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Zwyci´ska kampania

Fot. ze zbiorów Wojciecha Nar´bskiego

5. Wileƒska Brygada Piechoty
Rozwój sytuacji na froncie w∏oskim po zwyci´skiej bitwie
o Rzym sprawi∏, ˝e niespe∏na miesiàc po okupionej ci´˝kimi
stratami bitwie o Monte Cassino 2. Korpus Polski skierowano
na odcinek nadadriatycki. Wyznaczono mu bardzo wa˝ne z logistycznego punktu widzenia zadanie jak najszybszego zdobycia i uruchomienia wa˝nego portu Ankona.
W tym okresie walk nasz Korpus dzia∏a∏ zupe∏nie samodzielnie, oddzielony
od innych korpusów 8. Armii Brytyjskiej
niemal bezdro˝nym grzbietem wysokogórskim Apeninu. Dlatego dla wzmocnienia jego si∏ podporzàdkowano naszemu dowództwu nowo utworzony dwudziestoczterotysi´czny W∏oski Korpus

oddzia∏y 5. Kresowej Dywizji Piechoty,
a wzd∏u˝ stoków Apeninu posuwa∏y si´,
zabezpieczajàc lewe skrzyd∏o ugrupowania, s∏abo wyposa˝one w Êrodki transportowe i niedysponujàce bronià pancernà jednostki w∏oskie.

Ostatnia wodna przeszkoda

Fot. ze zbiorów Wojciecha Nar´bskiego

Po stawieniu skutecznego oporu czo∏owej
grupie poÊcigowej 1.
Brygady 3. Dywizji
Strzelców Karpackich
nad rzekà Chienti,
gdzie wstrzymano dzia∏ania celem dokonania
koncentracji jednostek
polskich i w∏oskich,
Niemcy wycofali si´,
obsadzajàc ostatnià
wodnà
przeszkod´
przed Ankonà – dolin´
rzeki Musone i jej dop∏ywu Fiumicello. Pokonanie tej przeszkody
by∏o celem wst´pnej bitwy o ten wa˝ny port,

Bolonia, mozaika w krypcie cmentarnej

4 lipca, wspomagajàc poczàtkowo – wyczerpane czterodniowymi ci´˝kimi walkami
w wid∏ach rzek Fiumicello i Musone – bataliony 6. Lwowskiej Brygady Piechoty. Nazajutrz, przy wsparciu czo∏gów 4. Pu∏ku Pancernego, 15. Batalion zdoby∏ miejscowoÊç
Montoro, a 13. Batalion zajà∏ Santa Margherita i Cura Nuova. 6 lipca baon „Wilków” (15.) przekroczy∏ Musone k. San Paulina, a „˚biki” (14. baon), przy wsparciu
szwadronem 15. Pu∏ku U∏anów Poznaƒskich, zdoby∏ wa˝ny punkt strategiczny Palazzo del Cannone, który Niemcy usi∏owali
kilkakrotnie odbiç. Koƒcowym akordem
wst´pnej bitwy o Ankon´ na tym odcinku
by∏o zdobycie 9 lipca przez baon „Rysiów”
(13.) innego wa˝nego punktu strategicznego
jako wyjÊciowego do natarcia na g∏ównà niemieckà lini´ obrony Ankony – Palazzo Simonetti. W nocy z 7 na 8 lipca zosta∏ ci´˝ko
ranny w wypadku samochodowym, wizytujàc lini´ frontu, dowódca 5. Kresowej
Dywizji Piechoty gen. Nikodem Sulik, którego przez nast´pne 40 dni zast´powa∏ p∏k
dypl. Klemens Rudnicki.

Artyleria ostrzeliwujàca Paterniano

nazwanej – od
miejsca jej rozpocz´cia na odcinku
nadmorskim – bitwà loretaƒskà.
W dzia∏aniach tych
wa˝nà rol´ odegra∏a, operujàca
w Êrodkowej cz´Êci
odcinka 2. Korpusu Polskiego, 5.
Wileƒska Brygada
Piechoty. Wesz∏a
ona do akcji w drugiej fazie tej bitwy,

Fot. ze zbiorów Wojciecha Nar´bskiego

Wyzwolenia i grup´ apeniƒskich partyzantów „Brigata Maiella” oraz kilka
jednostek brytyjskich: 7. Pu∏k Huzarów
(pancerny) i dwa pu∏ki artylerii. Geomorfologia wybrze˝a Adriatyku, poprzecinanego licznymi rzekami sp∏ywajàcymi z Apeninu, sprzyja∏a obroƒcom,
a ogromnie utrudnia∏a dzia∏ania zaczepne, zw∏aszcza ˝e Niemcy, wycofujàc si´,
niszczyli systematycznie drogi, mosty
i linie kolejowe oraz minowali brody, zastawiali liczne pu∏apki. Podczas kampanii adriatyckiej 3. Dywizja Strzelców
Karpackich dzia∏a∏a na ogó∏ na odcinku
nadbrze˝nym, majàc na lewo od siebie

Monte Della Crescia zdobyte
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G∏ówna bitwa

Wojciech Nar´bski

W g∏ównej bitwie o Ankon´ (17–19 lipca)
5. Wileƒskiej Brygadzie Piechoty przypad∏o
niezwykle trudne zadanie prze∏amania, przy
wsparciu 4. Pu∏ku Pancernego i 3. Batalionu
Strzelców Karpackich, g∏ównej niemieckiej
linii obrony na grzbiecie Monte della Crescia (360 m) – San Stefano. Natarcie rozpoczà∏ o godz. 6.30 z Palazzo Simonetti 13. Batalion, który po dwóch godzinach ci´˝kich
walk zdoby∏ San Paterniano. Wtedy do akcji
wesz∏y Bataliony 15. i 3., które, przy wsparciu czo∏gów i wprowadzonego nieco póêniej
14. Batalionu, ok. godz. 13. opanowa∏y ca∏y
grzbiet Monte della Crescia – San Stefano,
a po konsolidacji zaj´∏y w nocy ostatni
przedmiot natarcia – miejscowoÊç Offagna.
Wizytujàc teren tych walk autor najlepszej
monografii bitwy o Ankon´, dr Giuseppe
Campana, zauwa˝y∏ w San Paterniano
skromny, ale wymowny pomniczek w kszta∏cie krzy˝a z tabliczkà, na której widnieje napis: „Tu polegli za wolnoÊç Polski i ukochane Wilno z 5. Bat. CKM: ppor. Chakiel
Zbyszko, strz. Skrob Józef i strz. Sucharski
Karol, 17 lipca 1944”.
Podczas wst´pnej bitwy o Ankon´, walczàce równoczeÊnie na lewym skrzydle
g∏ównego dzia∏ania prze∏amujàcego niemieckà lini´ obrony, pu∏ki 2. Brygady Pancernej, wsparte zmotoryzowanà piechotà 6.
Brygady Lwowskiej, 15. Pu∏kiem U∏anów
i kompanià komandosów, zdoby∏y wszystkie wyznaczone punkty oporu: Monte Torto, Monte Bogo, Croce di San Vincenzo
i Polverigi, a nast´pnie Agugliano. W wyniku tych sukcesów bitwa wesz∏a w faz´ poÊcigowà, której celem by∏o okrà˝enie Ankony i odci´cie walczàcych w tym rejonie
oddzia∏ów nieprzyjaciela. Zmusi∏o to g∏ówne si∏y niemieckie do wycofania si´ z tego
wa˝nego portu, do którego 18 lipca o godz.
14.30 wkroczy∏y przez Bram´ Êw. Stefana
i od strony stacji kolejowej szwadrony dzia∏ajàcego na odcinku nadmorskim Pu∏ku
U∏anów Karpackich. Zgodnie z opinià historyków, zdobycie Ankony by∏o najwi´kszym samodzielnym sukcesem operacyjnym 2. Korpusu Polskiego w ca∏ej kampanii w∏oskiej. Nie bez znaczenia jest równie˝
to, ˝e podczas dzia∏aƒ nad Adriatykiem realizowa∏o si´, majàce pi´kne tradycje historyczne, polsko–w∏oskie braterstwo broni.
Na podstawie: Wojciech Nar´bski, Dzia∏ania 5. Wileƒskiej Brygady Piechoty podczas
kampanii wloskiej 1944-45, Bydgoszcz 2005

Jednostki w∏oskie
Wspó∏dzia∏anie jednostek odrodzonego Wojska W∏oskiego
z 2. Korpusem Polskim zapoczàtkowano podczas walk pozycyjnych nad rzekà Sangro w po∏owie marca 1944 r., gdy 1. Zgrupowanie Zmotoryzowane podporzàdkowano operacyjnie naszej 5. Kresowej Dywizji Piechoty.
ne by∏y na ogó∏ do posuwania si´ pieszo. Ponadto brakowa∏o pojazdów
opancerzonych, liczba dzia∏ by∏a niewystarczajàca. Mimo tych braków, po
wejÊciu do akcji na poczàtku czerwca
na odcinku nadadriatyckim, CIL odniós∏ wiele sukcesów, zajmujàc
10 czerwca Chieti, a trzy dni póêniej
– wspó∏dzia∏ajàc z liczàcà kilkuset
abruzyjskich górali walecznà grupà
partyzanckà Maiella – stolic´ prowincji L’Aquila.

Samodzielne dzia∏ania
i polsko–w∏oska wspó∏praca bojowa
W tym okresie odcinek frontu nad
Adriatykiem powierzony zosta∏ 2. Korpusowi Polskiemu, którego dowództwu podporzàdkowano obie wspomniane jednostki w∏oskie, dzia∏ajàce
na jego lewym skrzydle, czyli na stokach Apeninu. Ten wysokogórski ∏aƒcuch oddziela∏ nasze jednostki od pozosta∏ych oddzia∏ów 8. Armii Brytyjskiej.

Fot. ze zbiorów Bogus∏awa Polaka

Podczas tych walk Zgrupowanie to
wyró˝ni∏o si´ zdobyciem, przy wsparciu naszej artylerii, wa˝nego punktu
strategicznego – Monte Marrone
(1770 m), zyskujàc skierowane na r´ce
jego dowódcy gen. Umberto Utili gratulacje wizytujàcego nasze oddzia∏y
naczelnego wodza gen. Kazimierza
Sosnkowskiego i gen. W∏adys∏awa Andersa. Wyrazili oni radoÊç z powodu
odrodzenia si´ tradycyjnego polsko–
–w∏oskiego braterstwa broni. W maju
jednostk´ t´, dzi´ki wzmocnieniu
m.in. przez przyby∏à z Sardynii Dywizj´ Spadochronowà „Nembo”, przekszta∏cono w niemal dwudziestopi´ciotysi´czny W∏oski Korpus Wyzwolenia (Corpo Italiano di Liberazione,
CIL), pozostajàcy pod dowództwem
gen. Utili. Umundurowanie i uzbrojenie tej jednostki by∏o tradycyjne w∏oskie, a jej wyposa˝enie w pojazdy mechaniczne bardzo s∏abe. Wskutek tego
jej oddzia∏y – w przypadku braku
wsparcia ze strony aliantów – zmuszo-

Port w Ankonie
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Ludzie wolni sà braçmi

o ogromnie wa˝ny logistycznie dla ca∏ej
8. Armii port Ankona by∏o wyparcie
nieprzyjaciela z tej linii oporu.
Po nieudanych próbach zdobycia przyczó∏ka za Musone, u ujÊcia tej rzeki, prawoskrzyd∏owy oddzia∏ rozpoznawczy 2.
Korpusu – Pu∏k U∏anów Karpackich –
zdo∏a∏ 2 lipca przekroczyç jà w rejonie Lo-

Fot. ze zbiorów Instytutu im. gen. Stefana „Grota” Roweckiego, z kolekcji pp∏k. Feliksa Motyki

Dlatego ca∏a kampania adriatycka by∏a
okresem samodzielnej dzia∏alnoÊci 2.
Korpusu Polskiego, w której gen. W∏adys∏aw Anders móg∏ w pe∏ni wykazaç swoje
zdolnoÊci jako dowódca wielkiej jednostki. Dowodem tego sà bitwy o Ankon´
i nad rzekà Metauro, przeprowadzone
z zastosowaniem manewrów okrà˝ajàcych,
przy skutecznej wspó∏pracy jednostek pancernych i oddzia∏ów piechoty. RównoczeÊnie podczas tej niemal trzymiesi´cznej kampanii realizowano w pe∏ni wspó∏prac´ jednostek polskich
i w∏oskich w myÊl hase∏
Legionów Dàbrowskiego: „Gli uomini liberi sono fratelli” (Ludzie wolni sà braçmi) i „Za naszà
i waszà wolnoÊç”. Najlepszym tego przyk∏adem by∏a bitwa o Ankon´, której zaj´cie – jako
jedynego du˝ego portu
nad Êrodkowym Adriatykiem – by∏o g∏ównym celem ugrupowania dowodzonego przez gen. Andersa.
Poczàtkowo
obie
dzia∏ajàce nad Adriatykiem dywizje niemieckie (278. Dywizja Piechoty gen. Harry Hoppe
i 71. DP gen. Wilhelma
Raapke) wycofywa∏y si´
planowo, niszczàc systematycznie drogi, mosty
i linie kolejowe oraz zostawiajàc liczne miny
i pu∏apki. Pierwszy opór stawili Niemcy
nad rzekà Chienti, zadajàc czo∏owemu
3. Batalionowi Strzelców Karpackich
powa˝ne straty.
Nast´pnie obsadzili wczeÊniej przygotowane pozycje obronne: poczàtkowo
wzd∏u˝ rzeki Potenza, skàd szybko zostali wyparci, a nast´pnie na wzgórzach
na pó∏nocnym brzegu rzeki Musone
i jej dop∏ywu Fiumicello (tzw. linia Albert I). Pierwszym zadaniem polskich
i w∏oskich jednostek podczas bitwy
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reto, torujàc drog´ czo∏gom 6. Pu∏ku Pancernego i Batalionom 2. Brygady Strzelców Karpackich. Dzia∏ajàc wzd∏u˝ grzbietu Castelfidardo – Osimo – Monte San
Pietro i wzmocnione atakujàcymi z rejonu
na po∏udnie od Castelfidardo batalionami
1. Brygady Strzelców Karpackich, wspartymi czo∏gami 1. Pu∏ku U∏anów Krechowieckich, zaj´∏y one kolejno: to miasto (3
lipca), Osimo (5 lipca) i Monte San Pietro
(6 lipca). RównoczeÊnie atakujàce po pó∏nocnej stronie grzbietu bataliony

2. Brygady Strzelców Karpackich i szwadrony przydzielonego do naszego Korpusu brytyjskiego 7. Pu∏ku Huzarów (który
zmieni∏ nasz 6. Pu∏k Pancerny) zajmowa∏y
kolejno: miejscowoÊç Badia (4 lipca)
i Monte Ragano (5 lipca). Natomiast
3. szwadron Pu∏ku U∏anów Karpackich
zdoby∏ Monte San Pelegrino (3 lipca)
i San Rocchetto nad dop∏ywem Musone – potokiem Aspio, a 2. szwadron dotar∏ do brzegu
Adriatyku w rejonie miejscowoÊci Numana. Dla
niezb´dnej ochrony karpackich u∏anów pancernych przydzielono poczàtkowo
kompani´
z 2. Brygady Strzelców
Karpackich, a nast´pnie
tzw. 111. Kompani´
Ochrony Mostów. W rzeczywistoÊci by∏a to doskonale wyszkolona 2. Kompania Komandosów, dowodzona przez polskich
oficerów i podoficerów,
a z∏o˝ona z m∏odych w∏oskich ochotników. Jej zas∏ugà by∏o zdobycie 10
lipca wa˝nego punktu
strategicznego k. Numany – Monte Freddo.
Kompania ta, dowodzona przez por. Feliksa
K´p´, odznaczy∏a si´
póêniej podczas walk
nad rzekà Metauro
i w Pesaro na linii Gotów. W czasie tych walk
zgin´∏o czterech Polaków i 10. W∏ochów. Dowodem walecznoÊci ˝o∏nierzy Kompanii jest
odznaczenie jej dowódcy Krzy˝em Virtuti Militari i 29. komandosów Krzy˝em
Walecznych.

W wid∏ach rzek Musone
i Fiumicello
Na zachodnim odcinku frontu 2. Korpusu oddzia∏ rozpoznawczy dzia∏ajàcej
tam 5. Kresowej Dywizji Piechoty, 15.
Pu∏k U∏anów Poznaƒskich przekroczy∏
potok Fiumicello i 1 lipca zdoby∏ San
Biagio. W Êlad za nim ruszy∏ szwadron
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Fot. ze zbiorów Bogus∏awa Polaka

4. Pu∏ku Pancernego „Skorpion” i ko- umieÊci∏ bia∏o–czerwony sztandar na rulejno bataliony 6. Lwowskiej Brygady inach klasztoru Monte Cassino, zosta∏
Piechoty. Wywiàza∏y si´ bardzo ci´˝kie 7 lipca ci´˝ko ranny w rejonie San Ignakilkudniowe walki 17. Batalionu w rejo- zio di Filottrano, w wyniku czego musianie Villa Maria, Cura Nuova, San Mar- no mu amputowaç lewà nog´. Po latach,
gherita i Montoro, 18. Batalionu o Cen- 19 maja 1989 r. odwiedzi∏ to miejsce,
tofinestre, a 16. Batalionu o Tornasano a 14 marca 1990 r. otrzyma∏ honorowe
i Villanova. W zwiàzku z tym 4 lipca ru- obywatelstwo Filottrano.
szy∏y do natarcia z rejonu ujÊcia potoku
Fiumicello do rzeki Musone bataliony W∏oska flaga nad Filottrano
Ostateczna bitwa o Filottrano by∏a
5. Wileƒskiej Brygady Piechoty, wsparte pozosta∏ymi szwadronami 4. Pu∏ku bardzo zaci´ta i trwa∏a niemal dwa dni
Pancernego. 5 lipca wspólny wysi∏ek – 8 i 9 lipca. Jeden z pu∏ków w∏oskiej
13. i 17. Batalionów doprowadzi∏ do zdobycia
Montoro, a 15. Batalion dotar∏ 6 lipca do
rzeki Musone i kierujàc
si´ na zachód obsadzi∏
7 lipca Monte Polesco.
Najwi´kszym jednak
sukcesem Kresowiaków by∏o zaj´cie 6 lipca
przez 14. Batalion, przy
wsparciu 15. Pu∏ku
U∏anów Poznaƒskich,
wa˝nego punktu strategicznego Palazzo del
Cannone na pó∏noc od
doliny Musone, który
pozosta∏ w naszych r´kach mimo zaciek∏ych Wjazd polskich czo∏gów do Ankony
kontrataków nieprzyjaciela. Kolejnym Dywizji „Nembo” próbowa∏ obejÊç
sukcesem by∏o zdobycie 8 lipca przez to miasto od po∏udniowego zachodu
13. Batalion wysuni´tego jeszcze bar- w rejonie Le Grazie, ale g∏ówne natardziej na pó∏noc wzgórza z Palazzo Si- cie pozosta∏ych pu∏ków, wspartych
szwadronem naszych czo∏gów 4. Pu∏ku
monetti.
Pancernego i ogniem artylerii, wzmocBitwa o Filottrano
nionej dwoma pu∏kami polskimi, wysz∏o
W wyniku tych dzia∏aƒ na po∏udnie od od wschodu z rejonu Villanova–Tornarzeki Musone w niemieckich r´kach po- sano. Po zaci´tych walkach ulicznych
zosta∏o tylko po∏o˝one na wzgórzu mia- o ka˝dy dom, jednej z kompanii w∏osto Filottrano, stanowiàce wa˝ny punkt skich uda∏o si´ wedrzeç do miasta i zaoporu nieprzyjaciela. Znajdowa∏o si´ barykadowaç w budynku szpitala, ale
ono na odcinku W∏oskiego Korpusu Wy- w wyniku kontrataku nieprzyjaciela zozwolenia. Jego dowódcy, gen. Umberto sta∏a ona odci´ta. Uszkodzone zosta∏y
Utili, rozkaza∏ gen. Anders zdobycie tego trzy z pi´ciu naszych czo∏gów. Zaci´ta
zachodniego bastionu niemieckiej linii walka trwa∏a do póênej nocy. Nad raoporu. Dotychczasowe próby wyparcia nem 9 lipca okaza∏o si´, ˝e Niemcy zoNiemców z Filottrano przez atakujàce stali zmuszeni do wycofania si´ z miaw dniach 3–4 i 6–7 lipca z po∏udnia pu∏ki sta. Na najwy˝szej wie˝y miasta za∏opoDywizji „Nembo” (dowódca gen. Gior- ta∏a flaga w∏oska „Il Tricolore”. Ta najgio Morigi), wsparte przez przydzielony ci´˝sza bitwa W∏oskiego Korpusu Wydo CIL 12. Pu∏k U∏anów Podolskich, nie zwolenia podczas kampanii adriatyckiej
powiod∏y si´. Podczas tych walk por. Ka- kosztowa∏a Dywizj´ „Nembo” 56. zabizimierz Gurbiel, dowódca patrolu, który tych oraz 82. rannych i zaginionych.
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Wspó∏dzia∏anie podczas
g∏ównej bitwy o Ankon´
Po wycofaniu si´ Niemców z Filottrano, jednostki CIL zaj´∏y pozycje
nad rzekà Musone, a 13 lipca jeden
z jego batalionów zajà∏ Cingoli i Strada. Przez ca∏y ten okres na lewym
skrzydle W∏oskiego Korpusu Wyzwolenia dzia∏a∏a skutecznie Grupa Maiella, zajmujàc kolejno miejscowosci:
Amandola i Sarnano (póêniejsze siedziby Gimnazjum i Liceum 3. Dywizji
S t r z e l c ó w
Karpackich), San Ginesio i San Severino
Marche.
W g∏ównej bitwie
o Ankon´ zadaniem
oddzia∏ów CIL by∏o
os∏anianie od zachodu
manewru okrà˝ajàcego,
wykonywanego
przez pu∏ki 2. Brygady
Pancernej, wzmocnionej brytyjskim 7. Pu∏kiem Huzarów, 15. Pu∏kiem U∏anów Poznaƒskich, komandosami
i batalionami 6. Lwowskiej Brygady Piechoty.
RównoczeÊnie 5. Wileƒska Brygada Piechoty, wsparta 3. Batalionem Strzelców Karpackich i szwadronami 4. Pu∏ku Pancernego, prze∏ama∏a g∏ównà niemieckà lini´ obrony na
grzbiecie Monte della Crescia – Monte
dell’Aqua – Santo Stefano.

Zdobywanie Rustico i Iesi
Ze wzgl´du na niedostateczne wyposa˝enie oddzia∏ów w∏oskich w odpowiedni sprz´t mechaniczny, ich post´py
by∏y nieco opóênione wobec szybkiego
posuwania si´ naszych jednostek pancernych i zmotoryzowanych. Niemniej
jednak w nocy z 17 na 18 lipca zaj´∏y one
nakazany cel operacji Rustico, nast´pnie wypar∏y Niemców z rejonu Santa
Maria Nuova, a 19 lipca dotar∏y do rzeki Esino, zajmujàc 20 lipca, bez walki,
Iesi. RównoczeÊnie Grupa Maiella
oczyÊci∏a z niedobitków nieprzyjaciela
górskie rejony na po∏udniowym brzegu
Esino, zajmujàc miejscowoÊci Cupramontana i Domo.
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Fot. ze zbiorów Bogus∏awa Polaka

Waldemar Handke

2. Brygada Pancerna
Po zakoƒczeniu kampanii adriatyckiej W∏oski Korpus Wyzwolenia rozwiàzano, w zwiàzku z reorganizacjà
wojsk w∏oskich walczàcych u boku
aliantów. Na prze∏omie lat 1944–
–1945 utworzono kilka w∏oskich dywizji dwupu∏kowych, nazwanych „Gruppi di Combattimanto” (Grupy Bojowe). Jednà z nich – „Legnano” – dowodzi∏ gen. Umberto Utili, a Dywizjà
„Folgore” – b. dowódca Dywizji
„Nembo” gen. Giorgio Morigi. Trzecia z tych dywizji – „Friuli”, dowodzona przez gen. Arturo Scattini, wspó∏dzia∏a∏a z naszà Grupà „RUD” podczas bitwy o Boloni´.
Po bitwie o Pesaro rozwiàzano 111.
Kompani´ Ochrony Mostów, a jej w∏oskich ˝o∏nierzy wcielono do Grupy Maiella, która sta∏a si´ jednostkà o sile bojowej pu∏ku piechoty. By∏a ona nadal
podporzàdkowana naszemu Korpusowi
i bra∏a udzia∏ w drugiej fazie walk
w Apeninie Emiliaƒskim i bitwie o Boloni´, odnoszàc wiele znaczàcych sukcesów i zyskujàc uznanie polskich dowódców.

Wojciech Nar´bski, b. ˝o∏nierz 22. Kompanii Zaopatrywania Artylerii 2. Korpusu
Polskiego, jest prezesem Oddzia∏u Krakowskiego Krajo wego Zwiàzku b. ˚o∏nierzy
Polskich Si∏ Zbrojnych na Zachodzie. Geochemik petrolog,
em. profesor Muzeum Ziemi
PAN, cz∏onek Wydzia∏u Przyrodniczego Polskiej Akademii
U m i e j ´ t n o Ê c i i Mi´dzynaro dowej Komisji Historii Nauk
Geologicznych INHIGEO,
autor ok. 200. publikacji,
w tym ok. 50. dotyczàcych
dziejów 2. Korpusu Polskiego,
wydanych w kraju i za granicà.
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Walki o miasto

Bitwa o Ankon´ by∏a jedynà tak du˝ej rangi ca∏kowicie samodzielnà polskà operacjà, zaplanowanà i przeprowadzonà przez
dowódc´ 2. Korpusu Polskiego gen. W∏adys∏awa Andersa
na froncie w∏oskim.

Przemarsz 4. Pu∏ku Pancernego i 7. Pu∏ku Huzarów

Na prze∏omie czerwca i lipca 1944 r.
w sztabie 2. Korpusu Polskiego trwa∏a
praca nad zmontowaniem decydujàcego uderzenia na Ankon´ – wa˝ny port
na Adriatyku, znaczàcy w zaopatrzeniu
wojsk alianckich. Ze zdobytych niemieckich dokumentów sztab Korpusu
wiedzia∏, ˝e Niemcy na podejÊciu do
Ankony stworzyli wiele linii opóêniajàcych i oÊrodków oporu (od linii rzeki
Chienti – kryptonim „Frieda” do linii
Iesi – Agugliano – krypt. „Edith”). Rozpocz´∏y si´ prace nad planem tej najwi´kszej samodzielnej polskiej operacji
na froncie w∏oskim.
W zwiàzku z uzyskanymi informacjami
gen. W∏adys∏aw Anders planowa∏ poprowadziç bitw´ o Ankon´, pozorujàc dzia∏ania zaczepne na prawym skrzydle, na
wprost miasta. Natomiast na lewym skrzydle grupa uderzeniowa mia∏a prze∏amaç
linie niemieckie i „przeç ku morzu na zachód od Ancony, gro˝àc odci´ciem si∏ nieprzyjaciela w rejonie Ancony”. W pierw-

szym etapie uderzenie na grzbiet Monte
della Crescia wykonaç mia∏y 4. Pu∏k Pancerny „Skorpionów” z 5. Wileƒskà Brygadà Piechoty, silnie wspierane przez artyleri´. Natomiast manewr obejÊcia i uderzenia w kierunku morza nale˝a∏ do 2. Brygady Pancernej, wzmocnionej brytyjskim
7. Pu∏kiem Huzarów i 15. Pu∏kiem U∏anów Poznaƒskich z 6. Lwowskà Brygadà
Piechoty. Wspomniane ju˝ wiàzanie i pozorowanie na prawym skrzydle wykonaç
mia∏a jedna brygada 3. Dywizji Karpackiej. Na lewo od polskiego uderzenia,
os∏aniajàc od tej strony natarcie pancerne,
posuwaç si´ mia∏y oddzia∏y korpusu w∏oskiego (Corpo Italiano Liberazione, CIL)
gen. Umberto Utili.

Pancerna pi´Êç
Plan gen. Andersa przewidywa∏ u˝ycie na lewym skrzydle atakujàcego korpusu polskiego – „pancernej pi´Êci”.
2. Brygada Pancerna mia∏a po raz
pierwszy wystàpiç jako wielka jednostka
broni pancernej prowadzona przez swego dowódc´ gen. Bronis∏awa Rakowskiego. Utrudnieniem w tej konkretnej
sytuacji by∏o to, ˝e oba pozostajàce
w dyspozycji gen. Rakowskiego pu∏ki:
6. „Dzieci Lwowskich” i 7. Huzarów
mia∏y rozwinàç si´ do walki niejako
z marszu i bez przygotowania.

Etapy natarcia
Uderzenie 2. Brygady Pancernej mia∏o
prze∏amaç lini´ nieprzyjacielskich stanowisk i zagroziç Niemcom w Ankonie od
pó∏nocy. Akcja ta mia∏a zapewniç szybkie
powodzenie natarciu piechoty od wschodu
i po∏udnia. 2 lipca o godz. 16.20 wydano
rozkaz rozpocz´cia dzia∏aƒ przez oddzia∏y
pancerne, na czele z 6. Pu∏kiem Pancernym
„Dzieci Lwowskich”, w ugrupowaniu „dwa
w przód”. Wsparcia czo∏owemu oddzia∏owi
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pancernemu udziela∏a piechota 6. Baonu
mjr. Kazimierza Ró˝yckiego. Przeszkody
terenowe – rowy, kana∏y oraz zakrzaczenie
uniemo˝liwia∏y jednak szybki ruch czo∏gów.
Dodatkowo to pierwsze natarcie zatrzyma∏y o godz. 22.10 zapadajàce ciemnoÊci.

Zdobycie Fornaci
i Castelfidardo

14 lipca nastàpi∏o przegrupowanie czo∏gów 2. Brygady Pancernej przez Recanati,
Monte Fano i San Biagio do nowego rejonu wyjÊciowego w okolicach Montoro, na
wschód od Filottrano. Dla zamaskowania
ruchu czo∏gów wywo∏ano w nocy ogieƒ artyleryjski, który zag∏usza∏ ryk silników.
Pancerne za∏ogi czarne berety zamieni∏y

W przygotowywanej operacji przewidywano znaczàcy udzia∏ 2. Brygady
Pancernej, która mia∏a w pierwszym
rzucie: 6. Pu∏k „Dzieci Lwowskich”
i 7. Pu∏k Huzarów. Dodatkowo wzmocniono go 16. Baonem Piechoty mjr. Andrzeja Staƒczyka (z 5. Kresowà Dywizjà
Piechoty), kompanià komandosów i dywizjonem dzia∏ samobie˝nych z 7. Pu∏ku Artylerii Przeciwpancernej. Zadaniem 2. Brygady gen. Rakowskiego
by∏o uderzenie na Polverigi, a dalej na Agugliano, by rozbiç odwody nieprzyjaciela i jego
stanowiska artylerii. Teren dzia∏ania by∏ bardzo
trudny, a dodatkowo
przeszkadza∏y pola minowe
przygotowane
przez nieprzyjaciela.

Fot. ze zbiorów Bogus∏awa Polaka

Fot. ze zbiorów Bogus∏awa Polaka

Nast´pnego dnia o godz.
9.15 ruszy∏o ponowne natarcie ca∏ej 2. Brygady Pancernej, kierowane osobiÊcie
przez gen. Andersa. Atak
ten, podobnie jak poprzedniego dnia, utrudnia∏y ogieƒ
nieprzyjaciela i przeszkody
terenowe. Pod wieczór czo∏gi „Dzieci Lwowskich” i piechota mjr. Ró˝yckiego – dowodzone przez zast´pc´ dowódcy 2. Brygady Pancernej
pp∏k. W∏adys∏awa Bobiƒskiego – osiàgn´∏y Fornaci. Gen. W∏adys∏aw Anders z genera∏ami Bronis∏awem Duchem i Bronis∏awem
Morderczy ogieƒ
Tu pancerniacy zgarn´li Rakowskim omawiajà plan bitwy
17 lipca ruszy∏o uderzenie od nawa∏y
do niewoli sztab 1. Baonu 993. Pu∏ku.
na zielone (jak piechota), a na miejscu
4 lipca uderzenie poprowadzi∏ brytyjski czo∏gi zamaskowano siatkami i snopami artyleryjskiej na stanowiska nieprzyjaciel7. Pu∏k Huzarów, za nim sz∏y pancerne zbo˝a. Zarzàdzono ca∏kowità cisz´ w ete- skie 3. Baonu 755. Pu∏ku Grenadierów
„Dzieci Lwowskie”, a na po∏udnie od nich rze, a ˝o∏nierzom zabroniono kontaktów z 278. Dywizji Piechoty, sk∏adajàce si´
wspiera∏y uderzenie czo∏gi 1. Pu∏ku U∏a- z ludnoÊcià. W tym czasie odbywa∏y si´ z oddzia∏ów turkmeƒskich, i 992. Pu∏ku
nów Krechowieckich, co razem pozwoli∏o demonstracyjne ruchy kolumn czo∏gów Grenadierów. Ruszy∏ atak czo∏gów, pozajàç Castelfidardo. Nast´pnego dnia ra- nad samym Adriatykiem. By∏y to czo∏gi przez przepraw´ na rzece Musone. To
no po moÊcie no˝ycowym 2. szwadron z brygadowego szwadronu zapasowego. przejÊcie tak wspomina kierowca „Lucy„Dzieci Lwowskich”, w kontakcie bojo- Dodatkowo w rejonie Porto Recanati, pera” (czo∏gu rozpoznawczego z 6. Pu∏ku
„Dzieci Lwowskich) st.
wym z nieprzyjacielem, popanc. W∏adys∏aw Stefasuwa∏ si´ niszczàc stanowinik: „w nocy saperzy
ska niemieckich moêdzierzy
ustalili przejÊcia oznaczai okopanej piechoty. W ten
jàc bia∏à taÊmà (jak zasposób natarcie pancerne
wsze) szerokoÊç drogi.
dotar∏o do rejonu miejsco(…) nale˝a∏o zjechaç do
woÊci Ragano. Niemcy przyrzeki, a po przejechaniu,
gotowali stanowiska linii
wjechaç na pe∏nym gazie
opóêniajàcych, co wiàza∏o
na przeciwny brzeg”. Nasi´ z tym, ˝e ich artyleria bytychmiast po przekrocze∏a dobrze wstrzelana w teniu rzeki oddzia∏y rozwiren. To spowodowa∏o straty
n´∏y szyk „dwa w przód”,
wÊród nacierajàcych oddziaPanorama Ankony
otwierajàc morderczy
∏ów pancernych. Nieprzyjaciel rozbi∏ jeden czo∏g 1. szwadronu 6. Pu∏- w miejsce czo∏gów, które odesz∏y, rozsta- ogieƒ. W trakcie walk zdobyto: trzy dziaku Pancernego, dwóch pancernych zgin´- wiono kilkadziesiàt gumowych i drewnia- ∏a przeciwpancerne 75 mm, dwa ciàgniki
∏o, a 10. zosta∏o rannych. Kolejne rozpo- nych (wykonanych przez korpuÊnych sa- gàsienicowe, zniszczono jedno dzia∏o
znanie, przeprowadzone przez oddzia∏ perów) atrap czo∏gów majàcych pozoro- plot. 88 mm i trzy dzia∏a samobie˝ne 75
wydzielony rozpoznawczych „Stuartów”, waç odwodowà jednostk´ pancernà. mm, a tak˝e jedno dzia∏o samobie˝ne 105
ujawni∏o zgromadzone tam niemieckie Wszystko to organizowa∏a 11. Sekcja Ma- mm. Ten huraganowy ogieƒ i szybki ruch
stanowiska i Êrodki ogniowe. To pozwoli∏o skowania, a teren by∏ os∏aniany przez ˝an- czo∏gów spowodowa∏y, ˝e piechota pozosta∏a w tyle i trzeba by∏o wstrzymaç natarna przygotowanie kolejnego natarcia.
darmeri´ Korpusu.
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cie. Przed∏u˝enie natarcia przez U∏anów
Poznaƒskich pozwoli∏o na osiàgni´cie zasadniczego sukcesu – prze∏amano niemieckà lini´ obrony na Monte della Crescia – zosta∏ wbity pancerny klin na g∏´bokoÊç 8 km.

nej przez gen. Andersa. Jak pisze Witold Biegaƒski: „decydujàce o zdobyciu
miasta i portu walki rozegra∏y si´ na
kierunku Monte Fano – Chiaravalle,
gdzie naciera∏a 2. Brygada Pancerna i 5.

Nad Esino

Fot. ze zbiorów Bogus∏awa Polaka

Fot. ze zbiorów Bogus∏awa Polaka

Nast´pnego dnia oddzia∏y pancerne, wspierane przez 15. Pu∏k U∏anów Poznaƒskich i 1.
Pu∏k U∏anów Krechowieckich, a tak˝e piechot´ z 16. Baonu, Êciga∏y nieprzyjaciela w kierunku na Camerata Picena, Grancetta, z zadaniem zaj´cia Chiaravalle. W ten sposób czo∏gi
Brygady dotar∏y do rzeki Pu∏k U∏anów Karpackich wkraczajàcy do Ankony
Esino, przez którà prowadzi∏y ogieƒ. Nie- Kresowowa”. Jako pierwsze do miasta
przyjaciel w walce straci∏ 37. zabitych wkroczy∏y samochody pancerne Pu∏ku
U∏anów Karpackich.
i ok. 120. wzi´tych do niewoli.
Przebieg
operacji
ankoƒskiej,
Brzegi rzeki, a tak˝e dno, by∏y tak silnie
zaminowane, ˝e saperzy przez ca∏à noc roz- a zw∏aszcza wykorzystanie – mimo nieminowywali bród. Rankiem czo∏gi 2. Brygady
Pancernej mog∏y rozpoczàç dzia∏ania od przekroczenia brodu. Po kilkugodzinnej walce, oko∏o po∏udnia, czo∏gi wkroczy∏y do Chiaravalle.
Wtedy naprzeciw polskich stanowisk byli m.in.
spadochroniarze
z niemieckiej 1. Dywizji
Spadochronowej.
Ta
chluba
Wehrmachtu
mia∏a byç skutecznym
Êrodkiem do zatrzymania polskiego uderzenia. Zniszczony czo∏g 1. Pu∏ku U∏anów Krechowieckich pod Osimo
Jak zapisano w dzienniku dzia∏aƒ, w trakcie sprzyjajàcych warunków – wojsk szybataku na stanowiska niemieckie: „rozgnie- kich, jakimi by∏y oddzia∏y 2. Brygady
ciono gàsienicami 6 stanowisk «∏owców Pancernej, 7. Pu∏ku Huzarów, a tak˝e
pu∏ki rozpoznawcze (15. Pu∏k U∏anów
czo∏gów» z Offenrohrami”.
Poznaƒskich i Pu∏k U∏anów KarpacZdobycie miasta i portu
kich) daje Êwiadectwo umiej´tnoÊci
Bitwa ankoƒska zakoƒczy∏a si´ zdo- operacyjnych dowódcy 2. Korpusu Polbyciem miasta z wa˝nym dla aliantów skiego. To w∏aÊnie w operacji pod Loreportem. Zaj´cie portu zdecydowanie to i Ankonà 2. Brygada Pancerna,
usprawni∏o zaopatrzenie oddzia∏ów wzmocniona pu∏kami u∏aƒskimi (rozalianckich. Niema∏a w tym zas∏uga od- poznawczymi) i batalionami piechoty,
dzia∏ów pancernych, które odegra∏y zosta∏a po raz pierwszy wykorzystana
znaczàcà rol´ w koncepcji wypracowa- do typowych zadaƒ wojsk pancernych
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– natarcia w g∏àb i wychodzenia na ty∏y
ugrupowania nieprzyjacielskiego.

„Âlep∏y” czo∏gi
O warunkach pracy bojowej oddzia∏ów
pancernych
we W∏oszech napisano
w jednym ze sprawozdaƒ z dzia∏aƒ 2. Korpusu na odcinku adriatyckim: „Je˝eli W∏ochy
mo˝na uznaç za kraj
przyjemny dla turystów i ludzi muzykalnych, to w ˝adnym razie nie znajdà one
wielbicieli wÊród wojsk
pancernych. ˚aden
czo∏gista, który bra∏
udzia∏ w walkach
we W∏oszech, nie b´dzie nawet chcia∏ s∏yszeç o blitzkriegu
w tym kraju. Po ci´˝kich walkach na terenie górzystym Monte Cassino i Piedimonte, wydawa∏o si´, ˝e odcinek nad
Morzem Adriatyckim, o stosunkowo niskich pagórkach, b´dzie si´ prosiç o u˝ycie
czo∏gów. RzeczywistoÊç wyglàda∏a inaczej. B´dàc z natury
s∏abego wzroku, czo∏g
– z chwilà opuszczenia
drogi i znalezienia si´
w sadach owocowych,
winnicach lub g´stwie
kukurydzy czy innych
roÊlin – oÊlep∏ prawie
zupe∏nie. (…) W tych
warunkach walka z dobrze wkopanym i ukrytym
przeciwnikiem
przedstawia∏a
doÊç
ci´˝ki problem. ”
Waldemar Handke, doktor
historii, prezes Instytutu im.
gen. Stefana „Grota” Roweckiego w Lesznie. Naczelnik
Oddzia∏owego Biura Edukacji
Publicznej Instytutu Pami´ci
Narodowej w Poznaniu. Zajmuje si´ historià najnowszà Polski.
Jest redaktorem naczelnym
„Zeszytów Historycznych poÊwi´conych historii wojska
i walk o niepodleg∏oÊç”, a tak˝e
autorem kilkunastu ksià˝ek.
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Bogus∏aw Polak

Komunistyczna agentura przeciwko
2. Korpusowi Polskiemu
Gen. W∏adys∏aw Anders w latach 1945–1946 po raz kolejny znalaz∏ si´ w centrum zainteresowania wywiadu sowieckiego i warszawskich komunistów. Ârodowisko 2. Korpusu Polskiego oplot∏a
wtedy sieç agentury i intryg.
i sowiecki totalitaryzm. Genera∏ stara∏ si´
jak najd∏u˝ej utrzymywaç 2. Korpus Polski w gotowoÊci bojowej i – nie bez pomocy oraz ˝yczliwoÊci niektórych dowódców angielskich we W∏oszech – zwi´kszy∏
jego stan do ok. 115 tys. ˝o∏nierzy. Przyjà∏ do niego m.in. zwolnionych polskich
jeƒców wojennych z 1939 r. i Powstania
Warszawskiego, a tak˝e Polaków z tzw.
ziem w∏àczonych do Rzeszy (Pomorza,
Âlàska, Wielkopolski), przymusowo
wcielonych do Wehrmachtu. Wojsko to
nie akceptowa∏o powojennego ∏adu politycznego, który odda∏ Polsk´ na ∏ask´
i nie∏ask´ Józefa Stalina.
Z tego powodu w∏adze brytyjskie sta∏y
si´ przedmiotem ataków propagandy sowieckiej, rzàdu warszawskiego i innych
oÊrodków mi´dzynarodowego komunizmu, m.in. w Wielkiej Brytanii, Jugos∏a-

Fot. ze zbiorów Bogus∏awa Polaka

29 kwietnia 1945 r. w pa∏acu Bourbonów w Casercie, w siedzibie sztabu 15.
Grupy Armii wojsk alianckich we W∏oszech, przedstawiciele dowództwa
wojsk niemieckich podpisali kapitulacj´. WÊród wielu obecnych tam dowódców alianckich zabrak∏o tylko Polaków,
którzy kilka dni wczeÊniej, 23 kwietnia,
owacyjnie witani przez W∏ochów, jako
pierwsi wkroczyli do Bolonii.
Celem rzàdu Rzeczypospolitej Polskiej
na Uchodêstwie po 5 lipca 1945 r. by∏o
utrzymanie jak najd∏u˝ej Polskich Si∏
Zbrojnych, w zwiàzku z mo˝liwoÊcià konfliktu zbrojnego aliantów zachodnich
ze Zwiàzkiem Sowieckim. W przekonaniu gen. W∏adys∏awa Andersa nie istnia∏a ˝adna logiczna przes∏anka, aby obok
siebie mog∏y wspó∏istnieç historycznie
ukszta∏towane zachodnie demokracje

wii, W∏oszech i Francji. Rzàd brytyjski
oskar˝ano, ˝e „popiera faszystowskie formacje wojskowe, dzia∏ajàce na szkod´
aliantów”. Oskar˝enia te by∏y bardzo niewygodne dla w∏adz brytyjskich, które ponadto bra∏y pod uwag´ wysokie koszty
utrzymania Polskich Si∏ Zbrojnych, wynoszàcych w sumie ok. 228 tys. ˝o∏nierzy.

Misja Juliusza Garzteckiego
Z tych te˝ wzgl´dów gen. Anders znalaz∏
si´ w centrum zainteresowania wywiadu
sowieckiego i warszawskich komunistów.
Ârodowisko 2. Korpusu oplot∏a sieç agentury i intryg. Do W∏och skierowano m.in.
Juliusza Garzteckiego, w 1938 r. absolwenta warszawskiego Gimnazjum i Liceum
im. Stefana Batorego, powiàzanego kole˝eƒsko z póêniejszymi bohaterami „Kamieni na szaniec” Aleksandra Kamiƒskiego. W 1939 r. po ucieczce z niewoli niemieckiej wróci∏ do Warszawy. Na prze∏omie lat 1939–1940 zaprzysi´˝ony zosta∏
w ZWZ–AK. W 1944 r., w stopniu
kapitana, zosta∏ zast´pcà ds. kontrwywiadu szefa Oddzia∏u II Komendy G∏ównej
Polskiej Armii Ludowej (PAL). JednoczeÊnie nale˝a∏ do Zwiàzku Syndykalistów
Polskich. Po upadku Powstania Warszawskiego – w oflagu IIb Gross Born. W lutym
1945 r., tu˝ po wyzwoleniu obozu, zwerbowa∏ go do wspó∏pracy G∏ówny Zarzàd Informacji, dla którego zaczà∏ rozpracowywaç Êrodowisko akowskie, m.in. Biuro Informacji i Propagandy Komendy G∏ównej
Armii Krajowej. W maju 1946 r. Garzteckiego skierowano do W∏och, formalnie jako cz∏onka Polskiej Misji Wojskowej
w Rzymie, a potem jako wicekonsula. Jako funkcjonariusz Departamentu VII Ministerstwa Bezpieczeƒstwa Publicznego
mia∏ rozpracowywaç Êrodowisko 2. Korpusu. By∏ to poczàtek odra˝ajàcej „kariery”

Gen. W∏adys∏aw Anders i gen. Kazimierz Sosnkowski dekorujàcy ˝o∏nierzy po zdobyciu Ankony
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Ataki na gen. Andersa

Juliusz Garztecki, 1947 r.

agenta bezpieki, który z równym zapa∏em
rozpracowa∏ zarówno polskà emigracj´
politycznà na uchodêstwie i opozycj´ krajowà, m.in. Konfederacj´ Polski Niepodleg∏ej, Komitet Obrony Robotników, póêniej „SolidarnoÊç”, jak i struktury mi´dzynarodowej socjaldemokracji.

Prze∏o˝ony p∏k Kazimierz Sidor
Prze∏o˝onym Garzteckiego w Polskiej
Misji Wojskowej w Rzymie by∏ p∏k Kazimierz Sidor. Urodzi∏ si´ w 1915 r., od 1942 r.
nale˝a∏ do Polskiej Partii Robotniczej
i Gwardii Ludowej/Armii Ludowej. Od lutego 1944 r. by∏ w konspiracyjnej Wojewódzkiej Radzie Narodowej, od sierpnia
1944 r. – wojewodà lubelskim. Od paêdziernika – w wojsku. By∏ pos∏em do Krajowej
Rady Narodowej. 1 paêdziernika 1945 r.
w stopniu pu∏kownika zosta∏ szefem Misji
i pe∏ni∏ t´ funkcj´ do 25 listopada 1946 r., do
czasu wyjazdu 2. Korpusu do Wielkiej Brytanii. By∏ oficerem II Oddzia∏u Sztabu Generalnego, m.in. szefem wydzia∏u ataszatów. Prowadzi∏ dzia∏alnoÊç wywiadowczà
przeciwko 2. Korpusowi gen. Andersa, wykorzystujàc powiàzania z w∏oskimi komunistami. Podejrzewano, ˝e inspirowa∏ wiele
prowokacji przeciwko Korpusowi, m.in.
w Ankonie. Od 1972 do 1976 r. by∏ ambasadorem we W∏oszech. Do wspó∏pracy pozyska∏ kilku oficerów i szeregowych, m.in. Be-
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Swego rodzaju dokumentem
dzia∏aƒ Kazimierza Sidora we
W∏oszech by∏a autoryzowana
przez niego publikacja: W niewoli u Andersa (Rzym 1947).
Dla p∏k. Sidora gen. Anders by∏
reakcjonistà, którego celem by∏
„nawrót do stosunków sprzed
1939 r., utrzymanie w∏adzy
w r´ce grupy sanacyjnej, przekreÊlenie tak donios∏ych dla
Narodu Polskiego reform, jak reforma rolna i nacjonalizacja ci´˝kiego przemys∏u
i przede wszystkim stworzenie z Polski dogodnej bazy do walki z wszelkà demokracjà.
Cele te zamierzano zrealizowaç poprzez:
1. Organizacj´ «Ma∏ej Polski», tzn. organizacj´ politycznà i ekonomicznà
wszystkich Polaków, znajdujàcych si´
poza granicami, pod sztandarami sanacji i N[arodowych] S[i∏] Z[brojnych].
2. Utrzymywanie, a nawet zwi´kszanie
w oparciu o baz´ „Ma∏ej Polski”– si∏ zbrojnych poza granicami Paƒstwa Polskiego.
3. Stwarzanie przychylnych dla
siebie nastrojów u rzàdów
i spo∏eczeƒstw paƒstw zachodnich i dzia∏anie poprzez
pras´ i szerokà sieç bezpoÊrednich kontaktów.
4. Organizowanie i wzmacnianie
akcji dywersyjnych przeciw
rzàdowi nowej Polski, a to celem wytworzenia takiej sytuacji w kraju, która zmusi∏aby
Wielkà Brytani´ i Stany Zjednoczone do zbrojnej interwencji na korzyÊç wymienionej grupy reakcyjnej.
5. Udzielanie pomocy w organizowaniu i skupianiu elementów reakcyjnych ca∏ej Europy,

a nawet Azji, oraz zeÊrodkowanie
dzia∏alnoÊci tych grup w ramach organizacji «Intermarium», która jest
paktem antysowieckim w miniaturze”.
Cele te realizowaç miano „wzniecajàc
ruchy dywersyjne” poprzez rekrutacj´
„volkksdeuschów, wermachttowców,
którzy okreÊlili si´ jako Polacy, wÊród
nich mas´ SS-manów i gestapowców
(...) Bandy dywersyjne w kraju, z∏o˝one
z volksdettschów, SS-manów, przest´pców wojennych i kryminalnych pozostajà w sta∏ym kontakcie z 2. Korpusem
i przemycajà swych cz∏onków i ich rodziny przez zielonà granic´”.
OczywiÊcie dowództwo 2. Korpusu rozpocz´∏o „stosowanie terroru tak psychicznego, jak i fizycznego w stosunku do oficerów i ˝o∏nierzy deklarujàcych si´ na powrót do kraju”, a gen. Anders „ (...) uczyni∏ z 2. Korpusu jedno wielkie wi´zienie,
potrójnie okratowane kratami: rozkazów,
terroru i propagandy”.
2. Korpus mia∏ te˝ przeÊladowaç w∏oskich komunistów, czyli „wszelkie ugrupowania demokratyczne narodu w∏oskiego (...) rozbijano lokale organizacyjne, rozp´dzano pochody i wiece, i zabijano dzia∏aczy politycznych”.
Jednym z celów propagandy komunistycznej mia∏o byç absurdalne oskar˝enie
gen. Andersa o inspiracj´ wydarzeƒ kieleckich w 1946 r. Kazimierz Sidor pisa∏:
„Anders sta∏ si´ nadziejà wszystkich pod-

Fot. arch

Fot. ze zbiorów Instytutu Pami´ci Narodowej w Warszawie

niamina Bursztyna – Juliusza
Zborsztyna, który w Armii Polskiej na Wschodzie i Korpusie
by∏ w latach 1942–1946. Sidor
umieÊci∏ go w Misji jako oficera do zleceƒ, a wyje˝d˝ajàc
z W∏och zabra∏ ze sobà.
Zborsztyn w II Oddziale
Sztabu Generalnego pe∏ni∏
funkcj´ starszego pomocnika
Sekcji 1. Oddzia∏u VI O II SG.
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Prof. dr hab. Bogus∏aw Polak jest dyrektorem Instytutu
Polityki Spo∏ecznej i Stosunków Mi´dzynarodowych Politechniki Koszaliƒskiej, prze wodniczàcym Rady Naukowej
Instytutu im. Stefana „Grota”
Roweckiego w Lesznie oraz
cz∏onkiem Kolegium Instytutu Pami´ci Narodowej.
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Rycerz s∏owa
i czynu
Adolf M. Bocheƒski urodzi∏ si´ 13
stycznia 1909 r. w Ponikowie, pow. Brody w Ma∏opolsce Wschodniej. W wieku
niespe∏na 17. lat zosta∏ dopuszczony do
matury w gimnazjum klasycznym
we Lwowie. Nast´pnie uda∏ si´ do Pary˝a, gdzie ukoƒczy∏ ze z∏otym medalem
École de Sciences Politiques (Szko∏´
Nauk Politycznych). Mia∏ wówczas nieca∏e 20 lat. Wróci∏ do Lwowa i tu otrzyma∏ magisterium na Wydziale Prawa
Uniwersytetu
Jana Kazimierza. Jeszcze jako
uczeƒ gimnazjum pisa∏ z bratem pierwsze
prace. Majàc 17
lat zaczà∏ wydawaç we Lwowie
pismo
„G∏os
Zachowawczy”,
a w wieku 19. lat
napisa∏ ksià˝k´
Ustrój a racja
stanu. Jako student UJK za∏o˝y∏ tam ko∏o
„MyÊli Mocarstwowej”. Cz´sto bywa∏ w Rogalinie w domu
Rogera Raczyƒ- Adolf Maria Bocheƒski
skiego, gdzie spotyka∏ jego brata
Edwarda. Utrzymywa∏ te˝ kontakty
z profesorem ekonomii Stanis∏awem
Grabskim. Pisa∏ wiele artyku∏ów o treÊci historycznej i politycznej, od 1931 r.
systematycznie publikowa∏ je w „Buncie
M∏odych”, którego by∏ wspó∏za∏o˝ycielem, i „Polityce”. Wkrótce zdoby∏ du˝e
uznanie jako Êwietny publicysta konserwatywny i twórca polskiej polityki
wschodniej. W 1936 r. Adolf Bocheƒski
przez pó∏ roku praktykowa∏ w Poselstwie Polskim w Pradze. Po powrocie
opublikowa∏ w 1937 r. swojà ksià˝k´
Fot. arch.

˝egaczy do wojny domowej, spekulantów,
sabota˝ystów, dywersantów. Anders to zawo∏anie bojowe band NSZu. Z okrzykiem
– niech ˝yje Anders! – mordowano ˝ydów
w Kielcach. Ta jednolita akcja nie by∏a tylko wyrazem wspólnej postawy duchowej,
ale mia∏a swe êród∏o w materialnej i ludzkiej pomocy ze strony d-wa II korpusu”.
Bzdury te publikowane by∏y w prasie
komunistycznej zarówno w Zwiàzku Sowieckim, jak i Warszawie. W tyle nie pozostawa∏a te˝ prasa komunistów w∏oskich,
piszàc w takim oto tonie, ˝e ˝o∏nierze
2. Korpusu sà narz´dziem Êwiatowej reakcji, rozp´dzajà demonstracje lewicowe, sà
dostawcami broni dla separatystów w∏oskich, gwa∏cà i duszà w∏oskie dziewcz´ta
itd. „Il Figaro” 29 wrzeÊnia 1946 r. z radoÊcià donios∏o, ˝e „gen. Anders jest inspiratorem dywersji zbrojnej w kraju, a wobec
tego pozbawiony obywatelstwa polskiego”.
Cel tych dzia∏aƒ by∏ przejrzysty: chodzi∏o o szybkà demobilizacj´ 2. Korpusu
i usuni´cie Polaków z W∏och. Wszelkimi
mo˝liwymi sposobami naciskano na w∏adze brytyjskie. Z przebogatej dokumentacji brytyjskich placówek dyplomatycznych
we W∏oszech i korespondencji z brytyjskim Ministerstwem Spraw Zagranicznych
wynika, ˝e spora grupa dyplomatów brytyjskich prowadzi∏a z Polakami podwójnà
gr´, sprzyjajàc naciskom komunistów.
To tylko kilka wàtków, które w najbli˝szej przysz∏oÊci zostanà rozwini´te w wi´ksze opracowania i wybory dokumentów.
Dzieje 2. Korpusu Polskiego inspirujà do
podj´cia badaƒ tak˝e tej formy dzia∏aƒ komunistów przeciwko 2. Korpusowi. Niebawem uka˝e si´ drukiem dokumentacja dotyczàca agenturalnego rozpracowania gen.
W∏adys∏awa Andersa. Problematyce tej
poÊwi´cona zostanie te˝ konferencja naukowa inicjowana przez Instytut im. gen.
Stefana „Grota” Roweckiego.

Mi´dzy Niemcami a Rosjà, wydanà nak∏adem „Polityki”. Zawarty w niej poglàd Bocheƒskiego by∏ jednoznaczny:
iluzjà jest wiara w pokój na granicy zachodniej i wschodniej.
Po wybuchu wojny niezdolny do s∏u˝by
wojskowej Bocheƒski ochotniczo zaciàgnà∏ si´ do 22. Pu∏ku U∏anów w Brodach,
a nast´pnie przedosta∏ si´ do Francji,
gdzie w Coëtqnidan ukoƒczy∏ z ósmà lokatà szko∏´ podchorà˝ych. Jak o nim pisano, s∏aboÊci fizyczne nadrabia∏
intelektem.
W
szeregach
Brygady Podhalaƒskiej walczy∏
pod Narwikiem,
a po upadku
Francji konspiracyjnie przerzuca∏
polskich ˝o∏nierzy przez zielonà
granic´ do Hiszpanii, skàd kierowano ich do
Wielkiej Brytanii.
Po wype∏nieniu misji przedosta∏ si´ do Palestyny i zameldowa∏ si´ w sztabie gen. Stanis∏awa Kopaƒskiego, dowódcy Samodzielnej Brygady Strzelców
Karpackich. B´dàc zast´pcà dowódcy
Plutonu Piechoty w 2. Batalionie za
udzia∏ w bitwie pod Tobrukiem zosta∏,
jako jeden z pierwszych, odznaczony
Krzy˝em Walecznych po raz drugi, gdy˝
po raz pierwszy odznaczono go za walki
we Francji i Norwegii. W dalszych walkach pod Tobrukiem by∏ ci´˝ko ranny.
Za czyny m´stwa, m.in. udzia∏ na ochotnika w 50. patrolach, sier˝. pchor. Adolfa Bocheƒskiego odznaczono Orderem
Virtuti Militari nr 9302.
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Fot. arch.

Dr med. Adam Majewski, chirurg cjach w rejonie Ankony, gdzie znowu leg∏o i zosta∏o rannych 39. oficerów
3. Dywizji Strzelców Karpackich, zosta∏ ranny. Uciek∏ ze szpitala w decy- oraz 338. szeregowych, wÊród nich
w ksià˝ce Zacz´∏o si´ w Tobruku. Opo- dujàcym okresie walk. Ostatnie chwile ppor. Adolf Bocheƒski. Uczestniczy∏
wieÊç o Adolfie Bocheƒskim (Lublin Jego ˝ycia tak odtworzy∏ dr Majewski: w 4. kampaniach (1939, Francja i Nor1974), tak wspomina pierwsze us∏ysza- „Zginà∏ w dniu zdobycia Ankony, 18 wegia, Afryka, W∏ochy). By∏ Kawalene na jego temat opinie: „Mówiono lipca 1944 r. Szed∏ ze swoim plutonem rem Maltaƒskim, rycerzem z ducha
o nim jako o cz∏owieku, który kocha∏ w szpicy stra˝y przedniej drogà do Ca- i czynu, gdy˝ has∏a rycerskie praktyko˝o∏nierzy, okazywa∏ im niespotykane merano na Poggio di Ancona – Monte wa∏ nader gorliwie. Otoczenie widzia∏o
wprost kole˝eƒstwo i poÊwi´cenie, by∏ Conero. Dzia∏o si´ to przed po∏udniem. w nim marzyciela i intelektualist´.
przyk∏adem m´stwa i odKsià˝ki historyczne i poliwagi. Ca∏y szereg wydatyczne towarzyszy∏y Mu
rzeƒ zawartych w tych
nawet na froncie. Ideolog
opowieÊciach powtarza∏
i myÊliciel, w latach próby
si´ tak uporczywie, ˝e zao przetrwanie paƒstwa
czyna∏o to ju˝ zakrawaç na
i narodu sta∏ si´ wybitnym
legend´. Najdziwniejszà
˝o∏nierzem. Spoczywa na
zaÊ sprawà w tym wszystpi´knym Polskim Cmentakim by∏ fakt, ˝e bohater lerzu Wojennym w Loretto
gendy ˝y∏, nie by∏ postacià
(kwatera XIV–F–2).
urojonà, i s∏u˝y∏ aktualnie
Nie uda∏o si´ wymazaç
w stopniu podporucznika
Go z pami´ci Jego narodu.
w Karpackim Pu∏ku U∏aJego myÊli sà ciàgle ˝ywe,
nów. (...)
ciàgle aktualne; m.in. doInny starszy oficer zawoceniamy dziÊ znaczenie
dowy, znany ze swej niekoncepcji oparcia pozycji
ch´ci do rezerwistów, gdy
Polski na uk∏adzie z Ukrago zapyta∏em o Bocheƒinà.
skiego, byç mo˝e w na„Bocheƒski reprezentodziei, ˝e powie coÊ, co rozwa∏ tradycyjne polskie
wieje m´czàcà mnie, bo
cnoty wojenne: brawur´,
niezrozumia∏à legend´,
zapa∏, pogard´ Êmierci,
mówi∏: – Adzio Bocheƒ«le panache». Sztuka woski? OczywiÊcie! Czy go
jenna go nie interesowa∏a;
znam? Nie! Ale ka˝dy wie,
jego umys∏u, tak subtelnekto to. Cz∏owiek niespotygo, tak przenikliwego, rozkanej wprost odwagi. Ma
wój ponurej i strasznej
dziwny sposób post´powawiedzy wojskowej nigdy
nia z ludêmi. ˚o∏nierze danie pociàga∏. W swoim
liby si´ za niego posiekaç. Kamieƒ poÊwi´cony pami´ci Adolfa Marii Bocheƒskiego na skwerze jego imie- pojmowaniu
rzemios∏a
nia we Wroc∏awiu
By∏ kilka razy ranny. Ma
wojennego Bocheƒski by∏,
Virtuti Militari i dwa czy trzy razy Krzy˝ Pogoda si´ zepsu∏a. Kropi∏ deszcz. Za- jak we wszystkim innym, anachroniWalecznych. Pierwszy intelektualista, trzymali si´ przed objazdem. Wysadzo- zmem; idealistyczny i nierealny, szlaktóry okaza∏ si´ wzorowym ˝o∏nierzem. ny most. Teren i ca∏y objazd mocno za- chetny i dziecinny, wznios∏y i staroWyjàtek, prosz´ pana. Szkoda go do ka- minowane. Saperzy rozbrajali. Adolf Êwiecki. Ale o jego pi´knej karcie ˝o∏walerii! Za màdry dla nich! – doda∏ z∏o- wyskoczy∏ ze swego scout-cara, by zoba- nierskiej pisaç powinni jego towarzysze
Êliwie, tylko ˝e ta z∏oÊliwoÊç by∏a tym czyç z bliska, co si´ dzieje. Dlaczego broni; mnie przypada w udziale skreÊlerazem wymierzona pod adresem kawa- oczyszczanie trwa tak d∏ugo? By∏ z go∏à nie wspomnienia o cz∏owieku, który
lerii”.
g∏owà. Lewà r´k´ mia∏ na temblaku. w zaraniu ˝ycia by∏ jednym z najg∏´bKampani´ w∏oskà ppor. Bocheƒski Przez chwil´ si´ przyglàda∏. Obok niego szych, najinteligentniejszych, najÊwietrozpoczà∏ jako dowódca plutonu ckm stanà∏ wachmistrz Juraszek. Spojrzeli niejszych pisarzy politycznych Polski
w 2. szwadronie, którym dowodzi∏ rtm. na siebie, uÊmiechn´li si´. Bez s∏ów pierwszej po∏owy XX w.” – tak o AdolZygmunt Soko∏owski. Zas∏ynà∏ odwagà ukl´kli i zacz´li rozbrajaç. Praca sz∏a fie Bocheƒskim na ∏amach londyƒskich
i m´stwem w dzia∏aniach nad Sangro szybko. Rozbroili kilkadziesiàt min. „WiadomoÊci” w grudniu 1947 r. pisa∏
i pod Monte Cassino, gdzie zosta∏ po- I wtedy nastàpi∏ wybuch”.
Wac∏aw Alfred Zbyszewski.
nownie ranny. Niewyleczony, z r´kà na
Na odcinku adriatyckim 2. Korpusu
Bogus∏aw Polak
temblaku, do∏àczy∏ do pu∏ku na pozy- mi´dzy 15 czerwca a 25 lipca 1944 r. po-
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Obchody 63. rocznicy
wyzwolenia Bolonii

kilka lat temu zorganizowanie takiej j´zyczny album zatytu∏owany Tamtym
wystawy w rzàdzonej od zakoƒczenia zapomnianym bohaterom. Wa˝ne by∏o
wojny przez lewic´ Bolonii by∏oby ponadto ukazanie si´ w 2006 r. albumu
oprotestowane przez „czerwonych” w∏oskich partyzantów, przypisujàcych sobie
g∏ównà rol´ w wyzwoleniu tej
cz´Êci W∏och. Stanowisko to
wyrazi∏ w sposób zawoalowany podczas otwarcia wystawy
prezydent Bolonii Sergio
Cofferati. Tym wi´ksza
chwa∏a organizatorom tej
wystawy oraz naszym przyjacio∏om z innych miast Emilii
Romanii, którzy w ostatnich Pomnik II Korpusu w Imoli
latach przypominali tamtejszej ludnoÊci o czo∏owej roli 2. Korpu- Il 2o Corpo polacco in Romagna ausu Polskiego w wyzwoleniu tej cz´Êci torstwa naszych przyjació∏ z miejscoW∏och. Ich dzia∏alnoÊç wspiera∏ konsul woÊci Faenza Enzo Casadio i Massimo
generalny RP w Mediolanie Adam Valli. Nie mo˝na te˝ pominàç zas∏ug
Szymczyk. Zas∏ugà profesora historii twórcy i prezesa Stowarzyszenia RoUniwersytetu Boloƒskiego Learco An- dzin Polskich Kombatantów we W∏oW∏oscy przyjaciele
dalo by∏o zorganizowanie w 2005 r. wy- szech Maurizio Nowaka z Forli, kontyDyrektor Instytutu Historycznego stawy „Ziemie i WolnoÊç – W∏ochy nuujàcego z wielkim zaanga˝owaniem
Parri przyzna∏ w rozmowie, ˝e jeszcze i Polska od XIX wieku do zjednocze- dzia∏alnoÊç swego ojca, zmar∏ego nienia Europy”, która póê- dawno wieloletniego prezesa Zwiàzku
niej by∏a tak˝e ekspono- Kombatantów Polskich w Romanii
wana w Warszawie i Kra- Edwarda Nowaka. Wystawa jest obeckowie. Trzeba tu te˝ pod- nie eksponowana w∏aÊnie w Forli, któkreÊliç udzia∏ w przedsi´- re by∏o siedzibà dowództwa 5. Kresowzi´ciu Doroty Kulawiak wej Dywizji Piechoty w okresie powoi Gabriele Ravanelli jennym.
z Imoli. To jego staraniem
wzniesiono w tym mieÊcie Przebieg uroczystoÊci
W otwarciu wystawy w Bolonii
w 2005 r. pomnik upami´tniajàcy wyzwolenie uczestniczyli ambasador RP w Rzymie
miasta przez polskich ˝o∏- Jerzy Chmielewski, przedstawiciele
Fot. ze zbiorów Wojciecha Nar´bskiego
nierzy oraz wydano dwu- w∏adz miasta i regionu, Zwiàzku PolaG∏ównym akcentem tegorocznych obchodów by∏o otwarcie w Instytucie Historycznym Parri wystawy „Polacchi
a Bologna – 2 Corpo Polacco in Emilia
Romagna 1945–1946”. Wystawiono tam
fotografie przedstawiajàce walki 2. Korpusu Polskiego w tym rejonie W∏och
i pobyt jego jednostek w Emilii Romanii
w okresie powojennym. Pochodzi∏y one
g∏ównie z archiwów Instytutu Polskiego
i Muzeum im. gen. W∏adys∏awa Sikorskiego w Londynie, podobnie jak unikatowe dokumenty zamieszczone wraz
ze zdj´ciami w katalogu wystawy. Zosta∏a ona zorganizowana przez l’Associazione Culturale Italo-Polacca „Malwina
Ogonowska”, g∏ównie przez wiceprzewodniczàcà tego stowarzyszenia Anastazj´ Kasprzak, przy wspó∏pracy Konsulatu Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej w Mediolanie i Instytutu Historycznego Parri w Bolonii.

Spotkanie z Martà Herling
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Fot. ze zbiorów Wojciecha Nar´bskiego

W kwietniu br. uczczono w Bolonii 63. rocznic´ wyzwolenia tego miasta. Celem dorocznych
uroczystoÊci jest przypominanie W∏ochom, ˝e 21 kwietnia 1945 r. – jako pierwszy oddzia∏
wojsk sprzymierzonych – wkroczy∏ do miasta przez Porta Mazzini 9. Batalion Strzelców Karpackich, nazwany póêniej „boloƒskim”. Stanowi∏o to ukoronowanie szlaku bojowego
2. Korpusu Polskiego – od Sangro i Monte Cassino przez Ankon´, lini´ Gotów i Apenin Emiliaƒski do Bolonii.

Z kombatanckiego ˝ycia

ków i Stowarzyszenia Rodzin Polskich Korpusu Polskiego” pod has∏em „Inter
Kombatantów we W∏oszech oraz trzej arma non semper Musae silent”. WÊród
b. ˝o∏nierze 2. Korpusu Polskiego licznej publicznoÊci byli: wicekonsul RP
– Henryk Strzelecki z Anglii, mieszka- w Mediolanie Andrzeja Szyd∏o oraz
jàcy w Bolonii Mieczys∏aw Herod
i Wojciech Nar´bski z Polski. Towarzyszy∏a im ˝ona rannego pod
Bolonià oficera 13. Pu∏ku Artylerii Ci´˝kiej Ireneusza Krãala –
prof. Teresa Zaniewska, popularyzatorka dziejów szkolnictwa
i oÊwiaty polskiej na Zachodzie
w czasie II wojny Êwiatowej oraz
przyjaciel Polski i znawca dziejów Fot. ze zbiorów Wojciecha Nar´bskiego
2. Korpusu, z dalekiego pulijskie- Teresa Zaniewska, Stefano Esposito, Henryk Strzelecki
go Matino, Stefano Esposito. basador RP Jerzy Chmielewski na wystawie
Dzi´ki niemu skromna delegacja z Pol- m∏odzie˝ licealna. Przed spotkaniem
ski mia∏a mo˝noÊç odwiedzenia miejsc prelegent wraz z burmistrzem Imoli Daupami´tniajàcych walki Polaków w Ro- niele Manca i wicekonsulem Szyd∏à z∏omanii, a zw∏aszcza boloƒskiego Parku ˝yli kwiaty
im. gen. W∏adys∏awa Andersa z pomni- przy pokiem 2. Korpusu i jego dowódcy – nieco m n i k u
kontrowersyjnego dzie∏a naszego wybit- ˝o∏nierzy
nego rzeêbiarza Igora Mitoraja, jak 2. Korpurównie˝ najwi´kszego polskiego cmen- su. W tej
tarza we W∏oszech, po∏o˝onego na uroczystoprzedmieÊciu Bolonii, San Lazzaro di Êci bra∏a
Savena. Przed otwarciem wystawy mie- udzia∏ roliÊmy mo˝noÊç wraz z grupà rodaków dzina No- Odznaka 22 Kompanii Zaopaz W∏och z∏o˝yç na tym cmentarzu wià- w a k ó w trzenia Artylerii
zanki kwiatów, równie˝ w imieniu Am- z Forli oraz dzia∏aczka polonijna z Lugo
basady RP w Rzymie i Konsulatu RP Maria Czabanowska.
w Mediolanie.
20 kwietnia w miejscowoÊci Zattaglia,
Prof. Nar´bski 19 kwietnia wyg∏osi∏ w dolinie rzeki Senio, u stóp góry Monw Imoli referat zatytu∏owany „Szko∏y te Mauro, zdobytej podczas walk w tym
i dzia∏alnoÊç kulturalna i artystyczna 2. rejonie przez innà wspó∏dzia∏ajàcà

z 2. Korpusem od kampanii adriatyckiej
jednostk´ w∏oskà – Grup´ Partyzanckà
Maiella, odby∏y si´ doroczne uroczystoÊci weteranów w∏oskiej Dywizji (Gruppo
di Combattimento) „Friuli”, która
podczas bitwy o Boloni´ wspó∏dzia∏a∏a z oddzia∏ami Grupy
„Rud”, os∏aniajàc jej lewe skrzyd∏o. Uczestniczy∏ w nich przedstawiciel polskich kombatantów prof.
Nar´bski.
WczeÊniej, 17 kwietnia, w Bolonii odby∏o si´ sympozjum „Nigdy
wi´cej Auschwitz i Ko∏ymy”, na
i am- którym Marta Herling wyg∏osi∏a
referat „Pami´ç o Gu∏agu: niewys∏uchane Êwiadectwo Gustawa Herlinga”. Córka Gustawa Herlinga–Grudziƒskiego, wybitnego pisarza, ˝o∏nierza 2.
Korpusu, poruszy∏a spraw´ bardzo
opóênionego – wskutek sprzeciwu w∏oskich komunistów – wydania w∏oskiego
t∏umaczenia jego ksià˝ki Inny Âwiat (Un
mondo a parte). Marta Herling jest równoczeÊnie wnuczkà w∏oskiego filozofa
Benedetto Croce. Biegle w∏ada j´zykiem
polskim, zajmuje si´ m.in. t∏umaczeniem
na j´zyk w∏oski polskich ksià˝ek.
W zwiàzku z tym otrzyma∏a od prof. Nar´bskiego ksià˝k´ Maryny Miklaszewskiej Wojtek z Armii Andersa, poniewa˝
dzieje tego misia, maskotki jego macierzystej 22. Kompanii Zaopatrywania Artylerii, budzà zainteresowanie we W∏oszech.
WN

Nowe stowarzyszenia kombatanckie

Stowarzyszenie Upami´tniania
Armii ¸ódê

Stowarzyszenie Kombatantów
Po∏udniowa Wielkopolska

W ¸odzi powsta∏o i zosta∏o zarejestrowane Stowarzyszenie Upami´tnienia Armii ¸ódê, która jako jedna
z pierwszych stan´∏a w obronie Ojczyzny we wrzeÊniu
1939 r. Celem organizacji jest utrwalanie i kultywowanie,
szczególnie wÊród najm∏odszego pokolenia Polaków, pami´ci o ˝o∏nierzach tej Armii. Nowo utworzone Stowarzyszenie prosi o kontakt osoby zainteresowane jego
dzia∏alnoÊcià.

W marcu br. z inicjatywy pleszewskich kombatantów utworzono Stowarzyszenie Kombatantów Po∏udniowa Wielkopolska. Stowarzyszenie skupia osoby represjonowane w hitlerowskich obozach koncentracyjnych, przesiedleƒczych i pracy przymusowej.
Celem Stowarzyszenia jest m.in. wszechstronna pomoc i doradztwo, aktywne uczestnictwo w obchodach rocznic narodowych, troska o miejsca pami´ci narodowej. Osoby zainteresowane dzia∏alnoÊcià Stowarzyszenia mogà uzyskaç informacje
pod adresem:

Stowarzyszenie Upami´tnienia Armii ¸ódê
adres do korespondencji: ul. Okrzei 40 m. 19, 91–009
¸ódê; tel. (0 42) 651 97 51

Stowarzyszenie Kombatantów Po∏udniowa Wielkopolska
z siedzibà w Pleszewie
ul. Poznaƒska 35 m. 1, 63-300 Pleszew
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Londyƒskie podsumowanie
obchodów Roku Genera∏a
W∏adys∏awa Andersa

Fot. Archiwum „Dziennika Polskiego”

WÊród zaproszonych na prezentacj´ ksià˝ki byli Irena Anders i Janusz Krupski

Fot. Archiwum „Dziennika Polskiego”

Londyn i Wielka Brytania to miejsca
szczególne w ˝yciu gen. W∏adys∏awa Andersa. Tam doprowadzi∏ wielu swoich ˝o∏nierzy
i ich rodziny i tam dzia∏a∏ spo∏ecznie walczàc o wolnà i suwerennà Polsk´. W tym
w∏aÊnie bliskim Genera∏owi miejscu – przy
okazji podsumowania zainicjowanego
przez Senat RP Roku Genera∏a W∏adys∏awa Andersa – odby∏a si´ prezentacja ksià˝ki General Wladyslaw Anders: Soldier and
Leader of the Free Poles in Exile (Genera∏
W∏adys∏aw Anders: ˝o∏nierz i przywódca
wolnych Polaków na uchodêstwie).
Praca powsta∏a po konferencji naukowej zainicjowanej przez Polski Uniwersytet na Obczyênie. Organizatorzy sesji
pragn´li zarówno uczciç pami´ç wielkiego Polaka, jak i przedstawiç pe∏en wizerunek jednego z najwi´kszych dowódców
Armii Polskiej i rol´, jakà odegra∏ w historii XX w. W uroczystoÊci uczestniczyli
m.in. Irena Anders, b. Prezydent RP na
Uchodêstwie Ryszard Kaczorowski, kierownik Urz´du do Spraw Kombatantów
i Osób Represjonowanych Janusz Krupski oraz ambasador RP w Wielkiej Brytanii Barbara Tuge–Ereciƒska.
Podczas spotkania w ambasadzie z referatami wystàpili redaktorzy pokonferencyjnej publikacji: dr Andrzej Suchcitz,
prof. Jan Ciechanowski i dr Joanna Py∏at.
MW

Fot. Archiwum „Dziennika Polskiego”

W Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Londynie 21 maja br. odby∏a si´ prezentacja ksià˝ki
General Wladyslaw Anders: Soldier and Leader of the Free Poles in Exile podsumowujàca obchody Roku Genera∏a W∏adys∏awa Andersa w Wielkiej Brytanii.

UroczystoÊç podsumowujàcà Rok Genera∏a
W∏adys∏awa Andersa w Londynie uÊwietni∏
wyst´p artystyczny

KOMBATANT nr 6/2008

Minister Janusz Krupski udekorowa∏ Medalem „Pro Memoria” ministra skarbu ostatniego Rzàdu RP na Uchodêstwie Jerzego Ostoj´–Koêniewskiego
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Rocznica bitwy o Monte Cassino
Przed pomnikiem Monte Cassino w Warszawie
odby∏y si´ 18 maja br. centralne obchody
64. rocznicy bitwy o to „polskie” wzgórze
we W∏oszech.

16

UroczystoÊci rocznicowe rozpocz´to Mszà Êw. w Katedrze
Polowej Wojska Polskiego w intencji ˝o∏nierzy poleg∏ych pod
Monte Cassino. Wikariusz generalny bp. polowego, ks. p∏k
S∏awomir ˚arski podkreÊli∏, ˝e ˝o∏nierze 2. Korpusu Polskiego gen. W∏adys∏awa Andersa poÊwi´cili dla wolnoÊci i w∏asnego kraju to co najwa˝niejsze – w∏asne ˝ycie. Przypomnia∏, ˝e
˝o∏nierze spod Monte Cassino musieli czekaç na nale˝ne im
uznanie swoich czynów do 1989 r.
Po Mszy Êw. przed Pomnikiem Monte Cassino w Parku Krasiƒskich odby∏ si´ uroczysty apel poleg∏ych, podczas którego
wspominano dowódców i oddzia∏y bioràce udzia∏ w zdobywaniu wzgórza.
W uroczystoÊciach wzi´li udzia∏: ˝o∏nierze 2. Korpusu Polskiego, kierownik Urz´du do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Janusz Krupski, sekretarz Rady Ochrony Pami´ci Walk i M´czeƒstwa Andrzej Przewoênik, dyrektor generalny w Ministerstwie Obrony Narodowej Jacek Olbrycht,
∫ttachés wojskowi paƒstw koalicji antyhitlerowskiej, przedstawiciele organizacji kombatanckich i spo∏ecznych, harcerze
oraz m∏odzie˝ szkolna.
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Podczas uroczystoÊci minister Janusz Krupski wr´czy∏
odznaczenia osobom zaanga˝owanym w upowszechnianie
wiedzy o Polakach walczàcych na Zachodzie. Medalem
„Pro Memoria” uhonorowani zostali: Dorota Rutkowska–
–Zajàc, Kazimierz Szczepaniec, Tomasz Tryka, Mariola
Ustrzycka.
Obchody zakoƒczy∏o z∏o˝enie wieƒców i odegranie przez
orkiestr´ wojskowà melodii „Czerwone maki”.
Bitwa o klasztor na Monte Cassino by∏a jednà z walk stoczonych mi´dzy wojskami alianckimi a Wehrmachtem
o prze∏amanie Linii Gustawa. Mimo kilkukrotnych prób podejmowanych od stycznia 1944 r. przez wojska sprzymierzone nie uda∏o si´ opanowaç wzgórza. Dopiero atak ˝o∏nierzy
2. Korpusu Polskiego pod dowództwem gen. W∏adys∏awa
Andersa sprawi∏, ˝e 1. Dywizja Spadochronowa „Herman
Goering” ustàpi∏a z zajmowanych pozycji i otworzy∏a drog´
na Rzym. Nad ranem 18 maja 1944 r. patrol 12. Pu∏ku U∏anów Podolskich pod dowództwem ppor. Kazimierza Gurbiela wkroczy∏ do ruin klasztoru i zatknà∏ swój proporzec i polskà flag´.
Pod Monte Cassino zgin´∏o 924. polskich ˝o∏nierzy, 2930.
zosta∏o rannych, a za zaginionych uznano 345.
MW
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Matylda Urjasz–Raczko

Norwegowie w Warszawie
W dniach 10–12 czerwca na zaproszenie Janusza Krupskiego w Urz´dzie do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych goÊci∏a delegacja Administracji Weteranów Królestwa
Norwegii. Do wizyty dosz∏o w wyniku kontaktów, jakie kierownictwo Urz´du nawiàza∏o ze stronà
norweskà z okazji zesz∏orocznych obchodów 64. rocznicy bitwy o Narwik.
Administracja Weteranów powsta∏a niedawno, bo w 2006 r., przy sztabie generalnym Królestwa Norwegii, który zajmuje
si´ sprawami weteranów II wojny Êwiatowej i wspó∏czesnych operacji wojennych.
Stron´ norweskà interesowa∏o funkcjonowanie i wieloletnie doÊwiadczenie Urz´du,
tym bardziej ˝e tragiczne losy polskich ˝o∏nierzy w czasie II wojny Êwiatowej i po jej
zakoƒczeniu sprawi∏y, ˝e dzia∏alnoÊç Urz´du – w tym wspó∏praca z innymi instytucjami – jest bardzo z∏o˝ona.
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Delegacja norweska podczas spotkania w siedzibie
ÂZ˚AK

Fot. Maciej Wyrwa

Fot. Maciej Wyrwa

Fot. Maciej Wyrwa
Kierownik UdSKiOR Janusz Krupski odznaczy∏ p∏k. Lasse Lindalena Medalem „Pro Memoria”

Fot. Maciej Wyrwa

Fot. Maciej Wyrwa
Pp∏k Czes∏aw Cywiƒski, prezes Zarzàdu
G∏ównego ÂZ˚AK otrzyma∏ z ràk gen. Espena Amundsena pamiàtkowy emblemat Administracji Weteranów Królestwa Norwegii

GoÊcie zapoznali si´ ze specyfikà pracy
UdSKiOR

Fot. Maciej Wyrwa

W pierwszym dniu delegacja uda∏a
si´ do Muzeum Powstania Warszawskiego, które wywar∏o na goÊciach du˝e wra˝enie. W Urz´dzie Norwegów
powitali minister Janusz Krupski, jego zast´pca Jan Stanis∏aw Ciechanowski oraz dyrektorzy departamentów.
W sali konferencyjnej Urz´du minister Ciechanowski i gen. Amundsen
przedstawili sytuacj´ kombatantów
w Polsce i Norwegii, a tak˝e instytucje, których celem jest ich wspieranie.
Potem strona polska omówi∏a zadania
Departamentu Wojskowego Urz´du.

Fot. Maciej Wyrwa

Na czele delegacji norweskiej Administracji Weteranów sta∏ gen. Espen
Amundsen, towarzyszyli mu mjr Gry Pettersen, p∏k. Erik Myroldhaug oraz doradca Administracji Weteranów Bjørn Ove
Engelstad. W spotkaniu uczestniczy∏ tak˝e p∏k Lasse Lindalen, attaché obrony
Królestwa Norwegii w Polsce.

Delegacja norweska z∏o˝y∏a wieniec na Grobie Nieznanego ˚o∏nierza na pl. Marsza∏ka Józefa
Pi∏sudskiego w Warszawie
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Fot. Maciej Wyrwa

Norwescy przyjaciele

GoÊcie z Norwegii mogli poznaç histori´ ˝o∏nierzy poleg∏ych w obronie Ojczyzny
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szabl´ u∏aƒskà, a gen. Amundsen
zrewan˝owa∏ si´ kopià dzia∏a z zamku
królewskiego w Oslo.
Ostatni dzieƒ wizyty rozpoczà∏ si´ od
wr´czenia przez ministra Krupskiego
Medalu „Pro Memoria” p∏k. Lasse Lindalenowi, zas∏u˝onemu w upami´tnianiu wspólnego polsko–norweskiego wysi∏ku zbrojnego podczas II wojny Êwia-

Fot. Maciej Wyrwa

Wieczorem norwescy goÊcie udali si´
pod pomnik Marsza∏ka Pi∏sudskiego,
skàd rozpocz´li wycieczk´ po Warszawie, zakoƒczonà na pl. Zamkowym.
Kolejnego dnia przed po∏udniem
kontynuowano prezentacje. Przedstawiono prac´ Departamentu Stowarzyszeƒ i Spraw Socjalnych, Biura Ewidencji i Archiwum oraz Departamentu
Orzecznictwa Urz´du.
Nast´pnie delegacja wraz z kierownikiem Urz´du z∏o˝y∏a wizyt´ w siedzibie
Âwiatowego Zwiàzku ˚o∏nierzy Armii
Krajowej, gdzie goÊci∏ jà prezes
ÂZ˚AK pp∏k Czes∏aw Cywiƒski. Spotkanie z kombatantami AK by∏o najbardziej poruszajàcà cz´Êcià programu wizyty Norwegów w Polsce. GoÊcie byli
niezwykle zainteresowani opowieÊciami
uczestników walk oraz zaskoczeni ich
dobrà kondycjà i uporem do dalszej
pracy na rzecz kraju.
Po spotkaniu z przedstawicielami Êrodowiska kombatanckiego, delegacja
wróci∏a do Urz´du, aby zapoznaç stron´ polskà ze strukturà i funkcjonowaniem Administracji Weteranów w Norwegii. Wieczorem minister Krupski wyda∏ z okazji przyjazdu norweskich goÊci
uroczystà kolacj´. D∏ugo trwa∏y polsko-norweskie dyskusje. Podczas nich gen.
bryg. Janusz Brochwicz-Lewiƒski opowiada∏ o swych niezwyk∏ych prze˝yciach
wojennych i powojennych. Wymieniono
tak˝e podarunki: minister Janusz Krupski wr´czy∏ szefowi delegacji norweskiej

towej, a zakoƒczy∏ z∏o˝eniem wieƒców
przez delegacj´ polskà i norweskà na
Grobie Nieznanego ˚o∏nierza. W obu
uroczystoÊciach uczestniczy∏ tak˝e ambasador Królestwa Norwegii Knut
Hauge. Po po∏udniu gen. Amundsen
wyda∏ uroczysty obiad, po czym delegacja uda∏a si´ na lotnisko.
GoÊcie wyjechali zainteresowani historià Polski, wyra˝ali tak˝e podziw
dla wysi∏ku w∏o˝onego w odbudow´
kraju oraz trosk´ o kultywowanie pami´ci walki o niepodleg∏oÊç. Nie by∏oby tej wizyty bez zaanga˝owania
czuwajàcego nad jej przebiegiem p∏k.
Lasse Lindalena, od lat mi∏oÊnika
Polski, dzia∏ajàcego na rzecz umacniania kontaktów polsko–norweskich. P∏k Lindalen uczestniczy∏
w organizacji obchodów 64. rocznicy
bitwy o Narwik i wielu innych uroczystoÊci. Niestety jego czteroletnia misja na placówce w Polsce dobiega
koƒca. Zauroczenie Polskà – na co
niewàtpliwy wp∏yw mia∏a jego ˝ona
Katarzyna, Polka – na pewno nie raz
jeszcze go tu sprowadzi, owocujàc ponownie polsko–norweskà wspó∏pracà
w kultywowaniu pami´ci o walce
o wolnoÊç obu krajów.

Przed Grobem Nieznanego ˚o∏nierza. Od prawej: p∏k Erik Myroldhaug, Bjørn Ove Engelstad,
mjr Gry Pettersen, p∏k Lasse Lindalen, ambasador Knuth Hauge, p∏k Wies∏aw Misztal, Janusz
Krupski, Jan S. Ciechanowski, gen. Espen Amundsen, mjr Miros∏aw Demediuk
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Jan Str´kowski

Norweski powielacz
Po powstaniu „SolidarnoÊci” Norwegowie wys∏ali do Polski najwi´cej urzàdzeƒ drukarskich. Setki maszyn do pisania i powielaczy, cz´Êci zamienne oraz papier jecha∏y do Polski ju˝ od drugiej
po∏owy lat 70.
Na ∏amach „Kombatanta” [nr 10
(201) paêdziernik 2008] Miros∏aw
Chojecki wspomina∏ podarowany
„Nowej” powielacz, u˝ywany wczeÊniej przez uczestników polskiego
ruchu oporu podczas II wojny
Êwiatowej. Takich przypadków by∏o
wi´cej. Podobny powielacz otrzymali drukarze podziemnego wydawnictwa „Kràg”, dzia∏ajàcego
w latach 80. ub. wieku. Choç nie
uda∏o si´ go uruchomiç, móg∏ s∏u˝yç za wzór do skonstruowania podobnego. Znam nawet przypadek
drukowania przez jednà z podziemnych grup solidarnoÊciowych
w Sandomierskiem za pomocà tzw.
bostonki, której pochodzenie si´ga
czasów J´drusiów.

Praca brudna i ci´˝ka

ciela, który nie tylko zgadza∏ si´ na
wykorzystywanie
pomieszczeƒ
warsztatu, ale te˝ na korzystanie
z pràdu, sprz´tu i wszelkich materia∏ów koniecznych do renowacji.
Po powstaniu „SolidarnoÊci”
Norwegowie wys∏ali do Polski
najwi´cej urzàdzeƒ drukarskich.
Setki maszyn do pisania i powielaczy, cz´Êci zamienne oraz papier jecha∏y do Polski ju˝ od drugiej po∏owy lat 70. Przewozili je
marynarze polskich statków,
a potem, gdy zaczà∏ si´ stan wojenny, by∏y przemycane przez
norweskich
transportowców.
W czasach legalnej „SolidarnoÊci” sprz´t ten trafia∏ do tzw. komisji S∏owika, kierowanej przez
Andrzeja S∏owika, szefa Regionu
¸ódzkiego „SolidarnoÊci”, która
rozdziela∏a sprz´t drukarski dla
poszczególnych regionów.

Fot. Jan Str´kowski

Historia, o której chc´ opowiedzieç, jest wyjàtkowa, bo wià˝e
ze sobà zarówno konspiracj´
Powielacz od Milorgu*
okresu II wojny Êwiatowej i schy∏Podczas II wojny Êwiatowej dziaku PRL, jak i dwa kraje: Norwegi´
∏a∏ w Norwegii silny ruch oporu, zai Polsk´. Rzecz mia∏a miejsce na
prze∏omie lat 70. i 80. ub. wieku, Og∏oszenie Soldiaritet Norge-Polen na temat zbiórki sprz´tu równo cywilny, jak i wojskowy, powiàzany z norweskim rzàdem emia znam jà g∏ównie z opowieÊci drukarskiego dla „SolidarnoÊci”
Maryli Floryƒskiej i Jacka Arcta, którzy coÊ przydaç, zaproponowa∏ im prac´, gracyjnym i bliskà, bo oddzielonà tylko
Morzem Pó∏nocnym, Wielkà Brytanià.
przebywajàc na stypendium naukowym uprzedzajàc, ˝e jest brudna i ci´˝ka.
w Norwegii postanowili zajàç si´ czymÊ
By∏o to... remontowanie starych, u˝y- Obok akcji wojskowych, które najcz´Êciej
po˝ytecznym. Jako twórcy dzia∏ajàcego wanych urzàdzeƒ drukarskich, skupowa- by∏y dzie∏em komandosów norweskich –
w Polsce pod koniec lat 70. podziemne- nych za niewielkie pieniàdze przez wspó∏- jak ta uwieczniona w s∏ynnym brytyjskim
go Wydawnictwa Archiwum nie musieli pracujàcych z SNP studentów na terenie filmie z 1965 r. „Bohaterowie Telemarku”,
d∏ugo szukaç. Wkrótce uda∏o im si´ na- ca∏ej Norwegii. Na Zachodzie technolo- podczas której dwukrotnie zniszczono tzw.
wiàzaç kontakt z dzia∏ajàcà od wrzeÊnia gia drukarska przechodzi∏a w∏aÊnie rewo- fabryk´ ci´˝kiej wody, co sparali˝owa∏o
1980 r. w Norwegii, wspierajàcà polskie lucj´. Miejsce powielaczy zajmowa∏y kse- niemiecki program atomowy – w okupopodziemie solidarnoÊciowe, norweskà rokopiarki, dotychczasowe maszyny do wanej Norwegii, tak jak w Polsce, istnia∏a
organizacjà Soldiaritet Norge–P- pisania zast´powano szybszymi modela- liczna prasa podziemna, ukazywa∏y si´ nieolen(SNP), a w∏aÊciwie z jej wiceprze- mi. Remonty odbywa∏y si´ w nale˝àcym legalne pisma, ulotki, powielano komuniwodniczàcym, Polakiem, Andrzejem do jednego z Norwegów warsztacie elek- katy radia BBC. Odbiorniki radiowe, poJachowiczem. Cz∏onkowie stutysi´cznej trycznym, w którym na co dzieƒ zatrud- dobnie jak u nas, Niemcy konfiskowali.
SNP byli w wi´kszoÊci Norwegami. Ja- niony by∏ Jachowicz, i jak podkreÊla Arct,
* norweska konspiracyjna organizacja wojchowicz zapytany, czy mogliby si´ na za pe∏nà wiedzà i przy wspó∏pracy w∏aÊci- skowa z okresu II wojny Êwiatowej
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podziemia w czasie II wojny Êwiatowej. Urzàdzenie
udawa∏o r´cznà
maszyn´ do szycia.
Roz∏o˝yç je mo˝na
by∏o na trzy cz´Êci.
Mia∏o nietypowe,
ale – jak podkreÊla
Arct – doskona∏e
rozwiàzanie nap´du, na który sk∏ada∏y si´ z´batki W tym budynku mieÊci∏ si´ warsztat renowacji maszyn drukarskich dla „S”
Pomnik prasy podziemnej w pobli˝u Bibliote- i zwyk∏y ∏aƒcuch
ki Uniwersyteckiej w Oslo
rowerowy. – Pomijajàc wartoÊç muzeal- o tego rodzaju aktach wsparcia dla PolMimo karania Êmiercià, w latach nà, sentymentalnà – wspomina Arct ski ze strony Norwegów, trudno nie za1940–1945 w Norwegii wydawano ok. – by∏o to wspania∏e urzàdzenie i mimo pytaç, skàd si´ one bra∏y?
300 podziemnych gazetek. Wiele druków up∏ywu tylu lat ca∏kowicie sprawne.
Mo˝e nie jesteÊmy wcale tak ró˝ni,
Powielacz trafi∏ do komisji S∏owika. jak si´ nam wydaje?
przepisywano na maszynie i r´cznie. Gestapo zlikwidowa∏o ok. 120 pism, aresz- Jego dalsze, ju˝ polskie, losy nie sà znaPolacy w stanie wojennym na znak
tujàc kilka tysi´cy osób, cz´Êç z nich stra- ne. Byç mo˝e skonfiskowa∏a go S∏u˝ba sprzeciwu wobec jego wprowadzeniu
ci∏a ˝ycie. DziÊ w tym kraju dzia∏a Zwià- Bezpieczeƒstwa? Mam jednak nadzie- masowo nosili w klapach oporniki.
zek Prasy Nielegalnej lat 1940–1945, j´, ˝e to norweskie (angielskie) cacko Sprzeciw wobec okupacji hitlerowskiej
a walk´ Norwegów o wolne s∏owo upa- sprzed dziesi´cioleci dobrze przys∏u˝y∏o Norwegowie manifestowali, noszàc
mi´tnia pomnik ustawiony w 1985 r. si´ polskiemu wolnemu s∏owu.
w klapach marynarek... spinacze biurow pobli˝u Biblioteki Uniwersyteckiej
we, których wynalazcà pod koniec XIX
w Oslo. Na towarzyszàcej ods∏oni´ciu Opornik i spinacz
w. by∏ ich rodak Johan Vaaler.
W 1989 r. norweska Fundacja Wolnepomnika wystawie norweskiej prasy podJan Str´kowski by∏ wspó∏praziemnej znalaz∏y si´ te˝ polskie ekspona- go S∏owa (Fritt Ord), grupujàca by∏ych
cownikiem KOR od poczàtku
ty – podziemna prasa solidarnoÊciowa cz∏onków norweskiego ruchu oporu lat
1977 r., w redakcjach „Biuletypodarowana Norwegom przez polskà or- II wojny Êwiatowej przyzna∏a dzia∏ajàcenu Informacyjnego” od roku
mu od og∏oszenia stanu wojennego na
ganizacj´ emigracyjnà „Kultura”.
1979 i „Agencji SolidarnoÊci”
emigracji Funduszowi Pomocy Niezale˝w 1981 r. Za∏o˝y∏ „Tygodnik
Maszyna do szycia
Wojenny” i by∏ jego szefem do
nej Literaturze i Nauce Polskiej nagrod´
1985 r. Zajmowa∏ si´ m.in. koJedna z maszyn, która trafi∏a w r´ce Wolnego S∏owa. Nagrod´ w imponujàcej
ordynacjà kontaktów zagraniczJacka Arcta, by∏a zupe∏nie wyjàtkowa. wysokoÊci 1 mln koron norweskich oden
ych „Przeglàdu WiadomoÊci
By∏ to powielacz bia∏kowy wyproduko- bra∏ Czes∏aw Mi∏osz, laureat literackiej
A
gencyjnych” i 2. Programu
wany przez Anglików dla norweskiego Nagrody Nobla. MyÊlàc z wdzi´cznoÊcià
Radia „S”, a tak˝e kierowa∏ redakcjà tego radia. By∏ te˝ w redakcjach „PWA”, „Vacatu”
i „Wyboru”. Od 1979 r. by∏ drukarzem w Nowej 2. Publikowa∏
opowiadania w prasie oficjalnej
od 1976 r., w podziemnej pod
nazwiskiem od roku 1978. Mia∏
tak˝e swoje teksty w Radiu
Wolna Europa (te˝ pod nazwiskiem). Wyda∏ kilka ksià˝ek literackich, w tym jednà w podziemiu, kilka publicystycznych,
zrealizowa∏ kilkanaÊcie filmów
dokumentalnych (w latach
1980–82 studiowa∏ w szkole filmowej w ¸odzi). Ma na koncie
wspó∏autorstwo scenariuszy filmów telewizyjnych, sztuk´ telewizyjnà i s∏uchowiska radiowe.
Studenci norwescy w warsztacie drukarskim, w którym naprawiano maszyny offsetowe dla ∏ódzkiej prasy podziemnej

KOMBATANT nr 6/2008

21

Fot. Jan Str´kowski

Fot. Jan Str´kowski

Norwescy przyjaciele

WyÊpiewane Êwiadectwo

Kathrin Buendgens–Sobik

Bard z obozowego piek∏a
Mia∏am cztery lata, kiedy pierwszy raz
przyjecha∏am z rodzicami z Kolonii do Krakowa, do Aleksandra Kulisiewicza. Do dziÊ
pami´tam jego mieszkanie przy ul. Sienkiewicza: jeden pokój, od pod∏ogi do sufitu rega∏y z ksià˝kami i teczkami. By∏am zdziwiona,
˝e mo˝na tak ˝yç mi´dzy rega∏ami. Aleks
mia∏ wtedy dopiero 56 lat, ale dla mnie by∏ ju˝
dziadkiem. Pami´tam k∏ujàce ca∏usy, ciemny
beret i stary prochowiec. Jego oczy robi∏y na
mnie wra˝enie radoÊci, mi∏oÊci i ˝ycia.

Obozowa trauma

Fot. arch.

Dopiero póêniej zrozumia∏am, kogo
naprawd´ co roku odwiedzaliÊmy. Do tej
pory wiedzia∏am tylko, ˝e Aleks choruje
na cukrzyc´ i nie mieszka z ˝onà i synem.
Moja matka opowiada∏a mi, ˝e skutki pobytu w obozie koncentracyjnym sta∏y si´
przyczynà rozwodu. Aleks nie móg∏ odnaleêç si´ w rodzinie, zadbaç o ˝on´ i dziecko. To by∏o wtedy dla mnie najwi´ksze z∏o
wojny, które rozrywa rodzin´, mimo ˝e
wszyscy ˝yjà, nawet w jednym miejscu.
Aleksander Kulisiewicz prze˝y∏ obóz Sachsenhausen. By∏ obozowym bardem. Po wojnie le˝àc w szpitalu w Krakowie przez trzy tygodnie dyktowa∏ piel´gniarce same piosenki.

Ok∏adka wydanych w Niemczech wspomnieƒ
obozowych Aleksandra Kulisiewicza
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Artysta gwi˝d˝àcy
Aleksander Kulisiewicz urodzi∏ si´
w 1918 r. w Krakowie, ale dzieciƒstwo
sp´dzi∏ przede wszystkim w Cieszynie.
Rodzina jego matki pochodzi∏a z Austro–W´gier. Mieszkajàc w miejscowoÊci
Karwina w Czechach uczy∏ si´ niemieckiego i czeskiego. By∏ zachwycony muzykà ludowà, muzykà Cyganów i ˚ydów.
W wieku jedenastu lat wystàpi∏ przed
publicznoÊcià w Brnie, Kosicach, Budapeszcie i Wiedniu gwi˝d˝àc melodie
Straussa, Brahmsa, Dworzaka, Liszta
i Lehara. Jako student, gdy ju˝ dobrze
gra∏ na gitarze, otrzyma∏ anga˝ w Teatrze Bagatela w Krakowie. Zajmowa∏
si´ w tym czasie te˝ muzykà niemieckà
i austriackà. Zaczyna∏ rozumieç, ˝e sà
Niemcy i Niemcy, jako student prawa
anga˝owa∏ si´ w dzia∏ania przeciwko
wojnie.

Dosyç Hitlera!
W sierpniu 1939 r. pisa∏ w cieszyƒskiej prasie o groêbach Niemców
i o tym, ˝e polski naród b´dzie si´ broni∏ przed nazistowskim faszyzmem. Ju˝
w paêdzierniku po artykule „Heil Butter! Genug Hitler! ” („Heil mas∏o! Dosyç Hitlera! ”) aresztowa∏o go Gestapo.
By∏ w kilku wi´zieniach: w Cieszynie,
we Wroc∏awiu i w Berlinie. W roku
1940 deportowano go do obozu Sachsenhausen, który opuÊci∏ po wyzwoleniu przez wojska alianckie.
W tym ci´˝kim czasie stworzy∏ i zebra∏
w pami´ci ponad 130 tekstów i 54 melodie. Ze wzgl´du na bezpieczeƒstwo nigdzie ich nie zapisywa∏. Ta twórczoÊç pomaga∏a jemu samemu i towarzyszom
niedoli prze˝yç wojenne piek∏o. Pisa∏
o mi∏oÊci, z∏oÊci, nadziei i jej braku, solidarnoÊci, sile religii, t´sknocie za rodzinà i Ojczyznà. Jego pieÊni dokumentujà
makabrycznà obozowà rzeczywistoÊç.
Po 1945 r. by∏ dziennikarzem „Dziennika Polskiego”. Póêniej, je˝d˝àc po kraju, nagrywa∏ relacje by∏ych wi´êniów z 43.

obozów.
Dzi´ki niemu powsta∏o archiwum
z 610. piosenkami
polskimi
i 200. innych
narodów,
wi´kszoÊç
z jego komentarzem
i t∏umaczeniem s∏ów. Portret Aleksandra KulisiewiZanotowa∏ cza z 1942 r.
tak˝e 7600 stron wierszy, 800 szkiców, rysunki i mikrofilmy.
W latach 60. zaczà∏ podró˝owaç
i Êpiewaç te piosenki na ca∏ym Êwiecie.
By∏ te˝ twórcà muzyki folkowej na skal´ europejskà. Jego melodie cz´sto goÊci∏y na niemieckich i europejskich listach przebojów.
Wszystkim ludziom, przede wszystkim w b. NRD, gdzie du˝o wyst´powa∏
wÊród m∏odzie˝y, opowiada∏ o ˝yciu
w obozie, pokazywa∏ zdj´cia i odtwarza∏
nagrania rozmów z innymi Êwiadkami.
Mówi∏ do s∏uchaczy: „Nie Êpiewam
z poczucia zemsty, mój Êpiew ma byç
ostrze˝eniem dla nowego pokolenia.
Nie Êpiewam za pieniàdze. Mój Êpiew
jest moim obowiàzkiem, ma byç przestrogà dla ludzkoÊci przeciw wojnie”.
Polskie piosenki ludowe, których
w dzieciƒstwie nauczy∏ mnie Aleks, Êpiewa teraz moja szeÊcioletnia córka Justyna.
Kathrin Buendgens-Sobik urodzi∏a si´ w Siegburgu niedaleko
Kolonii. Jest slawistkà, od oÊmiu
lat mieszka z m´˝em w Polsce,
ma dwie córeczki. Jej rodzice poprzez kr´gi artystycznie nawiàzali
kontakt z Aleksandrem Kulisiewiczem, który zaprosi∏ ich do Polski. Odwiedzali go regularnie od
1974 r. do jego Êmierci w 1982 r.
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Aleksander Kulisiewicz, dziennikarz i Êpiewak, by∏ bardem obozu w Sachsenhausen. Jego pieÊni pomaga∏y prze˝yç wojenny koszmar.
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Dzieƒ Pami´ci
Ofiar Zbrodni Katyƒskiej
Rada i Zarzàd Polskiej Fundacji Katyƒskiej ufundowa∏y medal „Dnia Pami´ci Ofiar Zbrodni Katyƒskiej. 13 kwietnia”.

Marsza∏ek Sejmu RP Bronis∏aw Komorowski, po
prawej prowadzàcy sesj´ dr Marek Tarczyƒski

Fot. Leszek Kasprzak

Nieznanego ˚o∏nierza, w Dolince Katyƒskiej itp. Robili tak przez lata: dzia∏acz niepodleg∏oÊciowy Wojciech Ziembiƒski, póêniej równie˝ czyni∏ to Komitet Katyƒski
m.in. z Andrzejem Szomaƒskim, Stefanem
Melakiem, Jerzym ¸ojkiem i Jerzym Âwianiewiczem – synem
prof. Stanis∏awa Âwianiewicza,
uratowanego jeƒca obozu w Kozielsku, i Janina Borowa. Przez lata te˝ toczy∏y si´ dyskusje na temat tego, kiedy obchodziç rocznic´: czy 3 kwietnia, upami´tniajàc
pierwszà wywózk´ na Êmierç
z obozu jenieckiego z Kozielska
do Katynia w 1940 r., czy wybraç
13 kwietnia, tj. rocznic´ og∏oszenia przez propagand´ niemieckà
w 1943 r. informacji o pope∏nieniu zbrodni w Katyniu. Ostatecz-

nie przewa˝y∏o przekonanie cz´Êci rodzin
ofiar przyzwyczajonych do daty 13 kwietnia.
Sugesti´ rodzin uwzgl´dni∏ Sejm RP 14
paêdziernika 2007 r. uchwalajàc 13 kwietnia
Dniem Pami´ci Ofiar Zbrodni Katyƒskiej.

zydenta RP Lecha Wa∏´sy odebra∏ prezes
Zarzàdu Instytutu Lecha Wa∏´sy Piotr
Gulczyƒski, a w imieniu prezydenta Lecha
Kaczyƒskiego minister Ewa Juƒczyk–Ziomecka, która przekaza∏a medal prezy-

Sesja i medal
Rada i Zarzàd Polskiej Fundacji Katyƒskiej
ufundowa∏y
z tej okazji pierwszy
medal „Dnia Pami´ci Ofiar Zbrodni Katyƒskiej. 13 kwietnia”. Medal wr´czono dzia∏aczom Rodzin
Katyƒskich,
przedstawicielom
Êrodowisk
katyƒskich i instytucjom
zas∏u˝onym w upami´tnianiu ofiar ka- Przekazanie medalu i „Zeszytów Katyƒskich” nr 23 m∏odzie˝y Gimnazjum nr 16 z ¸odzi im. Ofiar Katynia
tyƒskiej
zbrodni
8 kwietnia br. na corocznej Sesji Katyƒ- dentowi 11 kwietnia br. w Pa∏acu Prezyskiej na Zamku Królewskim w Warszawie denckim podczas uroczystoÊci odznaczazatytu∏owanej „Zbrodnia Katyƒska. Mi´- nia polskich i rosyjskich autorów czterech
dzy prawdà a k∏amstwem’” (referaty wy- tomów „Dokumentów Katyƒskich”. Medrukowano przed sesjà w „Zeszytach Ka- dale przyj´li te˝: premier Jan Olszewski,
tyƒskich” nr 23).
abp S∏awoj Leszek G∏ódê, ks. infu∏at dr
Medal „Dnia Pami´ci Ofiar Zbrodni Zdzis∏aw Król, kapelan warszawskiej RoKatyƒskiej” przyjà∏ marsza∏ek Sejmu RP dziny Katyƒskiej. W imieniu premiera JeBronis∏aw Komorowski. Medal dla b. pre- rzego Buzka medal odebra∏a Agata Buzek, w imieniu Gabora Demszky’ego i Istvana Tarlosa – inicjatorów budowy pomnika ofiar
Katynia w Budapeszcie i nadania jednemu z tamtejszych skwerów nazwy ich upami´tniajàcej –
medal przyjà∏ ambasador Republiki W´gierskiej Robert Kiss.
Medal „Dnia Pami´ci Ofiar
Zbrodni Katyƒskiej” otrzyma∏o tak˝e Muzeum Katyƒskie,
rosyjskie Stowarzyszenie Memoria∏ i oÊrodek Karta. Marsza∏ek Bronis∏aw Komorowski
wr´czy∏ medale m∏odzie˝y ze

Medal przyjà∏ b. premier Jan Olszewski
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14 listopada 2007 r. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustanowi∏ 13 kwietnia Dniem
Pami´ci Ofiar Zbrodni Katyƒskiej. Rodziny
Katyƒskie od lat oczekiwa∏y na ten urz´dowo potwierdzony akt pami´ci o blisko 22.
tys. ˝o∏nierzy II Rzeczypospolitej zamordowanych z rozkazu najwy˝szych w∏adz sowieckich z 5 marca 1940 r. Przez dziesiàtki
lat rodziny ofiar potajemnie obchodzi∏y
w kwietniu rocznice Êmierci swych bliskich;
3 i 13 kwietnia organizowa∏y Msze Êw., uroczystoÊci i sk∏adanie wieƒców pod Grobem

Z kombatanckiego ˝ycia

XXIII Zjazd ¸agierników

szkó∏ noszàcych imi´ Ofiar Katynia, Publicznego Gimnazjum w Piàtnicy k.
¸om˝y i Gimnazjum nr 16 w ¸odzi.
Medale otrzymali tak˝e dzia∏ajàcy od blisko 20. lat na rzecz upami´tnienia ofiar katyƒskiej zbrodni cz∏onkowie Rodzin Katyƒskich: J´drzej Tucholski – syn ofiary, autor
ksià˝ki Mord w Katyniu, Emilia Maçkowiak
– organizatorka i wieloletnia przewodniczàca Gdaƒskiej Rodziny Katyƒskiej, aktualnie
przewodniczàca Rady Federacji Rodzin Katyƒskich, W∏odzimierz Dusiewicz – wieloletni przewodniczàcy Zarzàdu Federacji Rodzin Katyƒskich, Adam Macedoƒski z Instytutu Katyƒskiego i Stefan Melak – przewodniczàcy Komitetu Katyƒskiego. Dwaj ostatni nie bali si´ dzia∏aç ju˝ w latach 70. i 80.,
kiedy by∏o to naprawd´ niebezpieczne.
Projekt medalu wykona∏a Katarzyna Piskorska z Warszawskiej Rodziny Katyƒskiej, córka por. rez. harcmistrza Tomasza
Piskorskiego, jeƒca obozu w Starobielsku
zamordowanego w Charkowie.
Medal ma Êrednic´ 60 mm, jest dwustronnie bity, srebrzony, oksydowany.
Wybi∏a go Mennica Polska w Warszawie w ekspresowym tempie i z wielkà
˝yczliwoÊcià dla przekazywanych treÊci.
dr Bo˝ena ¸ojek
przewodniczàca Zarzàdu
Polskiej Fundacji Katyƒskiej
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W siedzibie Wojskowej Akademii Technicznej 30 maja br. odby∏y si´ obrady otwierajàce zjazd Stowarzyszenia ¸agierników ˚o∏nierzy Armii Krajowej. Udzia∏ pocztów
sztandarowych, wspólnie Êpiewany hymn ¸agierników, zapalenie znicza nada∏y spotkaniu
zarazem wzruszajàcy i podnios∏y charakter.
Prezes Stowarzyszenia Stefania Szantyr–
–Powolna przedstawi∏a sprawozdanie z pracy Zarzàdu G∏ównego. Du˝o miejsca poÊwi´ci∏a wydawanemu przez Stowarzyszenie
pismu „Kwartalnik”, w którym publikowane
sà wspomnienia i poezja ¸agierników oraz
informacje dotyczàce Êrodowisk kombatanckich. Mówi∏a tak˝e o licznych spotkaniach i wspólnych wycieczkach. Interesujàcà
prelekcj´ wyg∏osi∏a Bo˝ena Bargie∏ „Ponary” przypominajàc histori´ tragedii ∏agierników. Szczególny charakter mia∏o wystàpienie prezes bia∏oruskiego okr´gu Stowarzyszenia Weroniki Sebastianowicz, która ze
smutkiem podkreÊli∏a, ˝e nasi rodacy na
Bia∏orusi wcià˝ muszà walczyç o polskoÊç.
¸agiernicy uczestniczyli tak˝e w uroczystej
Mszy Êw. w koÊciele garnizonowym pw. Matki Bo˝ej Ostrobramskiej, pochylili g∏owy
przy Pomniku Poleg∏ych i Pomordowanych
na Wschodzie oraz zwiedzili Muzeum Katyƒskie. Spotkali si´ tak˝e przy lampce wina
i przyjemnie sp´dzili czas w towarzystwie wyst´pujàcej specjalnie dla nich Kapeli Czerniakowskiej oraz p∏yn´li statkiem po WiÊle.
Coroczna organizacja Zjazdu w tak
bogatej formie nie by∏aby mo˝liwa bez
osobistego zaanga˝owania prezes Stefanii Szantyr–Powolnej.

Wspólne prze˝ycia
na „nieludzkiej ziemi”
Stowarzyszenie ¸agierników ˚o∏nierzy Armii Krajowej skupia poszkodowanych przez stalinowski totalitaryzm
– ˚o∏nierzy Armii Krajowej, walczàcych na Kresach Wschodnich o wolnà

Uczestnicy zjazdu pod Pomnikiem Poleg∏ych
i Pomordowanych na Wschodzie

i niepodleg∏à Polsk´, a po II wojnie Êwiatowej skazanych przez komunistyczne sàdy na poni˝enie, g∏ód i morderczà prac´
w obozach na „nieludzkiej ziemi”.
Raz w roku Stowarzyszenie organizuje zjazdy ¸agierników. Oprócz cz∏onków mieszkajàcych w kraju na spotkania przyje˝d˝ajà koledzy z dzisiejszej
Litwy, Bia∏orusi i Ukrainy. Polacy, którzy pozostali na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej i nie dane im by∏o po∏àczyç si´ z rodakami ani po wyjÊciu
z obozów, ani potem.
W tym roku ¸agiernicy zaprosili
przedstawicieli organizacji kombatanckich i spo∏ecznych wspó∏pracujàcych
ze Stowarzyszeniem. W zjeêdzie uczestniczyli m.in. zast´pca prezesa Instytutu
Pami´ci Narodowej Maria Dmochowska, dyrektor oddzia∏u IPN w Warszawie
Jerzy Eisler, przedstawiciel wojewody
mazowieckiego Zbigniew Czaplicki, burmistrz warszawskiego Bemowa Jaros∏aw
Dàbrowski, komendant WAT gen. bryg.
Zygmunt Mierczyk oraz kanclerz uczelni gen. dyw. Jan Klejszmit. UdSKiOR
reprezentowali jego kierownik – minister Janusz Krupski i dyrektor Departamentu Stowarzyszeƒ i Spraw Socjalnych
Michalina Wójcik. GoÊcie zgodnie podkreÊlali ogromny wk∏ad Stowarzyszenia
¸agierników w kultywowanie pami´ci
narodowej i przekazywanie prawdy
o stalinowskim systemie totalitarnym.
MW
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Fot. S¸˚AK

Fot. Leszek Kasprzak

W Warszawie w dniach 29 maja – 2 czerwca br. odby∏ si´ XXIII Zjazd
Stowarzyszenia ¸agierników ˚o∏nierzy Armii Krajowej. Podczas
spotkania kierownik Urz´du do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Janusz Krupski na wniosek prezes Zarzàdu G∏ównego Stowarzyszenia Stefanii Szantyr–Powolnej odznaczy∏ Medalem
„Pro Memoria”: Karola Czarneckiego, Mariana Hryniewieckiego,
Jana Lisowskiego, Czes∏awa Sawicza i Zofi´ Szelking.

Z kombatanckiego ˝ycia

Ostatnia tobrucka eskapada

Wieniec od Tobrukczyków

cz∏onków na tzw. Walnym Zebraniu
w kwietniu 2007 r. Uwa˝aliÊmy jednak, ˝e
Zwiàzek Tobrukczyków nie powinien
zniknàç i rozp∏ynàç si´ bez echa.
Podczas rozwa˝aƒ o tym, co zrobiç
z pozosta∏ymi pieni´dzmi Zwiàzku, powsta∏ pomys∏ ufundowania tablicy pamiàtkowej gen. Stanis∏awa Kopaƒskiego. Jako miejsce jej umieszczenia wybraliÊmy Polsk´.

8 kwietnia

Fot. Zb.˚SBSK

UroczystoÊci pierwszego dnia zainaugurowa∏o z∏o˝enie na Grobie Nieznanego ˚o∏nierza wieƒców od ministra obrony narodowej Bogdana Klicha, kierownika Urz´du do Spraw Kombatantów
i Osób Represjonowanych Janusza

Krupskiego, brytyjskiego áttaché wojskowego w Warszawie Andrew Nowaka
i Tobrukczyków przy pe∏nej oprawie
wojskowej.
Nast´pnie w Centralnej Bibliotece
Wojskowej podczas sesji historycznej
wyg∏oszono dwa referaty na temat Samodzielnej Brygady
Strzelców Karpackich i gen. Kopaƒskiego oraz wys∏uchano koncertu Chóru Wojska Polskiego.
Po koncercie zwiedzaliÊmy okolicznoÊciowà wystaw´, robiliÊmy
zdj´cia, udzielaliÊmy wywiadów
dla telewizji i radia. Wieczorem
spotkaliÊmy si´ na uroczystej kolacji, na którà zaprosiliÊmy zas∏u˝one dla zorganizowania tej uroczystoÊci osobistoÊci.

9 kwietnia

UroczystoÊci zakoƒczono salwà honorowà i odegraniem hymnu narodowego.
B. Prezydenta RP na Uchodêstwie Ryszarda Kaczorowskiego reprezentowa∏a
córka Jagoda Szulc. Czterech Tobrukczyków i dwóch Karpatczyków przyby∏o
z Londynu: Zygmunt Picheta, Tadeusz
Górecki, Józef Grzymek z ˝onà, Franciszek Szuta z córkà i zi´ciem oraz Jerzy
Lis i Tadeusz Stachowski z 3. Dywizji
Strzelców Karpackich. Z kraju stawili si´

Drugi dzieƒ rozpocz´to Mszà
Êw. w Katedrze Polowej, na którà wniesiono sztandary Tobrukczyków oraz sztandar warszawskiej Szko∏y im. gen. W∏adys∏awa
Sikorskiego.
Potem na Cmentarzu Wojskowym na Powàzkach, przy udziale
Kompanii Honorowej, orkiestry
i sztandarów, gen. broni Czes∏aw
Piàtas, b. Szef Sztabu General- Ods∏oni´cie Tablicy. Gen. broni Czes∏aw Piàtas i p∏k
nego i Zygmunt Picheta, prezes Zdzislaw Picheta
Zwiàzku b. ˚o∏nierzy Samodzielnej Mieczys∏aw Herod, Tomasz Skrzyƒski,
Brygady Strzelców Karpackich ods∏oni- Stanis∏aw Jura, Ludomir Jewasiƒski z ˝oli tablic´ poÊwi´conà gen. Stani- nà, Józef Pleban z ˝onà, Antoni Lipka,
s∏awowi Kopaƒskiemu. Tablica W∏adys∏aw Górski i Stanis∏aw Mroszznajduje si´ na Âcianie Pami´ci czak. Udzia∏ wzi´∏y tak˝e poczty sztandanaprzeciw Krzy˝a. Przemawiajà- rowe Samodzielnej Brygady Strzelców
cy: gen. Piàtas, Zygmunt Prugar– Karpackich i 22. Karpackiego Batalionu
–Ketling – prezes Fundacji ˚o∏- Piechoty Górskiej Obrony Terytorialnej
nierzy Polskich Si∏ Zbrojnych na z jego dowódcà pp∏k. Arturem WarwaZachodzie i Zygmunt Piecheta sem i kpt. Maliszewskim reprezentujàpodkreÊlili zas∏ugi gen. Kopaƒ- cym 21. Brygad´ Podhalaƒskà.
Tobrukczycy
skiego dla sprawy polskiej podZwiàzek b. ˚o∏nierzy Samodzielnej
czas II wojny Êwiatowej i w okreBrygady Strzelców Karpackich
sie powojennym na uchodêstwie.

Msza Êw. w Katedrze Polowej
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Fot. Zb.˚SBSK

Fot. Zb.˚SBSK

Nieub∏agany czas, który dodaje lat,
a odejmuje si∏y i zdolnoÊci do dzia∏ania,
dotknà∏ tak˝e nas Tobrukczyków, tych zapalonych m∏odzieƒców z lat 1940–1942.
MusieliÊmy wi´c zakoƒczyç organizacyjnà
dzia∏alnoÊç. T´ decyzj´ powzi´∏o pi´ciu

Fot. Zb.˚SBSK

W dniach 8 i 9 kwietnia br. w Warszawie odbywa∏y si´ uroczystoÊci zwiàzane z ods∏oni´ciem tablicy pamiàtkowej poÊwi´conej gen. Stanis∏awowi Kopaƒskiemu. Patronat honorowy nad nimi objà∏ b. Prezydent RP na Uchodêstwie Ryszard Kaczorowski.

Z kombatanckiego ˝ycia

SzeÊçdziesi´ciolecie „Funduszu
Inwalidów Armii Krajowej
i Pomocy na Kraj”
Zakoƒczenie dzia∏aƒ wojennych na
frontach II wojny Êwiatowej rozproszy∏o Êrodowisko ˝o∏nierzy Armii Krajowej
po ca∏ym Êwiecie. W 1946 r. w Londynie, z inicjatywy gen. Tadeusza Bora–
–Komorowskiego i p∏k. Kazimierza
Iranka–Osmeckiego, utworzono „Ko∏o
b. ˚o∏nierzy AK poza granicami Kraju”. Organizacja mia∏a „∏àczyç towarzyszy broni, wspomagaç ich w potrzebie,
mówiç prawd´ za tych, którym Komuna
zamkn´∏a usta w kraju”.
Pomoc materialna kierowana do
kraju przez Ko∏o mia∏a charakter indywidualny i na po∏y konspiracyjny,
przez co ogranicza∏a si´ do wàskiego
kr´gu osób. Jednak sytuacja w Polsce –
ogrom i skala potrzeb, wymusi∏a bardziej kompleksowe, zinstytucjonalizowane dzia∏ania. I tak gen. Tadeusz
„Bór” Komorowski wraz z ma∏˝onkà
zainicjowali powstanie „Funduszu Inwalidów Armii Krajowej i Pomocy na
Kraj”. Przez wiele lat „Fundusz” dzia∏a∏ pod przewodnictwem p∏k. Kazimierza Iranka–Osmeckiego i Haliny Martinowej – „Doroty Zaleskiej”. W 1995 r.
przewodniczàcym „Funduszu” zosta∏
dr Andrzej S∏awiƒski.

¸àcznoÊç z Polskà by∏a w okresie PRL
utrudniona, dlatego przy wysy∏aniu pieni´dzy i paczek nie korzystano z poÊrednictwa poczty, lecz przekazywano je za
pomocà tzw. okazji. Pieniàdze przeznaczone na pomoc pochodzi∏y z dobrowolnych wp∏at i sk∏adek zbieranych przez
polskie Êrodowisko w Londynie podczas
uroczystoÊci, polskich nabo˝eƒstw oraz
od ˝yczliwych sponsorów. Do 1984 r. pomoc przekazywana by∏a do Polski g∏ównie w postaci paczek z ˝ywnoÊcià i odzie˝à. Z czasem nawiàzano wspó∏prac´
z Sekcjà Socjalno–Bytowà Zarzàdu
G∏ównego Âwiatowego Zwiàzku ˚o∏nierzy Armii Krajowej, dzi´ki czemu najstarsi weterani mogli otrzymaç pomoc finansowà. Nie zapomniano równie˝ o Polakach mieszkajàcych na Kresach
Wschodnich, dotujàc szpitale, szko∏y
i polskie placówki kulturalne.
„Fundusz” zawsze ˝ywo reagowa∏ na
sytuacj´ w Ojczyênie, aktywizujàc pomoc w okresie „SolidarnoÊci” i stanu
wojennego oraz w niepodleg∏ej Rzeczypospolitej, m.in. podczas powodzi
w 1997 r., czy te˝ przy utworzeniu Przychodni Lekarskiej im. gen. Leopolda
Okulickiego w Warszawie.

„Fundusz Inwalidów”, mimo up∏ywu
lat, dalej funkcjonuje bez biura, administracji i tzw. kosztów w∏asnych. Mimo to
od roku 1984 do chwili obecnej przekaza∏ do kraju pomoc wartoÊci przesz∏o
pó∏ miliona dolarów. W ostatnim okresie rokrocznie 200 osób otrzymuje pomoc ∏àcznie zamykajàcà si´ w kwocie 40
tys. dolarów. Nie by∏oby to mo˝liwe bez
osobistego zaanga˝owania przedstawicieli „Funduszu” na Kraj – ks. Tadeusza
Matuszewskiego i Izabelli Kuczyƒskiej.
WÊród osób korzystajàcych z pomocy
du˝à grup´ stanowià cz∏onkowie
ÂZ˚AK, których zg∏oszenia przekazuje
wiceprezes Sekcji Socjalno–Bytowej
Zarzàdu G∏ównego ÂZ˚AK Eugenia
Szymczak.
„Fundusz Inwalidów Armii Krajowej
i Pomocy na Kraj”, mimo trudów i przeciwnoÊci, niesie nadal pomoc potrzebujàcym, i czyni to ju˝ szeÊçdziesiàt lat.
Na podstawie: „«Fundusz Inwalidów
Armii Krajowej i Pomocy na Kraj» s∏ucha i z Londynu Êpieszy z pomocà” Izabelli Kuczyƒskiej, „Biuletyn Informacyjny – miesi´cznik ÂZ˚AK” nr 12
(212), 2007 oprac. MW

Wsparcie dla ˝o∏nierzy Armii Krajowej
Jednorazowà pomoc finansowà mogà otrzymaç weterani Armii Krajowej. Specjalny program humanitarny uruchomi∏a Fundacja Polsko–Niemieckie Pojednanie oraz PKO Bank Polski.
Program „Pami´tamy – nie jesteÊcie
sami” adresowany jest do tych Polaków,
którzy w okresie okupacji hitlerowskiej
czynnie przeciwstawiali si´ terrorowi III
Rzeszy, nara˝ajàc siebie i swoich bliskich na wzmo˝one represje.
Pomoc finansowa dla ˝o∏nierzy AK,
którzy znaleêli si´ w trudnej sytuacji ˝yciowej, mo˝e byç przeznaczona na podstawowe potrzeby ˝yciowe, dofinansowanie kosztów leczenia lub zakupu
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sprz´tu rehabilitacyjnego i ortopedycznego, wsparcie w przypadkach zdarzeƒ
losowych (koniecznoÊç poddania si´
operacji ratujàcej ˝ycie, kradzie˝, po˝ar, kl´ska ˝ywio∏owa).
Pomoc jest przyznawana na podstawie wniosku i za∏àczonej do niego dokumentacji potwierdzajàcej przynale˝noÊç do AK w latach 1939–1945
oraz wskazujàcej na aktualnà sytuacj´
materialnà i zdrowotnà.

Druk wniosku mo˝na pobraç
ze strony internetowej fundacji
www.fpnp.pl, a pod numerami telefonów (0 22) 629 73 35 i (0 22) 695 99 61
uzyskaç szczegó∏owe informacje.
Program obj´ty jest patronatem
prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
Honorowym partnerem programu
jest Âwiatowy Zwiàzek ˚o∏nierzy Armii Krajowej.
MW
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Opieka zdrowotna

Centralny Szpital Weteranów w ¸odzi
W zwiàzku z du˝ym zainteresowaniem naszych czytelników – kombatantów leczeniem w CSzW
w ¸odzi, podajemy szczegó∏owe informacje o zasadach przyj´ç do szpitala, uzyskane z tego szpitala.
Uprawnieni do Êwiadczeƒ medycznych sà:
• kombatanci i ofiary represji – na podstawie zaÊwiadczenia o uprawnieniach kombatanckich;
• inwalidzi wojenni i inwalidzi – osoby
represjonowane – na podstawie
ksià˝ki inwalidy wojennego lub legitymacji osoby represjonowanej wystawionej przez organ rentowy;
• wdowy, wdowcy po osobach uprawnionych – posiadajàcy stosowne zaÊwiadczenie wydane przez Urzàd
do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.
Osoba ubiegajàca si´ o udzielenie
Êwiadczenia w CSzW winna przedstawiç:
• dowód osobisty,
• legitymacj´ (zaÊwiadczenie) kombatanckà lub inwalidy wojennego/osoby
represjonowanej,
• ewentualne skierowanie (wymagane
tylko do leczenia szpitalnego),
• wyniki badaƒ i informacje z przebiegu
dotychczasowego
leczenia,
w szczególnoÊci uzasadniajàce potrzeb´ leczenia w CSzW.
Podstawowa opieka zdrowotna:
• Êwiadczenia medyczne w ramach
podstawowej opieki zdrowotnej
udzielane sà na ogólnych zasadach
obowiàzujàcych
ubezpieczonych
w Narodowym Funduszu Zdrowia, tj.
po wyborze lekarza oraz piel´gniarki
poprzez wype∏nienie stosownych deklaracji;
• w przypadku nag∏ego pogorszenia
stanu zdrowia osoby przebywajàcej
poza miejscem zamieszkania, internistycznej pomocy medycznej
udziela w CSW konsultant ds. weteranów, a po godzinach pracy konsultanta – lekarz podstawowej
opieki zdrowotnej lub lekarz dy˝urny izby przyj´ç.
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Ambulatoryjne lecznictwo specjalistyczne:
• uprawnieni nie majà obowiàzku
przedstawienia skierowania do poradni specjalistycznej;
• Êwiadczenia medyczne udzielane sà
na ogólnie przyj´tych zasadach pracy
gabinetów specjalistycznych – konieczne jest wczeÊniejsze uzgodnienie
terminu wizyty w rejestracji specjalistycznej.
Leczenie stomatologiczne:
• odbywa si´ bez skierowania;
• Êwiadczenia medyczne udzielane sà
na ogólnie przyj´tych zasadach pracy
gabinetów stomatologicznych – konieczne jest wczeÊniejsze uzgodnienie
terminu wizyty w rejestracji stomatologicznej.
Ambulatoryjne leczenie rehabilitacyjne:
• uprawnieni nie majà obowiàzku
przedstawienia skierowania do poradni rehabilitacji;
• Êwiadczenia medyczne udzielane sà
na ogólnie przyj´tych zasadach pracy
gabinetów specjalistycznych – konieczne jest wczeÊniejsze uzgodnienie
terminu wizyty w rejestracji specjalistycznej.
Leczenie szpitalne:
• warunkiem przyj´cia do szpitala
w trybie planowym jest przedstawienie skierowania na leczenie szpitalne;
• leczenie szpitalne w trybie planowym
odbywa si´ po uzgodnieniu terminu
z osobà odpowiedzialnà za koordynacj´ przyj´ç w danym oddziale;
• pacjenci w stanach zagro˝enia ˝ycia
przyjmowani sà niezw∏ocznie.
Szpital realizuje Êwiadczenia w nast´pujàcych zakresach: lecznictwo szpitalne, ambulatoryjna opieka specjalistyczna, leczenie psychiatryczne, rehabilitacja lecznicza, podstawowa opieka zdrowotna, leczenie stomatologiczne.

Lecznictwo szpitalne obejmuje nast´pujàce specjalizacje:
• ortopedia;
sekretariat Kliniki
tel. (0 42) 639 35 11;
• artroskopia;
sekretariat Kliniki
tel. (0 42) 639 35 39;
• chirurgia r´ki;
sekretariat Kliniki
tel. (0 42) 639 35 35;
• chirurgia ogólna, chirurgia klatki
piersiowej, chirurgia onkologiczna;
sekretariat Kliniki
tel. (0 42) 639 35 21;
• urologia;
sekretariat Kliniki
tel. (0 42) 639 35 31;
• neurochirurgia;
sekretariat Kliniki
tel. (0 42) 639 35 51;
• neurologia, rehabilitacja neurologiczna;
sekretariat Kliniki
tel. (0 42) 639 35 91;
• okulistyka;
sekretariat Kliniki
tel. (0 42) 639 36 34;
• otolaryngologia;
sekretariat Kliniki
tel. (0 42) 639 35 81;
• choroby wewn´trzne;
sekretariat Kliniki
tel. (0 42) 639 35 71;
• kardiologia interwencyjna, diabetologia;
sekretariat Kliniki
tel. (0 42) 639 35 63;
• anestezjologia;
sekretariat Kliniki
tel. (0 42) 639 35 01;
• rehabilitacja pourazowa;
sekretariat Kliniki
tel. (0 42) 639 36 96.
W ka˝dej klinice wyznaczony jest lekarz – koordynator ds. weteranów. Rejestr pacjentów weteranów prowadzà
sekretariaty klinik. Kontakt z izbà przyj´ç: tel. (0 42) 639 34 24.
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W zakresie ambulatoryjnej opieki
specjalistycznej dzia∏ajà nast´pujàce
poradnie: alergologiczna, chirurgii endokrynologicznej, chirurgii ogólnej,
chirurgii klatki piersiowej, chirurgii r´ki, chorób metabolicznych, chorób p∏uc
i gruêlicy, dermatologiczno–wenerologiczna, diabetologiczna, endokrynologiczna, foniatryczna, gastrologiczna, ginekologiczno-po∏o˝nicza, kardiologiczna, kardiologii interwencyjnej i poradnia kontroli rozruszników, laryngologiczna, leczenia bólu, leczenia osteoporozy, nefrologiczna, neurochirurgiczna,
neurologiczna, okulistyczna, okulistyczna leczenia jaskry, onkologiczna, ortopedyczna, chirurgii twarzowo–szcz´k-

owej, reumatologiczna, urologiczna,
a tak˝e psychologiczna, zdrowia psychicznego i rehabilitacji.
Umawianie wizyt w wymienionych
poradniach: rejestracja specjalistyczna:
osobiÊcie – poniedzia∏ek – piàtek
w godz. 7.30–17.00 lub telefonicznie
– p o n i e d z i a ∏ e k – p i à t e k w godz.
8.00–16.00, tel. (0 42) 639 34 22, (0 42)
637 34 49.
W ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej: gabinet przyj´ç weteranów: poniedzia∏ek – piàtek w godz.
8.30–11.00.
Zakres Êwiadczeƒ diagnostycznych:
radiologia klasyczna, tomografia komputerowa, ultrasonografia, w tym tak˝e

ultrasonografia dopplerowska, medycyna nuklearna, densytometria, badania
elektrofizjologiczne, echokardiografia,
elektrokardiograficzne próby wysi∏kowe, holter EKG, holter ciÊnieniowy
(ABPM), koronarografia, koronaroplastyka, elektromiografia, encefalografia,
endoskopia, badania s∏uchu, diagnostyka laboratoryjna, patomorfologia, litotrypsja. Âwiadczenia te b´dà udzielane
po okazaniu skierowania.
Âwiadczenia stomatologiczne z zakresu: stomatologii zachowawczej, chirurgii stomatologicznej, protetyki, ortodoncji. Umawianie wizyt: rejestracja
stomatologiczna: poniedzia∏ek – piàtek
w godz. 7.30–18.00, tel. (0 42) 639 35 99.

KOMUNIKAT
Spo∏eczny Komitet Budowy Pomnika
Polskiego Paƒstwa Podziemnego i Armii
Krajowej w Poznaniu umieszcza przy
Pomniku imienne tabliczki z informacjami o obywatelach polskich poleg∏ych,
pomordowanych i zmar∏ych w wyniku
przeÊladowaƒ od 1 wrzeÊnia 1939 r. do
3 lipca 1945 r., w okresie istnienia Polskiego Paƒstwa Podziemnego.
Dotyczy to osób:
• urodzonych, mieszkajàcych lub dzia∏ajàcych
na terenie województwa poznaƒskiego wlatach II Rzeczypospolitej oraz w okresie istnienia Polskiego Paƒstwa Podziemnego;
• deportowanych, które straci∏y ˝ycie
w innych miejscach kraju i poza nim;
• uznajàcych konstytucyjne w∏adze cywilne
i wojskowe Rzeczypospolitej Polskiej, dzia∏ajàce na obczyênie i w kraju poprzez struktury Polskiego Paƒstwa Podziemnego.
Tabliczki mogà wykupiç cz∏onkowie rodzin zmar∏ych, przyjaciele, znajomi, parafie, samorzàdy, szko∏y i uczelnie, korporacje zawodowe oraz wszystkie inne osoby
i podmioty. Podejmijmy tak˝e inicjatyw´
umieszczenia tabliczek tych ofiar, które

ju˝ dzisiaj nie majà rodziny, bliskich
i przyjació∏, a nale˝y si´ im nasza pami´ç.
Zg∏aszajàcy osob´ odpowiadajàcà wymienionym kryteriom proszeni sà o wype∏nienie ankiety i z∏o˝enie jej (lub
przys∏anie pocztà) w Wielkopolskim
Muzeum Wojskowym, Stary Rynek 9,
61–772 Poznaƒ, codziennie w godz.
10–15, tak˝e w soboty i niedziele.
Wraz z ankietà prosimy przed∏o˝yç, lub
przes∏aç do wglàdu, odpowiednie orygina∏y dokumentów i ich kserokopie; kopie
zostanà zatrzymane dla dokumentacji.
Prosimy tak˝e do∏àczyç zdj´cie i krótki
˝yciorys zg∏aszanej osoby, który umieszczony b´dzie na stronach informacyjnych
ustawionego przy Pomniku komputerowego kiosku multimedialnego. W ˝yciorysie winny znaleêç si´ przede wszystkim
informacje dotyczàce losów zg∏aszanej
osoby w czasie wojny, a tak˝e – je˝eli to
mo˝liwe – opisane okolicznoÊci Êmierci.
˚yciorys prosimy podpisaç, podajàc imi´
i nazwisko oraz adres i stacjonarny telefon kontaktowy, a w razie jego braku
– numer telefonu komórkowego.

Komitet zastrzega sobie prawo do redakcji i weryfikacji tekstów, a tak˝e do ich
odrzucenia w przypadku, gdyby podane
informacje nie odpowiada∏y prawdzie.
Tabliczki imienne o wymiarach 15 x 25 cm
odlane b´dà z ˝eliwa i u∏o˝one zostanà
w p∏yty o wymiarach 100 x 150 cm.
Op∏ata za tabliczk´ wynosi 90 z∏.
Je˝eli ktoÊ z Paƒstwa mo˝e wp∏aciç
wy˝szà kwot´, b´dziemy bardzo
wdzi´czni, poniewa˝ koszt wykonania
tabliczki przekracza wysokoÊç pobieranej op∏aty.
Nale˝noÊç za tabliczk´ prosimy wp∏aciç na konto:
Âwiatowy Zwiàzek ˚o∏nierzy Armii
Krajowej Okr´g Wielkopolska, al. Niepodleg∏oÊci 16, 61–713 Poznaƒ, numer
71 1090 2734 0000 0001 0676 1765 z dopiskiem: „Tabliczka dla ........................”
(imi´ i nazwisko)
Komitet Budowy Pomnika
Polskiego Paƒstwa Podziemnego
http://www.solidarnosc.org.pl/
panstwopodziemne

ANKIETA
Informacje o osobie, której tabliczka umieszczona b´dzie przy Pomniku Polskiego Paƒstwa Podziemnego i Armii Krajowej w Poznaniu:
imi´ i nazwisko:

imi´ i nazwisko osoby zg∏aszajàcej:

...................................................................................................
zawód lub tytu∏:

...................................................................................................
adres osoby zg∏aszajàcej:

...................................................................................................
rok urodzenia - rok Êmierci:

...................................................................................................
...................................................................................................

...................................................................................................
miejsce Êmierci i okolicznoÊci:

telefon kontaktowy:

.....................................................

...................................................................................................

data z∏o˝enia ankiety:

.....................................................

...................................................................................................

data wp∏aty:

.....................................................
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........................................................................................
podpis zg∏aszajàcego
numer konta: 71 1090 2734 0000 0001 0676 1765
z dopiskiem „Tabliczka dla .................................................. ”
(imi´ i nazwisko)
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Odeszli

ÂP

Prof. dr hab. kpt Wojciech Szmelter
1924–2007
Wojciech Szmelter urodzi∏ si´ w Bydgoszczy, tam te˝ sp´dzi∏ dzieciƒstwo.
Gdy wybuch∏a wojna, w 1939 r., wraz
z rodzinà wyjecha∏ do Warszawy. W tym
czasie hitlerowcy zorganizowali w Bydgoszczy tzw. krwawà niedziel´, zamordowano wówczas wielu Polaków.
W Warszawie Wojtek móg∏ kontynuowaç nauk´ w polskiej szkole. Jego rodzina we w∏asnym mieszkaniu organizowa∏a tajne nauczanie. Tam rozpoczà∏
nauk´ w klasie licealnej.
W 1941 r. przystàpi∏ do Szarych Szeregów, przyjmujàc pseudonim „Szczup∏y”.
Ukoƒczy∏ te˝ szko∏´ podchorà˝ych.
1 sierpnia 1944 r. w „Godzin´ W” zameldowa∏ si´ w plutonie batalionu Szarych Szeregów „Wigry”. Bra∏ udzia∏
w akcjach powstaƒczych – walczy∏ na
Woli, Starym MieÊcie, broni∏ barykady
na Kanonii. Kiedy upad∏a Starówka,
przeszed∏ kana∏ami do ÂródmieÊcia.
W koƒcowych dniach Powstania Warszawskiego zosta∏ powa˝nie ranny. Leczono Go w szpitalu powstaƒczym przy

ul. Ho˝ej. Po upadku Powstania i podpisaniu kapitulacji wywieziony zosta∏ do
niemieckich obozów jenieckich.
Z chwilà zakoƒczenia dzia∏aƒ wojennych w 1945 r. zosta∏ wyzwolony z obozu
jenieckiego przez ˝o∏nierzy amerykaƒskich i w tym˝e roku rozpoczà∏ nauk´,
zda∏ matur´, a nast´pnie powróci∏ do
kraju i zamieszka∏ w ¸odzi.
Podjà∏ studia na Politechnice ¸ódzkiej, a po ich ukoƒczeniu pozosta∏ na
uczelni, podejmujàc prac´ naukowà i dydaktycznà. Uzyska∏ stopieƒ naukowy
profesora na wydziale w∏ókienniczym.
Wstàpi∏ do Âwiatowego Zwiàzku ˚o∏nierzy Armii Krajowej i Ârodowiska
Warszawskiego przy Zarzàdzie Okr´gu
¸ódzkiego ÂZ˚AK w ¸odzi. W 2003 r.
zosta∏ wybrany prezesem Ârodowiska
Warszawskiego, którà to funkcj´ pe∏ni∏
do ostatnich dni ˝ycia.
W roku 2004, w 60. rocznic´ Powstania
Warszawskiego, by∏ wspó∏autorem inicjatywy ufundowania przez Ârodowisko Warszawskie tablicy w ho∏dzie poleg∏ym i po-

Roman Borak „Góral”
1924–2008
Roman Borak urodzi∏ si´ 16 lutego
1924 r. w Szarem k. Bielska-Bia∏ej w rodzinie o tradycjach wojskowych. Jego ojciec walczy∏ m.in. w Bitwie Warszawskiej.
W 1939 r. ukoƒczy∏ szko∏´ podoficerskà
w Lubawie. Do Armii Krajowej wstàpi∏
30 listopada 1941 r. Nale˝a∏ do 77. Pu∏ku
Piechoty Okr´gu Nowogródzkiego. W latach 1942–1943 organizowa∏ placówki
konspiracyjne, szkoli∏ dru˝yny w zakresie
taktyczno–wojskowym i dywersyjnym.
Pe∏ni∏ obowiàzki ∏àcznika sztabu na po∏udniowo–wschodnim terenie okr´gu.
W czasie Akcji „Burza” uczestniczy∏
w operacji „Ostra Brama” w rejonie
Kolonii Wileƒskiej. W Puszczy Rudnickiej do∏àczy∏ do oddzia∏u kpt. Boles∏awa Wasilewskiego „Bustromiaka”, a na-
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st´pnie do oddzia∏ów samoobrony.
Podczas zdobywania bunkrów kolejowych pod Sobotnikami zosta∏ ranny.
Uniknà∏ rozbrojenia przez Armi´
Czerwonà. Dzia∏a∏ w ukryciu do grudnia 1944 r. Zosta∏ aresztowany i skazany na 10 lat ∏agrów i pi´ç lat zsy∏ki
w Norylsku.
Roman Borak powróci∏ do kraju dopiero w styczniu 1956 r. w ramach akcji
repatriacyjnej i osiedli∏ si´ w K´trzynie.
Aktywnie uczestniczy∏ w dzia∏alnoÊci
Zwiàzku Kombatantów Armii Krajowej
Okr´gu Nowogródzkiego w Warszawie.
By∏ jednym z inicjatorów powo∏ania Ko∏a Âwiatowego Zwiàzku ˚o∏nierzy Armii
Krajowej w K´trzynie i przez dwie kadencje pe∏ni∏ funkcj´ jego prezesa.

mordowanym bohaterskim powstaƒcom
– ˝o∏nierzom Armii Krajowej i ludnoÊci
Warszawy, którà ods∏oni´to w koÊciele oo.
Jezuitów w ¸odzi.
Za zas∏ugi Wojciech Szmelter zosta∏
odznaczony m.in.: Krzy˝em Partyzanckim, Krzy˝em Kawalerskim Orderu
Odrodzenia Polski, Krzy˝em Armii
Krajowej, Warszawskim Krzy˝em Powstaƒczym, Medalem Edukacji Narodowej, Medalem za Warszaw´. 10 paêdziernika 2007 r. odszed∏ od nas nagle
i niespodziewanie.
Jan Leliwa Pruski

Za Jego kadencji ufundowano sztandar
Ko∏a, nadano Szkole nr 5 imi´ pp∏k. Macieja Kalenkiewicza „Kotwicza”, uczczono dwoma tablicami miejsca pami´ci.
Mjr Roman Borak szczególnà wag´
przyk∏ada∏ do spotkaƒ z m∏odzie˝à,
przekazujàc jej prawd´ o minionych latach i wpajajàc patriotyzm.
Za dzia∏alnoÊç dla dobra Ojczyzny
odznaczono Go m.in. Krzy˝em Armii
Krajowej, Krzy˝em Partyzanckim, Medalem Zwyci´stwa i WolnoÊci, Z∏otym
i Srebrnym Krzy˝em Zas∏ugi, Krzy˝em
Kawalerskim, Odznakà Akcji „Burza”,
Krzy˝em Weterana.
Mjr Roman Borak zmar∏ po ci´˝kiej
chorobie 22 stycznia 2008 r. Zosta∏ pochowany w Olsztynie. W ostatniej drodze
pogrà˝onej w smutku rodzinie towarzyszyli ˝o∏nierze–kombatanci z K´trzyna,
Olsztyna, Lidzbarka Warmiƒskiego oraz
m∏odzie˝ szkolna.
MW
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Walka o pami´ç

Kazimierz Wóycicki

Spojrzenie jedynie z Zachodu
Francusko–niemiecki szkolny podr´cznik do nauczania najnowszej historii pokazuje, jaka jest ÊwiadomoÊç historyczna cz´Êci
europejskiego Zachodu, w której nie ma miejsca dla Europy
Ârodkowo–Wschodniej.
Europejskie projekty pisania wspólnych
podr´czników szkolnych majà zasadnicze
znaczenie dla kszta∏towania w Unii Europejskiej obrazu przesz∏oÊci. Nie ma czynnika, który oddzia∏ywa∏by w tej dziedzinie silniej ni˝ polityka szkolna. Francusko–
–niemieckie projekty sà tutaj pionierskie,
czego przyk∏adem jest ostatnio wydana Historia. Europa i Êwiat od 1945 roku. Autorzy podr´cznika stwierdzajà, ˝e jego za∏o˝eniem nie jest ukazanie historii stosunków
francusko–niemieckich, ale przedstawienie
uzgodnionego przez obie strony spojrzenia
na dzieje kontynentu i Êwiata po roku 1945.
Zwraca uwag´ cezura czasowa roku 1945,
co pozwala na pomini´cie wielu istotnych
wàtków zwiàzanych z II wojnà Êwiatowà,
m.in.: znaczenia wojny dla Europy Ârodkowo–
–Wschodniej. Przedstawiona jest cz´Êç jej
tragicznego bilansu, ale nie polityczne znaczenie jej przebiegu. Przyk∏adem jest m.in.
mapa przesiedleƒ (s. 13), na której ukazano
tylko powojenne, ca∏kowicie pomijajàc te,
które odbywa∏y si´ od roku 1939. To oznacza, ˝e nie uwzgl´dniono ogromnej cz´Êci
przesiedleƒ, które dotkn´∏y Polsk´. Powojenna granica Polski nazywana jest linià
Curzona, bez ˝adnego zwiàzku z paktem
Ribbentrop–Mo∏otow (Hitler–Stalin).

Polityka pami´ci
Nader du˝o miejsca poÊwi´ca si´ polityce
pami´ci, inaczej mówiàc polityce historycznej (cz´Êç 1, roz. 2; cz´Êç 5, roz. 3). Zaskakuje krytyczne spojrzenie na Francj´ (Vichy–Syndrom) i w tym kontekÊcie zdumiewa ty-

tu∏ materia∏ów poÊwi´conych Niemcom
(„Winni czy ofiary? – Niemcy i ich przesz∏oÊç”). Ostatni rozdzia∏ poÊwi´cony francusko–niemieckiemu pojednaniu jest pod
tym wzgl´dem szalenie charakterystyczny.
Niemcy i Francuzi jednajà si´ na polach
Verdun i przyÊwieca temu symbolika I, a nie
II wojny Êwiatowej. Autorzy podr´cznika
wydajà si´ nie dostrzegaç ró˝nic ÊwiadomoÊci historycznej na Zachodzie i w Êrodkowo–wschodniej cz´Êci kontynentu (uwaga
na s. 32 u do∏u strony), biorà pod uwag´ jedynie w∏asne, „zachodnie” spojrzenie, lekcewa˝àc inne punkty widzenia.
Zimna wojna jest ukazana przede
wszystkim jako konfrontacja dwóch systemów: Êwiata demokratycznego z komunizmem. Analogie mi´dzy komunizmem
a nazizmem nie sà wspomniane, poj´cie totalitaryzmu zaÊ nie jest u˝yte ani razu.
Wspomina si´ powstania praskie (1968)
i w´gierskie (1956), natomiast w zdumiewajàcy sposób „SolidarnoÊç” 1980–1981 skwitowana jest jedynie sceptycznym cytatem o tym,
˝e skazana by∏a na niepowodzenie. Du˝o za
to miejsca poÊwi´ca si´ upadkowi muru berliƒskiego i rewolucji 1989 r. we wschodnich
Niemczech. Uczeƒ nie dowie niczego o okrucieƒstwach komunizmu, wiadomoÊci o Polsce
iEuropie Ârodkowo–Wschodniej sà minimalne. W podr´czniku nie da si´ zauwa˝yç obecnoÊci Ukrainy iBia∏orusi. Nie ma s∏owa o„pomaraƒczowej rewolucji” w ukraiƒskim paƒstwie, mimo ˝e opowieÊç dochodzi do teraêniejszoÊci i autorzy podr´cznika majà ambicje
mówienia o przysz∏oÊci Unii Europejskiej.

Oba te kraje
zdajà si´ byç
w podr´czniku
jedynie cz´Êcià
Rosji (zob. mapa s. 161). Wiele
miejsca natomiast poÊwi´ca
si´ reszcie Êwiata, np. dekolonizacji.
Zwraca uwag´ nowoczesna i atrakcyjna
forma podr´cznika. Liczne mapy, przywo∏ania z dokumentów epoki, pytania zwiàzane
materia∏em i inne pomoce dydaktyczne czynià podr´cznik sugestywnym i atrakcyjnym.
Nader ciekawie zredagowane sà cz´Êci
3. i 4. poÊwi´cone sytuacji demograficznej oraz problemom spo∏eczno–gospodarczym. Kwestia rozszerzenia UE potraktowana jest w du˝ym stopniu jako zagro˝enie nacjonalizmem.

Âwiadectwo ÊwiadomoÊci
Francusko–niemiecki podr´cznik jest
Êwiadectwem ÊwiadomoÊci historycznej
cz´Êci europejskiego Zachodu, w której nie
ma miejsca dla Europy Ârodkowo–
–Wschodniej, a w szczególnoÊci dla Polski.
Praca nie jest w ˝adnym wypadku europejskim podr´cznikiem do nauczania historii
kontynentu, lecz spojrzeniem na jego dzieje wynegocjowanym mi´dzy Francjà
a Niemcami. Podr´cznik jest ostrze˝eniem,
jak bardzo potrzebny jest podr´cznik polsko–niemiecki i jakie trudnoÊci mogà byç
zwiàzane z jego negocjowaniem. Niemiecko–
–francuski podr´cznik jest sygna∏em Êwiadczàcym o tym, jak dalece polskie widzenie
najnowszych dziejów Europy mo˝e zostaç
ca∏kowicie zmarginalizowane.
Guillaume Le Quintrec, Peter Geiss (red.),
Histoire/Geschichte. Europa und die
Welt seit 1945, Ernst Klett Schulbuchverlag Leipzig/Nathan–Verlag,
Paris, 2006.
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Zapomniany bohater

W ho∏dzie rotmistrzowi
Witoldowi Pileckiemu
W 60. rocznic´ Êmierci rotmistrza Witolda Pileckiego Senat Rzeczypospolitej
Polskiej 7 maja 2008 r. przyjà∏ uchwa∏´
w sprawie pami´ci zbiorowej Polaków
o tej bohaterskiej postaci, uznajàc jà
„za godny naÊladowania wzór Polaka, bez
reszty oddanego sprawom Ojczyzny”.

wiecka”. Jest to druga ekspozycja o charakterze monograficznym wzbogacona
o liczne pamiàtki i dokumenty ze zbiorów
rodziny rotmistrza Pileckiego, dokumenty
udost´pnione przez IPN oraz muzealia
prywatnego kolekcjonera. Ekspozycja b´dzie czynna do 31 sierpnia 2008 r.

Fot. Piotr Gajewski/IPN

Pomnik w Krakowie

Ods∏oni´cia pomnika Witolda Pileckiego w Krakowie
dokona∏y dzieci rotmistrza Zofia Pilecka–Optu∏owicz
i Andrzej Pilecki

Instytut Pami´ci Narodowej i DolnoÊlàska Inicjatywa Historyczna z Wroc∏awia zainicjowa∏y liczne przedsi´wzi´cia
majàce przybli˝yç sylwetk´ wybitnego
˝o∏nierza, obywatela, patrioty. Uruchomiono stron´ internetowà www.pilecki.ipn.gov.pl, zawierajàcà kompendium
wiedzy o rotmistrzu Witoldzie Pileckim.
Na stronie umieszczono m.in. biogram,
galeri´ zdj´ç i pamiàtek rodzinnych oraz
wiele dokumentów sàdowych.

Pierwszy w Polsce pomnik poÊwi´cony
Witoldowi Pileckiemu stanà∏ 25 maja br.
w krakowskim Parku im. Henryka Jordana. Ods∏oni´cia pomnika d∏uta Józefa
Opali dokona∏y dzieci rotmistrza: Zofia
Pilecka-–Optu∏owicz i Andrzej Pilecki.
W uroczystoÊciach wzi´li udzia∏ ˝o∏nierze Wojska Polskiego, przedstawiciele
organizacji kombatanckich i w∏adz samorzàdowych, harcerze i m∏odzie˝.

Wystawa w Warszawie
W Al. Ujazdowskich w Warszawie 26
maja br. otwarto wystaw´ „Rotmistrz
Witold Pilecki – ochotnik do Auschwitz”. Na du˝ych planszach pokazano rotmistrza jako: ˝o∏nierza, kawalerzysty, wi´ênia, ofiar´ mordu sàdowego.
Ekspozycja zostanie zaprezentowana
równie˝ w innych miastach Polski.

Ekspozycja w Warszawie

Sesja naukowa

W warszawskim Muzeum Dzielnicy
Wola 15 maja br. otwarto wystaw´ „Rotmistrz Pilecki. Wilno – Auschwitz – Rako-

W Senacie Rzeczypospolitej Polskiej
9 czerwca br. odby∏a si´ sesja naukowa
„Jednostka przeciw totalitaryzmom
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Fot. Piotr Gajewski/IPN

W tym roku mija 60. rocznica Êmierci rotmistrza Witolda Pileckiego. Zabity strza∏em w ty∏ g∏owy 25 maja 1948 r. zginà∏ z ràk
komunistów jeden z najodwa˝niejszych i najwierniejszych ˝o∏nierzy Rzeczypospolitej.

Otwarcie wystawy w Al. Ujazdowskich, Warszawa 26 maja br.

– w 60. rocznic´ zamordowania rotmistrza
Witolda Pileckiego”. Organizatorami sesji
byli: wicemarsza∏ek Senatu RP Zbigniew
Romaszewski, prezes IPN Janusz Kurtyka, prezes zarzàdu stowarzyszenia DolnoÊlàska Inicjatywa Historyczna, przewodniczàcy Komisji Praw Cz∏owieka i PraworzàdnoÊci Senatu RP Stanis∏aw Piotrowicz. Sesj´ zakoƒczy∏a dyskusja panelowa
poÊwi´cona miejscu Rotmistrza Witolda
Pileckiego w pami´ci Polaków.
Witold Pilecki s∏u˝b´ Ojczyênie rozpoczà∏ w czasie wojny z bolszewikami 1920 r.
Walczy∏ podczas kampanii wrzeÊniowej
1939 r., a nast´pnie w strukturach Polskiego Paƒstwa Podziemnego. W 1940 r.
dobrowolnie podda∏ si´ aresztowaniu
i wywózce do KL Auschwitz, by na zlecenie dowództwa Zwiàzku Walki Zbrojnej
zdobyç informacje o miejscu zag∏ady
i zorganizowaç konspiracj´ niepodleg∏oÊciowà, czego dokona∏. W obawie przed
dekonspiracjà podjà∏ zakoƒczonà sukcesem ucieczk´. Walczy∏ w Powstaniu Warszawskim w Zgrupowaniu Chrobry II.
Od 1945 r. – w II Korpusie Wojska Polskiego we W∏oszech, skàd decyzjà gen.
W∏adys∏awa Andersa powróci∏ do Polski
z zadaniem odtworzenia rozbitych struktur wywiadowczych dzia∏ajàcych dla Rzàdu Rzeczypospolitej na Obczyênie.
Aresztowany w maju 1947 r., zosta∏
poddany okrutnemu Êledztwu. Do koƒca zachowa∏ bohaterskà – ˝o∏nierskà
postaw´.
Do roku 1989 wszelkie informacje
o dokonaniach i losie Witolda Pileckiego podlega∏y Êcis∏ej cenzurze. Do dziÊ
nie jest znane miejsce jego pochówku.
Na podstawie: www.pilecki.ipn.gov.pl
oprac. MW
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„Doktor Halina”
– rzecz o nastoletnim szpiegu
Zaraz po wakacjach, 1 wrzeÊnia, w Teatrze Telewizji obejrzymy polskà premier´ sztuki Gra˝yny
Treli i Marcina Wrony „Doktor Halina” na podstawie wspomnieƒ Haliny Szwarc. Poznamy sensacyjnà histori´ jej wojennej biografii. Âwiatowa premiera tej produkcji odby∏a si´ podczas IX Festiwalu Polskich Filmów w Los Angeles, który trwa∏ od 24 kwietnia do 4 maja br.

Halina Szwarc

Halina Szwarc mog∏a zostaç znanà
pianistkà. Wojna zasta∏a jà, gdy mia∏a 16
lat. By∏a harcerkà i bardzo chcia∏a
sprawdziç si´ w konspiracji. Poczàtkowo
trafi∏a do ZWZ–AK w Okr´gu ¸ódzkim. Przyj´∏a pseudonim „Jacek II”.
Dosta∏a niezwykle powa˝ne zadanie
i perfekcyjnie je wykona∏a. Podpisa∏a
volkslist´ i b∏yskawicznie nauczy∏a si´
j´zyka niemieckiego. Dzia∏a∏a w g∏´bokim wywiadzie na terenie III Rzeszy,
m.in. w Berlinie, Hamburgu i Wiedniu.

Przeprowadza∏a tak˝e
akcje dezinformacyjne
przeciw administracji
niemieckiej i kolportowa∏a „enowskà” (akcja
„N”) pras´ w Bawarii
i Austrii. Samotnie dokonywa∏a rzeczy wymagajàcych niewiarygodnej odwagi, sprytu
i opanowania. Mi´dzy
innymi zlokalizowa∏a
obiekty
wojskowe
w Hamburgu. Aresztowana przez Gestapo,
przez siedem miesi´cy
wi´ziona i torturowana, ani na chwil´
si´ nie za∏ama∏a. To postaç z pokolenia,
dla którego walka o niepodleg∏oÊç by∏a
najwa˝niejsza.
Po wojnie nigdy ju˝ nie usiad∏a do
fortepianu. Skoƒczy∏a medycyn´. PrzeÊladowa∏a jà bezpieka, utrudniano jej
karier´ zawodowà. Mimo to, jak daw-

niej, nie poddawa∏a si´. Znana by∏a jako lekarz, wyk∏adowca wy˝szych uczelni
i za∏o˝ycielka Uniwersytetu Trzeciego
Wieku w Polsce.
W 1999 r. wyda∏a ksià˝eczk´ „Wspomnienia z pracy w wywiadzie antychitlerowskim ZWZ–AK”. Dopiero wtedy jej
bliscy i wspó∏pracownicy dowiedzieli
si´, ˝e we wczesnej m∏odoÊci by∏a szpiegiem. Prof. Halina Szwarc zmar∏a
w 2002 r.
MM

„Doktor Halina”, re˝yseria Marcin Wrona, zdj´cia Andrzej Ramlau, scenografia Marek Chowaniec, kostiumy Katarzyna Âródka, monta˝ Wanda Zeman, redaktor–producent Miros∏awa ¸ukaszewicz, wyst´pujà: Joanna Kulig (Halina Szwarc),
Grzegorz Emanuel, Micha∏ Czernecki, Mi∏ogost Reczek, Maja Bare∏kowska, Andrzej Franczyk i in.
Joanna Kulig, odtwórczyni tytuowej roli

