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Matka nie jedno ma imi´

Irena Sendlerowa, z domu Krzy˝anowska, urodzi∏a si´ 15 lutego 1910 r. w Warszawie. Jej ojciec, Stanis∏aw Krzy˝anowski,
by∏ lekarzem, którego pacjentami by∏o
m.in. wielu ubogich ˚ydów. W czasie II
wojny Êwiatowej pracowa∏a dla miejskiego
oÊrodka pomocy spo∏ecznej. Zacz´∏a po-

dzieci, które prze˝y∏y wojn´, mia∏y dowiePod koniec 2006 r. z inicjatywy prezydzieç si´ o swoich rodzinach. Przedstawie- dentów Polski i Izraela podj´to starania
nie oparte na faktach z ˝yciorysu Ireny o zg∏oszenie jej kandydatury w 2007 r. do
Sendler kilkaset razy wystawiano w Sta- pokojowej nagrody Nobla. 14 marca
nach Zjednoczonych i Polsce. Zdoby∏o 2007 r. Senat RP przyjà∏ uchwa∏´ w spraono du˝y rozg∏os w mediach amerykaƒ- wie uhonorowania dzia∏alnoÊci Ireny
skich i doprowadzi∏o w koƒcu do powsta- Sendlerowej i Rady Pomocy ˚ydom
nia fundacji „Life in – „˚egota” w tajnych strukturach Pola Jar” promujàcej skiego Paƒstwa Podziemnego w okresie
bohaterskà postaw´ II wojny Êwiatowej. W uchwale Senatu
Ireny Sendler. Sztu- napisano m.in.: „Senat Rzeczypospolitej
ka ta budzi ca∏y czas Polskiej sk∏ada ho∏d 97-letniej Irenie
˝ywe zainteresowa- Sendlerowej, ˝yjàcej dziÊ w Warszawie
nie – jest ciàgle wy- oraz nie˝yjàcym i ˝yjàcym cz∏onkom
stawiana i nadaje co- podziemnej Rady Pomocy ˚ydom „˚eraz wi´kszy Êwiato- gota” i osobom ratujàcym ˚ydów w okuwy rozg∏os historii powanej Polsce. (...) Zespó∏ kierowany
Ireny Sendlerowej.
przez Iren´ Sendlerowà, dziÊ ju˝ w wi´kW 2004 r. ukaza∏a szoÊci nie˝yjàcych osób Êwieckich i dusi´ w Polsce ksià˝ka chownych, przyczyni∏ si´ w sposób decyIrena Sendlerowa ocali∏a od zag∏ady ok. 2500. ˝ydowskich dzieci
„Matka Dzieci Ho- dujàcy do uratowania ˝ycia co najmniej
magaç ˚ydom d∏ugo przed powstaniem lokaustu. Historia Ireny Sendlerowej” 2500. dzieci skazanych na zag∏ad´”. 11
getta warszawskiego. W grudniu 1942 r. (w oprac. Anny Mieszkowskiej).
kwietnia 2007 r. zosta∏a odznaczona OrÊwie˝o utworzona Rada Pomocy ˚ydom
Irena Sendlerowa w 1965 r. zosta∏a uho- derem UÊmiechu – by∏a najstarszà oso„˚egota” mianowa∏a jà szefowà wydzia∏u norowana przez izraelski Instytut Yad Va- bà, otrzymujàcà ten order. 24 maja 2007 r.
dzieci´cego. Jako pracownik oÊrodka po- shem medalem „Sprawiedliwy wÊród Na- otrzyma∏a tytu∏ Honorowej Obywatelki
mocy spo∏ecznej mia∏a przepustk´ do get- rodów Âwiata”. W 1983 r. zasadzi∏a Miasta Sto∏ecznego Warszawy.
ta, gdzie nosi∏a Gwiazd´ Dawida na znak drzewko w Lesie Sprawiedliwych InstytuZmar∏a 12 maja 2008 r. w Warszawie.
solidarnoÊci z ˚ydami oraz by ukryç si´ po- tu. W 1991 r. otrzyma∏a Honorowe Oby- Pochowana zosta∏a na warszawskich
Êród spo∏ecznoÊci getta. Wspó∏pracowa∏a watelstwo Paƒstwa Izrael. W 2003 r. otrzy- Powàzkach.
Mariusz Kubik
z polskà organizacjà pomocowà dzia∏ajàcà ma∏a Order Or∏a Bia∏ego. Jest odznaczoDepartament Wojskowy
pod niemieckim nadzorem i zorganizowa- na równie˝ Krzy˝em Komandorskim
UdSKiOR
∏a przemycanie dzieci ˝ydowskich z getta. z Gwiazdà Orderu Odrodzenia Polski.
Umieszcza∏a je w przybranych rodzinach,
domach dziecka i u sióstr zakonnych
w Warszawie, Turkowicach i Chotomowie.
Aresztowana w 1943 r. przez gestapo by∏a
torturowana i skazana na Êmierç. „˚egota”
zdo∏a∏a jà uratowaç, przekupujàc niemieckich stra˝ników. W ukryciu kontynuowa∏a
dalej prac´ nad ocaleniem ˝ydowskich
dzieci – uratowa∏a ich ok. 2500.
Po latach, w 1999 r., amerykaƒski nauczyciel Norman Conard z Uniontown
w stanie Kansas zainspirowa∏ powstanie
szkolnej sztuki teatralnej „˚ycie w s∏oiku”
(„Life in a Jar”). Jej tytu∏ nawiàzuje do
sposobu, w jaki mia∏y zachowaç si´ informacje o pochodzeniu uratowanych dzieci.
Nazwiska ich rodziców i nowe przybrane
personalia Irena Sendler zakopywa∏a
Irena Sendlerowa wÊród cz∏onków Stowarzyszenia Dzieci Holocaustu (od lewej): Julian Pyz,
w s∏oiku w ogrodzie. Dzi´ki tym notatkom El˝bieta Ficowska (w szaliku), Krystyna Budnicka, Janina Zgrzembska (córka pani Ireny),
Joanna Sobolewska i Ma∏gorzata Indraszek
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Rodzina matkà silna

Feliks Sypiaƒski

Ucieczka do chorej matki
W 1943 r. na Lubelszczyênie niemieckie w∏adze okupacyjne wcieli∏y Polaków z rocznika 1922–1923
do batalionów roboczych. WÊród nich by∏ Feliks Sypiaƒski, który w niezwyk∏ych warunkach uciek∏
z robót przymusowych, by wróciç do chorej matki i swojego partyzanckiego oddzia∏u.
W 1943 r. niemieckie w∏adze wcieli∏y mnie i mój rocznik do batalionów roboczych. Najbiedniejszych ludzi ze wsi
i wielodzietnych rodzin oraz z wysiedlonych z zachodniej cz´Êci przedwojennej Polski. Po wywiezieniu przydzielono mnie do D´blina–Ireny. Obok
dworca kolejowego w D´blinie, na pa-

przystàpiono wi´c do ∏apania m∏odych
ludzi w miastach i wioskach, na ulicach
i w zagrodach ch∏opskich. Zacz´to ich
wywoziç do III Rzeszy, do tzw. Prus, na
roboty przymusowe. Opornych wysy∏ano do ró˝nych zak∏adów karnych, a najbardziej opornych – partyzantów – rozstrzeliwano na miejscu aresztowania.
W roku 1942 w∏adze niemieckie stworzy∏y tzw. bataliony robocze, po naszemu „Junaki”. By∏a to przymusowa praca m∏odzie˝y m´skiej rocznika
1922–1923 (i sukcesywnie dalszych) i to
w najci´˝szym okresie wojny i trwajàcej
okupacji, w latach 1942–43. Prac´
Niemcy wybierali najci´˝szà – wyniszczajàcà – na szlakach kolejowych, drogach, mostach, dworcach kolejowych i
przy uprzàtaniu pobojowisk po wysadzonych przez polskich partyzantów
pociàgach.

stwisku pobudowano baraki, ogrodzono drutem kolczastym i postawiono
niemieckich ˝o∏daków, by nas pilnowali. Codziennie rano wyje˝d˝aliÊmy
z niemieckim majstrem do pracy na odcinku D´blin – Radom wymieniaç szyny kolejowe, podk∏ady i podsypywaç
t∏ucz kamienny.

Fot. arch.

By∏ to rok 1943, okupacja niemiecka
Polski i naszego województwa lubelskiego. Co roku przybywa∏ rocznik m∏odzie˝y, która nie mia∏a gdzie si´ podziaç, gdy˝ nie by∏o szkó∏ wy˝szych, ani
wojska, ani innych organizacji skupiajàcych m∏odzie˝. W∏adze okupacyjne
chcia∏y za wszelkà cen´ si´ jej pozbyç,
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List od ojca
Zanim mnie wywieziono, by∏em zast´pcà komendanta stra˝y po˝arnej
i zast´pcà komendanta miejscowej partyzantki. W pewnà niedziel´, kiedy wróci∏em po Êniadaniu do baraku, na ∏ó˝ku
znalaz∏em kartk´, na której by∏o niedbale napisane: „Feliks przyje˝d˝aj natychmiast, bo mama jest b. ci´˝ko chora, a komendant sta˝y po˝arnej prosi
Ciebie o zwór jakiÊ do wody od sikawki
stra˝ackiej. Ojciec”. Wtedy postanowi-

∏em jechaç, jak si´ da, do ukochanej
matki. Nie przewidywa∏em, ˝e podczas
ucieczki z Junaków mo˝e dojÊç do najwi´kszej tragedii w moim ˝yciu.
Wyszed∏em z baraku, szukajàc
w ogrodzeniu dziury do wyjÊcia na zewnàtrz. Na szcz´Êcie poprzedniego
dnia robotnicy nie zdà˝yli zasypaç rowu kanalizacyjnego, który prowadzi∏
kilka metrów pod zasiekami z drutu do
stacji ciÊnieƒ – do dworca kolejowego,
zawadzajàc troch´ o nasze podwórko
obozowe. Wskoczy∏em do tego rowu,
przez nikogo niezauwa˝ony doszed∏em
do wie˝y ciÊnieƒ i tam wyszed∏em.
Obok by∏a parowozownia. Skierowa∏em si´ do lokomotywy, którà obs∏ugiwali polscy maszyniÊci. Lokomotywa
by∏a najnowoczeÊniejszej generacji, ju˝
zaopatrzona w w´giel do grzania – ca∏a w´glarka nape∏niona wodà, a maszyniÊci w∏aÊnie smarowali wszelkie fragmenty olejem i smarem na zewnàtrz
maszyny.

Pasa˝er lokomotywy
Od razu spyta∏em: „Panowie, mo˝e
jedziecie do ¸ukowa?”. Oni odpowiedzieli, ˝e tak. Zaraz zapyta∏em ich:
„Czy nie chcielibyÊcie mnie zabraç, ja
tutaj jestem w Junakach, a ojciec mój
przys∏a∏ mi list, ˝e matka moja jest
umierajàca i dlatego chcia∏bym jak najpr´dzej pojechaç. A osobowym pociàgiem – jak wy wiecie – nie mog´ jechaç,
bo nie mam dowodu, ani biletu, ani
zwolnienia, wszystko jest w posiadaniu
Niemców w Junakach”. MaszyniÊci
wówczas powiedzieli: „Wskakuj! ”. Weszli zaraz za mnà i ruszyli, maszynista
doda∏: „To ty junak – uciekinier”. Odpowiedzia∏em, ˝e tak. „Gdzie chcesz,
˝ebyÊmy ci´ wysadzili?” – zapyta∏ jeszcze. „4–5 km przed ¸ukowem, przed
stacjà ¸apiguz” – odpar∏em. Wi´cej ju˝
nie rozmawialiÊmy.
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Maszynista zdawa∏ sobie spraw´, ile
jest wody w w´glarce, wiedzia∏ te˝, ˝e
junak mo˝e si´ utopiç nie tylko przy
manipulacji lokomotywà, a jeÊli si´ nie
utopi, to zadusi z braku powietrza, bo

Przed∏u˝ona podró˝

Junak do pieca!
Stojàc dwa metry od rozgrzanego
pieca zadr˝a∏em, nogi mi si´ ugi´∏y,
kiedy spojrza∏em w ten roz˝arzony,
rozpalony do najwy˝szej czerwonoÊci
piec. Samo mi si´ pomyÊla∏o – jaki˝ to
wielki ból paliç si´ ˝ywcem? Maszynista zatrzyma∏ lokomotyw´. Przedtem
podbieg∏ do mnie pomocnik, szarpnà∏
mnie mocno, uniós∏ wprost do góry
i pociàgnà∏ po w´glu. Otworzy∏ przykryw´ do w´gierki i ca∏à si∏à tam mnie
wepchnà∏ w dwuipó∏metrowej g∏´bokoÊci wod´ w´glarki. Ale nie do pieca.
A by∏ to luty, wiadomo jak zimna
w tym czasie jest woda. Zast´pca maszynisty jeszcze zdà˝y∏ zamknàç przykryw´ i z∏apaç szufl´, kiedy na parowóz wdrapa∏ si´ po szczeblach zzi´bni´ty wysoki oficer SS. Maszynista i jego pomocnik byli bardzo przestraszeni
i czekali na najgorsze. Zaniemówili patrzàc na gestapowca, myÊlàc, ˝e b´dzie
rewizja. A gestapowiec krzyknà∏ po
polsku: „ale zimno!” i doda∏ „raus
raus, nach ¸uków”. MaszyniÊci znów
zaniemówili z wra˝enia i dopiero
uprzytomnili sobie, ˝e hitlerowiec
wszed∏ do lokomotywy wcale nie po junaka. W tej chwili obudzi∏o si´ w nich
polskie serce, aby ratowaç rodaka, który jedzie do umierajàcej matki.
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do stacji, droga by∏a zamkni´ta, przed
semaforem zatrzymano lokomotyw´,
a czekajàcy tam niemiecki kolejarz skierowa∏ lokomotyw´ na boczny tor. Tam
sta∏y ju˝ wagony przygotowane
na wschodni front. Wagonów by∏o z 50
– z wojskiem, na wagonach sta∏y wielkie
armaty, czo∏gi, karabiny maszynowe,
kuchnie polowe itp. S∏owem – uzbrojenie potrzebne w kampanii, przygotowane na front. Hitlerowiec zeskoczy∏ z lokomotywy i nadzorowa∏ przygotowania
do podró˝y ca∏ego ju˝ teraz pociàgu. Bo
Niemcy tak bardzo przestrzegali tajemnicy wojskowej, ˝e nawet maszyniÊci nie
wiedzieli, gdzie jadà.

Fot. ze zbiorów autora

MijaliÊmy stacj´ D´blin. Sta∏em na pomoÊcie mi´dzy parowozem a w´glarkà,
pomocnik ∏adowa∏ szuflà w´giel do pieca, a maszynista by∏ przy sterach maszyny. Nagle krzyknà∏: „Tam na torach stoi
jakiÊ cz∏owiek i zatrzymuje nasz parowóz.
Co to jest?”. UjechaliÊmy jeszcze kilkadziesiàt metrów, a maszynista znowu
krzyknà∏: „To gestapowiec zatrzymuje
nasz pociàg, pewnie chodzi o ciebie, junak!”. Kiedy dojechaliÊmy mo˝e 120–150
metrów ujrza∏, ˝e ten cz∏owiek jest
w czarnym mundurze i czapce z trupià
czaszkà esesmana, i wtedy jeszcze raz
krzyknà∏: „Co my teraz zrobimy?”. Bardzo si´ przestraszy∏, ˝e tu junak – uciekinier w parowozie, a on go zabra∏. Hitlerowiec jakby wyczu∏, ˝e maszynista mo˝e
uciec, wi´c w ostatniej chwili wskoczy∏ na
tory, którymi jechaliÊmy i podniós∏ w d∏oni w czarnej r´kawicy nahajk´. Wtedy
przestraszony na Êmierç maszynista przeraêliwie krzyknà∏: „Junaka do pieca! ”.

Por. Armii Krajowej Feliks Sypiaƒski „Tulipan”

w´glarka jest bardzo szczelna i wype∏niona wodà. Chcia∏ wi´c ratowaç mi ˝ycie. Zanim dojechaliÊmy do pierwszej
stacji kolejowej, uruchomi∏ wszystkie
krany – przewody z parà, aby opró˝niç
parowóz z wody, a tym samym obni˝yç
poziom wody w w´glarce. Para buchn´∏a z lokomotywy na wszystkie strony,
jednoczeÊnie zmniejszy∏a si´ pr´dkoÊç.
Nast´pnie wbrew przepisom uruchomi∏
najwi´kszy przewód awaryjny, który
znajduje si´ pod lokomotywà. Woda zacz´∏a p∏ynàç potokiem na tory kolejowe, które z maszyny nie by∏y widoczne,
wi´c esesman nie móg∏ tego widzieç.
DojechaliÊmy do pierwszej stacji kolejowej o nazwie Stawy k. D´blina. Wody uby∏o o ok. 25 cm, wi´c utopienie ju˝
mi nie grozi∏o. Ta stacja le˝a∏a 9 km od
D´blina. Jeszcze w roku 1939 s∏u˝y∏a
Polakom jako sk∏adnica wojskowa. Usytuowana by∏a na kilkudziesi´ciu hektarach bagnistych i zalesionych gruntów,
a Niemcy jà jeszcze bardziej rozbudowali, bo by∏a blisko wschodniego frontu. W∏aÊnie tutaj maszyniÊci dowiedzieli si´ dok∏adnie, po co do lokomotywy
wszed∏ hitlerowiec. Bo kiedy dojechali

Gdy ju˝ przyczepiono lokomotyw´ do
pociàgu, kierownik ruchu da∏ znak do
odjazdu. esesman natychmiast wskoczy∏
z powrotem do parowozu na oczach ca∏ego wojska. I tak pociàg ruszy∏ dalej
ze stacji Stawy do BrzeÊcia przez ¸uków, Bia∏à Podlaskà, Terespol, a mo˝e
a˝ pod sam Stalingrad, bo wówczas tam
by∏a wojna. Wtedy to maszyniÊci po raz
kolejny uprzytomnili sobie, ˝e junaka
ju˝ nie uratujà. Chyba ˝e przydarzy∏by
si´ jakiÊ cud, bo innych mo˝liwoÊci ju˝
nie by∏o. Gdyby nawet hitlerowiec wysiad∏ w ¸ukowie, to jak wyciàgnà mokrego, zmarzni´tego uciekiniera na
oczach setek wojska i innych Niemców
na dworcu kolejowym? To ju˝ koniec!
– myÊla∏em. Maszynista wie, ˝e wody nie
ma ju˝ za du˝o, i wie, ˝e kiedy b´dà ich
zmieniaç maszyniÊci niemieccy, na pewno sprawdzà poziom wody. B´dà chcieli
otworzyç pokryw´ i jeÊli zobaczà uciekiniera – junaka, to co wtedy?

Co zrobiç z fantem
MaszyniÊci byli niesamowicie zmartwieni, bo co zrobiç z fantem, który wiozà w lokomotywie, i to z w∏asnej winy?
A przecie˝ to jest ˝ycie ludzkie, ˝ycie
m∏odego Polaka.
Na ca∏ej linii semafory otwarte, droga wolna, wsz´dzie na stacjach kierowcy ruchu stali jak wryci, bo po torach lecia∏ pociàg specjalny. Wsz´dzie „przepuÊciç w pierwszej kolejnoÊci”, na ka˝dej stacji zielone Êwiat∏o, droga wolna.
A jak sobie radzi∏em ja? Po zatrzymaniu lokomotywy przed hitlerowcem na
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dzie mi w godzin´ lub dwie zginàç. Czas
jazdy wydawa∏ mi si´ wiecznoÊcià.
Doje˝d˝aliÊmy do przedostatniej stacji przed ¸ukowem, jak wsz´dzie semafor otwarty, droga do BrzeÊcia wolna.
By∏a to stacja Krzywda. Naraz, mimo
wolnej drogi, hitlerowiec zwróci∏ si´ do
maszynisty, aby zatrzyma∏ pociàg. Nie
patrzy∏, ˝e droga wolna, a na peronie ju˝
sta∏ kierownik ruchu i mia∏ podniesionà
pa∏eczk´ na znak, ˝e mo˝na jechaç. Mimo to esesman kaza∏ zatrzymaç pociàg.
Maszynista by∏ zaskoczony. Mo˝e myÊla∏, ˝e hitlerowiec zwariowa∏. Czy˝by
sta∏ si´ cud? Przecie˝ by∏ rok 1943, okolica naszpikowana partyzantami – prawie w ka˝dej wiosce. A ten wysoki szar˝à oficer SS bez obstawy chcia∏ wysiadaç
w tej pipidówce. Tak – Pan Bóg odebra∏
mu rozum. Tylko tu maszynista móg∏
uratowaç wi´zionego w w´glarce junaka,
o którym nie wiedzia∏ nawet, czy jeszcze
˝yje. A takiego mokrego, skostnia∏ego
nie uda∏oby si´ wysadziç ani w ¸ukowie,
ani dalej – w drodze do BrzeÊcia. Na zat∏oczonych stacjach pe∏no wojska niemieckiego, tego z pociàgu i tego stojàcego na poszczególnych stacjach.

Maszynista ze zgrzytem zahamowa∏
ca∏y pociàg, a hitlerowiec zszed∏ po drabince na peron stacji Krzywda i stanà∏
obok kierownika ruchu, który trzyma∏
pa∏eczk´ wskazujàc, ˝e droga do BrzeÊcia wolna.
Da∏ maszyniÊcie znak odjazdu,
a sam stanà∏ na bacznoÊç – wyprostowany z r´kà podniesionà do góry na
znak Heil Hitler – tak ˝egna∏ wojsko
z pociàgu. Natomiast maszynista tak
doda∏ gazu i wypuszcza∏ par´ na obie
strony lokomotywy, ˝e ma∏o nie rozerwa∏o parowozu. Robi∏ to celowo, ˝eby ca∏kowicie zas∏oniç lokomotyw´,
aby hitlerowiec nie rozmyÊli∏ si´,
i jeszcze raz nie wskoczy∏ do pociàgu.
Kiedy odjechaliÊmy 300–500 m, pomocnik wskoczy∏ na w´glark´, odkry∏
wielkà ˝elaznà pokryw´ i krzycza∏ do
mnie „Czy ty junaku ˝yjesz?”. Chwyci∏
mnie za ramiona i wyciàgnà∏ do góry
z wody. Wlók∏ mnie dalej po w´glu na
pomost ko∏o pieca lokomotywy, otworzy∏ drzwi do pieca i zaczà∏ mnie suszyç. Porusza∏ moimi r´kami i nogami,
bo przecie˝ za 6 km mieli mnie wysadziç z pociàgu, a moje mi´Ênie by∏y

Fot. ze zbiorów autora

przejeêdzie k. D´blina w pierwszej chwili myÊla∏em, ˝e si´ utopi´. Gdy pomocnik wepchnà∏ mnie do wody, myÊla∏em,
˝e nogami dostan´ dna, ale by∏o za g∏´boko. G∏´boko na 2,5 m. Wpad∏em
w wod´ ca∏y z g∏owà, zaczà∏em si´ topiç,
odbi∏em si´ od pod∏ogi i wyp∏ynà∏em do
góry. Zapar∏em si´ poÊladkami o tylnà
Êcian´, a kolonami – o drugà stron´ w´glarki, która mia∏a 50–60 cm szerokoÊci.
Do ust z∏apa∏em troch´ wody.
Kiedy maszynista ruszy∏ lokomotywà,
woda przesun´∏a si´ do ty∏u, wtedy zatka∏em r´kà usta i nos i tak ju˝ ca∏à podró˝ regulowa∏em. Wisia∏em zaparty
o Êciany, a po kilku minutach zauwa˝y∏em spodek poziomu wody. Kiedy parowóz po raz pierwszy zatrzyma∏ si´, prawdopodobnie na stacji Stawy, mia∏em ju˝
czym oddychaç i nie grozi∏o mi utoni´cie, a to dzi´ki maszyniÊcie, który spuÊci∏
wod´. Ale nie widzia∏em nic wokó∏, i nie
widzia∏em, co si´ dzieje na zewnàtrz lokomotywy. Ca∏kowicie traci∏em nadziej´ na prze˝ycie, choç troch´ cieszy∏em
si´, ˝e nie trafi∏em do pieca. MyÊla∏em
tylko o tym, ˝e ju˝ nigdy nie zobacz´
ukochanej matki i tak haniebnie przyj-

Por. Feliks Sypiaƒski z towarzyszami broni (piàty od lewej)
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skostnia∏e i sztywne. Maszynista natomiast poucza∏ mnie, jak mam si´ zachowywaç przy wysiadaniu z pociàgu.
JednoczeÊnie dowiedzia∏em si´, ˝e od
stacji Stawy ciàgniemy ca∏y pociàg
z wojskiem, i jaki wielki pech nas spotka∏, ˝e wieêliÊmy tego hitlerowca, i ˝e
Pan Bóg mu rozum odebra∏ i wysiad∏
na stacji Krzywda, i ˝e „wysiad∏ chyba
po to, ˝ebyÊ ty junaku móg∏ do matki
jeszcze ˝ywej dotrzeç”. „A my myÊleliÊmy, ˝e ˝ywego Ciebie ju˝ nigdy nie
zobaczymy” – tu maszynista zap∏aka∏.
„A teraz szykuj si´ do skoku, my zrobimy tyle pary, ˝eby kilka wagonów z wojskiem ci´ nie widzia∏o. My zwolnimy
pr´dkoÊç, ty wyskakuj i tocz si´ na samo
dno rowu, tam le˝ i nie ruszaj si´, a˝ ci´
minie ostatni wagon. Pozdrowienia dla
chorej matki”. Zaczà∏em schodziç po
schodach lokomotywy. Znów ogarnà∏
mnie strach. Wszystko na mnie by∏o mokre, zaczà∏em dr˝eç, mo˝e ze strachu,
a mo˝e z boleÊci – bo wszystko mnie bola∏o. A jak skaczàc po∏ami´ nogi? Te
sztywne nogi... A gdy spojrza∏em do ty∏u
zobaczy∏em ca∏y pociàg niemieckiego
wojska. A ja mam skakaç z pociàgu? Ju˝
chcia∏em skoczyç, ale jakoÊ nie mog∏em.
I znowu – chcia∏em, ale nie mog∏em.
Wówczas maszynista podbieg∏ do mnie
i krzyknà∏: „Skacz, skacz! Bo zaraz druty
od semafora, skacz!”. Podskoczy∏
i pchnà∏ mnie tak mocno, ˝e r´ce puÊci∏y
uchwyty. Pad∏em na ziemi´ bokiem
i zgodnie z jego pouczeniem zaczà∏em si´
toczyç a˝ na dno rowu. Tu odwróci∏em
si´ twarzà do góry, ˝eby widzieç pociàg,
który przed chwilà opuÊci∏em.

Omin´∏a mnie druga tragednia
Le˝àc naliczy∏em a˝ 49 wagonów.
Wojsko jecha∏o smutne, tylko w jednym
wagonie Êpiewano, inni byli zamyÊleni,
patrzyli na okolic´. Wielu patrzy∏o i na
mnie, ale jakoÊ nie strzelali. Widzia∏em
wielkie czo∏gi – samochody, ró˝ne armaty i dwie kuchnie, które dymi∏y gotujàc
straw´ dla ˝o∏nierzy. Tak minà∏ mnie
ostatni wagon i tak omin´∏a mnie druga
tragedia. Obejrza∏em si´, czy nie leci pociàg z przeciwnego kierunku, sprawdzi∏em, czy mog´ si´ poruszaç, czy nie mam
po∏amanych koÊci. Pomaleƒku podnios∏em si´ i ruszy∏em, aby znaleêç si´
jak najdalej od torów kolejowych.
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Przywita∏a mnie „tygrysica”
Dowlok∏em si´ 200 m od torów i obra∏em kierunek prosto do domu. Do
ukochanej matki by∏o jeszcze ok. 3 km.
Kiedy doszed∏em do tego ma∏ego dwuizbowego domu krytego s∏omà, otworzy∏em drzwi, co prowadzi∏y prosto do
mieszkanka, w którym le˝a∏a matka,
przekroczy∏em próg, moja matka choç
nie mog∏a – podnios∏a si´ i wpadliÊmy
sobie w ramiona. Krzykn´∏a: „o, jak to
dobrze, ˝e przyjecha∏eÊ FeluÊ, bo myÊla∏am, ˝e si´ ju˝ nigdy nie zobaczymy”. Ludzie z wioski nazywali mojà
matk´ tygrysicà, a nie babà, taka by∏a
silna i zdrowa. A potem by∏y stres
i strach, które jà wyniszczy∏y. Wcià˝
zdarza∏y si´ kontrole Gestapo z ¸ukowa, bo wioska po∏o˝ona by∏a ko∏o torów kolejowych, otoczona z trzech
stron lasem i Niemcy uwa˝ali, ˝e u nas
znajduje si´ sztab partyzantów.
Zmieni∏em ubranie, a mokre powieszono do suszenia na piecu. I tak
doczekaliÊmy nocy. Postanowi∏em si´
udaç do komendanta stra˝y po˝arnej,
który razem z ojcem w liÊcie mnie zaprasza∏. W domu komendanta zasta∏em ca∏à jego rodzin´. Od razu mnie
ch´tnie przyj´to, pocz´stowano herbatà. Bardzo ubolewano, ˝e tak jakoÊ
nikt nie zauwa˝y∏ mojego przymusowego wcielenia do Junaków. Komendant przyrzeka∏, ˝e zacznie si´ staraç,
aby mnie zwolniono z tych junaków,
bo na miejscu jestem bardzo potrzebny. Powiedzia∏: „Podczas twojej nieobecnoÊci by∏y a˝ dwa po˝ary, i to
groêne, spali∏o si´ jedno ca∏e zabudowanie gospodarcze, tj. stodo∏a i dom,
a w drugim miejscu spali∏ si´ sam
dom”. Komendant stra˝y przeszed∏
do treÊci swej sprawy – „wys∏a∏em list,
abyÊ przyjecha∏, bo zgubi∏ si´ zawór
od wody”. Tak si´ ju˝ utar∏o, ˝e wsz´dzie gdzie si´ pokaza∏em, przezywano
mnie „woda naprzód”, albo ten od
„sikawki”. Przy po˝arze musia∏em
sprawdziç, czy szlauch zosta∏ prawid∏owo pod∏àczony, za∏o˝yç koƒcówk´, która wyd∏u˝a∏a strumieƒ wody
i dopiero wówczas krzyknàç „woda
naprzód”. Komendant chcia∏ przy ˝onie i dzieciach zachowaç tajemnic´
partyzanckà i dalej powtarza∏: „Po to
ci´ wezwa∏em, ˝eby znaleêç zawór,

pójdziemy do remizy, to mo˝e razem
znajdziemy”. Po˝egna∏em si´ z rodzinà komendanta i poszliÊmy do remizy. Tam komendant stra˝y, który by∏
jednoczeÊnie komendantem partyzantki, rzek∏ „nie chodzi mi o zawór,
a o twój karabin maszynowy, który
masz ukryty w domu”.

Karabin na koniec wojny
Póênà nocà, gdy weszliÊmy do moich
zabudowaƒ rzek∏: „Zbli˝a si´ koniec
wojny, to karabin mo˝e si´ nam przydaç”. Karabin ukryty by∏ przy torach
kolejowych. Nakryta krzakami ja∏owca
g∏´boko w ziemi ukryta by∏a szczelnie
zamkni´ta skrzynka, a w niej wielki,
nowoczesny karabin maszynowy, zdobyty na lotnisku niemieckim w Jeziorach k. ¸ukowa z przewróconego
bombowca, w trzeci dzieƒ napaÊci
Niemców na Zwiàzek Radziecki
w 1941 r.
Tak zakoƒczy∏a si´ moja podró˝ do
matki. By∏o to ostatnie spotkanie
z nià. Po kilkunastu dniach, 13 marca
1943 r., matka zmar∏a na serce. Mia∏a
zaledwie 39 lat.
Niemcy rewidowali nasze zabudowania ze 25 razy, myÊlàc, ˝e sà tam
zgromadzenia partyzantów i niewiele
si´ mylili. Matka by∏a zbyt goÊcinna
jak na tamte czasy, ka˝demu chcia∏a
pomóc. Ju˝ we wrzeÊniu 1939 r. przyj´∏a dwie polskie uciekinierki z Torunia i Chojnic, da∏a im mieszkanie i ˝ywi∏a a˝ przez przesz∏o szeÊç miesi´cy,
choç mieliÊmy w domu wielkà bied´.
W paêdzierniku 1939 r. przyj´∏a oficera uciekajàcego spod Kocka (kleberczyka). On równie˝ dosta∏ wy˝ywienie
i schronienie a˝ do lutego 1940 r., gdy
Niemcy przeprawili si´ przez Wis∏´.
Potem przyjmowa∏a ˚ydów, partyzantów, a nawet jeƒców rosyjskich z rozbitego za Siedlcami obozu w Mokobodach. Niemcy wcià˝ robili u nas ob∏awy i rewizje – tego serce matki nie wytrzyma∏o. Mia∏em wtedy 19 lat.

Po raz pierwszy wspomnienia Feliksa
Sypiaƒskiego ukaza∏y si´ w piÊmie „Radzyƒski Magazyn Spo∏eczno–Kulturalny «Grot»” w 2005 r. Spisa∏a je
wówczas Monika Mackiewicz.
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Ewa Krasnowolska

S∏u˝ba Ojczyênie by∏a ich dewizà
Historia rodziny Rowiƒskich to przyk∏ad oddania Ojczyênie za cen´ ran odniesionych na froncie,
cierpieƒ w hitlerowskich obozach i sowieckich ∏agrach, komunistycznych przeÊladowaƒ i za t´
ostatecznà ofiar´ ˝ycia.
U∏aƒska rodzina
Jadwiga Rowiƒska pochodzi∏a z rodziny Katterfeld. Jej ojciec W∏odzimierz by∏ dzier˝awcà folwarków ziemskich, a matka Anna, z d. Siawci∏∏o, by-

Fot. z archiwum autorki

Fot. z archiwum autorki

Wrzesieƒ 1939 r. zasta∏ Jadwig´
Rowiƒskà z synem i córkà w Warszawie. By∏a wdowà. Jej mà˝, mjr Aleksander Rowiƒski, absolwent rosyjskiej Junkierskiej Szko∏y Kawalerii

Jadwiga Rowiƒska z d. Katterfeld

walczy∏ w armii carskiej w czasie
I wojny Êwiatowej. Zdemobilizowany
– jak wi´kszoÊç Polaków – w 1917 r.,
zaanga˝owa∏ si´ w organizowanie
polskiej armii najpierw w Riazaniu,
potem w Polsce. W wojnie polsko–bolszewickiej (1919–1920) by∏
dowódcà 3. Szwadronu 2. Pu∏ku U∏anów Grochowskich im. gen. Józefa
Dwernickiego. W u∏aƒskich szar˝ach
by∏ wielokrotnie ranny. W wolnej
Polsce trzykrotnie odznaczono go
Krzy˝em Walecznych. W roku 1921
w stopniu majora przeniesiono go
z Suwa∏k do Warszawy na stanowisko
zast´pcy dowódcy 1. Pu∏ku Szwole˝erów p∏k. Jana G∏ogowskiego. Pu∏k
ten szykowano jako reprezentacyjnà
jednostk´ Marsza∏ka Józefa Pi∏sudskiego. Mjr Rowiƒski nie dokoƒczy∏
jednak reorganizowania oddzia∏u.
Lata wojny wyniszczy∏y jego organizm. Zmar∏ w roku 1923, u poczàtków II Rzeczypospolitej.

∏a nauczycielkà. Mieszkali w Suwa∏kach, gdzie ukoƒczy∏a gimnazjum ˝eƒskie i kurs sanitariuszek wojskowych.
W roku 1917 poÊlubi∏a w Riazaniu
Aleksandra Rowiƒskiego. Rok póêniej
urodzi∏ si´ syn Leon Janusz. W czasie
wojny z bolszewikami Jadwiga z ˝onami i dzieçmi oficerów towarzyszy∏a
szwadronowi zapasowemu 2. Pu∏ku

Wojna
Ju˝ w czasie obl´˝enia Warszawy
bomba trafi∏a w mieszkanie Rowiƒskich
przy ul. Szustra, które ca∏kowicie sp∏on´∏o. Rodzina jednak ocala∏a. W po-

Fot. z archiwum autorki

Mjr Aleksander Rowiƒski

U∏anów. Pomaga∏a kwatermistrzostwu
w prowadzeniu spraw gospodarczych:
zaprowiantowaniu i zakwaterowaniu
w kolejnych miejscowoÊciach na wojennym szlaku: Staszowie, Tomaszowie
Lubelskim, Brodach… W roku 1921
urodzi∏a si´ w Suwa∏kach córka Rowiƒskich Aleksandra. Po Êmierci ojca
przysz∏a na Êwiat druga córka Krystyna, która jednak wkrótce zmar∏a.
Skromne warunki finansowe z trudem wystarcza∏y na kszta∏cenie dzieci.
Dodatkowo syn, Leon, ci´˝ko zachorowa∏ na gruêlic´ koÊci. Jadwiga Rowiƒska musia∏a sprostaç tym trudom
losu. Dzi´ki pomocy kolegów m´˝na
otrzyma∏a koncesj´ na hurtowni´ tytoniowà, którà otworzy∏a najpierw w Suwa∏kach, a potem w Sokó∏ce. W roku
1936 r. rodzina przenios∏a si´ do Warszawy, gdzie Leon podjà∏ studia na
Wydziale In˝ynierii Politechniki Warszawskiej. Córka Oleƒka kszta∏ci∏a si´
w gimnazjum Gepnerówny i jej matura przypad∏a na rok 1939.

Rodzina podczas chrztu Oleƒki Kossowskiej
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Fot. z archiwum autorki

Fot. z archiwum autorki

czàtkach 1940 r. Jadwiga Rowiƒska niemieckiego brzmienia jej panieƒ- no jej szczàtki wiosnà 1945 r. i pochopodj´∏a prac´ zarobkowà i konspiracyj- skiego nazwiska. Wi´ziono jà na Pa- wano w kwaterze batalionu na warnà. Wiceprezes Najwy˝szej Izby Kontro- wiaku, gdzie pracowa∏a w pralni, dzia- szawskich Powàzkach Wojskowych.
li Wac∏aw Drojanowski rozlokowywa∏ ∏a∏a w wi´ziennej konspiracji, przekawówczas cz´Êç walorów Skarbu Paƒstwa zywa∏a grypsy na zewnàtrz. 13 listopa- Leon
Leon Rowiƒski uczestniczy∏ w konw licznych depozytach u zaufanych ro- da 1942 r. wywieziono jà do obozu Audzin, którym zapewnia∏o to skromne schwitz II w Brzezince, gdzie tu˝ przed spiracji w Zwierzyƒcu. Zagro˝ony
utrzymanie, a jednoczeÊnie zachowywa- Bo˝ym Narodzeniem prawdopodob- przez gestapo przy∏àczy∏ si´ do Batano wartoÊç kapita∏ów.
nie zabito jà zastrzy- lionów Ch∏opskich, partyzanckiego
oddzia∏u „Lisa”. Po wkroczeniu Armii
W akcji tej uczestniczykiem fenolu w serce.
Czerwonej zosta∏ uwi´ziony przez
∏a szwagierka DrojaOleƒka
Urzàd Bezpieczeƒstwa Publicznego
nowskiego, genera∏owa
Po
aresztowaniu i przekazany NKWD. 21 stycznia
Wanda Orlicz–Dreszematki Oleƒka ukrywa- 1945 r. wraz z innymi partyzantami
rowa, która zapropo∏a si´. Wraz z bratem wywieziono go za Ural, na ci´˝kie ronowa∏a rodzinie Ropodj´li prac´ w zak∏a- boty. Dozna∏ tam urazu kr´gos∏upa
wiƒskich wspó∏prac´
dach obróbki drewna i dwa lata póêniej zosta∏ odes∏any do
i zamieszkanie razem
in˝. Stangla. Wkrótce, Polski. Ukoƒczy∏ studia i zosta∏ profepod warszawskim adrepodobnie jak matka, sorem na Politechnice Âlàskiej w Glisem przy Wspólnej 63.
w∏àczy∏a si´ w prac´ wicach i Politechnice Cz´stochowOleƒka pomaga∏a
konspiracyjnà Armii skiej. Wyda∏ kilka ksià˝ek historyczmatce, uczy∏a si´
z∏o˝y∏a nych. W jednej z nich napisa∏: „Dow Szkole Rzemios∏ Aleksandra Rowiƒska i Stanis∏aw Kos- Krajowej,
w klasie wyrobu zaba- sowski w drodze na wesele we Lwowie. przysi´g´ i ukoƒczy∏a piero (...) po pi´çdziesi´ciu latach od
wek. Leon pracowa∏ Zwierzyniec n. Wieprzem, grudzieƒ 1943 r. kurs sanitariuszki. Jej Êmierci mojej siostry (...) mog∏em odnaleêç miejsce spow przedsi´biorstwie przewozowym, a po- brata – poszukiwanego przez gestapo
czynku jej szczàttem firmie budowlanej pod Opocznem.
–
przeniesiono
ków w kwaterze B
Konspiracja
wkrótce do pracy
24 bat. »Gustaw«
Mieszkanie przy Wspólnej s∏u˝y∏o w Zwierzyƒcu na
i »HarnaÊ« na Potak˝e jako lokal konspiracyjny, odby- Zamojszczyênie.
wàzkach (…) i dowa∏y si´ tam zebrania formujàcej si´ Latem 1943 r.
wiedzia∏em
si´
armii podziemnej, przychodzili m.in. Oleƒk´ ostrze˝ono
o ostatnich dniach
genera∏owie Tokarski i Rowecki.
o wsypie. Musia∏a
jej ˝ycia i walki
Jednak w kwietniu 1941 r. na zawiesiç wszystkie
o wolnoÊç (...) Ona
Wspólnà 63 wtargn´∏o gestapo. kontakty i pozostaç
podobnie jak nasz
Aresztowano genera∏owà Orlicz–Dre- w ukryciu. Wiosnà
Ojciec i Matka odszerowà i trzy inne osoby. Rowiƒscy 1944 r. przy∏àczy∏a Aleksandra Rowiƒska „Teresa”. W Powstaniu dali swe m∏ode
w tym czasie byli poza domem. O za- si´ do patrolu sani- Warszawskim nazywano jà „Olà m´˝atkà”, jeszcze ˝ycie dla
∏o˝onym w mieszkaniu kotle ostrzeg∏ tarnego Ewy Marii gdy˝ stale poszukiwa∏a swojego m´˝a – Stani- Ojczyzny. Ja te˝
s∏awa Kossowskiego. Warszawa, maj 1939 r.
je przypadkowy Êwiadek wyprowadza- O r l i k o w s k i e j
stara∏em si´ iÊç
nia aresztowanych. Wszystkie zatrzy- w Kompanii Harcerskiej batalionu analogicznà drogà obowiàzku s∏u˝emane kobiety wywieziono do obozu „Gustaw” NOW/AK. Przyj´∏a swój nia Polsce. Dlaczego tylko mnie by∏o
w Ravensbrueck, który prze˝y∏y.
dawny pseudonim – „Teresa”. Od wy- dane do˝yç powa˝nego wieku?”.
Na polecenie Wac∏awa Drojanow- buchu powstania dzia∏a∏a w patrolu na
skiego Jadwiga Rowiƒska mia∏a udaç Woli i Starym MieÊcie. Nazywano jà
Ewa Krasnowolska, w Batasi´ na gestapo. Przekupiony gestapo- „Olà m´˝atkà”, gdy˝ stale poszukiwalionie „Gustaw” Kampanii
wiec mia∏ tam wr´czyç jej klucze do ∏a swojego m´˝a – Stanis∏awa KossowHarcerskiej Armii Krajowej,
mieszkania i sklepu z tytoniem. Nie za- skiego, który prawdopodobnie poleg∏
sanitariuszka w Powstaniu
sta∏a go w siedzibie gestapo 21 czerw- na Mokotowie. 14 sierpnia na apel dr.
Warszawskim. Odznaczona
ca. Drojanowski ponownie wys∏a∏ jà do „Morwy” (Tadeusza Podgórskiego)
Krzy˝em Walecznych. T∏ugestapo. Tam 24 czerwca aresztowano przesz∏a z patrolu do pracy w szpitalu
maczka z j´zyka francuskiego
jà, poczàtkowo sàdzàc, ˝e jest ˝onà batalionowym przy ul. Kiliƒskiego 3.
i angielskiego, autorka publikagen. Roweckiego. W czasie d∏ugotrwa- Nast´pnie ochotniczo zaopiekowa∏a
cji o Powstaniu Warszawskim
∏ego Êledztwa Jadwiga Rowiƒska niko- si´ chorymi na czerwonk´.
oraz przek∏adów z dziedziny ligo nie wyda∏a. Odmówi∏a, gdy propo26 sierpnia poleg∏a na terenie szpiteratury pi´knej i filozofii.
nowano jej podpisanie volkslisty z racji tala zasypana pod gruzami. Odkopa-
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Henryk Skrzypiƒski

Wstrzymany poÊcig
We wrzeÊniu ubieg∏ego roku w Zakopanem, Lubniu, Skawinie i Krakowie przebywali uczestnicy
kolejnego, 22. Mi´dzynarodowego Kongresu ˚o∏nierzy Wojsk Górskich. Staraniem Stowarzyszenia „Karpatczycy” uczestniczy∏o w nim ok. 100 weteranów z dziewi´ciu krajów.
Kontakty z towarzyszami broni z czasów bitwy pod Bolonià, weteranami 10.
Dywizji Górskiej Stanów Zjednoczonych sprzyjajà po latach poznaniu wydarzeƒ i podejmowanych wówczas decyzji, nie zawsze jasnych dla nas ˝o∏nierzy gen. W∏adys∏awa Andersa. Mog∏o
dziwiç, ˝e po rozgromieniu armii niemieckiej i wyzwoleniu Bolonii, rozgrzany sukcesem i pe∏en impetu 2. Korpus Polski nie
ruszy∏ w poÊcig za Niemcami, jak to by∏o pod Ankonà; tym razem w kierunku rzeki Pad i dalej.

„WyÊcigiem do Triestu” nazwano
rajd Nowozelandczyków od przedpola
Bolonii przez Padw´ i Wenecj´. Niemcy
nie stawiali znaczàcego oporu – poddawali si´. Skapitulowa∏a liczna za∏oga
Triestu. JednoczeÊnie dotar∏y do tego
politycznie wa˝nego przemys∏owego
miasta i portu wojska jugos∏owiaƒskie
(zob. mapka nr 1).

Rys. z: Thomas R. Brooks,
John Imbrie, „Mission Udine”

skiej Stanów Zjednoczonych Thomas R.
Brooks i John Imbrie w ksià˝ce „Mission Udine” wydanej w 2005 r. w Stanach Zjednoczonych. Z tej ilustrowanej
dokumentami i mapami pracy wynika,
˝e w tym czasie problemem nie byli rozbici Niemcy, ani nacierajàcy wzd∏u˝ Dunaju Rosjanie, lecz Jugos∏owianie zmierzajàcy przy wsparciu Sowietów do za-

Czo∏gi komunistycznej
Jugos∏awii

Fot. z archiwum autora

2 maja dosz∏o do styku obu
wojsk w centrum Triestu. Naprzeciw siebie stan´∏y niemal
lufa w luf´ czo∏gi obu stron.
W Teheranie i Ja∏cie
Wojska nowozelandzkie z zauzgodniono inaczej
daniem dopilnowania postaDziÊ my kombatanci
nowieƒ uk∏adów, Jugos∏owspominamy
krà˝àce
wianie nie taili zamiaru w∏àwówczas wÊród nas ˝o∏czenia miasta i przyleg∏ych
nierzy wersje o tym, jak
obszarów do ich paƒstwa.
naczelny dowódca si∏
Tymczasem do odleg∏ego
sprzymierzonych we W∏oo 120 km na pó∏noc od Trieszech marsza∏ek brytyjski
stu miasta Klagenfurt w AuHarold Alexander prosi∏, 1. Kierunek „WyÊcigu do Triestu” jednostek brytyjskich i jugos∏owiaƒskich
strii zaj´tego 8 maja przez
zaklina∏ i b∏aga∏ swoich
Brytyjczyków, trzy godziny
zwierzchników, aby akceptowali jego w∏adni´cia Triestu i Gorycji, obszarów po nich wkroczy∏y wojska jugos∏owiaƒskie.
plan. Zamierza∏ bowiem wraz z nami b´dàcych od dawna koÊcià niezgody Serbski dowódca skonfiskowa∏ miejscowà
Polakami, szybkim ruchem przez roz- miedzy nimi a W∏ochami, a – jak si´ da drukarni´ i obwieÊci∏ ustanowienie „Wolgromione i zdemoralizowane resztki si∏
nej Karyntii”. Interwencja
niemieckich, dotrzeç do Austrii i opau Józefa Stalina sprawi∏a, ˝e
nowaç Wiedeƒ, zanim dokonajà tego
zamierzona przez Josipa
Sowieci. Nie wiedzieliÊmy, ˝e wczeÊniej
Broz Tito aneksja cz´Êci Auw Teheranie i Ja∏cie uzgodniono inastrii zosta∏a udaremniona.
czej.
W Êwietle poznanych wydaW poÊcig za Niemcami ruszy∏y: 2. Norzeƒ nie dziwi, ˝e wi´kszoÊç
wozelandzki Dywizjon Piechoty i 6. Brywielkich jednostek 2. Korputyjska Dywizja Pancerna. Amerykanom
su Polskiego zosta∏a skierowarozkazano pospieszyç drogami u podnóna na odpoczynek w pobliski
˝a Alp w kierunku miast Udine i Goryrejon Ankony i Maceraty. Nie
Rzeka
Isonzo
pod
Gorycjà
cji, zajàç dolin´ rzeki Isonzo, odcinajàc
trudno wyobraziç sobie roztamtejsze w´z∏y drogowe i kolejowe – to „przy okazji” tak˝e znacznym ob- wój wypadków, gdyby np. Êcigajàce Niemwiodàce na pó∏noc do Austrii. Przyczyny szarem po∏udniowej Austrii. Tymcza- ców czo∏gi 2. Warszawskiej Dywizji Pancerzaskakujàcych nas decyzji ujawnili ostat- sem walki z Niemcami na terytorium Ju- nej stan´∏y w TrieÊcie „lufa w luf´” z czo∏ganio dwaj byli ˝o∏nierze 10. Dywizji Gór- gos∏awii trwa∏y a˝ do 14 maja 1945 r.
mi komunistycznej Jugos∏awii.
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Fot. z archiwum autora

Z dziejów II. Korpusu Polskiego

Triest. Stare miasto

Wbrew sympatii, jakà ˝ywimy do naszych po∏udniowych pobratymców, ówczeÊni miejscowi w∏adcy nie byli do nas
przyjaênie usposobieni. W sposób upokarzajàcy potraktowano podporucznika
2. Korpusu Boles∏awa Ro˝ka, oddajàcego w r´ce przedstawiciela Tity w TrieÊcie, przest´pc´ wojennego, cz∏onka kolaboracyjnego rzàdu
Ante Pavelica, uj´tego we W∏oszech przez naszà ˝andarmeri´. Zatrzymanego przetrzymywano w poni˝ajàcych warunkach. Zamiast podzi´kowania us∏ysza∏: „Polski faszysta z faszystowskiej armii Andersa”.
Wojska amerykaƒskie zaj´∏y
4 maja Gorycj´, czterdziestotysi´czne miasto i dolin´ Isonzo,
równie zapalne punkty jak Triest.
ObecnoÊç armii Stanów Zjednoczonych budzi∏a respekt. Tymczasem z zaj´tej przez Jugos∏owian
cz´Êci Triestu dochodzi∏y odg∏osy
wyrzucanych z mieszkaƒ rodzin,
masowych rabunków i gwa∏tów.
Wo∏anie o ratunek sprawia∏o, ˝e na
ostrzu no˝a znalaz∏y si´ cywilizowane wojska sprzymierzeƒców zachodnich i strony komunistycznej.

1945r: „Jestem bardzo zadowolony, ˝e zdà˝y∏ pan na czas
do Triestu i wstawi∏ nog´
w drzwi. Tito z Rosjà za plecami b´dzie twardo napiera∏,
ale nie sàdz´, ˝e odwa˝y si´
zaatakowaç pana na obecnie
zajmowanej pozycji”.
Znane jest ˝yczliwe wobec nas stanowisko marsza∏ka Alexandra, przyjaciela gen. Andersa. Po bitwie o Monte Cassino powiedzia∏: „˚o∏nierze 2. Korpusu Polskiego! Je˝eliby mi dano wybieraç mi´dzy ˝o∏nierzami, których bym chcia∏

Morgana (od nazwiska genera∏a wojsk
brytyjskich) mia∏a zapobiec wybuchowi
konfliktu mi´dzynarodowego.
Mimo to dochodzi∏o do starç zbrojnych prowokowanych przez stron´ komunistycznà. W graniczàcej z Jugos∏awià
Grecji w tym czasie doprowadzi∏y one do
otwartej wojny z udzia∏em wojsk brytyjskich majàcych przywróciç stabilizacj´.
Walki trwa∏y do 1949 r. Na cmentarzu
wojennym w Atenach spoczywajà setki
Brytyjczyków i Hindusów, którzy
wczeÊniej prze˝yli groz´ walk we W∏oszech.

Dyplomatyczne zmagania

Fot. z archiwum autora

Rys. z: Thomas R. Brooks, John Imbrie, „Mission Udine”

Mapka nr 2 ilustruje skomplikowanà sytuacj´ na pograniczu
W∏och i Jugos∏awii przed i po II
wojnie Êwiatowej. Dowództwo 2.
Korpusu by∏o doskonale zorientowane co do stopnia zagro˝enia ze
strony komunistycznej Jugos∏awii.
W okresie stacjonowania wojsk
polskich we W∏oszech trwa∏ nas∏uch radiowo–lokacyjny, sprawowany przez w∏asnà placówk´ 3. Dywizji Strzelców Karpackich w mieÊcie Udine.
Zmagania
dyplomatyczne
w sprawie politycznego statusu
miasta i strefy Triestu, trwa∏y 30
lat. Po dwuletniej okupacji podzielonego podobnie jak Berlin na
cz´Êç jugos∏owiaƒskà i brytyjskà
miasta utworzono tzw. Wolne Terytorium Triestu, istniejàce do
1975 r. Zdecydowanie w∏oski
Triest jest odtàd zamo˝nym oÊrodkiem naukowym i przemys∏owym.
Noga w drzwiach
O historycznym znaczeniu dla ItaZaniepokojony marsza∏ek Alexan- 2. Mapa ilustruje skomplikowanà sytuacj´ na pograniczu lii mo˝e Êwiadczyç w∏oska pieÊƒ
der otrzyma∏ od Windstona Chur- W∏och i Jugos∏awii
patriotyczna cz´sto wykonywana
chilla radiogram datowany 6 maja
przez przedwczeÊnie zmar∏ego Lumieç pod swoim dowódz- ciano Pavarottiego: „Le ragazze di Trietwem, wybra∏bym was Po- ste... ” DziÊ obszar przyleg∏y do tego
laków”.
miasta stanowi integralnà cz´Êç S∏oweWstrzymanie nas od nii i Chorwacji.
udzia∏u w poÊcigu za wroHenryk Skrzypiƒski jest ˝o∏giem mia∏o zapewne êród∏o
nierzem gen. W∏adys∏awa Anw zdolnoÊci przewidywania
dersa, cz∏onkiem Zarzàdu
i wiedzy marsza∏ka o dalG∏ównego Stowarzyszenia Byszych przedsi´wzi´ciach
∏ych ˚o∏nierzy Polskich Si∏
politycznych.
Doraênie
Zbrojnych na Zachodzie
ustalona na rzece Isonzo
„Karpatczycy”.
i na wschód od Triestu linia
Triest
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Podpu∏kownik w korpusie oficerów
kawalerii w stanie spoczynku Boles∏aw
Jan Kukie∏ka, in˝ynier ochrony Êrodowiska, znany jest spo∏eczeƒstwu polskiemu jako autor przemówienia witajàcego
prezydenta Stanów Zjednoczonych
w imieniu ˝o∏nierzy Polskich Si∏ Zbrojnych na Zachodzie 10 lipca 1997 r. na
pl. Zamkowym w Warszawie.
Jest autorem wydanych drukiem
wspomnieƒ ˚ycie kreÊlone historià,
w których opisuje swoje dzieciƒstwo
i m∏odoÊç, wybuch II wojny Êwiatowej,
udzia∏ w wileƒskiej konspiracji, aresztowanie przez NKWD, wstàpienie do
PSZ w ZSSR w 1941 r. – do 1. Pu∏ku
U∏anów Krechowieckich, a nast´pnie
walki we W∏oszech a˝ do zakoƒczenia
wojny i rozpocz´cia studiów w Wielkiej
Brytanii. Jak pisze, po przejÊciach wi´ziennych i dotarciu do armii gen. W∏adys∏awa Andersa: „Ja, bosy n´dzarz,
bliski Êmierci z g∏odu, niedawny sowiecki wi´zieƒ by∏em u progu wstàpienia do
prawdziwego wojska polskiego i szko∏y
podchorà˝ych, w sercu Rosji sowieckiej.
Wychodzi∏em z piek∏a. Prowadziç mnie
mog∏a tylko OpatrznoÊç”.
W pu∏ku by∏ najm∏odszym podchorà˝ym, a póêniej najm∏odszym oficerem.
Na poczàtku kampanii w∏oskiej za czyny bojowe mianowano Go podporucznikiem w korpusie oficerów kawalerii.
Poza kilkoma pierwszymi akcjami,
w których bra∏ udzia∏ jako dowódca
czo∏gu, przez reszt´ kampanii w∏oskiej
pe∏ni∏ funkcj´ dowódcy plutonu czo∏gów. Jako jednego z pierwszych w pu∏ku odznaczono Go Srebrnym Krzy˝em
Orderu Wojennego Virtuti Militari.
Póêniej nadano Mu Krzy˝ Walecznych.
Otrzyma∏ tak˝e dwie odznaki honorowe
za rany.
Pozosta∏ na emigracji. W 1946 r.
ukoƒczy∏ drugà klas´ liceum i zda∏ polski egzamin maturalny. Po demobilizacji i zdaniu egzaminu konkursowego
dosta∏ si´ na studia w Polish University
College w Londynie. Niestety po roku
musia∏ przerwaç studia ze wzgl´du na
s∏abà znajomoÊç j´zyka angielskiego.
Rozpoczà∏ wtedy prac´ jako kreÊlarz
w przedsi´biorstwie, które produkowa-
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Fot. ze zbiorów Zdzis∏awa KoÊciaƒskiego

Boles∏aw Jan Kukie∏ka 1924–2005

∏o i projektowa∏o stacje uzdatniania wody. Potem ukoƒczy∏ wieczorowe wy˝sze
studia in˝ynierskie. Po pewnym czasie
wybrano Go do Institution of Civil Engineers, przez co uzyska∏ Królewskà
Kart´ In˝ynierskà. W Chartered Institution of Water and Enviromental Management zaÊ osiàgnà∏ najwy˝sze szczeble cz∏onkostwa tzw. fellow. Pracowa∏
przez szeÊç lat w firmie produkujàcej
urzàdzenia do uzdatniania wody oraz
dziewi´ç lat w firmie konsultingowej
projektujàcej rozwiàzania tego typu,
z czego pi´ç lat jako kierownik nadzoru
budowy z ramienia tej firmy w Zjednoczonym Królestwie, Kenii i Sudanie.
W 1965 r. ukoƒczy∏ w Wielkiej Brytanii roczne studium magisterskie o specjalnoÊci zarzàdzania i kierowania
przedsi´biorstwami przemys∏owymi.
Nast´pnie zatrudni∏ Go rzàd Tanzanii
– w ramach pomocy Zjednoczonego
Królestwa Wielkiej Brytanii dla tego
kraju – jako dyrektora naczelnego Departamentu Wodociàgów i Kanalizacji
Miejskich. Po zerwaniu stosunków dyplomatycznych
mi´dzy
Tanzanià
a Zjednoczonym Królestwem rzàd Tanzanii ofiarowa∏ mu dalszà prac´ na takich samych warunkach.
Na poczàtku 1970 r. przyjà∏ ofert´
pracy dla Âwiatowej Organizacji Zdrowia (WHO), jednej z agencji specjalistycznych Organizacji Narodów Zjed-

noczonych. Przez szeÊç lat pracowa∏ jako g∏ówny doradca WHO do spraw in˝ynierii Êrodowiska przy rzàdzie Sri
Lanki. Dalsze szeÊç lat zajmowa∏ takie
samo stanowisko przy rzàdzie Tajlandii.
W 1981 r. wróci∏ do Londynu i za∏o˝y∏ w∏asnà firm´ konsultingowà, przyjmujàcà zadania personelu Banku Azjatyckiego. Pracowa∏ dla tego banku m.in.
w Bangladeszu, Korei Po∏udniowej,
Malezji, Papui Nowej Gwinei, Pakistanie i Chinach.
Reszt´ czasu poÊwi´ci∏ na studia
i prace historyczne oraz na prac´ spo∏ecznà, m.in. bra∏ udzia∏ w pracy Zarzàdu Ko∏a Krechowiaków oraz Zarzàdu
i Rady Studium Polski Podziemnej
w Londynie. By∏ tak˝e redaktorem
„Krechowiaka” – Biuletynu Informacyjnego Ko∏a Krechowiaków w Londynie.
Dopiero w 1991 r. powróci∏ wraz z ˝onà Krystynà, b. ˝o∏nierzem Pomocniczej S∏u˝by Wojskowej Kobiet, na sta∏e
do Polski. Po wielu latach w kraju mówi∏: „Jest nam naprawd´ bardzo dobrze. JesteÊmy u siebie, mi´dzy swoimi,
którzy sà czasami niemo˝liwi”.
Zmar∏ 20 marca 2005 r. w Konstancinie w wieku 80. lat. Pochowano Go
w Gdyni.

Zdzis∏aw KoÊciaƒski
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Fot. Patryk Polec/http://richardpaudyn.weebly.com

Ryszard Paudyn 1921–2008

Urodzi∏ si´ 21 listopada 1921 r.
w Warszawie, jako syn Stefana i Wandy
z d. Blichewicz. W 1935 r. przeniós∏ si´
wraz z rodzinà do Lwowa, gdzie ucz´szcza∏ do s∏ynnego lwowskiego IV Gimnazjum i Liceum. Po wybuchu II wojny
Êwiatowej, od 1 wrzeÊnia 1939 r. ochotniczo s∏u˝y∏ w milicji we Lwowie. Po zaj´ciu Lwowa przez Sowietów próbowa∏
przedostaç si´ na W´gry – wyjecha∏
wraz z przyjacielem Tadeuszem Wehrsteinem do Sambora i tam zostali obaj
aresztowani 1 maja 1940 r. przez
NKWD. Przebywa∏ w wi´zieniu w Drohobyczu, a nast´pnie wywieziono Go do
Starobielska. Skazany na osiem lat ∏agru, sp´dzi∏ pó∏tora roku w wi´zieniach
i ∏agrach w Autonomicznej Republice
Komi.
Po uk∏adzie Sikorski–Majski z 30 lipca
1941 r. wyszed∏ z ∏agru i zg∏osi∏ si´ do Armii Polskiej w ZSSR. S∏u˝y∏ poczàtkowo
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w 5. Dywizji Piechoty, a nast´pnie przydzielono
Go do 6. Dywizjonu Rozpoznawczego
„Dzieci Lwowskich” w 6. Dywizji Pancernej.
W Armii Polskiej w Sowietach ukoƒczy∏
Szko∏´ Podchorà˝ych Rezerwy
w Szachriziabs.
Powróci∏
do
swojej jednostki.
Wraz z 6. Pu∏kiem Czo∏gów,
przemianowanym nast´pnie
na Pu∏k 6. Pancerny „Dzieci
Lwowskich”
– s∏u˝àc najpierw w 2. szwadronie pancernym, a nast´pnie
w szwadronie
rozpoznawczym,
bra∏ udzia∏ w bitwie o Monte Cassino –
Piedimonte, a potem w bitwie o Ankon´.
Nast´pnie skierowany zosta∏ jako instruktor do Centrum Wyszkolenia Broni Pancernej w Galatone. W 1946 r.
wraz z ca∏ym 2. Korpusem Polskim
przeniesiony zosta∏ do Wielkiej Brytanii. Tam ukoƒczy∏ szko∏´ Êrednià – zda∏
matur´ w liceum w Barnsley (Yorkshire). Zosta∏ zdemobilizowany w 1947 r.
w stopniu podporucznika broni pancernej. Podjà∏ decyzj´ o pozostaniu na
emigracji i w 1948 r. przeniós∏ si´ do
Kanady. Zamieszka∏ w Toronto, gdzie
podjà∏ prac´ w firmie lotniczej McDonneell Douglas, a nast´pnie w firmie Boeing. Pracowa∏ tam w dziale kontraktów, a˝ do chwili, gdy w 1991 r. przeszed∏ na emerytur´.
Przez ca∏y czas by∏ aktywnym cz∏onkiem Ko∏a Pu∏kowego ˚o∏nierzy Pu∏ku
6. Pancernego „Dzieci Lwowskich”

– jego sekcji pó∏nocnoamerykaƒskiej,
gdzie od 1959 r. uczestniczy∏ w kierowaniu sekcjà. By∏ tak˝e aktywnym
cz∏onkiem Stowarzyszenia Polskich
Kombatantów w Kanadzie. ˚ywo interesowa∏ si´ ˝yciem emigracji polskiej
w Kanadzie – by∏ wiceprezesem Kongresu Polonii Kanadyjskiej, cz∏onkiem
wielu polskich instytucji i stowarzyszeƒ,
m.in. wspiera∏ Fundacj´ Adama Mickiewicza w Kanadzie. Wraz z ˝onà
Annà, w ramach tej Fundacji, utworzyli Fundusz Pami´ci Narodowej z kapita∏em 100 tys. dolarów kanadyjskich).
Pomaga∏ wielu m∏odym polskim artystom i naukowcom.
Zawsze pe∏en oddania dla spraw polskich – zarówno na emigracji, jak
i w kraju – bardzo aktywnie, wraz z ˝onà, w∏àcza∏ si´ w ró˝nego rodzaju akcje
pomocy, m.in. organizowa∏ wielkà fal´
pomocy Polonii kanadyjskiej, a tak˝e
w∏adz kanadyjskich dla rodaków dotkni´tych kl´skà wielkiej powodzi
w 1997 r. Za to zaanga˝owanie nagrodzono Go honorowym obywatelstwem
miasta K∏odzka.
Odznaczony zosta∏ Krzy˝em Walecznych, Krzy˝em Monte Cassino, brytyjskimi: 1939–1945 Star, Afryka Star, Italy Star, The Demence Medal, War Medal, kawaler Orderu Polonia Restituta.
Nie tak dawno, bo w listopadzie 2007 r.,
Ryszard Paudyn wr´cza∏ mi w Toronto
odznak´ pamiàtkowà swego ukochanego Pu∏ku „Dzieci Lwowskich”. By∏ pe∏en ˝ycia, planów, które wiàza∏y si´
z wielorakim jego zaanga˝owaniem.
A potem nagle przysz∏a tragiczna
wiadomoÊç. Mo˝na powiedzieç – nie
zmog∏a go sowiecka poniewierka w ∏agrach Komi, nie zmog∏a go niemiecka
kula w czasie walk w kampanii w∏oskiej,
nie zmog∏y go trudy emigracyjnego ˝ycia. 3 marca 2008 r. zmog∏a go kanadyjska ci´˝arówka na ulicach Toronto. By∏
pe∏nym ciep∏a i serdecznoÊci cz∏owiekiem, zawsze gotowym nieÊç pomoc potrzebujàcym.

Waldemar Handke
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Order dla „Lalka”

Józef Franczak by∏ ˝o∏nierzem
kampanii wrzeÊniowej. Dosta∏ si´ do
niewoli sowieckiej. Po ucieczce
w 1940 r. wstàpi∏ do Zwiàzku Walki
Zbrojnej, a nast´pnie do Armii Krajowej, gdzie dzia∏a∏ w podziemiu do
1944 r. Jako oficer zosta∏ przymusowo wcielony do 2. Armii Wojska Polskiego. W styczniu 1945 r. b´dàc
Êwiadkiem wydawania na ˝o∏nierzy
AK wyroków Êmierci zdecydowa∏ si´
na dezercj´.
Przez nast´pne 18 lat w ukryciu
prowadzi∏ dzia∏alnoÊç niepodleg∏oÊciowà. Walk´ rozpoczà∏ w Zgrupo-

waniu mjr. Hieronima Dekutowskiego „Zapory”. W 1947 r. zwiàza∏ si´
z oddzia∏em kpt. Zdzis∏awa Broƒskiego „Uskoka”. Po Êmierci dowódcy samotnie przeprowadzi∏ kilka akcji
w okolicach Lublina. Zginà∏ 21 paêdziernika 1963 r. podczas ob∏awy we
wsi Majdan Kozic Górnych. Jego
okaleczone zw∏oki S∏u˝ba Bezpieczeƒstwa pochowa∏a w bezimiennym
grobie w Lublinie. Dopiero w 1983 r.
w∏adze PRL wyrazi∏y zgod´ na przeniesienie cia∏a najd∏u˝ej walczàcego
„˝o∏nierza wykl´tego” do rodzinnego
grobowca w Piaskach.

Fot. arch.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Lech Kaczyƒski 17
marca 2008 r. nada∏ poÊmiertnie Krzy˝ Komandorski
z Gwiazdà Orderu Odrodzenia Polski Józefowi Franczakowi
„Lalkowi”.

Józef Franczak odznaczony zosta∏
za wybitne zas∏ugi dla niepodleg∏oÊci
Rzeczypospolitej Polskiej w 90. rocznic´ swoich urodzin.
MW

Odznaczenie dla Emmy Klary Rokickiej „Klary”
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Lech Kaczyƒski 26 lutego 2008 r. nada∏ stutrzyletniej Emmie
Klarze Rokickiej „Klarze” Krzy˝ Kawalerski Odrodzenia Polski za wybitne zas∏ugi dla niepodleg∏oÊci Rzeczypospolitej.
Emma Klara Rokicka, ur. 16 marca
1905 r. w Tumiszewie, od listopada 1939 r.
zaanga˝owa∏a si´ w organizowanie pomocy osobom zagro˝onym aresztowaniem przez Niemców w powiatach nieszawskim i kolskim, przerzucajàc ich do
Generalnej Guberni. Poszukiwana
przez gestapo, w obawie przed aresztowaniem, na poczàtku 1941 r. przenios∏a
si´ do Warszawy. Kontynuowa∏a tam

dzia∏alnoÊç konspiracyjnà zajmujàc si´
kolporta˝em prasy podziemnej.
W styczniu 1943 r. zosta∏a zaprzysi´˝ona do s∏u˝by w Armii Krajowej w Obwodzie Ochota. W czasie Powstania
Warszawskiego uczestniczy∏a w nieudanym ataku na koszary Schutzpolizei.
Walczy∏a w Zgrupowaniu „Reduta Kaliska” jako sanitariuszka w szpitalach powstaƒczych. Po zaj´ciu dzielnicy przez

wojska niemieckie nie pozostawi∏a rannych, stajàc si´ Êwiadkiem zbrodniczych
represji Brygady SS RONA wobec powstaƒców warszawskich i ludnoÊci cywilnej. Po upadku Powstania zosta∏a
wywieziona wraz ze znajdujàcymi si´
pod jej opiekà rannymi powstaƒcami do
obozu przejÊciowego w Pruszkowie.
MW

Medale „Pro Memoria” dla Zgromadzenia Sióstr Niepokalanek

UroczystoÊci rozpocz´to Mszà Êw.
koncelebrowanà w kaplicy Domu Generalnego Sióstr w Szymanowie pod
przewodnictwem bp. polowego Wojska
Polskiego gen. dyw. Tadeusza P∏oskiego. We Mszy Êw. uczestniczyli m.in. szef
Sztabu Generalnego WP Franciszek
Gàgor, kierownik Urz´du do Spraw
Kombatantów i Osób Represjonowa-
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nych Janusz Krupski, dowódca Garnizonu Warszawa Kazimierz Gilarski. Na
nabo˝eƒstwo przyby∏y równie˝ z ca∏ego
kraju poczty sztandarowe szkó∏ prowadzonych przez Zgromadzenie.
W kazaniu biskup polowy przypomnia∏
okolicznoÊci powstania szczególnego
zwiàzku pomi´dzy 14. Pu∏kiem U∏anów
Jaz∏owieckich a Zgromadzeniem Sióstr

Fot. DWiPO MON

W Szymanowie 14 marca br. odby∏y si´ uroczystoÊci uhonorowania Zgromadzenia Sióstr Niepokalanego Pocz´cia NajÊwi´tszej Maryi Panny za piel´gnowanie tradycji 14. Pu∏ku U∏anów Jaz∏owieckich.

Kierownik UdSKiOR Janusz Krupski wr´czy∏
matce generalnej Sióstr Niepokalanek
s. Ninie Michalak Medal „Pro Memoria”
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Ordery i odznaczenia

Fot. DWiPO MON

Niepokalanek. Jez∏owiec 11 lipca 1919 r.
sta∏ si´ miejscem zwyci´skiej bitwy 14.
Pu∏ku. ˚o∏nierze zwyci´stwo przypisali
opiece Matki Bo˝ej, stajàc si´ jej goràcymi or´downikami. Do tradycji nale˝a∏y
m.in. konne pielgrzymki nowych oficerów do Jaz∏owca i raz w roku ca∏ego Pu∏ku do ich Patronki. To równie˝ jaz∏owieckie Niepokalanki wykona∏y sztandar Pu∏ku, do którego marsza∏ek Józef Pi∏sudski
przypià∏ 20 marca 1921 r. Z∏oty Order
Krzy˝a Virtuti Militari.

Uroczysta Msza Êw. w kaplicy Domu Generalnego Sióstr w Szymanowie

Fot. DWiPO MON

Po Mszy Êw. odby∏a si´ okolicznoÊciowa akademia, podczas której minister
Janusz Krupski wr´czy∏ matce generalnej Sióstr Niepokalanek s. Ninie Michalak Medal „Pro Memoria”. Medal

Zaproszeni goÊcie wraz z wielopokoleniowà wspólnotà, którà po∏àczy∏a ch´ç s∏u˝enia Bogu i Ojczyênie

otrzyma∏ równie˝ gen. Franciszek G´gor oraz Rodzina 14. Pu∏ku U∏anów Jaz∏owickich. Minister Krupski zwróci∏
uwag´ na silne wi´zi funkcjonujàce
w czteropokoleniowej spo∏ecznoÊci,
które ∏àczy ch´ç s∏u˝enia Bogu i Ojczyênie. PodkreÊli∏ równie˝ ciàg∏oÊç tradycji, której spadkobiercà jest 2. Batalion
Piechoty Zmotoryzowanej, a która nie
przetrwa∏aby bez zaanga˝owania Sióstr
Niepokalanek.
Akademi´ uzupe∏ni∏ wyst´p uczennic
liceum prowadzonego przez siostry
w Szymanowie oraz pokaz slajdów
przedstawiajàcy Jaz∏owiec i klasztor
Sióstr Niepokalanek.
MW
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„Biuletyn Informacyjny”
27. Wo∏yƒskiej Dywizji Piechoty
Armii Krajowej ma ju˝ 25 lat
Po zakoƒczeniu II wojny Êwiatowej rozsiani po ca∏ej Polsce ˝o∏nierze–kombatanci 27. Wo∏yƒskiej Dywizji Piechoty Armii
Krajowej na d∏ugo przed powo∏aniem
akowskich struktur w ZBOWiD spotykali
si´ podczas nieformalnych, kole˝eƒskich,
˝o∏nierskich zjazdów. Dzielono si´ na nich
zarówno wspomnieniami z wojny, jak
i troskami dnia codziennego. W∏aÊnie
podczas takich spotkaƒ zrodzi∏a si´ idea
powo∏ania pisma, które ocali od zapomnienia histori´ dywizji i b´dzie piel´gnowaç pami´ç o Podziemnym Paƒstwie Polskim. Nie by∏o to ∏atwe. Tylko dzi´ki wytrwa∏oÊci Zygmunta Górki–Grabowskiego „Zajàca”, Marka Szymaƒskiego
„Czarnego”, Józefa Turowskiego „Ziuka”
oraz Bronis∏awa Ciszkiewicza „Radwana”
uda∏o si´ sfinalizowaç wydawanie pisma.
W sukurs przedsi´wzi´ciu przysz∏a Komisja Ruchu Oporu, powo∏ana w strukturach ZBOWiD, której przewodniczy∏ gen.
Jan Mazurkiewicz „Rados∏aw”. Wystàpiono 12 grudnia 1981 r. za poÊrednictwem
Sto∏ecznego Zarzàdu ZBOWiD o zezwolenie na wydawanie prasowego organu
Êrodowiska ˝o∏nierzy 27. Wo∏yƒskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej w nak∏adzie 300. egzemplarzy, obj´toÊci 50–70
stron, w formacie A–5. Tak narodzi∏ si´
„Biuletyn Informacyjny”. Nazwa kwartalnika odwo∏uje si´ do konspiracyjnego tygodnika „Biuletyn Informacyjny” wydawanego przez Biuro Informacji Prasowej
w okresie okupacji w Podziemnym Paƒstwie Polskim w Warszawie.
Organ Êrodowiska 27. Wo∏yƒskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej „Biuletyn
Informacyjny” istnieje zatem ju˝ 25 lat.
Zmienia∏ si´ nak∏ad, obj´toÊç, ale nie
zmieni∏ si´ cel i ch´ç dzia∏ania dla dobra
kraju. Pismo scala i integruje Êrodowiska
akowskie, 27. Wo∏yƒskiej Dywizji, konspiracji i oddzia∏ów samoobrony wo∏yƒskiej. Popularyzuje i piel´gnuje pami´ç
o ich czynie zbrojnym. Kwartalnik inicjuje równie˝ wiele form dzia∏alnoÊci naukowej i publicystycznej w zakresie ba-

daƒ i utrwalania dorobku historycznego
Armii Krajowej i jego ˝o∏nierzy.

Nie by∏oby to mo˝liwe bez ludzi, którzy
wzi´li na siebie trud redagowania pisma.
Pierwszym, d∏ugoletnim redaktorem naczelnym „Biuletynu Informacyjnego” by∏
nie˝yjàcy ju˝ kap. Marek Szymaƒski
„Czarny”, „S´p”, „Rafa∏”, jeden z pierwszych partyzantów mjr. Henryka Dobrzaƒskiego „Hubala”, oficer 27. Wo∏yƒskiej Dywizji Piechoty AK, kawaler Orderu Virtuti Militari. Jego prac´ kontynuowali nast´pni redaktorzy: prof. W∏adys∏aw Filar – ˝o∏nierz 27. Wo∏yƒskiej Dywizji AK i obecnie kierujàcy redakcjà Tadeusz Wolak „Rawicz”, wieloletni wspó∏pracownik redakcji, redaktor merytoryczny, techniczny, sekretarz redakcji.
Redakcja Biuletynu „Kombatant”
˝yczy nast´pnych lat tak owocnej i ze wszech
miar potrzebnej dzia∏alnoÊci.
Red.
Na podst. Tadeusz Wolak, Historia 25 lecia Biuletynu Informacyjnego 27. Wo∏yƒskiej Dywizji Piechoty
Armii Krajowej, „Biuletyn Informacyjny. Kwartalnik” nr 1 (97), 2008.
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Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja

Âwi´to 3 Maja w Warszawie

Fot. Studio Filmowe D˚P/DWiPO MON

bu Generalnego WP gen. Franciszek Gàgor, podsekretarz stanu Stanis∏aw Komorowski, kierownik Urz´du do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Janusz
Krupski i jego zast´pca Jan S. Ciechanowski, prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz–Waltz. Obecny by∏ równie˝ specjalny
goÊç prezydenta RP, przewodniczàcy Sejmu
Republiki Litewskiej Ceslovas Jursenas.
Przybyli tak˝e przedstawiciele w∏adz samorzàdowych, organizacji politycznych i spo∏ecznych, kombatanci i harcerze.
MM

Fot. Studio Filmowe D˚P/DWiPO MON

Obchody rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja rozpocz´to Mszà Êw. w koÊciele
Âwi´tego Krzy˝a, którà koncelebrowa∏ bp
polowy Wojska Polskiego gen. dyw. Tadeusz P∏oski.
Przed Grobem Nieznanego ˚o∏nierza
oby∏a si´ uroczysta odprawa wart z udzia∏em pododdzia∏ów Wojska Polskiego reprezentujàcych rodzaje si∏ zbrojnych,
okr´gi wojskowe, ˚andarmeri´ Wojskowà, Policj´, Stra˝ granicznà oraz pododdzia∏y konne wystawione przez Szwadron
Kawalerii WP.
Po odprawie wart prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Lech Kaczyƒski wyg∏osi∏
przemówienie, w którym powiedzia∏ m.in.:

„Obchodzimy dziÊ kolejnà rocznic´ Konstytucji Majowej – pierwszej w Europie, bo
o kilka miesi´cy wyprzedzi∏a ona konstytucj´ rewolucyjnej
Francji, drugà po Stanach Zjednoczonych
na Êwiecie. (...) Konstytucja 3 Maja (...)
pozostaje dzie∏em
wielkim. By∏a bowiem
uwieƒczeniem naszej
narodowej myÊli – myÊli polskiego oÊwiecenia. By∏a dowodem
wewn´trznej si∏y naszego narodu. By∏a dowodem na to, ˝e
w trudnej sytuacji znaleêli si´ tacy – i to liczni, w koƒcu majàcy przewag´ – którzy
chcieli nasz kraj zmieniç, zreformowaç,
wzmocniç nasze paƒstwo, które dla oligarchów by∏o przeszkodà, dla pozosta∏ej cz´Êci
szlacheckiego i z czasem szlachecko–
–mieszczaƒskiego narodu by∏o w sposób
oczywisty najwy˝szà wartoÊcià”.
W uroczystoÊciach uczestniczyli prezydent RP, zwierzchnik si∏ zbrojnych Lech
Kaczyƒski, premier Donald Tusk, minister
obrony narodowej Bogdan Klich, szef Szta-

Fot. Studio Filmowe D˚P/DWiPO MON

Fot. Grzegorz Rogiƒski/CIR

Z okazji Êwi´ta narodowego 3 Maja tego dnia
na pl. Marsza∏ka Józefa Pi∏sudskiego w Warszawie odby∏y si´ g∏ówne uroczystoÊci rocznicowe.
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Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja

Nominacje i odznaczenia
Fot. Kancelaria Prezydenta RP/www.prezydent.pl

Z okazji narodowego Êwi´ta 3 Maja prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Lech Kaczyƒski,
zwierzchnik si∏ zbrojnych wr´czy∏ nominacje generalskie oraz ordery zas∏u˝onym ˝o∏nierzom
kombatantom, dzia∏aczom opozycji niepodleg∏oÊciowej, a tak˝e dowódcom Wojska Polskiego
podczas uroczystoÊci w Pa∏acu Prezydenckim.
Wr´czono tak˝e odznaczenia wojskowe
o charakterze pamiàtkowym – Gwiazdy
Afganistanu i Gwiazdy Iraku, nadane po
raz pierwszy przez prezydenta RP w Dniu
Flagi Rzeczypospolitej Polskiej.
Za wybitne zas∏ugi dla niepodleg∏oÊci
Rzeczypospolitej Polskiej, za dzia∏alnoÊç na rzecz Êrodowisk kombatanckich
odznaczeni zostali
Krzy˝em Komandorskim z Gwiazdà
Orderu Odrodzenia Polski
poÊmiertnie: W∏adys∏aw Koba, Adam
Mirecki;
Krzy˝em Oficerskim
Orderu Odrodzenia Polski
Józef Bandzo, Alfons Brzeziƒski, Stanis∏aw Cichocki, Wac∏aw Górski, Janina
Murawska–Krawczyk, Rozalia Otta,
Inocenty Âwi´cicki, Anna Wysibirska,
W∏adys∏aw Zag∏ogowicz;

Krzy˝em Kawalerskim
Orderu Odrodzenia Polski
Stefan Borek, Jadwiga Czartoryska, Jan
Goruch, Tadeusz Moszczyƒski, Barbara
Rachaus, Zdzis∏aw Âwi´szkowski,
Regina Telakowska.

Fot. Kancelaria Prezydenta RP/www.prezydent.pl

Krzy˝em Komandorskim
Orderu Odrodzenia Polski
Jakub Górski, Halina K´piƒska–Bazylewicz,
Stanis∏aw MaÊlanka, Józef Naumiuk,
Aleksander Rusin, Andrzej Sawicki,
W∏adys∏aw Suproƒ, Jan Wójcik;
poÊmiertnie: Mieczys∏aw Stachowski;
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Fot. Kancelaria Prezydenta RP/www.prezydent.pl

Krzy˝em Komandorskim z Gwiazdà
Orderu Odrodzenia Polski
ks. Stanis∏aw Bogdanowicz, Jan Lityƒski;
Krzy˝em Komandorskim
Orderu Odrodzenia Polski
Tomasz Krawczyk, Andrzej Seweryn,
Marek Wachnik, Lechos∏aw Witkowski;
Krzy˝em Oficerskim
Orderu Odrodzenia Polski
Krzysztof Bereda, Grzegorz Biernat, Bogus∏aw Bobula, Maciej Czarnocki, Maria D∏u˝ewska, Tomasz Gutry, S∏awomira Jab∏oƒska,
Maciej Kapczyƒski, Zdzis∏aw Musia∏, Bogus∏aw Nieznalski, Bogumi∏ OÊwiecimski, Barbara Pietkiewicz, Maria Pomianowska, Andrzej Rzeczycki, Sebastian Sidor, Ewa Sioma–OÊwiecimska, Piotr Srza∏kowski, Piotr Szczepanik, Tomasz Tabako, Danuta Zientarska;
poÊmiertnie: Piotr Amsterdamski;
Krzy˝em Kawalerskim
Orderu Odrodzenia Polski
Alina Afanasjew, Ma∏gorzata Bartyzel,
Maria Jesionkiewicz, Tomasz Kizny,
Karolina Kokot, Oleg ¸atyszonek, Andrzej ¸uc, Stanis∏aw Markowski, Miro-
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Fot. Kancelaria Prezydenta RP/www.prezydent.pl

Za wybitne zas∏ugi w dzia∏alnoÊci na
rzecz przemian demokratycznych, za
osiàgni´cia w podejmowanej z po˝ytkiem dla kraju pracy zawodowej i dzia∏alnoÊci spo∏ecznej odznaczeni zostali:

s∏aw Miko∏ajczuk, Mateusz Mroz, Pawe∏ P∏aczkowski, Henryk Prykiel, Zofia Sikora, ks. Aleksander Sm´dzik,
Stanis∏awa Sobieraj, Micha∏ Strzeszewski, Jakub Szadaj, Waldemar Walczowski, Eugeniusz Wappa, Aleksander Wirpsza; poÊmiertnie: Grzegorz
Przemyk;

Krzy˝ Komandorski
Orderu Krzy˝a Wojskowego
odebrali: gen. bryg. Ireneusz Bartnik, gen.
dyw. Tadeusz Buk, a tak˝e gen. dyw. Marek
Tomaszycki odznaczony w listopadzie 2007 r.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Na stopnie generalskie mianowani zostali:
zas∏u˝eni kombatanci – weterani II wojny Êwiatowej:
na stopieƒ genera∏a brygady: p∏k Aleksander Arkuszyƒski, p∏k Janusz Brochwicz–Lewiƒski, p∏k Jerzy Wac∏aw
Lipka, p∏k Pawe∏ ¸aszkiewicz, p∏k Mieczys∏aw Wa∏´ga, p∏k Kazimierz Za∏´ski
oraz oficerowie s∏u˝by czynnej:
na stopieƒ genera∏a dywizji: gen. bryg.
Andrzej Fa∏kowski, gen. bryg. Bogus∏aw Samol, na stopieƒ genera∏a brygady: p∏k Zygmunt Mierczyk.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Za nienagannà s∏u˝b´ w polskich kontyngentach wojskowych poza granicami
paƒstwa odznaczeni zostali:
Gwiazdà Iraku
Zbigniew Drath, Anna Graczyk, st. kapral Ewa ¸azarz, st. szeregowy Rafa∏
Wroniszewski, kpt Rados∏aw Daniel
Wujda;
Gwiazdà Afganistanu
kpt Pawe∏ Michalski, ppor Anita Po∏owin, Mohammad Ismail Sahak.
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Genera∏owie kombatanci

Fot. Studio Filmowe D˚P/DWiPO MON

Janusz Brochwicz–Lewiƒski. Bra∏ udzia∏
w kampanii wrzeÊniowej 1939 r. Zosta∏
aresztowany przez NKWD, jednak
uciek∏ z transportu. Wstàpi∏ do
ZWZ–AK. Od 1942 r. by∏ dowódcà plutonu i zast´pcà dowódcy w oddziale partyzanckim kpt. Hieronima Dekutow-

od stawianych mu zarzutów. Przez wiele
lat by∏ szykanowany przez UB i SB.
Mieczys∏aw Wa∏´ga. Bra∏ udzia∏ w kampanii wrzeÊniowej 1939 r. Nast´pnie
w konspiracji. By∏ adiutantem por. ¸ukasza Ciepliƒskiego „P∏uga”. W 1942 r.
zosta∏ oficerem wywiadu i kontrwywiadu
Rzeszowskiego Inspektoratu AK.
W grudniu 1943 r. sporzàdzi∏ szczegó∏owy raport o niemieckich próbach z bronià rakietowà V–2 na poligonie Blizna.
Bra∏ udzia∏ w Akcji „Burza”. Po wojnie
w WiN. W 1946 r. przedosta∏ si´ do
W∏och, a nast´pnie do Wielkiej Brytanii.

Odznaczeni

Wsród odznaczonych znaleêli si´ tak˝e jeden z bohaterów filmu dokumentalnego
„Ci, co prze˝yli” Stanis∏aw MaÊlanka i re˝yser filmu Maria D∏u˝ewska.
Maria D∏u˝ewska. W 1984 r. zatrzymana we Wroc∏awiu podczas spektaklu Teatru Domowego z ca∏ym zespo∏em i ponad setkà widzów. Za∏o˝ycielka i organizator niezale˝nej sceny teatralnej
w koÊciele Parafii sw. Józefa Robotnika
w Ursusie. Stworzy∏a i do wpadki w 1987
r. prowadzi∏a zespó∏ II Programu radia
„SolidarnoÊç”. Jako dziennikarz wspó∏-

Fot. Kancelaria Prezydenta RP/www.prezydent.pl

Pawe∏ ¸aszkiewicz. Bra∏ udzia∏ w kampanii
wrzeÊniowej 1939 r. Dosta∏ si´ do niewoli
sowieckiej, z której wkrótce zbieg∏. Wstàpi∏
do ZWZ–AK. Bra∏ udzia∏ w Akcji „Bu-

∏a∏ w WiN. W 1949 r. aresztowa∏o go
NKWD. Zosta∏ skazany na pi´ç lat wi´zienia. Na wolnoÊç wyszed∏ w 1953 r.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

skiego „Zapory”. Podczas Powstania
Warszawskiego walczy∏ w Zgrupowaniu
„Rados∏aw”. Zosta∏ ci´˝ko ranny. Po
upadku Powstania trafi∏ do obozu jenieckiego w Murnau.
Jerzy Lipka. Bra∏ udzia∏ w kampanii wrzeÊniowej 1939 r. Od listopada 1939 r. w konspiracji, najpierw w Tajnej Armii Polskiej,
a nast´pnie w ZWZ–AK. W 1943 r. zosta∏
szefem Kedywu Obwodu W´grów. Bra∏
udzia∏ w Akcji „Burza”. Jego oddzia∏ rozbrojono, a oficerowie zostali aresztowani.
Po kilku dniach s∏u˝by w armii Zygmunta
Berlinga uciek∏ i powróci∏ do konspiracji.
W 1944 r. ponownie aresztowany i zes∏any
do ∏agrów sowieckich. Do kraju powróci∏
w 1946 r.
Aleksander Arkuszyƒski. Uczestniczy∏
w kampanii wrzeÊniowej 1939 r. Dosta∏
si´ do niewoli niemieckiej, z której
uciek∏. Wstàpi∏ do ZWZ–AK. Po wkroczeniu wojsk sowieckich zosta∏ aresztowany przez NKWD. Zdo∏a∏ zbiec i utworzy∏ oddzia∏ partyzancki. Po jego rozwiàzaniu ujawni∏ si´. Zosta∏ aresztowany
w 1949 r. Sàd Wojewódzki uniewinni∏ go
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rza”. W sierpniu 1944 r. zosta∏ aresztowany
przez NKWD i zes∏any do ∏agrów, z których zbieg∏ i powróci∏ do Warszawy. Dzia∏a∏
w WiN. W marcu 1947 r. na rozkaz prze∏o˝onych ujawni∏ si´ w MBP w Warszawie.
Kazimierz Za∏´ski. Uczestnik kampanii
wrzeÊniowej 1939 r. Bra∏ udzia∏ w obronie Warszawy. Podjà∏ dzia∏alnoÊç konspiracyjnà w ramach struktur Narodowych
Si∏ Zbrojnych. W 1944 r. wszed∏ w sk∏ad
struktur AK. Bra∏ udzia∏ w Akcji „Burza”. Po wkroczeniu wojsk sowieckich by∏
poszukiwany przez UB i NKWD.
W styczniu 1945 r. zosta∏ szefem Kedywu
Organizacji „Nie” Okr´gu Kielce. Dzia-

pracowa∏a z podziemnym Przeglàdem
WiadomoÊci Agencyjnych. (zob. s. 32)
Stanis∏aw MaÊlanka . Od 1940 r.
w ZWZ–AK. W 1943 r. w zwiàzku
z rzezià Polaków na Wo∏yniu zorganizowa∏ masowy przerzut ludnoÊci przez
Bug na Lubelszczyzn´. Po wkroczeniu
wojsk sowieckich uciek∏ do Che∏ma.
Dzia∏a∏ w Ruchu Oporu Armii Krajowej, a nast´pnie w WiN. W 1950 r.
aresztowan go i skazano na kar´ Êmierci, zamienionà na do˝ywocie. Na wolnoÊç wyszed∏ w 1956 r. (zob. s. 32)
Na podstawie www.prezydent.pl
oprac. MM
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ANZAC Day w Warszawie

Fot. Maciej Wyrwa
Ho∏d poleg∏ym oddali ˝o∏nierze-kombatanci

ANZAC Day to narodowe Êwi´to
obchodzone w Australii i Nowej Zelandii dla upami´tnienia làdowania
wojsk Australia and New Zealand Army Corps (ANZAC) w Galipoli w Tur-

cji podczas I wojny Êwiatowej.
Jest to równie˝ dzieƒ pami´ci
o wszystkich weteranach poleg∏ych na polach bitew.
W uroczystoÊci wzi´li udzia∏
przedstawiciele korpusu dyplomatycznego Australii, Nowej Zelandii i Wielkiej Brytanii. Stron´ polskà reprezentowali m.in.: szef Biura Bezpieczeƒstwa Narodowego W∏adys∏aw Stasiak, zast´pca kierownika
Urz´du do Spraw Kombatantów i Osób
Represjonowanych Jan S. Ciechanowski oraz przedstawiciele: Wojska Polskiego i Êrodowisk kombatanckich.

Fot. Maciej Wyrwa

Przed Grobem Nieznanego ˚o∏nierza w Warszawie 25 kwietnia
br. odby∏y si´ uroczystoÊci ANZAC Day.

Zast´pca kierownika UdSKiOR Jan S. Ciechanowski z∏o˝y∏ wieniec na Grobie Nieznanego ˚o∏nierza

Ambasador Australii Ian Forsyth
w wystàpieniu przypomnia∏ o wi´zach ∏àczàcych oba narody: „Razem z Polakami
walczyliÊmy pod Tobrukiem, Monte Cassino, Ankonà i Bolonià. WspieraliÊmy
walczàcych w Powstaniu Warszawskim”.
Po wspólnej modlitwie z∏o˝y∏y one
wieƒce i wiàzanki kwiatów przed Grobem Nieznanego ˚o∏nierza.
MW

Setne urodziny „Go∏´bia”

Stanis∏aw Âwidziƒski urodzi∏ si´ 23
lutego 1908 r. w Dyneburgu. Od grudnia 1942 r. do 1944 r. nale˝a∏ do konspiracyjnego OÊrodka Dywersyjno–
–Sabota˝owego ZWZ–AK, Obwodu
Bras∏aw, Okr´gu Wilno. Jednà z powa˝niejszych akcji, w jakich bra∏ udzia∏,
by∏o wysadzenie pociàgu wojskowego
w miejscowoÊci Krzy˝ówka k. Turmont.
W czerwcu1944 r. zosta∏ przydzielony
do 24. Brygady Partyzanckiej dowodzo-

nej przez por. Kazimierza Krauze
„Wawrzeckiego”. Bra∏ udzia∏ w akcji
„Burza”. W czasie rozbrajania Brygady
przez NKWD uda∏o mu si´ uciec
i uniknàç wywózki do ZSRR. Po wojnie ukrywa∏ si´. Do kraju przyjecha∏
w 1946 r. i zamieszka∏ w K´trzynie.
Zosta∏ odznaczony m.in. Krzy˝em
Armii Krajowej, Krzy˝em Partyzanckim, Medalem „Akcja Burza”, Medalem Miasta K´trzyn, Medalem Pamiàt-

Fot. arch. ÂZ˚AK

Setnà rocznic´ urodzin obchodzi∏ 23 lutego br. por. Stanis∏aw Âwidziƒski „Go∏àb”, cz∏onek k´trzyƒskiego ko∏a Âwiatowego Zwiàzku
˚o∏nierzy Armii Krajowej.

kowym UdSKiOR. Prezydent RP
Lech Kaczyƒski awansowa∏ Stanis∏awa
Âwidziƒskiego do stopnia porucznika.
Zespó∏ Biuletynu „Kombatant” ˝yczy Jubilatowi du˝o zdrowia i pogody
ducha na co dzieƒ.
Red.

Fot. arch. SWAP w Ameryce

Jubileusz Józefa Siatkowskiego
Józef Siatkowski, cz∏onek Placówki 208. Stowarzyszenia Weteranów Armii Polskiej w South River, NJ, 19 marca 2008 r. ukoƒczy∏ 100 lat.
Józef Siatkowski pochodzi z przedwojennego województwa lwowskiego. Podczas II wojny Êwiatowej by∏ ˝o∏nierzem
Samodzielnej Brygady Strzelców Karpackich, do której wstàpi∏ w Syrii w maju 1940 r. Nast´pnie s∏u˝y∏ w oddzia∏ach
sanitarnych 2. Korpusu Polskiego w 3.
Dywizji Strzelców Karpackich. Z Dywi-
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zjà odby∏ kampani´ w∏oskà w latach
1944–1945. Po demobilizacji z Wielkiej
Brytanii wyemigrowa∏ do Stanów Zjednoczonych. By∏ za∏o˝ycielem i przez kilka lat pierwszym komendantem Placówki 208 SWAP w South River, NJ. Zosta∏
odznaczony m.in. Krzy˝em Walecznych
i Krzy˝em Monte Cassino.

Dostojnemu Jubilatowi zespó∏ redakcyjny „Kombatanta” ˝yczy zdrowia i du˝o mi∏ych chwil.
Red.
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Gen. El˝bieta Zawacka „Zo” zacz´∏a setny rok
Gen. bryg. WP, kpt AK „Zo”, prof. dr hab. El˝bieta Zawacka, jedyna kobieta wÊród 316 „Cichociemnych”19 marca 2008 r. ukoƒczy∏a 99 lat trudnego, lecz barwnego i owocnego ˝ycia.

Fot. Ma∏gorzata Litwin/UM Toruƒ

UroczyÊcie obchodzi∏o ten dzieƒ Jej ro- i odwiedza∏a znanych sobie oficerów AK, kolegów z zagranicy uchwalono zmian´
dzinne miasto Toruƒ. Przed po∏udniem g∏ównie cz∏onków Komendy G∏ównej.
nazwy stowarzyszenia na: Âwiatowy
w mieszkaniu Pani Genera∏ z∏o˝yli wizyt´
W styczniu 1989 r. z inicjatywy „Zo” Zwiàzek ˚o∏nierzy Armii Krajowej
prezydent Torunia Micha∏ Zaleski i prze- ukaza∏ si´ w prasie apel podpisany przez (ÂZ˚AK). Prezesem Zwiàzku zosta∏ p∏k
wodniczàcy Rady Miasta Waldemar Przy- 27. oficerów, ˝o∏nierzy i historyków AK. Wojciech Borzobohaty. Prof. Zawacka
byszewski oraz ni˝ej podpiwesz∏a w sk∏ad Rady Nasana. W samo po∏udnie
ukowej Zwiàzku. Wobec
rozleg∏y si´ pod domem
trudnoÊci w rejestracji sàdêwi´ki orkiestry d´tej
dowej i znalezieniu siedziWojska Polskiego. Jubilatby fundacji w Warszawie
ka ze wzruszeniem wys∏ugrupa toruƒska za∏o˝y∏a
cha∏a z balkonu ósmego
Fundacj´
„Archiwum
pi´tra koncertu.
i Muzeum Pomorskie ArG∏ówne uroczystoÊci odmii Krajowej i Wojskowej
bywa∏y si´ w siedzibie FunS∏u˝by Kobiet”, w któredacji „Archiwum i Muzeum
go statucie jeden z paraPomorskie Armii Krajowej
grafów przewidywa∏ mo˝oraz Wojskowej S∏u˝by Po- Fot. z archiwum autorki
liwoÊç stania si´ filià funlek”. O godz. 14 otwarto Hufiec Przysposobienia Wojskowego Kobiet w Miejskim Gimnazjum ˚eƒskim w To- dacji warszawskiej.
tam wystaw´ zatytu∏owanà runiu, rok szkolny 1935/36. Pierwsza z prawej komendantka hufca El˝bieta Zawac- Spo∏eczeƒstwo toruƒ„Polka 1939–1945”, na któ- ka. Fotografia otwiera wystaw´ „Polka 1939–1945” w Fundacji „Archiwum i Mu- skie i w∏adze miasta barzeum Pomorskie Armii Krajowej oraz Wojskowej S∏u˝by Polek” w Toruniu
rej zgromadzili si´ m.in.: widzo ceni∏y spo∏ecznà akceprezes Instytutu Pami´ci Narodowej W wyniku tego apelu 11 marca 1989 r. tywnoÊç dzisiejszej Jubilatki, czego wyradr Maria Dmochowska, senator Jan Wyro- grono to powo∏a∏o do ˝ycia Stowarzysze- zem by∏o przyznanie jej 21 stycznia 1993 r.
wiƒski, prorektor Uniwersytetu Miko∏aja nie ˚o∏nierzy Armii Kratytu∏u Honorowej ObywaKopernika prof. Andrzej Tretyn i wspó∏go- jowej (S˚AK), które 26
telki Miasta Torunia.
spodarze uroczystoÊci: prezydent Torunia maja 1989 r. zarejestroPrzed nià zaszczyt ten
Micha∏ Zaleski i cz∏onek Zarzàdu Woje- wano w sàdzie. Na zebraspotka∏ trzy osoby: gen.
wództwa Franciszek Z∏otnikiewicz oraz za- niu 8 czerwca 1989 r. wyJózefa Hallera, Marsza∏ka
st´pca dowódcy garnizonu pp∏k. Ryszard brano tymczasowy ZaJózefa Pi∏sudskiego i prof.
Jóêwiak. G∏os zabrali m.in. Micha∏ Zaleski rzàd G∏ówny stowarzyszeWilhelmin´ Iwanowskà,
i Maria Dmochowska. Wystaw´ otworzy∏a nia z przewodniczàcym
dzia∏aczk´ oÊwiatowà.
prezes Fundacji Dorota Wakarecy–Zawa- p∏k. Wojciechem BorzoFundacja uzyskiwa∏a
cka dedykujàc jà Pani Genera∏ i mówiàc: bohatym „Wojtanem”
od miasta coraz wi´ksze
„Polka to matka, ˝ona, opiekunka, nauczy- i wiceprzewodniczàcymi
lokale, obecnie mieÊci si´
cielka. Tà wystawà chcemy pokazaç, ˝e Po- mjr. Janem W. Lipczeww zabytkowej kamieniczlka to tak˝e ˝o∏nierz. ˚o∏nierz konspiracyj- skim „Andrzejem” i kpt.
ce przy ul. Podmurnej 93
ny i frontowy, obroƒca Ojczyzny”.
El˝bietà Zawackà „Zo”.
na kraƒcu Starego MiaEl˝bieta Zawacka od wielu lat groma- Zarzàd powo∏a∏ komisj´
sta.
El˝bieta Zawacka podczas uroczydzi∏a relacje i dokumenty dotyczàce AK. do spraw Fundacji „Ar- stoÊci wr´czenia aktu nominacji ge- „Zo” otrzyma∏a dwuW 1987 r. doprowadzi∏a do powstania Klu- chiwum i Muzeum Armii neralskiej. Toruƒ, 13 czerwca 2006 r. krotnie order wojenny
bu Historycznego przy toruƒskim Oddzia- Krajowej im. gen. Stefana Roweckiego Virtuti Militari i pi´ciokrotnie Krzy˝
le Zrzeszenia Kaszubsko–Pomorskiego. «Grota»”. Utworzenie tej fundacji by∏o Walecznych.
Skupia∏a wokó∏ siebie kole˝anki i kolegów jednym z zasadniczych zadaƒ statutowych
z AK i historyków z zawodu lub z zaintese- stowarzyszenia. Na czele komisji ds. funHalina Lipska–Kozio∏owa
sowaƒ. W tym gronie powsta∏a myÊl zorga- dacji stan´∏a „Zo”, ja prowadzi∏am sekreWarszawski Oddzia∏ Memoria∏u
nizowania si´. Pod koniec 1988 r. „Zo” tariat. 14 i 15 marca 1990 r. odby∏ si´
gen. Marii Wittek
wielokrotnie przyje˝d˝a∏a do Warszawy pierwszy walny zjazd S˚AK. Na wniosek
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Kalendarium kombatanckie
3 lutego we Wroc∏awiu uroczystà
Mszà Êw. w KoÊciele Garnizonowym
– Bazylice Mniejszej pw. Êw. El˝biety
W´gierskiej z inicjatywy tamtejszego oddzia∏u Zwiàzku Sybiraków zainaugurowano obchody 68. rocznicy pierwszej
masowej deportacji polskiej ludnoÊci
z Kresów Wschodnich. 10 lutego odby∏a
si´ w Klubie Âlàskiego Okr´gu Wojskowego uroczysta akademia, w której wzi´li udzia∏ m.in. bp Edward Janiak, wicewojewoda dolnoÊlàski Zdzis∏aw Âredniawski, przedstawiciele Wojska
Polskiego, orga-

Obchody rozpocz´to uroczystà Mszà
Êw. odprawionà w Katedrze Opolskiej,
nast´pnie z∏o˝ono wiàzanki kwiatów pod
pomnikiem Bojowników o PolskoÊç Âlàska Opolskiego. W sali posiedzeƒ Rady
Miasta odby∏o si´ spotkanie, podczas którego przypomniano histori´ tej zas∏u˝onej dla krzewienia polskoÊci organizacji.
Nie zapomniano równie˝ o ˝yjàcych bohaterach spod znaku Rod∏a.
W spotkaniu wzi´li udzia∏ m.in. wicewojewoda opolski Antoni Jarzembowski, wi-

2 lutego w D´bicy odby∏y si´ uroczystoÊci upami´tniajàce 64. rocznic´ rozstrzelania przez Niemców 54. wi´êniów
z Krakowa i D´bicy w odwecie za akcj´
˝o∏nierzy Armii Krajowej ostrzelania
pociàgu urlopowego Wehrmachtu, którym mia∏ jechaç gubernator Hans
Frank. Do tej pory nie uda∏o si´ ustaliç
nazwisk wszystkich zamordowanych.
Po Mszy Êw. pod pomnikiem na nasypie kolejowym przy d´bickiej cegielni
wieƒce i wiàzanki kwiatów z∏o˝yli
przedstawiciele w∏adz powiatowych,
miejskich i gminnych D´bicy, Êrodowisk
kombatanckich z D´bicy i Ropczyc.

nizacji kombatanckich i harcerskich.
Podczas uroczystoÊci wicewojewoda odznaczy∏ Sybiraków Krzy˝em Zes∏aƒca
Sybiru oraz Medalem „Pro Memoria”. Po akademii, pod pomnikiem Zes∏aƒców Sybiru z∏o˝ono wieƒce i zapalono znicze.

cemarsza∏ek województwa opolskiego Teresa Karol i prezydent Opola Ryszard Zembaczyƒski.

Fot. arch. ZKRPiBWP

Fot. www.wspolnota-polska.org

18 stycznia w Gliwicach zespó∏ wokalno–recytatorski „Kombatant” obchodzi∏
35. jubileusz dzia∏alnoÊci. Zespó∏ specjalizuje si´ w twórczoÊci patriotycznej odwo∏ujàcej si´ do piosenki wojennej, partyzanckiej i obozowej. W jego repertuarze
znalaz∏o si´ równie˝ miejsce na wiersze
i poematy klasyków oraz twórczoÊç
wspó∏czesnà. ArtyÊci – pozostajàc wiernymi przes∏aniu „Gdzie s∏yszysz Êpiew
tam wstàp, tam ludzie dobre serca majà,
bo ludzie êli, wierzcie mi, nigdy nie Êpiewajà” – koncertujà w województwie Êlàskim niosàc radoÊç s∏uchaczom.

Fot. arch. ZS

16 lutego
w Opolu obchodzono 85. rocznic´
powstania pierw-

Fot. Andrzej Janiec

szej dzielnicy Zwiàzku
Polaków w Niemczech.
Powsta∏y w 1922 r. zwiàzek mia∏ scalaç mieszkajàcych w Niemczech
Âlàzaków, Kaszubów,
Warmiaków, Polaków
w Westfalii i Nadrenii
w jednolità spo∏ecznoÊç.

KOMBATANT nr 5/2008

18 lutego w Stopnicy podczas spotkania
Ko∏a Ogólnopolskiego Zwiàzku ˚o∏nierzy Batalionów Ch∏opskich komendant
WKU w Busku–Zdroju pp∏k Jaros∏aw
Molisak uhonorowa∏ nominacjami na
stopnie oficerskie zas∏u˝onych kombatantów. Jednym z nominowanych by∏ Jan
Grochowski awansowany na stopieƒ podpu∏kownika, komendant 1. rejonu Batalionów Ch∏opskich w obwodzie stopnic-

21

Z kombatanckiego ˝ycia

kim – III Kieleckiego Okr´gu BCh, d∏ugoletni prezes ko∏a Ogólnopolskiego
Zwiàzku ˚o∏nierzy BCh w Stopnicy.

Fot. E. Trzcieliƒska/www.tutej.pl
Fot. DWiPO MON

24 lutego w Warszawie odby∏y si´ obchody 177. rocznicy bitwy pod Olszynkà
Grochowskà. Inicjatorami obchodów by∏

22

Fot. DWiPO MON

23 lutego w Poznaniu uroczyÊcie obchodzono 63. rocznic´ zakoƒczenia walk
z niemieckim okupantem. G∏ówne uroczystoÊci odby∏y si´ w miejscu walk w Cytadeli Poznaƒskiej. Po przemówieniu prezydenta Poznania Ryszarda Grobelnego
przyby∏e delegacje z∏o˝y∏y kwiaty na mogi∏ach poleg∏ych ˝o∏nierzy. W uroczystoÊciach wzi´li udzia∏ m.in. przedstawiciele
w∏adz paƒstwowych, konsulatów Federacji Rosyjskiej i Republiki Federalnej Niemiec, kombatanci i m∏odzie˝. W obchodach uczestniczy∏a równie˝ delegacja by∏ych ˝o∏nierzy niemieckich z gen. Friedrichem von Sendenem na czele.
Kràg Pami´ci Narodowej, Stowarzyszenie „Olszynka Grochowska” oraz samorzàd dzielnic Rembertów i Praga Po∏udnie. UroczystoÊci
rozpocz´∏a Msza Êw.
w koÊciele Najczystszego Serca Maryi,
nast´pnie ods∏oni´to
i poÊwi´cono G∏az
Pami´ci gen. Henryka Milberga. Na placu apelowym przy
zbiorowej
mogile
w Olszynce delegacje
z Belgii i Szwajcarii z∏o˝y∏y urny z ziemià
z pól bitewnych powstania listopadowego. Po apelu poleg∏ych z∏o˝ono wieƒce.

26 lutego we Wroc∏awiu w koÊciele
garnizonowym – Bazylice Mniejszej pw.
Êw. El˝biety W´gierskiej odby∏a si´
Msza Êw. z okazji 66. rocznicy powstania Armii Krajowej i Polskiego Paƒstwa
Podziemnego. Nabo˝eƒstwo w intencji
zamordowanych ˝o∏nierzy AK, Polskiego Paƒstwa Podziemnego oraz ˝yjàcych
bohaterów „Polski Walczàcej” celebrowa∏ ks. Henryk Szarejko. We Mszy Êw.
uczestniczyli m.in. cz∏onkowie organizacji weteranów walk o niepodleg∏oÊç
Polski, przedstawiciele w∏adz Dolnego
Âlàska, harcerze, dzieci i m∏odzie˝
ze szkó∏ Wroc∏awia, ˝o∏nierze jednostek
wojskowych. Po nabo˝eƒstwie odby∏ si´
koncert orkiestry Âlàskiego Okr´gu
Wojskowego.
26 lutego we Wroc∏awiu w Szkole
Podstawowej nr 73 obchodzono
piàtà rocznic´ nadania szkole
imienia gen. W∏adys∏awa Andersa. Uczniowie i dyrektor
szko∏y Katarzyna Osieleniec–Moszczyƒska zaprosili na uroczystoÊci przedstawicieli m.in.
Zwiàzku Sybiraków, Stowarzyszenia Kombatantów Polskich
Si∏ Zbrojnych na Zachodzie,
Klubu „Pod Baobabem” i Rodzin Katyƒskich. M∏odzie˝ przygotowa∏a przedstawienie nawiàzujàce do losów dzieci uratowanych przez gen. Andersa. GoÊciem specjalnym by∏ aktor Ja-
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Fot. Maria Poznaƒska/SP nr 73
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Fot. ZSZ nr 2 w ¸odzi

Fot. Muzeum Niepodleg∏oÊci

28 lutego w ¸odzi w Zespole Szkó∏
Zawodowych nr 2 zorganizowano uroczystoÊç zwiàzanà z 68. rocznicà pierwszych masowych deportacji Polaków na
Syberi´. Inicjatorkà spotkania by∏a dyrektor szko∏y Jolanta Wojciechowska.
Prelekcj´ wzbogaconà recitalem poetycko–wokalnym zaprezentowa∏a prezes Stowarzyszenia Mi∏oÊników Kalwarii Sybiraków Zofia Znamierowska. Zach´ca∏a równie˝ m∏odzie˝ do odwiedzenia obiektów sakralno – patriotycznych
poÊwi´conych Syberyjskiej Golgocie
w Grodêcu k. Opola.
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1 kwietnia w Rembertowie na terenie
Akademii Obrony Narodowej odby∏o si´
otwarcie wystawy zdj´ç autorstwa Aleksandra Za∏´skiego „Na nieludzkiej ziemi:

Fot. Maciej Wyrwa

19 marca w Warszawie odby∏o si´ spotkanie poÊwi´cone Józefowi Pi∏sudskiemu. Pretekstem do wyboru tej daty sta∏y si´ imieniny
Marsza∏ka. W Muzeum Niepodleg∏oÊci zebrani mogli obejrzeç
film, wys∏uchaç prelekcji i recytowanych
wierszy oraz archiwaliów fonograficznych
zwiàzanych z Józefem Pi∏sudskim. Spotkaniu towarzyszy∏a
wystawa „Józef Pi∏sudski w tradycji
Wojska Polskiego”
oraz pokaz kolekcji
medalierstwa zwiàzanego z postacià
Marsza∏ka.

nusz Zakrzeƒski, który uÊwietni∏ spotkanie recytacjà i Êpiewem utworów patriotycznych.

Charków, Katyƒ, Miednoje”. Aleksander
Za∏´ski jako ekspert fotografii kryminalnej Komendy G∏ównej Policji bra∏ udzia∏
w pracach komisji ekshumacyjnej na terenie zbiorowych mogi∏ polskich oficerów
w Charkowie, Katyniu i Miednoje w latach 1991 i 1995. Ekspozycja sk∏ada si´ ze
zdj´ç, na których uwieczniono szczàtki
ludzkie, przedmioty osobiste oraz dokumenty b´dàce w∏asnoÊcià pomordowanych. Po otwarciu wystawy autor zdj´ç
opowiada∏ o przebiegu, warunkach ekshumacji i problemach, z jakimi boryka∏a
si´ komisja podczas pracy.
6 kwietnia w Warszawie na Chomiczówce w koÊciele Matki Bo˝ej Wspomo˝ycielki Wiernych uczczono Mszà Êw.
pami´ç Polaków zamordowanych w Katyniu. W zwiàzku z 65. rocznicà ujawnie-
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ziemi´” w Bazylice Mniejszej pw. Êw. El˝biety
W´gierskiej poÊwi´cono Kaplic´ Zes∏aƒców
Sybiru. Uroczystà Msz´ Êw. celebrowa∏ ks.
abp Marian Go∏´biewski. Ods∏oni´cia kaplicy
dokonali ministrowie Kancelarii Prezydenta
RP W∏adys∏aw Stasiak i Jacek Sasin. Przy Kaplicy Zes∏aƒców Sybiru im. Êw. Rafa∏a – patrona Sybiraków wyró˝niono Z∏otym Krzy˝em
Zas∏ugi i Srebrnym Medalem Opiekuna
Miejsc Pami´ci Narodowej dzia∏aczy Zwiàzku Sybiraków. Nagrodzono równie˝ projektantów, konserwatorów i darczyƒców Honorowà Odznakà Zwiàzku Sybiraków.

Jana Kiliƒskiego, jednego z najwi´kszych
bohaterów wydarzeƒ z 1794 r.; pod jego
pomnikiem delegacje równie˝ z∏o˝y∏y
kwiaty. Ca∏oÊç zwieƒczy∏a inscenizacja wydarzeƒ Insurekcji KoÊciuszkowskiej – walk
o ambasad´ carskà oraz defilada w strojach historycznych pododdzia∏ów grup rekonstrukcji historycznej z Polski i Rosji.

Fot. Komitet Katyƒski

17 kwietnia w Lubieniu w Zespole Szkó∏
Ogólnokszta∏càcych i Zawodowych im. Bohaterów Monte Cassino odby∏a si´ uroczystoÊç otwarcia izby pami´ci i nadania jej
imienia p∏k. Andrzeja Staƒczyka – ˝o∏nierza
Legionów Polskich, uczestnika III Powstania Âlàskiego, legendarnego dowódcy 16.
Batalionu Lwowskiego 5. Dywizji Kresowej
Piechoty uczestniczàcej w bitwie o Monte
Cassino. Po Mszy Êw. w intencji p∏k. Andrzeja Staƒczyka odby∏ si´ apel pami´ci. Ho∏d

13 kwietnia we Wroc∏awiu w 80. rocznic´
utworzenia Zwiàzku Sybiraków oraz w rocznic´ drugiej masowej deportacji Polaków
z Kresów II Rzeczypospolitej na „nieludzkà

19 kwietnia w Warszawie odby∏y si´ uroczyste obchody 214.
rocznicy Insurekcji KoÊciuszkowskiej. Po Mszy Êw. w Katedrze Polowej Wojska Polskiego
nastàpi∏ przemarsz pocztów
sztandarowych, przedstawicieli
organizacji koÊciuszkowskich
oraz ˝o∏nierzy 1. Warszawskiej
Dywizji Zmechanizowanej im. Tadeusza
KoÊciuszki do Zamku Królewskiego, gdzie
przed urnà z sercem Tadeusza KoÊciuszki
z∏o˝ono kwiaty. Uczczono równie˝ pami´ç
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Fot. SPSZnZ

bohaterowi oddali m.in. „Karpatczycy”
i przedstawiciele szkó∏ nale˝àcych do Stowarzyszenia Klubu Przyjació∏ Szkó∏ i Organizacji Monte Cassino. Eksponaty prezentowane w izbie pami´ci przekaza∏a rodzina p∏k.
Staƒczyka. Uczniowie przygotowali cz´Êç
artystycznà uroczystoÊci.

Fot. ZIWRP

8 kwietnia w Koninie z okazji 90. rocznicy Zwiàzku Inwalidów Wojennych RP
w Wielkopolsce odby∏o si´ zebranie sprawozdawczo–wyborcze cz∏onków miejscowego oddzia∏u ZIW. Odzia∏ zrzesza obecnie 138. mieszkaƒców powiatów koniƒskiego, tureckiego i s∏upeckiego. Prezesem
zarzàdu oddzia∏u ponownie wybrano pp∏k
w st. spocz. Wac∏awa Pikusa. Zebranie by∏o równie˝ okazjà do wr´czenia odznaczeƒ
zwiàzkowych dzia∏aczom oraz osobom
wspierajàcym Zwiàzek. WÊród wyró˝nionych znaleêli si´ m.in. prezydent Konina
Kazimierz Pa∏asz, wójtowie gmin powidzkiej i strza∏kowskiej oraz wspó∏pracujàcy
z ZIW prezesi organizacji kombatanckich.

19 kwietnia we Wroc∏awiu odby∏y si´ uroczystoÊci poÊwi´cone 68. rocznicy zbrodni
katyƒskiej. W uroczystoÊci wzi´li udzia∏ m.in.
wicepremier – minister spraw wewn´trznych
i administracji Grzegorz Schetyna, wicewojewoda dolnoÊlàski Zdzis∏aw Âredniawski, parlamentarzyÊci, przedstawiciele Rodziny Katyƒskiej, kombatantów, m∏odzie˝y szkolnej
i harcerstwa. W Bazylice Mniejszej pw. Êw.
El˝biety W´gierskiej ks. bp Edward Janiak
koncelebrowa∏ Msz´ Êw. w intencji ofiar
zbrodni katyƒskiej. Po liturgii zgromadzeni
udali si´ pod Pomnik Ofiar Katynia w parku
Juliusza S∏owackiego. Po okolicznoÊciowych
przemówieniach, modlitwie ekumenicznej
odby∏ si´ apel poleg∏ych. Delegacje z∏o˝y∏y
wieƒce i wiàzanki kwiatów.

25 kwietnia z Gdaƒska do Muzeum Stutthof ewakuacyjnà „drogà Êmierci” odby∏a si´
wycieczka m∏odzie˝y ztrójmiejskich szkó∏. Inicjatorem corocznej „˝ywej lekcji historii” jest
Ârodowisko Najm∏odszych ˚o∏nierzy II Wojny Âwiatowej „Syn Pu∏ku”. Dzi´ki zaanga˝owaniu sekretarz Ârodowiska por. Janiny Ko∏odziejczyk m∏odzie˝ mia∏a mo˝liwoÊç zapoznania si´ z historià obozu Êmierci i tragedià jego
wi´êniów. Pod pomnikiem w obozie Stutthof
i PiaÊnicy oraz na cmentarzu w Rybienku
uczniowie z∏o˝yli kwiaty i zapalili znicze.
Oprac. MW
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Fot. mjr Andrzej Sowa/DWiPO MON

nia zbrodni katyƒskiej bp polowy Wojska
Polskiego gen. dyw. Tadeusz P∏oski poÊwieci∏ nowy witra˝ autorstwa Andrzeja
Sroki nawiàzujàcy do ofiar Katynia. Po
Mszy Êw. osoby represjonowane za piel´gnowanie pami´ci o Katyniu w czasach
komunistycznych otrzyma∏y Medale im.
Ksi´dza Jerzego Popie∏uszki. WÊród wyró˝nionych znalaz∏ si´ m.in. bp Tadeusz
P∏oski, ks. Jan Szubka i Tadeusz Staƒski.

Fot. Studio Filmowe D˚P/DWiPO MON

Z kombatanckiego ˝ycia
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Tadeusz M. P∏u˝aƒski

Jerzy K´dziora – sadysta z bezpieki
Jerzy K´dziora prac´ w Urz´dzie Bezpieczeƒstwa rozpoczà∏ w wieku 20 lat. Jako „oficer” Êledczy Ministerstwa Bezpieczeƒstwa Publicznego bra∏ udzia∏ w wielu kluczowych Êledztwach przeciwko tzw. wrogom ludu w wi´zieniu na warszawskim Mokotowie. Oprawca ˝yje do dziÊ w Warszawie i kpi sobie z wymiaru sprawiedliwoÊci.
wie, dosta∏ siedmiokrotnà kar´
Êmierci (KS). Wyrok na nim i jego
podkomendnych wykonano 7 marca
1949 r.. Do dziÊ nie jest znane miejsce pochówku „Zapory” i jego ludzi.
Jako jedyny z tej grupy u∏askawiony

Fot. z zasobów IPN (Oddzia∏u w Warszawie)

Prowadzi∏ m.in. spraw´ ˝o∏nierza
Polskich Si∏ Zbrojnych na Zachodzie,
cichociemnego, mjr. Hieronima Dekutowskiego „Zapory”, legendarnego
dowódcy oddzia∏ów partyzanckich
Armii Krajowej, Delegatury Si∏
Zbrojnych i Zrzeszenia WolnoÊç i Niezawis∏oÊç na Lubelszczyênie.
We wspomnieniach W∏adys∏awa Si∏y–Nowickiego, inspektora Zrzeszenia WiN na Lubelszczyênie, czytamy: „Âledztwo prowadzili K´dziora
i Chimczak [Eugeniusz Chimczak, inny, ˝yjàcy do dziÊ ubecki sadysta – TMP] (…) Nadzorowa∏ je mjr Serkowski [Ludwik Serkowski, naczelnik wydzia∏u w Departamencie Âledczym MBP – TMP] i pp∏k Humer [Adam Humer, wicedyrektor Departamentu Âledczego
MBP – TMP]. (…) Nasza sprawa, sprawa lubelskiego WiN
czy sprawa „Zapory”, jak jà
cz´sto okreÊlano, by∏a o tyle
specyficzna, ˝e w∏aÊciwie nie
by∏o sporów co do samych faktów. (…) Oddzia∏y „Zapory”,
których ja by∏em w jakiÊ sposób
kierownikiem politycznym, by∏y czysto partyzanckimi, bez
˝adnych, ale to ˝adnych, domieszek
przest´pczych. Byli to ludzie na wysokim poziomie etycznym, co moich
Êledczych szczególnie bulwersowa∏o”.
Hieronim Dekutowski, po nieudanej próbie przedostania si´ za granic´ i aresztowaniu przez UB, przechodzi∏ ci´˝kie Êledztwo w warszawskim wi´zieniu przy Rakowieckiej
od 19 wrzeÊnia 1947 r. do 1 czerwca
1948 r. Podczas niejawnej rozprawy
3 listopada 1948 r. przed Wojskowym Sàdem Rejonowym w WarszaKOMBATANT nr 5/2008

zosta∏ W∏adys∏aw Si∏a–Nowicki, któremu wyrok Êmierci zamieniono na
do˝ywocie, dzi´ki wstawiennictwu
u Boles∏awa Bieruta spokrewnionej
z rodzinà Nowickich Aldony Dzier˝yƒskiej (siostry Feliksa).

Przes∏uchiwa∏ winowców
W wi´zieniu przy Rakowieckiej por.
Jerzy K´dziora przes∏uchiwa∏ równie˝
m.in. Edwarda Bzymka–Strza∏kowkiego, w czasie wojny oficera wywiadu
i kontrwywiadu Okr´gu Kraków

ZWZ–AK, po 1945 r. szefa Brygad
Wywiadowczych Delegatury Si∏
Zbrojnych–WiN (opracowywa∏ m.in.
sprawozdania miesi´czne o sytuacji
w kraju, przesy∏ane nast´pnie Rzàdowi Rzeczypospolitej Polskiej na
Uchodêstwie). W dniu aresztowania Bzymek–Strza∏kowski
wyskoczy∏ z trzeciego pi´tra
aresztu Êledczego Wojewódzkiego Urz´du Bezpieczeƒstwa Publicznego w Krakowie, ∏amiàc
obie r´ce i nog´. Po leczeniu
Êledztwo w jego sprawie wszczà∏ szef Departamentu Âledczego MBP Józef Ró˝aƒski,
a na „oficera Êledczego” wyznaczono w∏aÊnie K´dzior´,
Êciàgni´tego specjalnie w tym
celu do Krakowa z Warszawy.
Skazanemu na trzykrotnà kar´
Êmierci we wrzeÊniu 1947 r.
w tzw. procesie krakowskim
WiN i Polskiego Stronnictwa
Ludowego (oskar˝a∏ zast´pca
naczelnego prokuratora Naczelnej Prokuratury Wojskowej p∏k Stanis∏aw Zarako–Zarakowski), wyrok z∏agodzono
nast´pnie do 15 lat. Z wi´zienia wyszed∏ w sierpniu 1956 r.
W tej samej sprawie K´dziora przes∏uchiwa∏ prezesa II Zarzàdu G∏ównego Zrzeszenia WiN
Franciszka Niepokólczyckiego, równie˝ skazanego w „procesie krakowskim” na trzykrotnà KS. Po zmianie
kary na do˝ywocie, na wolnoÊç wypuszczono go w grudniu 1956 r.
K´dziora by∏ równie brutalny wobec
W∏adys∏awa Jedliƒskiego, oficera wywiadu Armii Krajowej, a po wojnie
kierownika sieci informacyjnej kolejnego – IV Zarzàdu G∏ównego WiN.
W jego przypadku pierwszy, pi´ciomiesi´czny, etap Êledztwa mia∏ bar-
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Grupa dzia∏a∏a w równie tajnym wi´zieniu MBP (kryptonim „Spacer”)
w Miedzeszynie pod Warszawà, które
– wy∏àczone spod jakiejkolwiek zewn´trznej kontroli – stanowi∏o w∏asnoÊç X Departamentu. Oprócz tego
pod jego wy∏àcznà kontrolà znajdowa∏ si´ wydzia∏ Êledczy i pawilon
w wi´zieniu mokotowskim. Na czele
takiej konstrukcji musia∏ staç ktoÊ
bardzo oddany partii i Moskwie, by∏
nim Anatol Fejgin. Z racji specjalnego umocowania w strukturach bezpieki wchodzi∏ równie˝ w sk∏ad tzw. Komisji Biura Politycznego do Spraw
Bezpieczeƒstwa Publicznego, gdzie
zapada∏y wià˝àce decyzje o kluczowych Êledztwach politycznych. Dla
partii takimi centralnymi sprawami

Fot. z zasobów IPN (Oddzia∏u w Warszawie)

dzo brutalny przebieg. Jedliƒski by∏
nieludzko torturowany, zarówno fizycznie, jak i psychicznie, umieszczano go w karcerze, pozbawiano snu.
Kar´ Êmierci zamieniono Jedliƒskiemu nast´pnie na do˝ywocie, w koƒcu
na 12 lat pozbawienia wolnoÊci, z wi´zienia mokotowskiego zosta∏ warunkowo zwolniony 30 grudnia 1957 r.
K´dziora
maltretowa∏
równie˝
w Êledztwie ˝on´ W∏adys∏awa – Henryk´ Jedliƒskà, skazanà na 15 lat wi´zienia, i innych cz∏onków rodziny,
w tym siostrzeƒca – Wac∏awa Sikorskiego.
Ten ostatni, te˝ akowiec, skazany
przez bezpiek´ na kar´ Êmierci, nast´pnie po u∏askawieniu przez Boles∏awa Bieruta – na do˝ywocie, z wi´-

Fot. Dawne tajne wi´zienie MBP w Miedzeszynie pod Warszawà (widok wspó∏czesny)

zienia wyszed∏ w 1956 r. Dobrze zapami´ta∏ zwyrodnia∏ego Êledczego:
„Straszono mnie, ˝e jeÊli nie podpisz´
dokumentu koƒczàcego Êledztwo,
znów b´d´ mia∏ do czynienia z K´dziorà”. W skutek przes∏uchaƒ Sikorski do dziÊ ma uszkodzone lewe ucho
i przegrod´ nosa.

Kryptonim „Spacer”
Prócz pracy na Mokotowie Jerzy
K´dziora by∏ cz∏onkiem Grupy Specjalnej MBP – tajnej komórki, powo∏anej latem 1948 r., przekszta∏conej
nast´pnie w X Departament MBP,
który zajmowa∏ si´ sprawami szczególnymi – „oczyszczaniem szeregów
PZPR z agentów i prowokatorów”.
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by∏y tzw. spisek w wojsku i procesy
przeciwko kierownictwu Wojska Polskiego, które mia∏o byç rzekomà „imperialistycznà agenturà” (zapad∏y wyroki Êmierci i wieloletniego wi´zienia). Nale˝a∏a do nich tak˝e sprawa
o „odchylenie prawicowo-nacjonalistyczne” przeciwko W∏adys∏awowi
Gomu∏ce, Marianowi Spychalskiemu
i innym.
W sk∏ad Grupy Specjalnej, a nast´pnie X Departamentu, prócz Jerzego K´dziory, wchodzili równie˝ inni, równie okrutni Êledczy, m.in.: Józef Dusza, Edmund Kwasek, Roman
Laszkiewicz i Feliks Zawadzki. BezpoÊrednià kontrol´ nad grupà sprawowali najwy˝si funkcjonariusze ko-

munistycznego paƒstwa: Boles∏aw
Bierut, Jakub Berman i wiceszef bezpieki Roman Romkowski (w∏aÊciwie
Natan Grinszpan–Kikiel).

Bili Romkowski i Ró˝aƒski
Aby jeszcze lepiej s∏u˝yç „ludowej”
Ojczyênie, w 1955 r. K´dziora by∏
uczestnikiem Wy˝szego Kursu Przeszkolenia Oficerów Bezpieczeƒstwa.
Wkrótce jednak sielanka oficera bezpieki skoƒczy∏a si´. Ju˝ w po∏owie tego roku, kiedy na fali rozpoczynajàcej
si´ odwil˝y towarzysze zacz´li szukaç
w swoich szeregach winnych „∏amania
socjalistycznej praworzàdnoÊci”, za
„prac´” w Miedzeszynie zosta∏ na
krótko aresztowany. Wkrótce zeznawa∏ jako Êwiadek w sprawie odpowiedzialnoÊci Romkowskiego, Ró˝aƒskiego i Fejgina: „Kiedy zosta∏em
skierowany do Miedzeszyna, mia∏em
23 lata. Podczas przes∏uchaƒ u˝ywano
takich metod jak: kl´czenie na sto∏ku,
karcer czy wk∏adanie o∏ówka mi´dzy
palce. Pierwszy wypadek z o∏ówkiem
zastosowa∏ Âwiat∏o [Józef Âwiat∏o,
w∏aÊciwie Izaak Fleischfarb, zast´pca
Fejgina w X Departamencie MBP,
pracownik sowieckich s∏u˝b specjalnych – TMP]. Ró˝aƒski by∏ z poczàtku uwa˝any przez nas za wzór komunisty i cz∏owieka oddanego Partii.
MieliÊmy pe∏ne zaufanie do Ró˝aƒskiego. Nie zdawa∏em sobie sprawy
z tego, ˝e bicie wi´êniów by∏o zabronione prawem. (...) W 1949 roku by∏y
rozkazy karne na temat bicia, ale równoczeÊnie Romkowski i Ró˝aƒski sami bili wi´êniów. W tym okresie, kiedy stosowaliÊmy bicie, nie zdawaliÊmy
sobie sprawy z tego, ˝e to jest nieludzkie. Wydawa∏o nam si´, ˝e stosowanie
tego przymusu jest koniecznoÊcià.
S∏yszeliÊmy w tym czasie opowiadania
na temat metod stosowanych
w „dwójce” i dlatego wydawa∏o si´
nam, ˝e nasze post´powanie by∏o ∏agodne. (…) W poczàtkowym okresie
nie by∏o gum, a któryÊ z oficerów Êledczych, nie pami´tam nazwiska, bi∏ podejrzanego kijem. Poniewa˝ bicie kijem by∏o niewygodne, wartownicy
znaleêli kawa∏ek kabla gruboÊci
wiecznego pióra, ogumionego, z cienkim drutem wewnàtrz. Tà gumà poKOMBATANT nr 5/2008

Umorzone Êledztwo

Sprawa „Startu”
W Miedzeszynie Jerzy K´dziora
zn´ca∏ si´ m.in. nad W∏odzimierzem
Lechowiczem, komunistycznym agentem, który w czasie wojny przeniknà∏
do struktur Polskiego Paƒstwa Podziemnego. Do czasu aresztowania
przez UB w paêdzierniku 1948 r. Lechowicz by∏ ministrem aprowizacji
w rzàdzie Józefa Cyrankiewicza.
W lipcu 1955 r. skazano go na 15 lat
wi´zienia m.in. za udzia∏ w organizacji
„Start”, powo∏anej przez Delegatur´
Rzàdu na Kraj do walki zarówno
z konfidentami gestapo, jak i zwyk∏ym
bandytyzmem. Bezpieka, w ramach
wspomnianej walki z „odchyleniem
prawicowo–nacjonalistycznym”, przypisa∏a „Startowi” mordy na komunistach. W 1956 r. zosta∏ zwolniony
i zrehabilitowany. W latach 1961–1970
przewodniczy∏ Komitetowi Drobnej
WytwórczoÊci w kolejnych rzàdach
Cyrankiewicza. Przed i po aresztowaniu by∏ pos∏em na Sejm z ramienia
Stronnictwa Demokratycznego.
W sprawie „Startu” K´dziora przes∏uchiwa∏ jeszcze, równie˝ w tajnym
obiekcie MBP „Spacer”, Stanis∏awa
Niena∏towskiego, te˝ komunist´
w podziemnych strukturach niepodleg∏oÊciowych. Przed aresztowaniem
pracowa∏ w Ministerstwie Ziem Odzyskanych. Skazano go na kar´ Êmierci, zamienionà na do˝ywocie; w 1957
r. zosta∏ zrehabilitowany.

Przymus i cukrzyca
W trakcie Êledztwa podczas tzw. odwil˝y komunistyczna wierchuszka
zrzuca∏a z siebie odpowiedzialnoÊç za
„nieprawid∏owoÊci”, których dopuÊci∏
si´ aparat represji. Winni mieli byç
wy∏àcznie pracownicy ni˝szego szczebla. Wtedy wyciàgni´to K´dziorze, ˝e
podczas przes∏uchaƒ ci´˝ko pobi∏ Wac∏awa Dobrzyƒskiego, w wyniku czego
KOMBATANT nr 5/2008

Dobrzyƒski zmar∏. Wac∏aw Dobrzyƒski w czasie niemieckiej okupacji by∏
oficerem Sztabu G∏ównego Armii Ludowej, przed aresztowaniem naczelnik Wydzia∏u w IV Departamentu
MBP.
Szef bezpieki Stanis∏aw Radkiewicz
zeznawa∏: „Przypominam sobie, ˝e
w Belwederze by∏a omawiana na posiedzeniu Komisji Bezpieczeƒstwa
[wspomnianej Komisji Biura Politycznego do Spraw Bezpieczeƒstwa Publicznego – TMP] sprawa Êmierci Dobrzyƒskiego. Romkowski i Fejgin
przedstawiali, ˝e zejÊcie Êmiertelne
by∏o wynikiem cukrzycy, na która chorowa∏. Nie by∏o wówczas mowy o tym,
˝e zosta∏ pobity w Êledztwie”.

Fot. z zasobów IPN (Oddzia∏u w Warszawie)

s∏ugiwa∏o si´ kilku oficerów, a póêniej
ka˝dy zaopatrzy∏ si´ w kawa∏ek kabla.
Te gumy nazywano „ma∏ymi konstytucjami” (faszystowskimi) w odró˝nieniu od „du˝ej konstytucji”, którà zrobi∏ oficer Êledczy Laszkiewicz przy pomocy wartowników. By∏a ona zrobiona z kilku drutów izolowanych”.

Przez drzwi katowni UB w Miedzeszynie
przesz∏o wielu polskich patriotów

Jakub Berman, który z ramienia
partii nadzorowa∏ bezpiek´, o tym samym posiedzeniu: „Zosta∏o przedstawione zaÊwiadczenie lekarskie, z którego wynika∏o, i˝ wskutek jakiegoÊ
okaleczenia i w zwiàzku z chorobà cukrzycy nastàpi∏ zgon Dobrzyƒskiego”.
Oskar˝ony Ró˝aƒski te˝ udawa∏
niewiniàtko: „K´dziora wzià∏ wieczorem Dobrzyƒskiego na przes∏uchanie,
podczas nieobecnoÊci mojej, Romkowskiego i Fejgina, i w czasie prze-

s∏uchania zaczà∏ go biç. Oficerowie
Êledczy, którzy byli w sàsiednim pokoju, wywo∏ali Kedzior´ i zwracali mu
uwag´ na to, co on robi. W kilka dni
po tym pobiciu Dobrzyƒski zmar∏.
(…) Mnie wówczas nie by∏o „na spacerze”, ani tow. Fejgina. Nazajutrz
tow. Romkowski zatrzyma∏ mjr. K´dzior´, który zosta∏ zawieziony do
gmachu Informacji WP, gdzie by∏
przes∏uchiwany przez tow. Romkowskiego i Fejgina”.
Z kolei oskar˝ony Roman Romkowski t∏umaczy∏ si´: „Sprawà tà interesowa∏o si´ kierownictwo partyjne i zna∏o dok∏adnie przedmiot
sprawy. K´dziora zosta∏ na moje polecenie aresztowany i osadzony
w Zarzàdzie G∏ównym Informacji,
dlatego ˝e chcieliÊmy, ˝eby by∏ izolowany. JednoczeÊnie przeprowadzono sekcj´ zw∏ok i by∏a ocena lekarza, ˝e Dobrzyƒski umar∏ na cukrzyc´, ˝e cukrzyca by∏a powodem
jego Êmierci. Nie wiem, w jakiej
mierze cukrzyca, a jakiej mierze
przymus, ale mam wra˝enie, ˝e jedno by∏o przyczynà drugiego. K´dziora siedzia∏ 21 dni w areszcie, nie mog∏em daç wi´cej”.
Ró˝aƒski, nadal kryjàc siebie i kolegów: „Mia∏em rozmow´ z Romkowskim i Fejginem, którzy mi wyjaÊnili, ˝e nie widzà potrzeby ostrzejszej sankcji wobec niego, ˝e zrobi∏ to
z chorobliwej ambicji i ˝e nie znaleêli ˝adnego innego podk∏adu w tej
sprawie”.
Anatol Fejgin przywo∏ywa∏ s∏owa
Boles∏awa Bieruta i Jakuba Bermana,
którzy mieli przede wszystkim domagaç si´ wyjaÊnienia, „czy Êmierç Dobrzyƒskiego nie zosta∏a umyÊlnie spowodowana przez oficera Êledczego
K´dzior´, z uwagi na powiàzania
w czasie okupacji jego rodziny [K´dziory – TMP] z osobà czy Êrodowiskiem Spychalskiego”. Ró˝aƒski:
„Charakterystyczne dla zachowania
si´ mjr. K´dziory by∏o to, ˝e gdy
w czasie przes∏uchania poda∏, i˝ jego
rodzina zna Spychalskiego, t∏umaczy∏
si´, ˝e rzekomo powiedzia∏ mi o tym
w Kudowie. Przypomnia∏em sobie t´
rozmow´: o Spychalskim K´dziora
wówczas mi nie wspomina∏”.
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Umorzone Êledztwo

Tadeusz M. P∏u˝aƒski, historyk, publicysta, wspó∏pracuje
m.in. z tygodnikami „Gazeta
Polska” i „Najwy˝szy Czas”
oraz miesi´cznikiem „Niezale˝na Gazeta Polska”, od listopada ubr. kieruje dzia∏em Opinii
w dzienniku „Super Express”.
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W ksi´garni Bambini di Praga w Warszawie 17 kwietnia br. odby∏a si´ promocja ksià˝ki prof. Jana Mieczys∏awa Ciechanowskiego Wielka Brytania i Polska. Od Wersalu do Ja∏ty.

Prof. Jan Mieczys∏aw Ciechanowski podczas
prezentacji swojej pracy

Jan Mieczys∏aw Ciechanowski – ˝o∏nierz
Powstania Warszawskiego, odznaczony
dwukrotnie Krzy˝em Walecznych, profesor University College London i Akademii
Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora znany jest czytelnikom jako autor m.in.
pracy Powstanie Warszawskie. Zarys pod∏o˝a politycznego i dyplomatycznego
(Warszawa 1972). Jego najnowsza ksià˝ka
Wielka Brytania i Polska. Od Wersalu do
Ja∏ty to zbiór artyku∏ów, recenzji i dokumentów dotyczàcych polsko–brytyjskich
stosunków politycznych i dyplomatycznych oraz wspó∏pracy militarnej, szczególnie wywiadowczej. Autor wiele uwagi poÊwi´ca stosunkowi rzàdu brytyjskiego do
Armii Krajowej oraz Powstania Warszaw-

skiego. Opisuje
brytyjskie próby
przyjÊcia
Powstaniu z pomocà zarówno politycznà, jak i militarnà. Ksià˝ka
zawiera równie˝
rozszerzone
i uzupe∏nione
przyczynki do
raportu Polsko-Brytyjskiej Komisji Historycznej na temat
niezwykle owocnej wspó∏pracy wywiadowczej podczas II wojny Êwiatowej.
Spotkanie promujàce ksià˝k´ poprowadzi∏ rektor Akadamii Huministycznej
im. Aleksandra Gieysztora w Pu∏tusku
prof. Adam Koseski. WÊród goÊci byli
m.in. ambasador Wielkiej Brytanii
w Polsce Ric Todd, gen. Stanis∏aw
Na∏´cz–Komornicki, gen. Zbigniew Âcibor–Rylski, pp∏k Czes∏aw Cywiƒski.
W przysz∏oÊci autor planuje wydanie pracy Polska i Polacy w czasie II wojny Êwiatowej. Zarys dziejów politycznych i wojskowych, która ma byç obszernà syntezà zagadnienia. Nad ksià˝kà pracujà historycy polscy
w Wielkiej Brytanii i w kraju.
MW

Fot. Maciej Wyrwa

K´dziora nie czu∏ si´ winny, odpowiedzialnoÊcià obarcza∏ prze∏o˝onych: „Wed∏ug mnie odpowiedzialnym za wprowadzenie terroru jest
Romkowski. Zosta∏em zdj´ty z pracy
na skutek pobicia Dobrzyƒskiego,
który poprzednio by∏ bity przez Romkowskiego i Ró˝aƒskiego. Po 1949 roku by∏em szykanowany przez Ró˝aƒskiego do tego stopnia, ˝e po usuni´ciu mnie z Departamentu Âledczego
dosta∏em rozstroju nerwowego i choroby psychicznej. Do 1954 roku chodzi∏o za mnà to, ˝e jestem wrogiem”.
Romkowski: „Potem by∏a decyzja, ˝eby K´dzior´ zwolniç. Ja nie decydowa∏em o jego zwolnieniu, ale jest faktem,
˝e przeciwko tej decyzji nie wystàpi∏em.
Tak samo mog∏em t´ spraw´ skierowaç
na drog´ sàdu, a nie skierowa∏em”.
Spraw´ przeciwko K´dziorze ostatecznie zatuszowano. Âmierç Dobrzyƒskiego po torturach, które stosowa∏, nie by∏a jedynà…
Jerzy K´dziora, sadysta z Mokotowa
i Miedzeszyna, zosta∏ zatem zwolniony
z bezpieki. Do dziÊ mieszka na warszawskim Bródnie, prawdopodobnie
pobiera wysokà, resortowà emerytur´.
Z dawnymi kolegami z bezpieki, których w samej stolicy ˝yje jeszcze co najmniej kilku, spotyka si´ systematycznie
w siedzibie Zwiàzku Kombatantów
Rzeczypospolitej Polskiej i By∏ych
Wi´êniów Politycznych (dawny Zwiàzek Bojowników o WolnoÊç i Demokracj´) w Al. Ujazdowskich. Kilka lat temu
Urzàd do Spraw Kombatantów i Osób
Represjonowanych pozbawi∏ go uprawnieƒ, b´dàcych przecie˝ uhonorowaniem szczególnych zas∏ug dla Polski.
Âledztwo Instytutu Pami´ci Narodowej w sprawie Jerzego K´dziory i innych
krwawych Êledczych umorzono w lutym
2005 r. ze wzgl´du na Êmierç ich ofiar
obj´tych Êledztwem. (zob. te˝ s. 32)

Wielka Brytania i Polska
Od Wersalu do Ja∏ty

Fot. Maciej Wyrwa

Rozstrój nerwowy
i spotkania z towarzyszami

WÊród zaproszonych na promocj´ ksià˝ki goÊci by∏ ambasador Wielkiej Brytanii w Polsce
Ric Todd (czwarty z lewej)
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Fot. arch.

Kazimierz Krauze 1916–2008

Kazimierz Krauze urodzi∏ si´ 1 sierpnia
1916 r. w Lipowcu na Ukrainie. S∏u˝b´
wojskowà rozpoczà∏ najpierw jako podchorà˝y w Grodnie, a nast´pnie ukoƒczy∏
Szko∏´ Podchorà˝ych Piechoty w Komo-

rowie. W 1939 r. zosta∏ przydzielony do
36. Pu∏ku Piechoty Legii Akademickiej,
gdzie pe∏ni∏ funkcj´ zast´pcy dowódcy
plutonu. Bra∏ udzia∏ w obronie Warszawy.
Przedar∏ si´ na Wileƒszczyzn´. W lipcu
1941 r. zosta∏ zaprzysi´˝ony i rozpoczà∏
dzia∏alnoÊç konspiracyjnà w Zwiàzku
Walki Zbrojnej pe∏niàc stanowisko kierownika 26. OÊrodka Dywersyjno–Partyzanckiego. W maju 1942 r. bra∏ udzia∏ m.
in. w brawurowej akcji przetransportowania z bazy w Werusowie, odleg∏ej ok. 200
km od Obwodu Bras∏aw, na oczach Niemców, du˝ej iloÊci materia∏ów wybuchowych dla patroli minerskich „Wachlarza”.
Od marca 1944 r. objà∏ dowództwo Oddzia∏u LeÊnego nr 85, przemianowanego
nast´pnie na 24. Brygad´ Partyzanckà
Armii Krajowej Okr´gu Wileƒskiego. Po
rozbrojeniu Brygady przez Armi´ Czerwonà jej ˝o∏nierzy internowano i wywiezieno w g∏àb Rosji do Ka∏ugi. Kazimierz
Krauze odmówi∏ wstàpienia do Ludowe-

go Wojska Polskiego, za co zap∏aci∏ wywózkà do ∏agrów NKWD w Riazaniu,
Diagilewie i Czerepowcu. Powróci∏ do
kraju 14 kwietnia 1948 r. W paêdzierniku
1950 r. zosta∏ aresztowany przez Urzàd
Bezpieczeƒstwa Publicznego i po ci´˝kim
Êledztwie skazany na osiem lat wi´zienia.
Zwolniono Go w styczniu 1955 r. Zosta∏
zrehabilitowany w 1988 r.
Za s∏u˝b´ Ojczyênie by∏ odznaczony
m.in. Srebrnym Krzy˝em Orderu Virtuti Militari, Krzy˝em Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzy˝em Walecznych, Z∏otym i Srebrnym Krzy˝em
Zas∏ugi, Krzy˝em Partyzanckim i Krzy˝em Armi Krajowej.
P∏k Kazimierz Krauze „Wawrzecki”
zmar∏ 6 marca 2008 r. w wieku 92 lat.
Ostatniego dowódc´ AK Ziemi Wileƒsko–Nowogródzkiej pochowano 11
marca 2008 r. na cmentarzu komunalnym w K´trzynie.
MW

Fot. Mariusz Kubik

O. gen. bryg. w st. spocz. Adam Franciszek Studziƒski
1911–2008

Franciszek Studziƒski (o. Adam Studziƒski OP) urodzi∏ si´ 2 czerwca 1911 r.
w Strzemieniu w powiecie ˝ó∏kiewskim.
Ukoƒczy∏ Gimnazjum im. Henryka Sienkiewicza w Krakowie. W 1928 r. wstàpi∏
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do zakonu Ojców Dominikanów w Krakowie i przybra∏ imi´ zakonne Adam.
Studia z zakresu teologii odby∏
we Lwowie i w Warszawie, Êwi´cenia kap∏aƒskie otrzyma∏ 9 marca 1937 r. we Lwowie z ràk ks. bp. Eugeniusza Baziaka.
Od 1939 r. by∏ katechetà w szkole
w Czortkowie. W 1939 r. po agresji sowieckiej na Polsk´ wyjecha∏ na W´gry,
gdzie pe∏ni∏ pos∏ug´ duszpasterskà
wÊród polskich ˝o∏nierzy. Z W´gier
przedosta∏ si´ do Palestyny, gdzie powo∏ano Go do s∏u˝by w broni pancernej.
Pe∏ni∏ kolejno pos∏ug´ duszpasterskà
w 2. Brygadzie Czo∏gów od sierpnia 1942 r.,
potem ju˝ w Iraku w 4. Pu∏ku Pancernym, z którym odby∏ kampani´ w∏oskà.
Do kraju powróci∏ w 1947 r. W latach
1952–1958 by∏ proboszczem w Warszawie. W 1970 r. ukoƒczy∏ Wydzia∏ Konserwacji Dzie∏ Sztuki Akademii Sztuk
Pi´knych w Krakowie. Zajmowa∏ si´
m.in. duszpasterstwem wÊród kombatantów i harcerzy, organizowa∏ pierwsze
spotkania op∏atkowe dla legionistów,

w których bra∏ udzia∏ ówczesny metropolita krakowski ks. kard. Karol Wojty∏a.
O. Adam uczestniczy∏ w ˝yciu patriotycznym Êrodowisk niepodleg∏oÊciowych.
Otrzyma∏ odznaczenia: Krzy˝ Komandorski z Gwiazdà Orderu Odrodzenia
Polski, Krzy˝ Srebrny Orderu Wojennego Virtuti Militari za udzia∏ w bitwie pod
Monte Cassino, Krzy˝ Walecznych, Z∏oty Krzy˝ Zas∏ugi z Mieczami, Krzy˝
Monte Cassino, Medal Wojska Polskiego, Brytyjskà Gwiazd´ za Wojn´, Gwiazd´ Afryki, Gwiazd´ Italii, Defence Medal, Medal za Wojn´, Medal Pamiàtkowy 50–lecia Bitwy o Narwik. 31 marca
1998 r. Towarzystwo im. Józefa Pi∏sudskiego nada∏o mu godnoÊç Cz∏onka Honorowego. W 2006 r. mianowany zosta∏
na stopieƒ genera∏a brygady.
Zmar∏ 2 kwietnia 2008 r. w Krakowie.
Pchowano Go w Alei Zas∏u˝onych na
Cmentarzu Rakowickim w Krakowie.
Mariusz Kubik
Departament Wojskowy UdSKiOR
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Fot. ze zbiorów rodziny Stanis∏awa Korwin–Szymanowskiego

Kpt. w st. spocz. Stanis∏aw Korwin–Szymanowski,
„Corvinus”, „Kostek” – harcmistrz 1926–2008

Staszek, bo tak zdrobniale witali Go
bliscy, urodzi∏ si´ 16 sierpnia 1926 r.
w P∏ocku. Jego stryjeczny praprzodek
Melchior Korwin–Szymanowski, starosta klonowski, w 1790 r. ofiarowa∏ grunt
ze swojej jurydyki we wsi Powàzki na
nowy cmentarz warszawski. Genera∏owie Orlicz i Rudolf Dreszerowie to bliscy krewni domu Korwinów, w którym
bywa∏o wielu zacnych i znanych z historii wojska oficerów. Stach tu˝ po ukoƒczeniu szko∏y powszechnej (1938) za∏o˝y∏ mundur 1. Korpusu Kadetów im.
Józefa Pi∏sudskiego we Lwowie. Wojna
przerwa∏a marzenia o karierze oficerskiej, ruszy∏ do Warszawy i ju˝ w roku
1942 ukoƒczy∏ gimnazjum im. M. Konarskiego tzw. 1 Miejskà Szko∏´ Zawodowà i rozpoczà∏ nauk´ w Liceum Technicznym prof. Trechciƒskiego.
W 1940 r. wstàpi∏ do 10. Warszawskiej
Dru˝yny Harcerzy im. Stefana Batorego,

która w strukturach Szarych Szeregów
konspirowa∏a przy wspomnianej szkole.
Po z∏o˝eniu przysi´gi wojskowej (1943)
otrzyma∏ przydzia∏ do III. Rejonu IV. Obwodu na Ochocie. Rozpoczà∏ prac´ na
Ok´ciu w Zak∏adach Junkers Werke, ale
w nied∏ugim czasie po dekonspiracji placówki Armii Krajowej znalaz∏ si´ w karnym obozie pracy w Prusach Wschodnich
k. Rastenberga (K´trzyna). Po grupowej
ucieczce zaszy∏ si´ na Zamojszczyênie
w oddziale partyzanckim zgrupowania
mjr. Lubicza, gdzie w ramach „Akcji Burza” podà˝y∏ na pomoc Warszawie jako
˝o∏nierz 42. Pu∏ku Piechoty AK. Ranny
w walkach o Miƒsk Mazowiecki dosta∏ si´
do niewoli sowieckiej wytropiony przez
dywizj´ pancernà Armii Czerwonej gen.
Czujkowa i wywieziony w g∏àb ZSRR. Jedynym wybawieniem sta∏a si´ ucieczka do
formujàcych si´ oddzia∏ów 1. Armii Wojska Polskiego gen. Zygmunta Berlinga.
Wzià∏ udzia∏ w walkach o Wa∏ Pomorski,
zdobywaniu Ko∏obrzegu. Po kapitulacji
skierowano Go do Szko∏y Artylerii
w Che∏mie.
Jesienià 1945 r. powróci∏ do Warszawy,
gdzie odnowi∏ kontakty z dawnymi kolegami dzia∏ajàcych w tzw. II konspiracji
„WolnoÊç i Niezawis∏oÊç”. Uprzedzi∏ ich
o planowanych akcjach represyjnych m.in.
w Obwodzie Siedleckim. Âledzony przez
Wojskowà S∏u˝b´ Informacyjnà – Informacj´ Wojskowà w roku 1946 zosta∏
aresztowany. Po Êledztwie, podczas którego by∏ torturowany, otrzyma∏ kar´ Êmierci. Ostatecznie wyrok zamieniono na siedem lat wi´zienia oraz trzy lata pozbawienia praw honorowych i obywatelskich. Pozna∏ dobrze mury Zamku w Lublinie i cele wi´zienne we Wronkach. Wyszed∏ na

wolnoÊç we wrzeÊniu 1950 r. Po wielu
trudnoÊciach zosta∏ zatrudniony jako kreÊlarz w Centralnym Biurze Konstrukcyjnym nr 5. Z czasem awansowa∏ do Przemys∏owego Instytutu Motoryzacji. Pracujàc dosta∏ si´ na upragniony Wydzia∏ Mechaniczny Budowy Pojazdów Politechniki
Warszawskiej, którà ukoƒczy∏ dyplomem
in˝ynierskim. Ma∏o kto wie, ˝e to w∏aÊnie
Staszek pracowa∏ nad projektem samochodu dla Jana Paw∏a II w czasie pierwszej papieskiej pielgrzymki do Polski
w czerwcu 1979 r.
Najwi´kszà pasjà Staszka by∏o harcerstwo. OpatrznoÊç zwiàza∏a Go, jak w czasie okupacji, z Ochotà. Tam mieszka∏, tam
dzia∏a∏, tam odszed∏ na Wiecznà Wart´.
Po 1957 r. by∏ najwi´kszà osobowoÊcià
harcerskà Ochoty, Ok´cia i Raszyna.
Stanis∏aw Korwin–Szymanowski by∏
cz∏onkiem kilku kombatanckich organizacji i stowarzyszeƒ, z honorowym prawem
noszenia odznaki „Cichociemnych”. Chocia˝ otrzyma∏ niemal wszystkie dost´pne
dla walczàcych ˝o∏nierzy odznaczenia, najwa˝niejsze dla Niego by∏y harcerski prosty
krzy˝ i mundur instruktorski harcmistrza
Zwiàzku Harcerstwa Polskiego. Nic zatem
dziwnego, ˝e w ostatniej drodze na Stare
Powàzki najwi´cej by∏o widaç mundurów
harcerskich. Zapytany m∏ody dru˝ynowy
czy zna∏ Korwina, bez wahania odpowiedzia∏: „A kto nie zna∏ Staszka”. Ta wypowiedê oddaje ca∏à wielkà osobowoÊç Druha, Instruktora, Kolegi, Przyjaciela i Cz∏owieka. Dodam od siebie: Brak nam Ciebie
Staszku – kto Ci´ zastàpi?
Andrzej ¸ada
podkomendny Stanis∏awa Korwina–
–Szymanowskiego, wychowanek
z Ok´cia i wici raszyƒskich
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Na ok∏adce: Irena Sendlerowa. Fot. Mariusz Kubik
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63. rocznica zakoƒczenia
II wojny Êwiatowej
Z∏o˝eniem wieƒców przed Grobem Nieznanego ˚o∏nierza w Warszawie 8 maja br. uczczono
63. rocznic´ zakoƒczenia II wojny Êwiatowej w Europie.

Fot. Maciej Wyrwa

Fot. Maciej Wyrwa

Fot. Maciej Wyrwa

Fot. Maciej Wyrwa

Fot. Maciej Wyrwa

Przed Grobem Nieznanego ˚o∏nierza na pl. Marsza∏ka Józefa Pi∏sudskiego po odegraniu hymnu narodowego odby∏a si´
uroczysta zmiana wart. W uroczystoÊciach wzi´li udzia∏ m.in.
szef Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Anna Fotyga, minister obrony narodowej Bogdan Klich, przedstawiciele
Sejmu i Senatu RP. Urzàd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych reprezentowa∏ minister Janusz Krupski. Szczególne miejsce wÊród zaproszonych goÊci zaj´li ˝o∏nierze–kombatanci walczàcy na wszystkich frontach II wojny Êwiatowej.
Na p∏ycie Grobu Nieznanego ˚o∏nierza delegacje z∏o˝y∏y
wieƒce. UroczystoÊci zakoƒczy∏a defilada Kompanii i Orkiestry Reprezentacyjnej Wojska Polskiego.
MW
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„Ci, co prze˝yli”, film o ˝o∏nierzach AK
W filmie dokumentalnym „Ci, co prze˝yli” wystàpi∏o czterech by∏ych ˝o∏nierzy Armii Krajowej: Józef Rusznica, Wac∏aw Sikorski, Stanis∏aw MaÊlanka i Ryszard Pietras.
To dzisiaj ju˝ wiekowi kombatanci, ale obdarzeni zadziwiajàco dobrà pami´cià. A mo˝e tamte dni tragicznej m∏odoÊci tak wry∏y si´ w ich ÊwiadomoÊç, ˝e dzisiaj mogà odtworzyç rozmowy, zdania, nawet
pojedyncze s∏owa wypowiedziane w dramatycznych okolicznoÊciach powojennej rzeczywistoÊci.
Wszyscy po wojnie zostali aresztowani przez Urzàd Bezpieczeƒstwa jako
wrogowie i zdrajcy nowego systemu,
który zapanowa∏ w Polsce po 1945 r. Ich
losy by∏y ró˝ne: Wac∏aw Sikorski, m∏ody

˝o∏nierz lubi∏ wojsko i nie by∏ ˝adnym
konspiratorem. Nie zajmowa∏ si´ politykà i chcia∏ po prostu s∏u˝yç w armii.
Józef Rusznica przeciwnie – prowadzi∏
w wojsku akcj´ uÊwiadamiajàcà, by∏ ak-

tywnym przeciwnikiem komunistów.
Pietras mieszka∏ w Grójcu i tam narazi∏
si´ lokalnym elitom nowego systemu.
Stanis∏aw MaÊlanka nale˝a∏ do AK i po
wojnie wszed∏ w struktury organizacji
WolnoÊç i Niezawis∏oÊç, której cz∏onkowie byli bezwzgl´dnie t´pieni przez UB.

Wszyscy bohaterowie filmu przeszli
gehenn´ w czasie Êledztwa, byli bici
i torturowani, podobnie jak inni wi´êniowie katowni mieszczàcych si´ przy
ulicach: Koszykowej, Oczki, Rakowieckiej i Kleczkowskiej we Wroc∏awiu.
Ukazani w filmie Êwiadkowie historii
doÊwiadczyli podobnego fina∏u dramatycznych prze˝yç. Wszystkich skazano
na kar´ Êmierci. Pami´tajà nazwiska s´dziów i prokuratorów. Wac∏aw Sikorski
szczególnie dobrze zapami´ta∏ zwyrodnia∏ego Êledczego Jerzego K´dzior´,
który okrutnie pastwi∏ si´ nad bezbronnymi wi´êniami. Kilku z nich zmar∏o po
jego brutalnych przes∏uchaniach. Wytoczono nawet przeciwko niemu Êledztwo, które jednak zatuszowano w latach
pi´çdziesiàtych.
Wac∏aw Pietras pami´ta tak˝e wspania∏e postaci z celi – ludzi solidarnych,
ludzi rozmodlonych, ludzi odwa˝nych.
Uosobieniem jednej z najbardziej
przejmujàcych postaw by∏ zakonnik,
który zaofiarowa∏ m∏odemu wi´êniowi,
˝e zamiast niego pójdzie na Êmierç.
Brat Baltazar – któ˝ go dzisiaj znajdzie?
– gotów by∏ na m´czeƒskà Êmierç dla
ocalenia drugiego cz∏owieka.
W celi Êmierci siedzieli kilka miesi´cy.
Byli Êwiadkami wyprowadzania w celu wykonania wyroku wielu polskich bohaterów.
Ich wstrzàsajàce Êwiadectwa odtwarzajà
ostatnie chwile tych ludzi, przed morderczym strza∏em w ty∏ g∏owy. W ten sposób
odchodzili najlepsi synowie polskiej ziemi.
Ich siepacze do dziÊ bezkarni, t∏umaczà si´
s∏abà pami´cià, zaprzeczajà lub – jak Jerzy
K´dziora – udajà czynnych kombatantów,

„Ci, co prze˝yli”
re˝yseria: Maria D∏u˝ewska, Andrzej Czerski
zdj´cia ¸ukasz Starek
dêwi´k Jacek St´piƒski
muzyka Christophe Voise
monta˝ Ma∏gorzata Rodowicz
producent wykonawczy Kresy Film
producenci: Urzàd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych
oraz Telewizja Polska SA

chocia˝ tego zaszczytnego tytu∏u Urzàd do
Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych pozbawi∏ ich wiele lat temu.
Âwiadkowie filmu cudem ocaleli, choç
czeka∏ ich raczej bezimienny dó∏. Na
Êmierç byli w zasadzie przygotowani, chocia˝ mieli tylko po dwadzieÊcia par´ lat.
Potem przysz∏y d∏ugie lata wi´zienia, choroby, ci´˝ka praca i nagle niespodziewane

uwolnienie. Pozosta∏o na nich jednak
pi´tno skazanych na kar´ Êmierci, tzw. KS
(kaesów). W∏adza mia∏a na nich oko, nie
czuli si´ bezpiecznie. Dopiero „SolidarnoÊç” uwolni∏a ich od pi´tna wrogów systemu, a tych wrogów okaza∏o si´ nagle
bardzo wielu.

W filmie ukazano portrety ludzi ci´˝ko
doÊwiadczonych w PRL, a jednoczeÊnie
wielkich patriotów. Ich polskie rachunki
jednak nie sà rozliczone. Trudno im ˝yç
ze ÊwiadomoÊcià, ˝e sprawiedliwoÊci nie
sta∏o si´ zadoÊç, a ich przeÊladowcy nie
zostali nawet symbolicznie ukarani. Polska, o jakà walczyli i nosili dziesiàtki lat
w sercu, by∏a przecie˝ Polskà prawdy
i sprawiedliwoÊci, Ojczyznà wielkich bohaterów, tak˝e bezimiennych.
JCh

