie z którà wszystkie
skiej Henryk ˚yczyƒski oraz Êwietzbrodnie dokonane podczas II wojnie zapowiadajàcy si´ asystent na
ny Êwiatowej przypisywano NiemWydziale Prawa Tadeusz Wojciecom. Aparat bezpieczeƒstwa tropi∏
chowski. Pami´tano te˝ o absolwenwi´c nieustannie wszelkie przejawy
tach lubelskiej uczelni, którzy jako
wskazywania na Rosjan jako sprawoficerowie rezerwy ponieÊli Êmierç
ców zbrodni katyƒskiej. Cenzura
z ràk NKWD w Katyniu i innych,
pilnie baczy∏a, by w publikacjach
nieznanych jeszcze w czasach PRL,
nie pojawia∏a si´ data 1940 r. Rówmiejscach m´czeƒskiej Êmierci.
nie˝ symboliczne napisy umieszczaPracownicy naukowi KUL mieli
ne na mogi∏ach, zawierajàce prawdost´p do literatury emigracyjnej,
dziwà dat´ Êmierci bliskich osób,
by∏y z premedytacjà usuwane Na KUL o Katyniu jako zbrodni sowieckiej mówiono bez ogródek gdzie sprawa Katynia by∏a eksponowana w sposób szczególny. Tak˝e
z cmentarzy przez funkcjonariuszy
zatem m∏odzie˝, którà na lekcjach hi- studenci sobie tylko znanymi drogami,
S∏u˝by Bezpieczeƒstwa.
storii uczono zupe∏nie „innej” prawdy. docierali do tego rodzaju publikacji.
Uczono „innej” prawdy
Nieodmiennie na lekcjach podczas Zdobytà w ten sposób wiedzà starali si´
Mimo to w powszechnej opinii spraw- omawiania problematyki II wojny Êwia- zainteresowaç szersze grono kolegów,
cami zbrodni byli Rosjanie. Nie sposób towej, co odwa˝niejsi uczniowie zada- zw∏aszcza spoza swojej uczelni, bo na
by∏o przekonaç do katyƒskiego k∏am- wali pytanie o Katyƒ. Pami´tam, jakich KUL informacji o sprawcach zbrodni
stwa ludzi starszych, pami´tajàcych mo- wybiegów interpretacyjnych dokonywa- nie brakowa∏o.
ment og∏oszenia przez Niemców infor- ∏a nauczycielka historii, by nie poddaç
Trudno te˝ si´ dziwiç, ˝e studenci i pramacji o odnalezionych grobach pol- w wàtpliwoÊç oficjalnej wersji propa- cownicy naukowi tej uczelni znaleêli si´
skich oficerów w Katyniu, o publikowa- gandy. Doskonale bowiem zdawa∏a so- pod specjalnym nadzorem. OczywiÊcie
nych listach osób zidentyfikowanych bie spraw´ z tego, ˝e powiedzenie nie by∏o to tylko swoiste wyczulenie na
podczas ekshumacji, które kojarzono prawdy mog∏oby si´ dla niej skoƒczyç spraw´ katyƒskà funkcjonariuszy S∏u˝by
z otrzymywanà przez ich rodziny nie- wydaleniem z zawodu, o ile nie czymÊ Bezpieczeƒstwa. KUL by∏ bowiem pod
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szczególnà „opiekà” S∏u˝by Bezpieczeƒstwa jako prywatny katolicki uniwersytet
nale˝àcy do KoÊcio∏a. Sta∏ si´ on kuênià
wykszta∏conych kadr dla polskiego KoÊcio∏a – wi´kszoÊç biskupów to jego absolwenci – oraz dla spo∏ecznoÊci katolickiej,
która otrzymywa∏a dobrze wykszta∏conych i uformowanych Êwiatopoglàdowo
m∏odych ludzi. Mimo wielu trudnoÊci
znajdowali oni prac´ w szkolnictwie, katolickich stowarzyszeniach, prasie katolickiej lub paƒstwowych instytucjach. W∏adza mog∏a si´ wi´c obawiaç niepo˝àdanego przez nià wp∏ywu kulowców na ich
otoczenie, stàd to szczególne zainteresowanie ze strony SB.

biskupów niemieckich oraz fragmenty
Historii Polski emigracyjnego historyka
prof. Oskara Haleckiego, odnoszàce si´
do II wojny Êwiatowej i sytuacji geopolitycznej Êwiata powojennego, zw∏aszcza
Europy Wschodniej. Do jednego z maszynopisów do∏àczona by∏a kartka z odr´cznymi uwagami Tadeusza Mada∏y.
W ten sposób student Mada∏a ponownie
sta∏ si´ obiektem operacyjnego rozpracowania. Mieszka∏ on w akademiku przy ul.
S∏awiƒskiego (obecnie ul. Nieca∏a), co
u∏atwia∏o funkcjonariuszom SB obserwacj´, poniewa˝ prawie zawsze mieli kilkoro tajnych wspó∏pracowników (TW) spo-

Uczelnia dla
niechcianych
gdzie indziej

Fot. arch. IPN

Lubelska uczelnia mia∏a
jeszcze jeden specyficzny
charakter,
mianowicie
przyjmowa∏a w swoje mury osoby, które na paƒstwowy uniwersytet nie
mia∏y szans si´ dostaç.
Mog∏o to byç zarówno nieodpowiednie pochodzenie
spo∏eczne (Czartoryscy,
Zamoyscy, Platerowie),
jak i nieprawomyÊlnoÊç
polityczna. Odnosi∏o si´ to Tadeusz Mada∏a. Zdj´cia po zatrzymaniu w 1967 r.
nie tylko do studentów, ale tak˝e do wy- Êród mieszkaƒców m´skiego akademika.
k∏adowców.
Inni TW i kontakty operacyjne (KO)
Jednym z takich studentów by∏ Tade- mieli obserwowaç figuranta Mada∏´ podusz Mada∏a, który jako uczeƒ Techni- czas zaj´ç na uniwersytecie. Zebrano dokum Mechanicznego w ZamoÊciu k∏adne informacje, na które sk∏ada∏y si´:
w 1960 r. sporzàdzi∏ kilka odr´cznie pi- „tryb ˝ycia jaki prowadzi, cechy jego ososanych ulotek, w których wrogo ustosun- bowoÊci, zachowanie si´ na terenie akakowywa∏ si´ do ZSRR i rozklei∏ je w kil- demika i na terenie uczelni, wypowiedzi
ku miejscach. Po dwuletnim Êledztwie podczas çwiczeƒ lub przy innych oficjalSB ustali∏o, kto by∏ autorem tych ulotek. nych okazjach”. SB stara∏a si´ tak˝e
Za ten czyn Tadeusza Mada∏´ skazano „ustaliç, w jakich rejonach posiada rodziw maju 1963 r. na rok wi´zienia w zawie- n´ i czy utrzymuje z nià Êcis∏e kontakty”.
szeniu na pi´ç lat. W tej sytuacji jedynà OczywiÊcie tak˝e ca∏à jego korespondenuczelnià, która mog∏a go przyjàç, by∏ cj´ poddano perlustracji. Podj´to te˝
KUL, co si´ te˝ sta∏o w 1964 r.
wiele innych dzia∏aƒ o charakterze inwigilacyjnym. Szczególnà rol´ mieli tu odeFigurant Tadeusz Mada∏a
graç: kolega z wydzia∏u historii i akadeDwa lata póêniej funkcjonariusze SB mika TW „Halny” oraz KO „Roland”,
rozpracowujàcy Êrodowisko KUL otrzy- KO „K. A. ” i KO „T. K. ”. Funkcjonariumali od jednej z informatorek trzy eg- szem SB odpowiedzialnym za podj´te
zemplarze maszynopisów ze stanowi- dzia∏ania operacyjne by∏ Ryszard Jeleƒ
skiem duszpasterstwa akademickiego z Wydzia∏u IV Komendy Wojewódzkiej
w sprawie or´dzia biskupów polskich do Milicji Obywatelskiej.
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Przesy∏ka z prawdà o Katyniu
W styczniu 1967 r. SB przej´∏a dwie
przesy∏ki od anonimowego nadawcy do
dwóch studentów uczàcych si´ w Warszawie. Ich zawartoÊç stanowi∏y maszynopisy, „których treÊç zmierza∏a do udowodnienia odpowiedzialnoÊci Zwiàzku Radzieckiego za Êmierç polskich oficerów
w Katyniu”. W wyniku przes∏uchania
jednej z adresatek tej przesy∏ki ustalono,
˝e ich nadawcà by∏ Zbigniew Boczkowski
student IV roku psychologii na KUL,
mieszkajàcy w akademiku przy ul. S∏awiƒskiego. Ustalono ponadto, ˝e dwaj
studenci KUL: Tadeusz Mada∏a i Adam
Wierzbicki – kolportujà wÊród studentów literatur´ emigracyjnà
pozbawionà debitu,
czyli zezwolenia cenzury na rozpowszechnianie. Funkcjonariusze
SB w Lublinie: naczelnicy Wydzia∏u III pp∏k
B. Âwita i Wydzia∏u IV
pp∏k W. Kita oraz p. o.
zast´pcy naczelnika
Wydzia∏u Âledczego
kpt. J. Koz∏owski podj´li decyzj´ – na wniosek prokuratora, który
30 stycznia 1967 r. wszczà∏ Êledztwo – by
3 lutego 1967 r. przeprowadziç rewizj´
w pokojach zamieszka∏ych przez Mada∏´,
Boczkowskiego i Wierzbickiego. Rewizj´
przeprowadza∏y trzy grupy, z których
ka˝da liczy∏a po trzech funkcjonariuszy,
wyposa˝one m.in. w minifony „dla nagrania ewentualnych prowokacyjnych wystàpieƒ lub wypowiedzi ciekawych operacyjnie”. Grupy rewidujàce mia∏y byç wspomagane przez techników fotografów,
a na zewnàtrz przez grup´ obserwatorów
z Wydzia∏u „B”; dodatkowo ul. S∏awiƒskiego mia∏y patrolowaç radiowozy milicyjne na wypadek ewentualnych zajÊç.
Ca∏oÊç operacji nadzorowa∏ mjr Aleksander Muszyƒski, zast´pca naczelnika
Wydzia∏u III.
Podczas rewizji zakwestionowano u Tadeusza Mada∏y dwa egzemplarze maszynopisu autorstwa Józefa Czapskiego Na
koniec prawda o Katyniu (uzupe∏nienie
ksià˝ki tego autora Na nieludzkiej ziemi,
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wydanej w serii Biblioteka „Kultury” Instytutu Literackiego w Pary˝u w 1962 r.),
u Zbigniewa Boczkowskiego egzemplarz
wspomnianego maszynopisu, a u Adama
Wierzbickiego 22 pozycje ksià˝ek emigracyjnych oraz maszynopisy komunikatów Episkopatu.

mentach czasem jako KO „K.A.”), którzy mieli wziàç udzia∏ w rozprawie oraz
monitorowaç Êrodowisko studenckie.
Przygotowano specjalnà grup´ operacyjnà (10 osób, w tym cztery funkcjonariuszki) wyposa˝onà w dwa minifony.
Mia∏a ona uczestniczyç zarówno w procesie, jak na zewnàtrz sali rozpraw ob-

Fot. arch.

Kolejna rozprawa, wyznaczona na 11
listopada 1967 r., by∏a obserwowana
przez SB w podobny sposób. W pierwszej
rozprawie uczestniczy∏o zaledwie kilkanaÊcie osób, w listopadowej ju˝ 80, spoÊród których tylko 10 mog∏o byç na sali
sàdowej, poniewa˝ celowo wybrano jednà
z mniejszych sal. Rozprawa przebiega∏a
Pomoc dla aresztowanych
bez zak∏óceƒ, a sàd po wys∏uchaniu
studentów
stron postanowi∏ og∏osiç wyrok 14 liRewizje u trzech studentów
stopada 1967 r. Obu oskar˝onych
i aresztowanie dwóch z nich (wobec
skazano na dwa lata pozbawienia
Wierzbickiego nie zastosowano
wolnoÊci i utrat´ praw publicznych
aresztu) wywo∏a∏o spore poruszenie
na ten sam okres, z zaliczeniem na
w Êrodowisku kulowskim. Szybko
poczet kary aresztu tymczasowego.
podj´to decyzj´ o znalezieniu dla
W trakcie rozprawy sàd uzna∏ zasadaresztowanych: Mada∏y i BoczkownoÊç zarzutu, który postawi∏ zast´pca
skiego najlepszych adwokatów. Zoprokuratora wojewódzkiego Antoni
stali nimi mec. Tadeusz Halliop (abMaÊlanko, ˝e oskar˝eni „przepisali
solwent KUL i wieloletni przewodna maszynie pisma pochodzenia zaniczàcy Towarzystwa Przyjació∏
granicznego, zawierajàce fa∏szywe
KUL) oraz mec. W∏adys∏aw Si∏a–NwiadomoÊci dot. stosunków polskoowicki, obroƒca w kilku politycz–radzieckich po 1939 roku, które nanych procesach. Rozpraw´ wyznast´pnie wys∏ali w listach na adresy
czono na 13 lipca 1967 r. (specjalnie
ró˝nych osób w kraju, a które ze
wybrano lipcowy termin, gdy stuwzgl´du na treÊç mog∏y wyrzàdziç
denci sà na wakacjach) przed Sàistotnà szkod´ interesom Paƒstwa
dem Powiatowym w Lublinie. PodPolskiego, to jest o czyn przewidziaj´to dzia∏ania operacyjne w celu zony w art. 23 mkk”.
rientowania si´ co do linii obrony
Sàd II instancji, którego posiei stwierdzono, ˝e b´dzie ona polegaç
dzenie odby∏o si´ 12 marca 1968 r.
na wykazaniu, ˝e „zamiarem sprawzamieni∏ kar´ wi´zienia dla obu
ców nie by∏o celowe dzia∏anie na
oskar˝onych na kar´ aresztu w doszkod´ Paƒstwa przez rozpowszech- Podczas rewizji u Tadeusza Mada∏y zarekwirowano dwa eg- tychczasowym wymiarze, tak˝e
nianie fa∏szywych wiadomoÊci, lecz zemplarze maszynopisu fragmentów ksià˝ki „Na nieludzkiej z w∏àczeniem do wymiaru kary
ziemi” Józefa Czapskiego, wydanej w paryskiej Bibliotece
zamiarem ich by∏o jedynie docieka- „Kultury” w 1962 r.
aresztu mi´dzyinstancyjnego. Tanie prawdy historycznej. W zwiàzku
deusz Mada∏a opuÊci∏ areszt 3 lutez tym kulowcy – historycy majà zamiar serwowaç zachowania studentów. Przed go 1969 r. po odsiedzeniu pe∏nego wypotwierdziç pog∏osk´, jakoby Chrusz- gmachem sàdu mieli przebywaç umun- miaru kary, natomiast Zbigniew Boczczow w swoim czasie mia∏ stwierdziç, ˝e durowani i cywilni funkcjonariusze, kowski warunkowo opuÊci∏ areszt wczeza Êmierç oficerów polskich ponosi odpo- przewidziano te˝ patrole zmotoryzowa- Êniej. Dalsze losy Tadeusza Mada∏y to
wiedzialnoÊç Zwiàzek Radziecki. Wtedy ne, a w pogotowiu mia∏a trwaç ponadto wieloletnia praca w Bibliotece Uniwerobrona przedstawi argumenty, ˝e litera- grupa operacyjno–Êledcza i pluton syteckiej KUL oraz zaanga˝owanie
tura rozpowszechniana przez Mada∏´ Zmotoryzowanych Odwodów Milicji w dzia∏alnoÊç opozycyjnà, m.in. w dokui Boczkowskiego odpowiada∏a rzeczywi- Obywatelskiej (ZOMO). Za ten plan mentacj´ martyrologii duchowieƒstwa
stemu stanowi faktycznemu i w zwiàzku „zabezpieczenia” rozprawy odpowie- polskiego w ZSRR. Jego kolega Boczz tym zarzucane im czyny nie podlegajà dzialni byli kpt. Czes∏aw Wiejak (za- kowski wyjecha∏ z Lublina.
st´pca naczelnika Wydzia∏u IV) i mjr
Êciganiu”.
Jan Bernatowicz (naczelnik Wydzia∏u ˚ywa legenda
Wzmo˝ona gotowoÊç SB
Kiedy w 1969 r. zamieszka∏em w kuÂledczego). Pierwszà rozpraw´ na
podczas rozprawy
wniosek obrony sàd odroczy∏ ze wzgl´- lowskim akademiku jako student I roku
SB podj´∏o szeroko zakrojone przy- du na uzyskanie dodatkowych badaƒ le- historii od razu zosta∏em poinformowany,
gotowania do rozprawy, z wykorzysta- karskich oskar˝onych, o co wnioskowa- ˝e naszym starszym kolegà jest Tadeusz
niem TW: „Andrzeja”, „Roberta”, ∏a obrona. Drugi wniosek o uchylenie Mada∏a, który „za Katyƒ” przesiedzia∏
„Gustawa” i KO „Cecylii” (pseudonim aresztowania nie zosta∏ jednak w wi´zieniu dwa lata. By∏a to bardzo ˝ywa
informatorki SB, wyst´pujàcej w doku- uwzgl´dniony.
legenda, która zaowocowa∏a wkrótce
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TW „Zenon”
Na marginesie tej sprawy warto zwróciç uwag´ na to, ˝e przed sàdem nie stanà∏ Adam Wierzbicki, u którego rewizja
wykaza∏a a˝ 23 publikacje oficyn emigracyjnych niemajàce debitu. Z materia∏ów operacyjnych wynika∏o, ˝e udost´pnia∏ je zainteresowanym studentom.
Z zachowanych dokumentów wynika, ˝e
prokuratura postanowi∏a umorzyç
Êledztwo z powodu nik∏ej szkodliwoÊci
czynu. Có˝ wi´c si´ sta∏o, ˝e jednych
skazano „za Katyƒ”, a ich kolega dysponujàcy wieloma publikacjami zagranicznymi, równie dla SB trefnymi, uniknà∏
kary. Spraw´ wyjaÊniajà dwa dokumenty z 7 i 9 marca 1967 r., w których ppor.
Jerzy Jakobsche z Wydzia∏u IV (z sekcji
zajmujàcej si´ rozpracowywaniem Êrodowiska KUL) raportowa∏ do wojewódzkiego szefa SB, by Adama Wierzbickiego, który by∏ dotychczas bardzo
u˝ytecznym KO o pseudonimie „Zenon”, przekwalifikowaç na TW. Unikni´cie kary by∏oby w∏aÊnie tym elementem, który sk∏oni∏by Wierzbickiego do
zacieÊnienia wspó∏pracy. Tak te˝ si´ sta∏o i „Zenon” zosta∏ niezwykle cennym
dla bezpieki TW, dzia∏ajàcym w Êrodowisku KUL oraz ChrzeÊcijaƒskiego Stowarzyszenia Spo∏ecznego, którego by∏
wieloletnim sekretarzem, a tak˝e przez
pewien czas radnym miasta Lublina.
W opracowaniu wykorzystano materia∏y z archiwum Instytutu Pami´ci Narodowej, sygn. IPNLu–011/393, t. 1–6.

Maciej Sobieraj, historyk,
dzia∏acz opozycji demokra tycznej, redaktor „Spotkaƒ”,
jest pracownikiem lubelskiego
oddzia∏u Instytutu Pami´ci
Narodowej.
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Fa∏szerze historii
– 41 lat od zbrodni
O Smoleƒsk toczy∏y si´ zaci´te i ze
zmiennym szcz´Êciem walki w okresie
10–16 lipca 1941 roku, w którym to dniu
Smoleƒsk zosta∏ ostatecznie zdobyty
przez wojska hitlerowskie. W tym stanie rzeczy w∏adze radzieckie nie by∏y
w stanie ewakuowaç polskich oficerów,
chocia˝ oczywiÊcie czynione by∏y takie
próby. W rezultacie internowani oficerowie polscy dostali si´ w r´ce hitlerowskie i zostali kolejno, w ciàgu nast´pnych miesi´cy, wymordowani. Zbrodni
dokonywa∏y tzw. Einsatzgruppen, które
od pierwszego dnia agresji na ZSRR
realizowa∏y zbrodnicze rozkazy (...)
W Êwietle tych pobie˝nych wyjaÊnieƒ
oskar˝enie ZSRR o zbrodni´ na oficerach polskich nale˝y traktowaç jako
jawne fa∏szerstwo, oczerniajàce w∏adz´
PRL, i˝ rzekomo nie dba o ustalenie
winnych owej zbrodni, a wi´c prowadzi
antynarodowà polityk´, Zwiàzku Radzieckiego zaÊ o niepope∏nione zbrodnie i, co za tym idzie, stanowi prób´ powaÊnienia sojuszniczych i zaprzyjaênionych narodów. K∏amstwa tego rodzaju

kierowane na forum mi´dzynarodowe
nie oznaczajà tego samego, co k∏amstwa rozpowszechniane wewnàtrz kraju. Dyskredytujà one bowiem paƒstwo,
podwa˝ajà zaufanie do jego szczeroÊci
i jego inicjatyw (...)
Rozwijanie w kraju i za granicà krzykliwej propagandy wokó∏ tzw. sprawy
katyƒskiej, organizowanie manifestacji
przed polskimi przedstawicielstwami
dyplomatycznymi za granicà nie tylko
szkodzà paƒstwu, lecz stanowià element poni˝enia narodu polskiego.

Fragment opinii, przygotowanej przez pracowników dydaktyczno –naukowych Woj skowej Akademii Politycznej
w Warszawie – mgr. Juliana
Soko∏a i dr. Janusza Michalczaka, w zwiàzku z procesem
dzia∏aczy Konfederacji Polski
Niepodleg∏ej w 1981 r.; tytu∏
pochodzi od redakcji

Fot. Archiwum Dokumentacji Mechanicznej

podj´tymi przez Ko∏o Historyków Studentów KUL dzia∏aniami dokumentujàcymi katyƒskie pamiàtki na cmentarzu
przy ul. Lipowej w Lublinie. Obok ni˝ej
podpisanego w akcji tej brali udzia∏ m.in.
obecny marsza∏ek Senatu Bogdan Borusewicz oraz aktualny kierownik Urz´du
do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych minister Janusz Krupski.

Reprodukcja zdj´cia z broszury Zwiàzku Patriotów Polskich „Prawda o Katyniu”, wydanej w 1944 r.,
z podpisem: „Naczelny ekspert sàdowo–lekarski Ludowego Komisariatu Zdrowia ZSRR Wiktor
Prozorowski, demonstruje korespondentom zagranicznym czaszki jeƒców wojennych – oficerów
i ˝o∏nierzy polskich zamordowanych przez Niemców w Katyniu jesienià 1941 r.”
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Wiktor Mystkowski

Apel w Katyniu
Staƒ do apelu przed pijanym prezydentem
Staƒ do apelu przed marnotrawnym synem i córkà
Staƒ do apelu przed fa∏szem historii
Staƒ do apelu przed tymi, którzy 50 lat bali si´
wypowiedzieç s∏owo: Katyƒ
Staƒ do apelu przed politykiem, któremu jesteÊ potrzebny
dla jego prywaty
Staƒ do apelu przed by∏ym oficerem KGB
Staƒ do apelu przed tymi, dla których by∏eÊ wstydem
Staƒ do apelu przed niedouczonà m∏odzie˝à
Staƒ do apelu przed katem z czerwonà gwiazdà na czole
Staƒ i krzycz do swych rodaków przez przestrzelone czaszki,
˝e nie o takà godnoÊç Polaka odda∏eÊ ˝ycie.
Wykrzycz goràcà modlitw´ do Matki Katyƒskiej
Niech im da opami´tanie
Ty nie zemsty pragniesz, lecz szacunku
i sprawiedliwoÊci
Piotrków Trybunalski, kwiecieƒ 2000 r.

Fot. Aleksander Za∏´ski

Szukamy uczestników
walk o ¸owicz
Prosimy o kontakt z osobami: s∏u˝àcymi w 10. Pu∏ku Piechoty (26. Dywizji)
w latach 1919–1939 oraz walczàcymi
o ¸owicz we wrzeÊniu 1939 r., w szczególnoÊci w 16. Dywizji (Armia Pomorze). Na podstawie wspomnieƒ i ikonografii pragniemy jako grupa rekonstrukcji historycznej starannie odtworzyç wydarzenia dotyczàce bitwy nad
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Bzurà (szczególnie walk o ¸owicz).
Pragniemy, by nasze dzia∏ania by∏y kontynuacjà tradycji or´˝a polskiego i ho∏dem dla ofiar WrzeÊnia ’39.
Piotr Marciniak
Grupa rekonstrukcji historycznej
10 pp (26 dyw. armii Poznaƒ)
Piotr.Marciniak1910@poczta.fm
tel. 0 602 705 362

Og∏oszenie
Polskie Towarzystwo Sprawiedliwych wÊród Narodów Âwiata, Zarzàd G∏ówny, ul. Wo∏oska 70 lok. 1,
02–507 Warszawa, prosi o wysy∏anie korespondencji na nast´pujàcy
adres pocztowy Towarzystwa:
00–956 Warszawa 10, skr. poczt.
104.
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z kombatanckiego ˝ycia

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Lech Kaczyƒski nada∏ 28 lutego 2008 r. Jadwidze Jaraczewskiej, córce Marsza∏ka Józefa Pi∏sudskiego, Krzy˝ Komandorski Orderu Odrodzenia Polski.
W uzasadnieniu postanowienia prezydent podkreÊli∏ bohaterskà postaw´
i m´stwo wykazane podczas wojny oraz
wybitne zas∏ugi w popularyzowaniu historii i tradycji Narodu Polskiego oraz
piel´gnowanie pami´ci o dokonaniach
Marsza∏ka.
Podczas II wojny Êwiatowej Jadwiga
Jaraczewska wstàpi∏a do s∏u˝b pomocniczych RAF (Królewskich Si∏ Lotniczych). Jako pilot transportowa∏a samoloty z fabryk na lotniska bojowe w ca∏ej

Wielkiej Brytanii. Po powrocie do Polski zaanga˝owa∏a si´ w dzia∏alnoÊç Towarzystwa Przyjació∏ Instytutów Józefa
Pi∏sudskiego i Fundacji Rodziny Pi∏sudskich, której by∏a wspó∏za∏o˝ycielkà.
Wspó∏tworzy∏a tak˝e Muzeum w „Milusinie” – Dworku Marsza∏ka Józefa
Pi∏sudskiego w Sulejówku.
Postanowienie o nadaniu orderu prezydent RP podpisa∏ w dniu urodzin Jadwigi Jaraczewskiej.
MW

Fot. Archiwum Kancelarii Prezydenta RP / www. prezydent. pl

Prezydent RP odznaczy∏
Jadwig´ Jaraczewskà

Honorowy patronat prezydenta RP
nad organizacjami harcerskimi
W Pa∏acu Prezydenckim, 28 lutego 2008 r., w Dniu MyÊli Braterskiej, prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Lech Kaczyƒski objà∏ honorowym patronatem Zwiàzek Harcerstwa Polskiego, Zwiàzek Harcerstwa Rzeczypospolitej, Stowarzyszenie Harcerstwa Katolickiego „Zawisza” FSE, Stowarzyszenie Harcerskie oraz Zwiàzek Harcerstwa Polskiego poza granicami Kraju.
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Fot. Archiwum Kancelarii Prezydenta RP / www. prezydent. pl

W uroczystoÊci wzi´li udzia∏ m.in.:
ma∏˝onka prezydenta RP Maria Kaczyƒska, Prezydent II Rzeczypospolitej
na Uchodêstwie Ryszard Kaczorowski,
prymas Polski kard. Józef Glemp, delegat Episkopatu Polski ds. harcerstwa bp
Tadeusz P∏oski, pos∏owie i senatorowie
oraz przedstawiciele Szarych Szeregów,
zwiàzków harcerskich z Ukrainy, Bia∏orusi i Litwy oraz organizacji kombatanckich.
Podczas uroczystoÊci prezydent Rzeczypospolitej Polskiej nada∏ poÊmiertnie Krzy˝e Komandorskie Orderu Odrodzenia Polski zas∏u˝onym dzia∏aczom
harcerskim: Aleksandrowi Kamiƒskiemu i Tomaszowi Strzemboszowi.
Po cz´Êci oficjalnej odby∏ si´ tradycyjny harcerski kominek. Cz∏onkowie organizacji harcerskich w Polsce i poza jej
granicami otrzymali od prezydenta Lecha Kaczyƒskiegio pamiàtkowe lilijki.
MW
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oddzia∏,
˝eby
w sierpniu 1944.
wznowiç dzia∏alnoÊç, jest tego
najlepszym przyk∏adem.
Choç
trzeba sobie jasno
powiedzieç, ˝e
walka wtedy by∏a
skazana na przegranà, to jest ona niezb´dnym w naszej
historii Êwiadectwem, ˝e komunizm nie
zosta∏ zaakceptowany, ˝e komunizmowi
stawiano opór, ˝e stawia∏y opór dziesiàtki, setki, mo˝e nawet tysiàce ludzi i ˝e ten
opór w koƒcu okaza∏ si´ zwyci´ski”.
Odznaczenia paƒstwowe z ràk prezydenta otrzymali równie˝ inni zas∏u˝eni ˝o∏nierze ze Zgrupowania oddzia∏ów „Zapory”.
W uroczystoÊci wzi´li udzia∏ m.in. pose∏
ziemi lubelskiej El˝bieta Kruk, zast´pca
kierownika Urz´du do Spraw Kombatan-

tów i Osób Represjonowanych Jan Stanis∏aw Ciechanowski, wiceprezes Instytutu
Pami´ci Narodowej Maria Dmochowska,
prezes Ârodowiska ˚o∏nierzy AK i WiN
„Zaporczyków” Adam Broƒski oraz nauczyciele i uczniowie Gimnazjum nr 9 im.
c. c. majora Hieronima Dekutowskiego
„Zapory” w Lublinie i Centrum Kszta∏cenia Ustawicznego nr 1 w Lublinie – sprawujàcy opiek´ nad pomnikiem Zgrupowania oddzia∏ów mjr. „Zapory”.
MW

Otwarcie wystawy listów
z Powstania Warszawskiego

Fot. Julia Sielicka/Muzeum Powstania Warszawskiego

W Muzeum Powstania Warszawskiego 18 marca br. otwarto wystaw´ zatytu∏owanà „Listy z Powstania”. Nieznana kolekcja
Poczty Polskiej zakupiona przez Muzeum Powstania Warszawskiego w Duesseldorfie”.
Podczas inauguracji ekspozycji szczególne
miejsce wÊród zaproszonych goÊci zaj´li
∏àcznicy powstaƒczej poczty polowej, powstaƒcy warszawscy oraz przedstawiciele organizacji kombatanckich. W uroczystoÊci
wzi´li udzia∏ minister Kancelarii Prezydenta
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Rzeczypospolitej Polskiej Ryszard Legutko,
minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Bogdan Zdrojewski, prezydent Warszawy
Hanna Gronkiewicz–Waltz oraz przedstawiciele firm, które przyczyni∏y si´ do sfinansowania zakupu unikatowej kolekcji powstaƒczych pamiàtek.
Na wystawie zaprezentowano zbiór znaczków, listów
i kopert z Powstania Warszawskiego. W sumie 150
pamiàtek zakupionych 9 lutego br. na aukcji w Duesseldorfie. Kolekcj´ wzbogacono wspó∏czeÊnie nagranym
komentarzem audiowizualnym powstaƒczych listonoszy oraz fotografiami z Po-

wstania Warszawskiego. Przez lup´ mo˝na
przyjrzeç si´ projektom znaczków i piecz´ci
autorstwa m.in. Stanis∏awa Tomaszewskiego „Miedzy”. Prezentowane na wystawie listy dokumentujàce codzienne sprawy warszawiaków nigdy nie dotar∏y do odbiorców.
W czasie dzia∏alnoÊci od 6 sierpnia do
mniej wi´cej 30 wrzeÊnia 1944 r. Poczta
Polowa Powstania Warszawskiego dostarczy∏a ok. 140 tys. przesy∏ek. Dyrektor muzeum Jan O∏dakowski podkreÊli∏, ˝e ta niezwyk∏a poczta jest jednym
z najbardziej wymownych dowodów na
to, ˝e walczàca Warszawa by∏a jednoczeÊnie wolnà Rzeczàpospolità.
Wystawa b´dzie dost´pna dla zwiedzajàcych do 31 lipca 2008 r.
MW
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Fot. Julia Sielicka/Muzeum Powstania Warszawskiego

Za wybitne zas∏ugi dla niepodleg∏oÊci
Rzeczypospolitej Polskiej 5 marca 2008 r.
prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
Lech Kaczyƒski odznaczy∏ poÊmiertnie
Orderami Odrodzenia Polski mjr. Hieronima Dekutowskiego „Zapor´” i jego
szeÊciu podkomendnych, ˝o∏nierzy
Zgrupowania oddzia∏ów AK–WiN: Stanis∏awa ¸ukasika „Rysia”, Romana
Groƒskiego „˚bika”, Edmunda Tudruja „Mundka”, Jerzego Miatkowskiego
„Zawad´”, Tadeusz Pelaka „Junaka”,
Arkadiusa Wasilewskiego „Bia∏ego”.
UroczystoÊç odby∏a si´ w zwiàzku z 59.
rocznicà wykonania wyroku Êmierci na
siedmiu ˝o∏nierzach podziemia niepodleg∏oÊciowego, którzy zostali straceni 7 marca 1949 r. w wi´zieniu mokotowskim.
Prezydent Lech Kaczyƒski podkreÊli∏
opór Lubelszczyzny i jej walecznoÊç wobec inwazji sowieckiej: „Historia mjr.
„Zapory”, który najpierw rozwiàza∏ swój

Fot. Archiwum Kancelarii Prezydenta RP / www. prezydent. pl

Prezydent odznaczy∏ ˝o∏nierzy podziemia
niepodleg∏oÊciowego Lubelszczyzny

z kombatanckiego ˝ycia

„Pro Memoria” w ¸odzi

UdSKiOR reprezentowali: minister
Janusz Krupski i wicedyrektor Departamentu Wojskowego p∏k Miros∏aw Sulej. Obecni byli tak˝e przedstawiciele
Zarzàdu
G∏ównego
ÂZ˚AK: prezes pp∏k Czes∏aw Cywiƒski i wiceprezes mjr Marian Piotrowicz. W∏adze ¸odzi reprezentowa∏
wiceprezydent W∏odzimierz Tomaszewski.
UroczystoÊci rozpocz´to Mszà Êw.
w koÊciele o. Jezuitów i z∏o˝eniem
kwiatów pod tablicà ku czci Stefana
Miecznikowskiego,
duszpasterza
AK.
Prezes okr´gu ¸ódê ÂZ˚AK Tadeusz
Michalski przypomnia∏ zebranym powojenne, cz´sto tragiczne, losy ˝o∏nierzy AK, walk´ o ich pami´ç i dobre imi´
w okresie PRL.

Z ràk ministra Janusza
Krupskiego
i p∏k. Czes∏awa
Cywiƒskiego
w uznaniu zas∏ug Medale
„Pro Memoria” otrzymali:
bp Adam Lepa, Gra˝yna
Piasecka, Jerzy
Bednarek, Tomasz Kwinta.
Wr ´ c z e n i e
medali uÊwietni∏o obchody
66. rocznicy nadania nazwy Armia Krajowa si∏om zbrojnym Podziemnego
Paƒstwa Polskiego. Âwi´towano zara-

Fot. Krzysztof Szymczak

Zarzàd ∏ódzkiego okr´gu Âwiatowego Zwiàzku ˚o∏nierzy Armii Krajowej zorganizowa∏ w ¸odzi
17 lutego br. uroczystoÊci, podczas których wr´czono przyznane przez kierownika Urz´du do
Spraw Kombatantów Medale „Pro Memoria” zas∏u˝onym w kultywowaniu pami´ci o ˝o∏nierzach
Armii Krajowej.

zem 26. rocznic´ utworzenia w ¸odzi
duszpasterstwa ˝o∏nierzy AK.
MW

„Pro Memoria” dla leÊników
Za wybitne zas∏ugi w utrwalaniu pami´ci o ludziach i ich czynach w walce o niepodleg∏oÊç podczas II wojny Êwiatowej i po jej zakoƒczeniu 4 marca br. w Ministerstwie Ârodowiska wr´czono
kombatantom–leÊnikom Medale „Pro Memoria”, przyznane przez kierownika Urz´du do Spraw
Kombatantów i Osób Represjonowanych.
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W imieniu kombatantów–leÊników
zabra∏ g∏os prezes honorowy tego Êrodowiska Zbigniew Zieliƒski, w latach
1991–1992 kierownik UdSKiOR w randze sekretarza stanu.

Na zakoƒczenie uroczystoÊci hejnaliÊci ze Szko∏y G∏ównej Gospodarstwa
Wiejskiego odegrali uroczyste fanfary
leÊne.
MW

Fot. Ministerstwo Ârodowiska

W uroczystoÊci udzia∏ wzi´li m.in.:
minister Êrodowiska Maciej Nowicki,
dyrektor generalny ministerstwa Êrodowiska Bernard B∏aszczyk, dyrektor generalny lasów paƒstwowych Jerzy Piàtkowski. Urzàd do Spraw Kombatantów
i Osób Represjonowanych reprezentowa∏ minister Janusz Krupski i p∏k Miros∏aw Sulej, wicedyrektor Departamentu
Wojskowego Urz´du.
Podczas przemówienia minister Janusz Krupski podkreÊli∏ udzia∏ leÊników
w walce na wszystkich frontach II wojny
Êwiatowej i w tzw. drugiej konspiracji
zbrojnej po wojnie. Wielu z nich walk´
przep∏aci∏o ˝yciem. Tylko w Katyniu zamordowano 724. leÊników–oficerów
Wojska Polskiego.
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Gen. dyw. Kazimierz Fabrycy 1888–1958

Mój Dziadek Genera∏
Trudno napisaç wspomnienie o cz∏owieku, którego nie zna∏o si´ osobiÊcie. By∏ dla mnie postacià
mitycznà, a i On nigdy nie pozna∏ m∏odszych wnuków, urodzonych w czasie wojny. OpuÊci∏ Kraj
w roku 1939, a zmar∏ w Londynie w 1958 r. Jednak Dziadek by∏ zawsze obecny w moim ˝yciu.

Fot. ze zbiorów rodzinnych Ma∏gorzaty ¸ankiewicz

We wczesnym dzieciƒstwie dziadkowie Wr´czy∏a mi pakunek zawierajàcy kilka
kojarzyli si´ nam z paczkami, które docie- sztuk skromnej bi˝uterii mojej Babki
ra∏y z Anglii raz w roku na Bo˝e Narodze- i kopert´ z fotografiami nieznanego
nie. Te cudowne zabawki, które znajdowa- Dziadka. Dwa z nich przedstawia∏y Go
liÊmy pod choinkà: Mecano – metalowe jako oficera. Na jednym – m∏ody cz∏oelementy, z których mo˝na by∏o zbudo- wiek w mundurze legionowym w stopwaç dêwig, kolorowe
ksià˝eczki z bajkami,
i wiele innych cudów,
stanowiàce w szarej rzeczywistoÊci lat czterdziestych i wczesnych pi´çdziesiàtych nie lada skarby. Paradoksalnie, to one
umacnia∏y w nas ÊwiadomoÊç istnienia Dziadka
i Babci. Mama niewiele
opowiada∏a o swoim Ojcu. Ot, jakieÊ wspomnienia z wakacji na Polesiu,
wzmianka o tym, ˝e by∏
zapalonym myÊliwym,
pe∏niàcym wysokà funkcj´ wiceprezesa Wojskowego Towarzystwa ¸o- „Angielskie” zdj´cie gen. dyw. Kazimierza Fabrycego
wieckiego, zabawna
anegdotka ze wspólnego wypadu do Gru- niu majora, na drugim – napuszony
dziàdza na bieg Êw. Huberta. Po czym na- m´˝czyzna, podgolony jak Sarmata,
tychmiast nast´powa∏o ostrze˝enie: „nie w mundurze generalskim, ozdobionym
opowiadajcie nikomu o Dziadkach baretkami i miniaturkami odznaczeƒ.
To jedyna fotografia, powielana dzisiaj
w Londynie”.
DoroÊli przestrzegali nas przed mó- we wszystkich opracowaniach, w któwieniem o Dziadku w obecnoÊci ob- rych wyst´puje mój Dziadek. Przyglàcych, t∏umaczàc, ˝e nasze pochodzenie da∏am si´ konterfektom i nic nie czu∏am. To ma byç ten Dziadunio, który
jest niemile widziane.
przysy∏a∏ nam zabawki? Wol´ te „anPozosta∏y dwie przedwojenne fo- gielskie” zdj´cia, na których widz´ startografie
szego pana w tweedowej marynarce
O karierze wojskowej Dziadka, poza z ∏atami na ∏okciach, z fajkà w r´ku, stotym, ˝e by∏ genera∏em, nie wiedzia∏am nic. jàcego przy ogromnej armacie, lub spaNikt o tym ani nie mówi∏, ani nie pisa∏.
cerujàcego mi´dzy drzewami. PatrzyNadesz∏a „odwil˝” 1956 r. i nagle po- ∏am na obcà twarz cz∏owieka z fotograjawi∏a si´ pewna pani, która w∏aÊnie fii i myÊla∏am – taki jest mój prawdziwy
wróci∏a z wizyty u siostry w Londynie. Dziadek. Tylko ˝al, ˝e Mama, która
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zmar∏a w 1951 r., nie mo˝e wraz ze mnà
oglàdaç swojego Ojca.

Informacje z dzieci´cych wspo mnieƒ
Wiem jeszcze, ˝e ukoƒczy∏ gimnazjum
w Niemirowie, studiowa∏ in˝ynieri´ dróg
i mostów na Politechnice Lwowskiej i w Monachium.
Zapewne podczas studiów we Lwowie pozna∏
starszà córk´ rektora
Politechniki Bronis∏awa
Pawlewskiego, która
w roku 1911 zosta∏a jego
˝onà. Âlubu udziela∏ im
s∏ynny abp lwowski Józef Bilczewski, rektor
Uniwersytetu Jana Kazimierza, znany ze sprowadzenia do Polski
Zgromadzenia Pallotynów.
Zacz´∏am poszukiwaç informacji o Dziadku, teraz ju˝ znajomym. Ju˝ nie anonimowym. Mog∏am
zamknàç oczy i zobaczyç dobrà, mi∏à
twarz cz∏owieka, który powinien byç mi
bliski, a przez losy wojenne jest mi znany tylko z fotografii. Trudno by∏o pogodziç si´ z tym, co znajdowa∏am w oficjalnych wydawnictwach: krótkie notki z∏o˝one z dat, i wzmianki o dowodzeniu
Armià „Karpaty” we wrzeÊniu 1939 r.,
niezmiennie zawierajàce okropne sformu∏owanie „porzuci∏ armi´”.

Prawd´ odgadywa∏o serce
Ile˝ razy tupa∏am z bezsilnej z∏oÊci na
obelgi wypisywane pod adresem Dziadka, nie mogàc nic zrobiç, chocia˝ serce
mówi∏o mi, ˝e to nieprawda.
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Znacznie póêniej, a w∏aÊciwie od czasu kiedy wpad∏o mi w r´ce pierwsze wydanie ksià˝ki Leszka Moczulskiego
Wojna Polska 1939 znalaz∏am potwierdzenie przeczuç, co do honoru i uczciwoÊci Dziadka.
Znalaz∏am rozkaz juzowy gen. Kazimierza Sosnkowskiego polecajàcy gen.
Fabrycemu zdanie dowództwa nad resztkami rozbitej armii i udanie si´ pod Stryj
w celu obj´cia dowództwa nad rozproszonymi wojskami, z których miano utworzyç
tzw. przyczó∏ek rumuƒski. Czu∏am si´
tak, jakbym to ja osobiÊcie oczyÊci∏a
Dziadka z paskudnych posàdzeƒ o niehonorowe post´powanie na polu bitwy.
Z up∏ywem lat pojawia∏o si´ coraz
wi´cej opracowaƒ, w których nikt ju˝

Dziadka nie odsàdza∏ od czci i wiary,
a ja poznawa∏am fakty Êwiadczàce
o prawym ˝yciu i patriotycznych czynach szefa Sztabu Legionów, internowanego w Benjaminowie podczas „kryzysu przysi´gowego”, rannego w wojnie
1920 r., szefa Sztabu Okr´gu Generalnego Poznaƒ, komendanta Garnizonu
w D´blinie, II i I wiceministra spraw
wojskowych, inspektora Armii i dowódcy Armii „Karpaty”, ˝eby wymieniç tylko niektóre.
Z pierwszej wizyty w Londynie, wiele
lat po Êmierci Dziadka przywioz∏am
zniszczone pude∏ko pe∏ne odznaczeƒ
wojskowych. Czego tam nie by∏o: Order
Virtuti Militari V kl., Order Polonia
Restituta II kl., Krzy˝ Niepodleg∏oÊci,

ÂP

szeÊç Krzy˝y Walecznych, Francuskie
ordery Legii Honorowej kl. II i III
i wiele innych.
MyÊl´ o Dziadku i widz´, jak niezwyk∏y by∏ jego ˝yciorys. Urodzony w Odessie (Rosja), nauki pobiera∏ w polskim
Niemirowie i Lwowie (dzisiaj Ukraina),
s∏u˝b´ wojskowà rozpoczà∏ w Legionach Polskich, awansowany do stopnia
majora przez dowództwo Armii Austriackiej, 21 lat ˝y∏ i s∏u˝y∏ w wolnej
Polsce, a potem Rumunia, Palestyna
i wreszcie Londyn.
Oto okruchy wspomnieƒ i faktów
sk∏adajàce si´ na mój obraz nieznanego
Dziadka i poczucie dumy, ˝e jestem jego wnuczkà.
Ma∏gorzata ¸ankiewicz

Tablica w Katedrze Polowej
W uroczystoÊciach oprócz rodziny
Genera∏a udzia∏ wzi´li m.in. przedstawiciele Kapitu∏y Orderu Virtuti Militari, Ministerstwa Obrony Narodowej.
Urzàd do Spraw Kombatantów i Osób
Represjonowanych reprezentowa∏ zast´pca kierownika Urz´du Jan Stanis∏aw Ciechanowski.
Msz´ Êw. w intencji Kazimierza Fabrycego celebrowa∏ bp polowy WP gen.
dyw. Tadeusz P∏oski. Biskup przypomnia∏ postaç i dokonania genera∏a
I Brygady Legionów Polskich, pierwszego wiceministra Spraw Wojskowych

i dowódcy Armii
„Karpaty”.
Po Mszy Êw.
w przedsionku katedry ods∏oni´to
i poÊwi´cono pamiàtkowà tablic´.
Wojskowy charakter uroczystoÊci
zapewni∏a asysta
honorowa, sygnaliÊci i warta honorowa przy tablicy.
WM Uroczyste ods∏oni´cie tablicy pamiàtkowej gen. dyw. Kazimierza Fabrycego

W∏adys∏aw Chadukiewicz 1911–2007
W New Britain w Stanach Zjednoczonych 18 wrzeÊnia 2007 r. zmar∏ W∏adys∏aw Chadukiewicz.
Urodzi∏ si´ w 1911 r. w miejscowoÊci
Krug∏o w województwie podlaskim.
W 1939 r. po kl´sce wrzeÊniowej trafi∏ na W´gry, gdzie zosta∏ internowany.
Po zwolnieniu z obozu, przez Jugos∏awi´, Grecj´ i Turcj´ przedosta∏ si´ do
Syrii. Tam 24 czerwca 1940 r. wstàpi∏ do
Samodzielnej Brygady Strzelców Karpackich. W jej szeregach walczy∏
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w obronie Tobruku. W roku 1944
uczestniczy∏ w kampanii w∏oskiej (Loreto, Monte Cassino, Ankona, Pesaro
i Bolonia) by∏ ranny.
W 1946 r. wyjecha∏ do Wielkiej Brytanii, rok póêniej do Kanady, a w 1956 r. do
Stanów Zjednoczonych. Przez 25 lat dzia∏a∏ aktywnie w Placówce 119. Stowarzyszenia Weteranów Armii Polskiej w Ameryce, dwukrotnie pe∏ni∏ funkcj´ komendanta. W 1989 r. przeniós∏ si´ do Placówki SWAP 111 im. gen. Józefa Hallera.

Odznaczony Krzy˝em Walecznych
(dwukrotnie), Medalem Wojska, Medalem Tobruku, Krzy˝em Pamiàtkowym
Monte Cassino oraz The 1939–945
Star, Africa Star, Italia Star, Silver Meritorious Cross, Defense Medal, Haller
Swords.
Weterani z Nowej Anglii uczestniczyli w uroczystoÊciach pogrzebowych bohatera, cz∏owieka darzonego szacunkiem i przyjaciela.
Katarzyna Gorzelska

29

Fot. ze zbiorów rodzinnych Ma∏gorzaty ¸ankiewicz

W Katedrze Polowej Wojska Polskiego w Warszawie 3 marca br. upami´tniono osob´ i wojskowe dokonania gen. dyw. Kazimierza Fabrycego.

ÂP

odeszli

Pp∏k Tadeusz Studziƒski 1911–2008
Pp∏k Tadeusz Studziƒski, „J´drzejewski”, „Kurzawa”, ostatni oficer Babiogórskiego Zgrupowania
˚o∏nierzy Armii Krajowej, zmar∏ 2 stycznia 2008 r. w wieku 96 lat.
Tadeusz Studziƒski urodzi∏ si´ w 1911 r.
w Woli Wydrzyƒskiej. Ukoƒczy∏ wydzia∏
in˝ynierii Politechniki Warszawskiej.
Przed wojnà odby∏ wiele wypraw turystycznych m. in. samotny rajd narciarski
na Czarnohor´.
Po wybuchu II wojny Êwiatowej s∏u˝y∏
w Grupie Wojsk Kolejowych przy sztabie
Armii „Modlin”. Dosta∏ si´ do niewoli. Po
trzech próbach ucieczek przedosta∏ si´ do
Warszawy, gdzie prac´ zawodowà ∏àczy∏
z konspiracjà w Zwiàzku Walki Zbrojnej.
W lipcu 1944 r. wstàpi∏ do partyzantki Armii Krajowej. Objà∏ dowództwo plutonu
w Oddziale Partyzanckim „Che∏m” wchodzàcego w sk∏ad 12. Pu∏ku Piechoty Armii
Krajowej Ziemi Wadowickiej.

Dowodzi∏ spektakularnymi akcjami
partyzanckimi w Beskidach: ˚ywieckim,
Ma∏ym, Ârednim i na Podhalu. W grudniu 1944 r. jego pododdzia∏ wysadzi∏
most kolejowy na Skawie w Skawcach,
dezorganizujàc ruch kolejowy w pobli˝u
w´z∏a kolejowego w Suchej. Bra∏ udzia∏
w akcji uwolnienia 42. osób z wi´zienia
gestapo w Zakopanem.
Jego podkomendni wspominajà, ˝e mimo wielkiej brawury, jaka cechowa∏a Jego
dzia∏alnoÊç, szanowa∏ krew i ˝ycie ˝o∏nierzy.
Z jego plutonu nie zginà∏ ˝aden ˝o∏nierz.
Wspomnienia z lat wojny zamieÊci∏
w ksià˝ce Pi´ç Mostów i inne akcje. Tadeusz Studziƒski by∏ kawalerem Orderu
Wojennego Virtuti Militari.

Pochowany zosta∏ 9 stycznia 2008 r.
w rodzinnym grobowcu na warszawskim cmentarzu Stare Powàzki.
MW

Zygmunt Haas 1924–2008
W nocy z 23 na 24 lutego 2008 r. w Gdaƒsku zmar∏ Zygmunt Haas.
Jestem 17 letnim pasjonatem historii
Polski i or´˝a polskiego. Gromadz´ pamiàtki zwiàzane z Polskim Czynem
Zbrojnym 1939–1945. Z Zygmuntem
Haasem nawiàza∏em kontakt w grudniu
2006 r. poprzez stron´ internetowà Ko∏a 1. Dywizji Pancernej w Gdaƒsku. KorespondowaliÊmy ze sobà. Pan Zygmunt okaza∏ mi serce i wspiera∏ w rozwoju moich zainteresowaƒ. Wkrótce
wstàpi∏em w szeregi cz∏onków ko∏a. Jestem jego najm∏odszym cz∏onkiem.
W 2007 r. pozna∏em osobiÊcie Pana
Prezesa. D∏ugo rozmawialiÊmy o Jego
drodze do wolnej Polski, o losach ˝o∏nierzy gen. Stanis∏awa Maczka.
Zygmunt Haas w styczniu 1940 r.
wstàpi∏ do Zwiàzku Walki Zbrojnej,
gdzie zajmowa∏ si´ m.in. kolporta˝em
prasy podziemnej. Rok póêniej zatrzymany zosta∏ podczas jednej z ∏apanek na
ulicach Warszawy i trafi∏ na roboty przymusowe do Niemiec. Kiedy dowiedzia∏
si´, ˝e hitlerowcy zamordowali Jego ojca, uciek∏ do Francji, trafi∏ do Hiszpanii,
a stamtàd do Wielkiej Brytanii.
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We wrzeÊniu 1942 r. w szkockim miasteczku Perth wstàpi∏ w szeregi 1. Dywizji Pancernej. W 1944 r. wylàdowa∏
ze swojà dywizjà w Normandii. S∏u˝y∏
w Batalionie Strzelców Podhalaƒskich.
Podczas walk o Abbeville zosta∏ ci´˝ko
ranny. Gen. Maczek odznaczy∏ Go
Krzy˝em Walecznych. Zygmunt Haas
przeszed∏ ca∏y szlak bojowy 1. Dywizji
Pancernej.
Po wojnie powróci∏ do kraju i osiedli∏
si´ w Gdaƒsku. By∏ jednym z za∏o˝ycieli pierwszego w Polsce Ko∏a 1. Dywizji
Pancernej, któremu prezesowa∏ do koƒca swoich dni. OsobiÊcie gromadzi∏ materia∏y, redagowa∏ i wydawa∏ biuletyn
ko∏a. Aktywnie uczestniczy∏ w ˝yciu
kombatanckim w kraju i za granicà.
Wspiera∏ wiele inicjatyw zwiàzanych
z krzewieniem Polskiego Czynu Zbrojnego 1939–1945. By∏ zawsze otwarty na
wszelki rodzaj wspó∏pracy.
Za swoje zas∏ugi wojenne odznaczony
zosta∏ m.in.: Krzy˝em Walecznych,
Krzy˝em Armii Krajowej, Krzy˝em 1.
Dywizji Pancernej, Medalem „Pro Me-

moria”, Francuskim Orderem Legii
Honorowej oraz wieloma innymi odznaczeniami, polskimi i zagranicznymi.
WiadomoÊç o Jego Êmierci otrzyma∏em
25 lutego br. Zygmunt Haas zmar∏ w nocy z 23 na 24 lutego 2008 r. Mia∏ 84 lata.
Na wiecznà wart´ odszed∏ wspania∏y
cz∏owiek, goràcy patriota i przyjaciel
m∏odzie˝y.
Pozostanie na zawsze w mojej pami´ci.
Przemys∏aw Dàbek
ze Stalowej Woli
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Wcià˝ o projekcie ustawy kombatanckiej
Rada Kombatancka przy kierowniku Urz´du do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych
zebra∏a si´ 7 marca 2008 r., by omówiç sprawy dotyczàce ustawy kombatanckiej, projektu Szpitale przyjazne kombatantom oraz obchodów 70. rocznicy wybuchu II wojny Êwiatowej.

Fot. Maciej Wyrwa

Szpitale przyjazne kombatantom
Minister Janusz Krupski przedstawi∏ zaanga˝owanie UdSKiOR w realizacj´ projektu
Szpitale przyjazne kombatanom relacjonujàc
rozmowy, które w ostatnim czasie przeprowadzi∏ z 12. nowymi wojewodami. Wszyscy wojewodowie zdà˝yli zapoznaç si´ z sytuacjà kombatantów i zapewniali o szybkim podj´ciu
dzia∏aƒ organizacyjnych, których rezultatem
b´dzie uruchomienie tej formy pomocy. Wojewoda ma∏opolski Jerzy Miller nie wykluczy∏
dzia∏aƒ w celu pozyskania do projektu wszystkich szpitali w województwie. Na Lubelszczyênie planuje si´ w∏àczenie do projektu sieci
szpitali marsza∏kowskich, w innych województwach prowadzone sà rozmowy z grupami
szpitali. Minister Krupski zapowiedzia∏ kontynuowanie w najbli˝szym czasie rozmów z pozosta∏ymi wojewodami oraz przekazanie
wszystkim wojewodom na spotkaniu z wicepremierem Grzegorzem Schetynà informacji
o aktualnych problemach kombatantów.

Sprawy socjalne
W∏adys∏aw Matkowski, prezes Stowarzyszenia Polskich Kombatantów w Kraju, zwróci∏
uwag´ na potrzeb´ opieki nad kombatantami
w sytuacji niemo˝noÊci wype∏niania funkcji
opiekuƒczych przez stowarzyszenia kombatanckie, których mo˝liwoÊci dzia∏aƒ socjalnych
sà na wyczerpaniu.
Podnoszono te˝ problemy dotyczàce: zni˝ek
w op∏atach za przejazdy we wszystkich publicznych Êrodkach lokomocji (Jan Goc∏owski,
prezes Zwiàzku Wi´êniów Politycznych Okresu Stalinowskiego), uznawania za kombatantów tych, którzy nie walczyli o niepodleg∏oÊç
Polski (Zygmunt Mogi∏a–Lisowski, prezes Mi∏oÊników Wo∏ynia i Polesia), przyznania
uprawnieƒ do darmowych leków inwalidom –
ofiarom represji (Tadeusz Chwiedê, prezes
Zwiàzku Sybiraków), uregulowania statusu
weterana w domach kombatanckich (gen. Zbigniew Âcibor–Rylski, prezes Zwiàzku Powstaƒców Warszawskich), uzale˝nienia rycza∏tu energetycznego od powierzchni mieszkania
(Maria Cegielska, przewodniczàca Ârodowiska „Oberlangen” w Âwiatowym Zwiàzku ˚o∏nierzy Armii Krajowej i w Polskim Zwiàzku
By∏ych Wi´êniów Politycznych Hitlerowskich
Wi´zieƒ i Obozów Koncentracyjnych).
Oprotestowano (Maria Cegielska) wprowadzony w po∏owie ubieg∏ego roku obowiàzek
opiniowania przez OÊrodki Pomocy Spo∏ecznej przyznawania pomocy pieni´˝nej ze Êrodków bud˝etowych znajdujàcych si´ w dyspozycji kierownika Urz´du. UdSKiOR dostrzega
wiele problemów zwiàzanych ze stosowaniem
tego przepisu i przedstawi w tej sprawie analiz´ Ministerstwu Pracy i Polityki Spo∏ecznej.

UdSKiOR w strukturze administracji
paƒstwowej
Prezes Matkowski za wynikajàce z doraênych potrzeb politycznych i niew∏aÊciwe uzna∏
wprowadzone wczeÊniej i dalej istniejàce podporzàdkowanie UdSKiOR Ministerstwu Pracy. Z aplauzem przyj´to nades∏ane wystàpienie Jerzego Woêniaka, prezesa honorowego
Zrzeszenia WolnoÊç i Niezawis∏oÊç, który postulowa∏ m.in. podporzàdkowanie Urz´du
premierowi i podniesienie rangi pe∏nomocników do spraw kombatantów.

Fot. Maciej Wyrwa

Czy rok, w którym przypada okràg∏a rocznica wybuchu wojny, przyniesie istotne dla kombatantów rozstrzygni´cia? Zmiana rzàdu spowodowa∏a chwilowe wstrzymanie prac legislacyjnych dotyczàcych Êrodowiska kombatanckiego. Inicjatywa minister pracy i polityki spo∏ecznej Jolanty Fedak zwo∏ania Rady Kombatanckiej wskazuje, ˝e intencjà nowego rzàdu
jest ich szybka kontynuacja. Ostatnie posiedzenie tego gremium poÊwi´cono g∏ównie
projektowi ustawy. O zainteresowaniu pracami legislacyjnymi i woli ich sfinalizowania
Êwiadczy uczestnictwo w obradach minister
Fedak i towarzyszàcej jej podsekretarz stanu
w Ministerstwie Pracy i Polityki Spo∏ecznej
Agnieszki Ch∏oƒ–Domiƒczak.

Obchody 70. rocznicy wybuchu II wojny Êwiatowej
Minister Fedak zbli˝ajàce si´ obchody 70.
rocznicy wybuchu II wojny Êwiatowej uzna∏a
za wa˝ne nie tylko dla jej resortu, ale ca∏ego
paƒstwa i wyrazi∏a gotowoÊç wspó∏pracy dotyczàcej nie tylko uroczystoÊci wrzeÊniowych
planowanych w Gdaƒsku i Warszawie, ale tak˝e tych, które odb´dà w ca∏ym kraju i b´dà
trwa∏y d∏u˝ej.
W∏adys∏aw Matkowski uzna∏ za konieczne
powo∏anie rady programowej obchodów.
Szybkich dzia∏aƒ wymaga nie tylko organizacja uroczystoÊci, ale przede wszystkim opracowanie materia∏ów dotyczàcych ich ideowego
i historycznego przes∏ania.
O przygotowaniach strony niemieckiej do
obchodów 70. rocznicy II wojny Êwiatowej mówi∏ W∏adys∏aw Bartoszewski, przewodniczàcy
Rady Ochrony Walk i M´czeƒstwa. Urzàd,
który b´dzie jednym z organizatorów uroczystoÊci, planuje zjazd polskich kombatantów
i ju˝ podejmuje zwiàzane z tym dzia∏ania – zapowiedzia∏ minister Krupski.
Prof. Bartoszewski poinformowa∏ te˝ o planowanej na kwiecieƒ wizycie premiera w Izraelu i uczczenia w jej trakcie pami´ci ˝o∏nierzy
˝ydowskiego pochodzenia walczàcych w polskiej armii.
Odpowiadajàc na pytania gen. Wac∏awa
Szklarskiego, prezesa Zwiàzku Kombatantów
Rzeczypospolitej Polskiej i By∏ych Wi´êniów
Politycznych, minister Janusz Krupski zapowiedzia∏ przygotowanie upami´tnienia 65.
rocznicy mordów na Wo∏yniu przez Rad´
Ochrony Pami´ci Walk i M´czeƒstwa oraz organizacj´ obchodów 65. rocznicy bitwy pod
Lenino przez Urzàd.
JB
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„Elegia na Êmierç «Roja»”, czyli film
o Mieczys∏awie Dziemieszkiewiczu
Film opowiada o tragicznych losach Mieczys∏awa Dziemieszkiewicza, znanego pod pseudonimem „Rój”. Mieczys∏aw i jego dwaj bracia, Roman, pseudonim „Pogoda” i Jerzy, byli ˝o∏nierzami podziemia niepodleg∏oÊciowego, bezwzgl´dnie zwalczanego po 1945 r., w PRL. Roman Dziemieszkiewicz uczestniczy∏ w akcji odbicia wi´êniów z Krasnosielca. Zginà∏ wkrótce w Pu∏tusku,
zastrzelony przez ˝o∏nierzy sowieckich.
Na wieÊç o tej tragedii Mieczys∏aw zdezerterowa∏ z wojska, wróci∏ w rodzinne
strony i walczy∏ w zgrupowaniu „M∏ota”
przyjmujàc pseudonim „Rój”. Nast´pnie
sformowa∏ w∏asny oddzia∏ partyzancki,
który rozdzielony na trzy grupy walczy∏
do 1951 r. na Pó∏nocnym Mazowszu
z w∏adzami komunistycznymi. LudnoÊç

sprzyja∏a „Rojowi” udzielajàc mu schronienia, ale coraz wi´ksze zastraszenie,
kolejne tyraliery wojska poszukujàcego
partyzantów zacieÊnia∏y ich mo˝liwoÊci
dzia∏ania.
„Rój” zdawa∏ sobie spraw´, ˝e – podobnie jak wielu „˝o∏nierzy wykl´tych” – nie
mia∏ alternatywy. Ujawnienie oznacza∏o
aresztowanie i komunistyczne katownie.
W lasach z kolei tropiono partyzantów jak

zwierzyn´. Akowscy przywódcy starali si´
wszelkimi sposobami ocaliç t´ m∏odzie˝,
ale w∏adze nie chcia∏y pertraktowaç, podst´pem i si∏à likwidowa∏y ostatnie oddzia∏y podziemia niepodleg∏oÊciowego.
„Rój” zginà∏ w zasadzce w 1951 r. Pojedyncze oddzia∏y leÊne walczy∏y jeszcze
10 lat, zanim poleg∏ ostatni ˝o∏nierz
podziemia. Przez ponad pó∏ wieku nazywani bandytami, zostali zrehabilitowani w wolnej Polsce, jako ˝o∏nierze
walczàcy o niepodleg∏oÊç Ojczyzny.
W filmie snuje si´ wàtek ludowej ballady o „Roju”, pami´ç o Mieczys∏awie
Dziemieszkiewiczu przechowa∏a szczególnie ludnoÊç z jego rodzinnych stron
mazowieckich. Syn cz∏owieka, w którego
domu zatrzymywa∏ si´ oddzia∏ „Roja”,
Stefan Âwiàtecki, napisa∏ o nim wiersz.
Mo˝e zapami´ta∏ z lat dziecinnych weso∏ego dowódc´, tajemniczy oddzia∏, który
z miesiàca na miesiàc topnia∏ i z czasem
znik∏ z pola widzenia. Z tych wspomnieƒ,
z opowieÊci ludzi, utka∏ poetycki obraz:
troch´ naiwny, troch´ uproszczony,
o dzielnym wata˝ce, co Êmierci si´ nie ba∏
i walczy∏ w obronie biednych ludzi.

Ostatni z braci Dziemieszkiewiczów,
aresztowany przez UB jako nastolatek,
sp´dzi∏ wiele lat w wi´zieniu. Potem
tak˝e ci´˝ko mu si´ ˝y∏o. Ale mia∏ rodzin´, i wreszcie nasta∏y spokojniejsze
czasy. Jednak w roku 1969, ten najm∏odszy z rodu Dziemieszkiewiczów
zginà∏, a pozory wskazywa∏y na samobójstwo. Jego syn Marek nie wierzy
w to, by ojciec odebra∏ sobie ˝ycie. By∏
wówczas ma∏ym dzieckiem i pami´ta
martwego ojca w swoim pokoju – czy
Tata móg∏ to zrobiç? Tajemnica o tym,
co si´ wtedy naprawd´ sta∏o, do dziÊ nie
zosta∏a odkryta.
JCh
„Elegia na Êmierç «Roja»”
re˝yseria Jerzy Zalewski
zdj´cia Jerzy Rudziƒski
muzyka Wojciech Konikiewicz
monta˝ Pawe∏ Suchta
producent wykonawczy „Studio Watkins”
producenci: Urzàd do Spraw
Kombatantów i Osób Represjonowanych oraz Telewizja
Polska SA

