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Rocznica wybuchu II wojny Êwiatowej
W ca∏ej Polsce 1 wrzeÊnia br. obchodzono szeÊçdziesiàtà dziewiàtà rocznic´ wybuchu II wojny
Êwiatowej. G∏ówne uroczystoÊci odby∏y si´ w Wieluniu, Gdaƒsku i Warszawie. Tego dnia po raz
jedenasty obchodzono równie˝ Dzieƒ Weterana. UroczystoÊci mia∏y szczególny charakter, Sejm
RP og∏osi∏ bowiem rok 2008 Rokiem Niepodleg∏oÊci.
W Wieluniu

mog∏a byç zwyci´zcà w nierównym starciu
z pot´gà hitlerowskich Niemiec. Jednak
punktem zwrotnym sta∏ si´ 17 wrzeÊnia
1939 r. i wkroczenie Armii Czerwonej na
wschodnie tereny Rzeczypospolitej. Dopiero wtedy okaza∏o si´, ˝e o starciu Polski
z mapy Europy, o nowym jej rozbiorze
wczeÊniej rozstrzygn´∏y w bliskim porozumieniu dwa totalitarne mocarstwa – Rzesza Hitlera i Zwiàzek Sowiecki Stalina”.

W Warszawie
W katedrze polowej podczas eucharystii w intencji Ojczyzny bp Tadeusz P∏oski przypomnia∏ o pami´ci o polskich
kombatantach: „Ustanowienie 1 wrzeÊnia Dniem Weterana jest wyrazem ho∏du dla tych wszystkich ˝o∏nierzy, bojowników o wolnoÊç i niepodleg∏oÊç, ludzi
patriotycznych zas∏ug, którym nasza Ojczyzna tak wiele zawdzi´cza i z których
tak bardzo jesteÊmy dumni”.
Przy Grobie Nieznanego ˚o∏nierza
spotkali si´ kombatanci, przedstawicie-

Jana Grabiƒskiego – wielunianina zamordowanego w Charkowie w 1940 r. Podczas
uroczystoÊci Urzàd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych reprezentowa∏ doradca kierownika Urz´du Kazimierz
Wóycicki.

W Gdaƒsku
G∏ówne uroczystoÊci z udzia∏em premiera RP Donalda Tuska rozpocz´∏y
si´ 1 wrzeÊnia br. o godzinie 4.45 rano
na Westerplatte.
List od prezydenta RP Lecha Kaczyƒskiego odczyta∏ wiceszef Biura Bezpieczeƒstwa Narodowego Witold Waszczykowski.
Prezydent Kaczyƒski napisa∏: „Polska nie
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Premier Donald Tusk podkreÊla∏ znaczenie pami´ci i symboli narodowych.
„Spieramy si´ cz´sto o sens ró˝nych
zdarzeƒ w naszej historii, ale nie mo˝e
byç przedmiotem sporu sens i istota
symboli – takich symboli jak obrona
Westerplatte i takich symboli jak wiele,
wiele lat póêniej prawdziwy koniec II
wojny Êwiatowej, te˝ tu w Gdaƒsku,
w czasie wielkiego zrywu «SolidarnoÊci»” – mówi∏.
Uczestnicy uroczystoÊci obejrzeli kilkunastominutowà inscenizacj´ przypominajàcà ostatnie dni przed wybuchem
wojny. Kompania Reprezentacyjna Marynarki Wojennej odegra∏a hymn narodowy; wystawiono wart´ honorowà przy
Pomniku Obroƒców Wybrze˝a na Westerplatte. Odczytano Apel Poleg∏ych;
modlitw´ za obroƒców Westerplatte
odmówi∏ by∏y metropolita gdaƒski abp
Tadeusz Goc∏owski. W uroczystoÊciach

Fot. Mariusz Kubik

Fot. arch.

Fot. Robert Kwiatek

Obchody szeÊçdziesiàtej dziewiàtej
rocznicy wybuchu II wojny Êwiatowej
– pod honorowym patronatem prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha
Kaczyƒskiego – rozpocz´∏y si´ 31 sierpnia w Wieluniu.
To w∏aÊnie na to oddalone 100 kilometrów od ¸odzi miasto 1 wrzeÊnia 1939 r., kilka minut przed salwà z pancernika Schleswig-Holstein w kierunku Westerplatte,
spad∏y pierwsze bomby. UroczystoÊç rozpocz´to Mszà Êw. celebrowanà przez bp. polowego Wojska Polskiego Tadeusza P∏oskiego. Nast´pnie posadzono dàb pami´ci por.

uczestniczy∏ kierownik UdSKiOR Janusz Krupski.
Trwa∏ym Êladem pami´ci o tamtych
wydarzeniach b´dzie Muzeum Westerplatte – cz´Êç planowanego w Gdaƒsku
Muzeum II Wojny Âwiatowej. Stosowne
zarzàdzenie w tej sprawie podpisa∏ minister kultury Bogdan Zdrojewski.

le w∏adz paƒstwowych, samorzàdowych
i wojska. W uroczystoÊci wzi´li udzia∏
m.in. wicepremier Waldemar Pawlak,
minister obrony narodowej Bogdan
Klich. Urzàd do Spraw Kombatantów
i Osób Represjonowanych reprezentowa∏ kierownik Janusz Krupski i jego zast´pca Jan S. Ciechanowski. Delegacje
z∏o˝y∏y wieƒce i wiàzanki kwiatów.
W Pa∏acu Prezydenckim wr´czono
akt nominacji wojskowej i odznaczenia
kombatantom II wojny Êwiatowej oraz
osobom zaanga˝owanym w dzia∏alnoÊç
na rzecz Êrodowiska kombatanckiego.
MW
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Nominacja i odznaczenia
w Dniu Weterana
Malec, Ryszard Matrzak, Tadeusz Mucha, Edward PaÊ, Maria Prorok, Zbigniew Rymarz, Boles∏aw Sawicz-Korsak,
Witalis Skorupka, W∏adys∏aw Stefaƒski,
Janusz St´pkowski, Jerzy Szab∏owski,
Stefania Szantyr-Powolna, Stanis∏aw
Âwiercz, Marian Wis∏owski, Jan Wojciechowski, Stanis∏aw Wojtulewicz, Tadeusz
˚ochowski;
poÊmiertnie:
Zenon Owczarski, Stanis∏aw Warowny, W∏adys∏aw Warowny;
Krzy˝em Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski:
Waldemar Ba∏kowiec, Maria Danisiewicz, Marian Kieczmerski, Artur Kochaƒski, Hanna Kowalska, Barbara Kuliƒska-Rembieliƒska, Wincenty Kuprianowicz, Sabina Kwiatkowska, Eugenia
Olszewska, Miros∏aw Piasecki, Józef

Szczepaƒski, Marian Wardak, Bronis∏aw
Woszczy∏o, Stanis∏aw Wziàtek, Jan ˚urowski.
* Osoby odznaczone zmar∏y po nadaniu odznaczeƒ

Fot. Maciej Wyrwa

Nominacj´ na stopieƒ genera∏a brygady odebra∏ W∏adys∏aw Wy∏upek.
Za wybitne zas∏ugi dla niepodleg∏oÊci Rzeczypospolitej Polskiej, dzia∏alnoÊç na rzecz Êrodowisk kombatanckich
oraz za kultywowanie najnowszej historii Polski Orderami Odrodzenia Polski
odznaczeni zostali:
Krzy˝em Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski:
Zygmunt Augustowski*, Janina Wilczyƒska*;
Krzy˝em Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski:
Tadeusz Antoszewski, Irena Augustowska, Mieczys∏aw Chojnacki, Stefan
Derlatka, Mieczys∏aw Go∏´biewski, Stanis∏aw Grudziƒski, Bogus∏awa Jurkiewicz, Stanis∏aw Kramarz, Konrad LeÊniewski*, Eugeniusz Madoƒ, Bronis∏aw

Fot. Kancelaria Prezydenta RP/www.prezydent.pl

W Pa∏acu Prezydenckim Ewa Junczyk-Ziomecka, sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wr´czy∏a nominacj´ generalskà i ordery zas∏u˝onym kombatantom oraz osobom
dzia∏ajàcym na rzecz Êrodowisk kombatanckich nadane przez prezydenta RP Lecha Kaczyƒskiego.
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Za wybitne zas∏ugi w dzia∏alnoÊci na
rzecz Êrodowisk kombatanckich, za kultywowanie najnowszej historii Polski
zosta∏ odznaczony
Krzy˝em Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski:
Miko∏aj Dziarski.

Biogramy osób odznaczonych
Tadeusz Antoszewski. Sybirak. Od
1942 r. ˝o∏nierz I Polskiej Dywizji Pancernej gen. Stanis∏awa Maczka, z którà
przeszed∏ ca∏y szlak bojowy od Caen do
Wilhelmshaven. Niestrudzony dzia∏acz
spo∏eczny, wieloletni prezes Zwiàzku
Sybiraków w Grójcu i cz∏onek Wojewódzkiego Zwiàzku Sybiraków. Utrwala czyny bojowe i zas∏ugi wojenne I Polskiej Dywizji Pancernej i propaguje histori´ i tradycje Or´˝a Polskiego.
Wspó∏pracuje z lokalnymi jednostkami
Wojska Polskiego.
Irena Augustowska „Ewa”, „Lala”.
Uczestniczka I i II Konspiracji w szeregach Zwiàzku Walki Zbrojnej – Armii
Krajowej, Okr´gu Wileƒskiego AK
w Polsce Centralnej. Poczàtkowo pe∏ni∏a funkcj´ ∏àczniczki, przewozi∏a meldunki i ludzi, przechowywa∏a broƒ. Nast´pnie by∏a komendantkà oddzia∏u
∏àczniczek przewo˝àcych broƒ i materia∏y wybuchowe dla patroli dywersyjnych „Wachlarza”. Po likwidacji „Wachlarza” przydzielona do OÊrodka Dywersyjno-Partyzanckiego „Turmonty”,
gdzie pe∏ni∏a obowiàzki komendantki
oddzia∏u ∏àcznoÊci. Po wojnie przeÊla-
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dowana przez re˝im komunistyczny
– aresztowana przez Urzàd Bezpieczeƒstwa w 1948 r.
Zygmunt Augustowski „Âlepowron”,
„Lanca”, „Hubert”. ˚o∏nierz kampanii
wrzeÊniowej 1939 r., uczestnik I i II Konspiracji w szeregach Zwiàzku Walki
Zbrojnej – Armii Krajowej Okr´gu
Wileƒskiego AK. W kampanii wrzeÊniowej walczy∏ m.in. mi´dzy Pu∏tuskiem
a Wyszkowem. Zatrzymany przez
Niemców w grudniu, zosta∏ osadzony
w oflagu w Westwalenhof. Po zwolnieniu z niewoli, we
wrzeÊniu 1940 r.,
zosta∏ zaprzysi´˝ony w ZWZ. Wysadza∏ pociàgi, dowodzi∏ OÊrodkiem Dywersyjnym „Turmonty” i wileƒskim
Kedywem, a po
walkach o Wilno
objà∏ dowództwo
nad specjalnym oddzia∏em dywersyjnym. Po wojnie prowadzi∏ dzia∏alnoÊç
konspiracyjnà. Zosta∏ skazany na kar´
Êmierci, którà zamieniono na dziesi´ç lat wi´zienia
(odzyska∏ wolnoÊç
w lutym 1956 r. po
rewizji procesu).

Mieczys∏aw Chojnacki „M∏odzik”.
Uczestnik I i II Konspiracji w szeregach
Zwiàzku Walki Zbrojnej – Armii Krajowej i Ruchu Oporu Armii Krajowej, przeÊladowany przez niemiecki re˝im nazistowski i re˝im komunistyczny. W latach
1932-1939 nale˝a∏ do Zwiàzku Harcerstwa Polskiego. W 1940 r. wstàpi∏ do Korpusu Obroƒców Polski w Radzyminie,
gdzie by∏ ∏àcznikiem i kolporterem prasy
podziemnej. Uczestniczy∏ w wielu akcjach
bojowych: wysadzania i ostrzeliwania po-

Fot. Kancelaria Prezydenta RP/www.prezydent.pl

Fot. Kancelaria Prezydenta RP/www.prezydent.pl

Waldemar Ba∏kowiec „Iskra”. Uczestnik I i II Konspiracji w szeregach Armii
Krajowej i Zrzeszenia „WolnoÊç i Niezawis∏oÊç”, przeÊladowany przez re˝im komunistyczny. We wrzeÊniu 1942 r. zosta∏
zaprzysi´˝ony w AK. Jego praca w konspiracji polega∏a na zbieraniu informacji
o Niemcach i rodzinach polskich sprzyjajàcych okupantowi. Wyszukiwa∏ ukrywajàcych si´ lotników z rozkazem przygotowania si´ do przerzutu na Zachód.
Bra∏ udzia∏ w zdobywaniu i magazynowaniu broni i amunicji. W 1945 r. zosta∏
aresztowany przez Urzàd Bezpieczeƒstwa Publicznego, lecz uciek∏ i do∏àczy∏
do oddzia∏u Zrzeszenia „WolnoÊç i Niezawis∏oÊç”. W 1946 r. skazany na dziesi´ç lat wi´zienia.
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ciàgów. Bra∏ udzia∏ w Akcji „Burza”
w sk∏adzie Oddzia∏u Specjalnego. Po wielu walkach, w 1944 r., zosta∏ schwytany
przez Niemców i wywieziony do obozu.
W 1945 r. wstàpi∏ do oddzia∏u Ruchu
Oporu Armii Krajowej, w którym pe∏ni∏
funkcj´ dowódcy sekcji dywersyjnej.
Uczestniczy∏ w akcjach przeciw przedstawicielom w∏adzy komunistycznej i rozbijaniu posterunków Milicji Obywatelskiej.
Wyrokiem z 1950 r. zosta∏ skazany na kar´ Êmierci. Jeden z najwybitniejszych „˝o∏nierzy wykl´tych”.

Mieczys∏aw Go∏´biewski. Porucznik,
˝o∏nierz Narodowych Si∏ Zbrojnych.
W 1939 r. bra∏ udzia∏ wraz z dru˝ynà
harcerskà w obronie Warszawy. W marcu 1945 r. aresztowany przez Urzàd Bezpieczeƒstwa Publicznego. W 1953 r. ponownie aresztowany i skazany na dwanaÊcie lat wi´zienia. Obecnie aktywny dzia∏acz na rzecz kombatantów. Partycypuje
w kosztach, m.in. w ufundowaniu sztandaru, wspiera swojà pracà fundowanie
tablic pamiàtkowych ku czci poleg∏ych
i pomordowanych ˝o∏nierzy podziemia.
Opiekuje si´ ˝o∏nierskimi grobami.

Fot. Kancelaria Prezydenta RP/www.prezydent.pl

Maria Danisiewicz „Danka”. Uczestniczka I i II Konspiracji w szeregach Armii Krajowej, Ruchu Oporu Armii
Krajowej i Zrzeszenia „WolnoÊç i Niezawis∏oÊç”, przeÊladowana przez re˝im komunistyczny. W 1943 r. zosta∏a zaprzysi´˝ona w AK. Po przeszkoleniu w 1944 r.
– skierowana do sekcji dywersyjnej. Bra∏a udzia∏ w Akcji „Burza”. Do 1945 r. by∏a w Oddziale Samoobrony Ruchu
Oporu AK, póêniej
Zrzeszenia „WolnoÊç
i Niezawis∏oÊç” jako
∏àczniczka. W 1946 r.
zatrzymana
przez
funkcjonariuszy Urz´du Bezpieczeƒstwa
Publicznego w Gdaƒsku.

Miko∏aj Dziarski. ˚o∏nierz Narodowego
Zjednoczenia Wojskowego, wi´zieƒ polityczny w latach 1952-1956. Aktywny dzia∏acz Stowarzyszenia Spo∏eczno-Kombatanckiego „WolnoÊç i Niezawis∏oÊç” propagujàcy wÊród m∏odzie˝y szkolnej histori´ Polski. Fundator dwóch nagrobków dla
kombatantów na cmentarzu w Jaworznie-Dàbrowie Narodowej.

Stefan
Derlatka
„Daniel”. W Armii
Krajowej od lutego
1943 r. z przydzia∏em
do plutonu ∏àcznoÊci.
By∏ w Samodzielnej
Brygadzie „WolnoÊç
i Niezawis∏oÊç” oddzia∏
Skar˝ysko.
Uczestniczy∏ w rozbiciu wi´zienia Urz´du
Bezpieczeƒstwa Publicznego w Kielcach
w sierpniu 1945 r. By∏ cz∏onkiem Zwiàzku Bojowników o WolnoÊç i Demokracj´. Do Zwiàzku Harcerstwa Polskiego
wstàpi∏ w 1939 r., pe∏ni∏ tam wiele funkcji, m.in. komendanta hufca. Jest cz∏onkiem Rady Kombatanckiej przy Starostwie Powiatu Starachowickiego. By∏
inicjatorem i budowniczym Partyzanckiej Drogi Krzy˝owej na Wykusie.
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Stanis∏aw Grudziƒski. W 1944 r. aresztowany przez Urzàd Bezpieczeƒstwa Publicznego za przynale˝noÊç do Armii Krajowej i internowany do obozu pracy
w Nagornej na Uralu, gdzie przymusowo
pracowa∏ w kopalni w´gla. Poza walkà
z okupantem pomaga∏ wi´êniom i ich rodzinom, dowo˝àc rannych i chorych partyzantów do szpitala. Dzia∏a∏ aktywnie ja-

ko cz∏onek Zwiàzku Kombatantów
i Osób Represjonowanych Rzeczypospolitej Polskiej oraz Zwiàzku Sybiraków.
Bogus∏awa Jurkiewicz. W konspiracji
od czerwca 1942 r. Zagro˝ona aresztowaniem przez organy bezpieczeƒstwa
publicznego powróci∏a do konspiracji
w oddziale mjr. Mariana Bernaciaka
„Orlika”. By∏a ∏àczniczkà. Ujawni∏a si´
w marcu 1946 r. Aresztowana w czerwcu
1950 r. Idàc do wi´zienia, pozostawi∏a
troje dzieci. Skazana na dwa lata wi´zienia za udzielanie pomocy ˝o∏nierzom
Armii Krajowej. Wysz∏a z wi´zienia w lutym 1952 r.
Marian Kieczmerski. Uczestnik I i II
Konspiracji w szeregach Narodowej Organizacji Wojskowej i Narodowych Si∏
Zbrojnych – Armii Krajowej, przeÊladowany przez re˝im komunistyczny. W 1940
r. nawiàza∏ kontakt z Narodowà Organizacjà Wojskowà, zosta∏ zaprzysi´˝ony pod
pseudonimem „Wilga”. Od 1942 r. nale˝a∏
do NSZ, gdzie pe∏ni∏
funkcj´ kwatermistrza
oddzia∏u dywersyjnego, przechowujàc ludzi, broƒ i amunicj´.
Uczestniczy∏ w kolporta˝u prasy podziemnej
i przekazywaniu meldunków. Po wkroczeniu Sowietów w 1945 r.
nie ujawni∏ si´. Udziela∏ schronienia „spalonym” i przechowywa∏
broƒ. Zosta∏ aresztowany przez Urzàd Bezpieczeƒstwa Publicznego i skazany na trzy
lata wi´zienia.
Artur Kochaƒski
„ZoÊka”. ˚o∏nierz II
Konspiracji w szeregach Narodowych Si∏
Zbrojnych i d∏ugoletni wi´zieƒ re˝imu komunistycznego. Majàc czternaÊcie lat, od
koƒca 1943 r., bez zaprzysi´˝enia, bra∏
udzia∏ jako ∏àcznik w dzia∏aniach Armii
Krajowej w rodzinnej miejscowoÊci. W latach 1946-1948, b´dàc uczniem, za czynne
wyst´powanie przeciwko w∏adzy komunistycznej by∏ przeÊladowany przez Urzàd
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Bezpieczeƒstwa Publicznego. W 1948 r.
bra∏ udzia∏ w akcjach oddzia∏u przeciwko
Korpusowi Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego. W czerwcu 1948 r. zosta∏ ranny podczas walk z UBP i Milicjà Obywatelskà.
Aresztowany na dziesi´ç miesi´cy.
W 1949 r. skazany wyrokiem na dwanaÊcie lat wi´zienia.

Wincenty Kurpianowicz. Zosta∏ zaprzysi´˝ony w 1942 r. na cz∏onka Armii
Krajowej i zosta∏ ∏àcznikiem. Rozbrojony
przez Armi´ Czerwonà po akcji „Ostra
Brama”. Wi´ziony w obozie w Ka∏udze,
a nast´pnie deportowany w rejon Nowosybirska i osadzony w obozie Jurga.
W PRL by∏ stale szykanowany.
Sabina Franciszka Kwiatkowska. Poczàtkowo wraz z m´˝em uczestniczy∏a
w konspiracji narodowej. Od 1941 r.
pod pseudonimem „Ziutka” nale˝a∏a
do Wojskowej S∏u˝by Kobiet ZWZ-AK
na Placówce Ryki.

Fot. Kancelaria Prezydenta RP/www.prezydent.pl

Hanna Kowalska „Mirka”. Uczestniczka II Konspiracji w szeregach Narodowego Zjednoczenia Wojskowego,
przeÊladowana przez re˝im komunistyczny. W 1945 r. nawiàza∏a kontakt
z Narodowym Zjednoczeniem Wojskowym. W jej mieszkaniu mieÊci∏ si´
punkt kontaktowy organizacji i magazyn broni. Udziela∏a schronienia „spalonym” cz∏onkom konspiracji. W 1947 r.
aresztowana przez
Urzàd Bezpieczeƒstwa
Publicznego
i skazana na pi´ç lat
pozbawienia wolnoÊci. Obecnie jest
cz∏onkiem Zwiàzku
Wi´êniów Politycznych Okresu Stalinowskiego i Zwiàzku
˚o∏nierzy Narodowych Si∏ Zbrojnych.

Armii Krajowej, od 1990 r. prezes Ko∏a
nr 8 „Màczyƒski” wchodzàcego w sk∏ad
Okr´gu Warszawa.

Stanis∏aw Kramarz.
˚o∏nierz AK, wi´zieƒ
OÊwi´cimia. Aktywnie dzia∏a w ruchu
kombatanckim, b´dàc cz∏onkiem Zarzàdu Zwiàzku Inwalidów
Wojennych.
Wspó∏dzia∏a∏ w za∏o˝eniu Bielaƒskiego Klubu Kombatanta,
którego jest przewodniczàcym. Klub
w za∏o˝eniu mia∏ zintegrowaç Êrodowiska kombatanckie Bielan. Wspó∏uczestniczy w organizacji uroczystoÊci patriotycznych na Bielanach.
Barbara
Kuliƒska -Rembieliƒska.
W roku 1942 wstàpi∏a do m∏odzie˝owej
grupy nale˝àcej do batalionu Narodowych Si∏ Zbrojnych im. Brygadiera Czes∏awa Màczyƒskiego, który w roku 1943
w∏àczy∏ si´ do Armii Krajowej i pozosta∏ tam do koƒca 1944 r. Aktywna dzia∏aczka Âwiatowego Zwiàzku ˚o∏nierzy
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Konrad Edward LeÊniewski „Orlik”.
W maju 1941 r., jako trzynastoletni ch∏opiec, zosta∏ ∏àcznikiem na Placówce
Che∏sty (ZWZ). Zaprzysi´˝ony do s∏u˝by w szeregach Armii Krajowej w lutym
1942 r. By∏ najm∏odszym ˝o∏nierzem 25.
Pu∏ku Piechoty AK. Za osobiste m´stwo
zosta∏ odznaczony Krzy˝em Walecznych,
rozkazem Komendanta Okr´gu „Mazury” z 30 listopada 1944 r. Po decyzji o rozformowaniu 25. Pu∏ku Piechoty AK, pozosta∏ w konspiracji. Walczy∏ jeszcze
z Niemcami do stycznia 1945 r. pod dowództwem kpt. Witolda Kucharskiego
„Wichra”. Zagro˝ony aresztowaniem

przez Urzàd Bezpieczeƒstwa Publicznego wstàpi∏ w szeregi Konspiracyjnego
Wojska Polskiego. Ujawni∏ si´ we wrzeÊniu 1945 r. Wezwany przez por. Stanis∏awa Karliƒskiego „Burz´”, wstàpi∏ do
Zrzeszenia „WolnoÊç i Niezawis∏oÊç”.
Aresztowany w sierpniu 1946 r., uciek∏
z aresztu. Ponownie aresztowany, zosta∏
skazany przez Wojskowy Sàd Rejonowy
w Poznaniu na pi´ç lat wi´zienia. Po kolejnej ucieczce zatrzymany w Czechos∏owacji, zosta∏ przekazany do Polski.
Eugeniusz Madoƒ. W Armii Krajowej od stycznia 1943 r. W marcu 1944 r.
ukoƒczy∏ konspiracyjnà szko∏´ podoficerskà. Bra∏ udzia∏ m.in. w dzia∏aniach
oddzia∏u mjr. Mariana Bernaciaka podczas Akcji „Burza”. Po zakoƒczeniu
wojny nadal bra∏
udzia∏ w konspiracji
jako dowódca plutonu w miejsce por. Micha. Ujawni∏ si´
w marcu 1947 r. w Powiatowym Urz´dzie
Bezpieczeƒstwa Publicznego w ¸ukowie.
Bronis∏aw Malec.
Weteran II wojny
Êwiatowej oraz cz∏onek organizacji niepodleg∏oÊciowych
w latach 1944-1956.
Od stycznia 1944 r.
dzia∏a∏ w Zwiàzku
Walki Zbrojnej – Armii Krajowej. Od
1945 r. – dzia∏acz
Zrzeszenia „WolnoÊç
i Niezawis∏oÊç”. Jako ˝o∏nierz AK bra∏
udzia∏ w akcji dywersyjnej przy minowaniu toru kolejowego i wysadzaniu
pociàgu wiozàcego wojska hitlerowskie.
W okresie 1946-1949 by∏ wi´ziony za
dzia∏alnoÊç na rzecz niepodleg∏ego paƒstwa polskiego.
Ryszard Antoni Matrzak. W okresie
okupacji niemieckiej by∏ cz∏onkiem
plutonu Szarych Szeregów Hufca
„Zielony Dàb”. Od maja 1950 r. by∏
jednym z organizatorów terenowych
struktur konspiracyjnych antykomunistycznej organizacji m∏odzie˝owej
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„Wolna M∏odzie˝”. W listopadzie
1951 r. zosta∏ wybrany cz∏onkiem Kierownictwa Walki Konspiracyjnej. By∏
odpowiedzialny za kierowanie grupami wojskowymi podleg∏ymi tej organizacji. Zajmowa∏ si´ ponadto werbunkiem i szkoleniem nowych cz∏onków
oraz organizacjà akcji dywersyjno-sabota˝owych w województwie warszawskim. Jako jeden z cz∏onków kierownictwa organizacji
antykomunistycznej,
zosta∏ aresztowany
przez Urzàd Bezpieczeƒstwa Publicznego i skazany na dziewi´ç lat wi´zienia.

Eugenia Olszewska. Uczestniczka II
Konspiracji w szeregach Narodowego
Zjednoczenia Wojskowego, przeÊladowana przez niemiecki re˝im nazistowski
i re˝im komunistyczny. W czasie Powstania Warszawskiego 1944 r. zosta∏a
wywieziona do obozu przejÊciowego
w Pruszkowie i stamtàd do obozu
w Mauthausen. W 1945 r. powróci∏a do
Warszawy i nawiàza∏a kontakty z cz∏onkami Narodowego Zjednoczenia Wojskowego. W jej mieszkaniu mieÊci∏ si´
jeden z punktów kontaktowych organizacji i magazyn broni. Udziela∏a schronienia „spalonym” konspiratorom.
W 1948 r. zosta∏a aresztowana przez
Urzàd Bezpieczeƒstwa Publicznego
i skazana na pi´ç lat pozbawienia wolnoÊci.
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o ruchach wojsk i ˝andarmerii niemieckiej, przechowywaniem broni
i dostarczaniem ˝ywnoÊci partyzantom. Bra∏ czynny udzia∏ w przygotowaniach do Operacji „Burza”. Po zakoƒczeniu wojny, nadal by∏ ∏àcznikiem-zwiadowcà, zbiera∏ materia∏y o ruchach milicji i Urz´du Bezpieczeƒstwa
Publicznego, rozbraja∏ jego funkcjonariuszy i rozprowadza∏ ulotki. Nadal
uczestniczy∏ w akcjach dywersyjnych.
Zatrzymany w marcu 1949 r., zosta∏
skazany na osiem lat
wi´zienia.
Miros∏aw Piasecki
„Twardy”, „Bimbek”.
Uczestnik I Konspiracji w strukturach
Szarych Szeregów
i Armii Krajowej. Od
1940 r. w Szarych
Szeregach, gdzie by∏
∏àcznikiem. W 1942 r.
zaprzysi´˝ony w Armii Krajowej. Bra∏
udzia∏ w 1944 r.
w walkach o wyzwolenie Lublina. Podczas walk ulicznych
zosta∏ ci´˝ko ranny.

Fot. Kancelaria Prezydenta RP/www.prezydent.pl

Tadeusz Mucha
„Róg”. Uczestnik
I i II Konspiracji
w szeregach Armii
Krajowej,
Ruchu
Oporu Armii Krajowej i Zrzeszenia
„WolnoÊç i Niezawis∏oÊç”, przeÊladowany przez re˝im komunistyczny. W 1943 r.
zosta∏ zaprzysi´˝ony
jako cz∏onek AK,
w której by∏ ∏àcznikiema i zosta∏ przeszkolony w zakresie
ogólnowojskowym. By∏ kolporterem
prasy podziemnej.

Zenon Ksawery Owczarski „Gzyms”
(odznaczony poÊmiertnie). Od lutego
1943 r. w Kedywie Podobwodu D´blin-Ryki, a nast´pnie w oddziale mjr. Mariana Bernaciaka. Od 1944 r. oraz
w okresie Armii Krajowej-Delegatury
Si∏ Zbrojnych i Zrzeszenia „WolnoÊç
i Niezawis∏oÊç” by∏ dowódcà dru˝yny
w oddziale mjr. Bernaciaka. Uczestnik
Akcji „Burza” oraz marszu na pomoc

Powstaƒczej Warszawie. Bra∏ udzia∏
w akcji przeciwko NKWD, Urz´dowi
Bezpieczeƒstwa Publicznego i Milicji
Obywatelskiej. Ujawni∏ si´ w 1947 r. By∏
dwukrotnie aresztowany i zwalniany
w 1948 r. Przes∏uchiwano i torturowano
go w areszcie Êledczym w ¸ukowie. Po
raz trzeci zosta∏ aresztowany w paêdzierniku 1950 r., by∏ przes∏uchiwany
i torturowany do kwietnia 1951 r.
Zmar∏ w 1987 r.
Edward PaÊ „Zbyszek”. ˚o∏nierz Armii Krajowej i Konspiracyjnego Wojska Polskiego. W marcu 1940 r. zosta∏
wysiedlony z ca∏à rodzinà przez Niemców i umieszczony w obozie w Konstantynowie, a nast´pnie przewieziony
do Moczade∏. W maju 1943 r. wstàpi∏
do Armii Krajowej, gdzie z∏o˝y∏ przysi´g´ i zosta∏ ∏àcznikiem-zwiadowcà.
Zajmowa∏ si´ zdobywaniem informacji

Maria Prorok. Po wybuchu wojny
zg∏osi∏a si´ do pracy w szpitalu polowym przy ul. Wiejskiej. W tym czasie
rozpocz´∏a dzia∏alnoÊç konspiracyjnà
w Obozie Narodowym w tzw. S∏u˝bie
Cywilnej Narodu. W czasie Powstania
Warszawskiego s∏u˝y∏a jako sanitariuszka. Po ucieczce z Pruszkowa przedosta∏a si´ do Cz´stochowy, gdzie podj´∏a
dalszà dzia∏alnoÊç konspiracyjnà w Armii Krajowej. Od lutego 1945 r. w Poznaniu kierowa∏a Wojskowà S∏u˝bà Kobiet w Okr´gu Wielkopolskim, prowadzàc prace ideowo-wychowawcze i rekrutujàc nowych cz∏onków konspiracji.
Zosta∏a aresztowana w 1945 r. i skazana
na dziewi´ç lat wi´zienia.
Zbigniew Wiktor Rymarz „Kruk”. ˚o∏nierz Zwiàzku Walki Zbrojnej – Armii
Krajowej w Placówce Tyczyn „Topola”
podobwodu Rzeszów Po∏udnie, Inspek-
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toratu Rejonowego Rzeszów. Jako
goniec – ∏àcznik przenosi∏ meldunki, rozkazy i instrukcje. Bra∏ czynny udzia∏
w zwyci´skich walkach z Niemcami prowadzonych w ramach Akcji „Burza”. Za
postaw´ wobec ˚ydów w czasie wojny zosta∏ wyró˝niony wraz z nie˝yjàcymi rodzicami przez Instytut Yad Vashem w Jerozolimie Medalem „Sprawiedliwy WÊród
Narodów Âwiata”. Po wojnie znany pedagog, pianista, dzia∏acz kultury, wybitny
znawca muzyki rozrywkowej XX w., wieloletni cz∏onek Zwiàzku Artystów Scen
Polskich.

prowadzi∏ ci´˝kie walki z oddzia∏ami
NKWD, Urz´du Bezpieczeƒstwa Publicznego i Korpusu Bezpieczeƒstwa
Wewn´trznego. Niez∏omny „˝o∏nierz
wykl´ty” – patriota i antykomunista.

Witalis Skorupka „Orze∏”. ˚o∏nierz
Armii Krajowej bioràcy czynny udzia∏
w walkach z niemieckim okupantem,
uczestnik m.in. rozbicia wi´zienia
w Siedlcach. Po wkroczeniu Armii
Czerwonej do Polski, skazany przez re˝im komunistyczny na kar´ Êmierci za
dzia∏alnoÊç na rzecz niepodleg∏ego bytu
paƒstwa polskiego. Przez dwanaÊcie lat
prezes Zwiàzku Wi´êniów Politycznych

Janusz St´pkowski „Czarny”. ˚o∏nierz
Szarych Szeregów – Armii Krajowej,
uczestnik II Konspiracji. Bra∏ udzia∏
w akcjach dywersyjnych w Cz´stochowie
i jej okolicy, cz´sto w kontakcie z oddzia∏em partyzanckim por. Jerzego Kurpiƒskiego „Ponurego”. Po ukoƒczeniu szko∏y podchorà˝ych ze stopniem kaprala
podchorà˝ego, w 1944 r., zosta∏ dowódcà organizujàcego si´ plutonu. W 1945 r.
otrzyma∏ nominacj´ na stopieƒ
porucznika.
Obecnie jest zast´pcà gen. Stanis∏awa Karolkiewicza, prezesa Rady Federacji Stowarzyszeƒ
We t e r a n ó w
Walk o Niepodleg∏oÊç Rzeczypospolitej Polskiej.

Fot. Kancelaria Prezydenta RP/
www.prezydent.pl

Boles∏aw Sawicz-Korsak „Bia∏y Bolek”. W lutym
1943 r. wstàpi∏
do
Zwiàzku
Walki Zbrojnej
– Armii Krajowej w Obwodzie
Bielsk Podlaski,
pe∏niàc poczàtkowo funkcj´
∏àcznika. W czasie odtwarzania
jednostek Wojska Polskiego
w ramach Operacji „Burza”
w
Obwodzie
Bielsk Podlaski
pe∏ni∏ funkcj´
zast´pcy
komendanta Placówki AK „Boçki”. W 1945 r.
by∏ cz∏onkiem
utworzonej
w miejsce rozformowanej AK – Komendy Obwodu
nr 2 Armii Krajowej Obywatelskiej
Okr´gu Bia∏ystok. Pe∏ni∏ tam funkcj´
sekretarza (adiutanta) przewodnika
Obwodu i ∏àcznika komendanta, utrzymujàc ∏àcznoÊç z wi´kszoÊcià oÊrodków w terenie oraz realizujàc zlecone
przez niego zadania organizacyjne. Poszukiwany przez miejscowy Urzàd
Bezpieczeƒstwa Publicznego od wrzeÊnia 1945 r., wstàpi∏ do tworzàcego si´
na Podlasiu Zrzeszenia „WolnoÊç
i Niezawis∏oÊç”. Pe∏ni∏ w nim obowiàzki adiutanta komendanta Obwodu.
W tym czasie wielokrotnie uczestniczy∏

w walkach oddzia∏u z grupami manewrowo-operacyjnymi UBP, Milicji Obywatelskiej i Korpusu Bezpieczeƒstwa
Wewn´trznego oraz jednostkami sowieckimi.
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Skazanych na Kar´ Âmierci. Obecnie,
od szeÊciu lat, wiceprezes Warszawskiego Oddzia∏u Zwiàzku Wi´êniów Politycznych Okresu Stalinowskiego.
W∏adys∏aw Stefaƒski „Szczerba”.
˚o∏nierz I i II Konspiracji w szeregach
Zwiàzku Walki Zbrojnej, Zwiàzku Jaszczurczego i Narodowych Si∏ Zbrojnych.
W latach 1942-1944, b´dàc na placówce
Zwiàzku Jaszczurczego – Narodowych
Si∏ Zbrojnych w Zagnaƒsku, ochrania∏
ludnoÊç cywilnà przed grabie˝ami okolicznych wsi i miasteczek. Po wojnie jako cz∏onek oddzia∏u Jaremy i ˚bika

Jerzy
Sza b ∏ o w s k i „Pro mieƒ”, „Sosna”.
Uczestnik I i II
Konspiracji
w
szeregach
Zwiàzku Walki
Zbrojnej – Armii Krajowej
i Narodowego
Zjednoczenia Wojskowego, przeÊladowany przez re˝im komunistyczny. Pe∏ni∏
funkcj´ ∏àcznika i kolportera prasy podziemnej. Bra∏ udzia∏ w akcjach zbrojnych
w powiecie ostrowskim na Mazowszu.
W 1944 r. zatrzymany przez NKWD, ale
szcz´Êliwie zwolniony. Nie zaprzesta∏
dzia∏alnoÊci konspiracyjnej i utrzymywa∏
Êcis∏e kontakty z Narodowym Zjednoczeniem Wojskowym, przechowujàc
w swoim gospodarstwie broƒ i amunicj´
na potrzeby organizacyjne. W 1946 r. zosta∏ aresztowany przez Urzàd Bezpieczeƒstwa Publicznego i skazany na pi´ç
lat pozbawienia wolnoÊci.
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Stefania Szantyr-Powolna „Hanka”.
Uczestniczka walk o niepodleg∏oÊç
w szeregach S∏u˝by Zwyci´stwu Polsce,
Zwiàzku Walki Zbrojnej oraz Armii Krajowej w Wilnie w latach 1939-1944
(Zgrupowanie Wilno). W 1944 r. aresztowana, skazana na ci´˝kie roboty i osadzona w sowieckich ∏agrach, gdzie sp´dzi∏a oko∏o jedenastu lat. Od 1986 r.
cz∏onek Stowarzyszenia ¸agierników
˚o∏nierzy Armii Krajowej i Zwiàzku Sybiraków. Od 1996 r. redaktor naczelna
kwartalnika Stowarzyszenia ¸agierników.

Marian Wardak „S∏owik”. Od stycznia 1942 r. w Zwiàzku Walki Zbrojnej –
Armii Krajowej. Bra∏ udzia∏ w dzia∏aniach oddzia∏u mjr. Mariana Bernaciaka, m.in. w ataku na niemieckà za∏og´
w majàtku Kluczkowice. Uczestniczy∏
w Akcji „Burza” w rejonie Sobieszyna,
Podlodowa, Nowodworu, Oszczywilka,
Ryk i Staw oraz próbie marszu na pomoc Powstaƒczej Warszawie. W latach
1945-1946 dzia∏a∏ w Zrzeszeniu „WolnoÊç i Niezawis∏oÊç”. Ujawni∏ si´
w marcu 1947 r.

Fot. Kancelaria Prezydenta RP/www.prezydent.pl

Józef Szczepaƒski „Biruta”. Uczestnik
I i II Konspiracji w szeregach Narodowej
Organizacji Wojskowej, Armii Krajowej
i Narodowego
Zjednoczenia
Wojskowego. Jako ˝o∏nierz AK
pe∏ni∏ funkcj´
∏àcznika i kolportera prasy podziemnej, którà
przenosi∏ z Generalnej Guberni
do okr´gu bia∏ostockiego. Nast´pnie nale˝a∏
do oddzia∏u partyzanckiego dzia∏ajàcego w Puszczy
Bia∏owieskiej. Po wojnie
by∏ przeÊladowany przez re˝im
komunistyczny,
aresztowany w listopadzie 1945 r.
przez Urzàd Bezpieczeƒstwa Publicznego.

sta∏ zwolniony z wi´zienia w 1957 r. Aktywnie uczestniczy w upami´tnianiu
walk podziemia niepodleg∏oÊciowego
w kraju.

Stanis∏aw Âwiercz. ˚o∏nierz Narodowych Si∏ Zbrojnych – Armii Krajowej.
Bra∏ udzia∏ w uwalnianiu w Krasnosielcu wi´êniów AK. W latach 1945-1947
bra∏ udzia∏ w licznych walkach z Urz´dem Bezpieczeƒstwa Publicznego –
Korpusem Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego. Aresztowany i skazany na trzykrotnà kar´ Êmierci. Przez dziewi´çdziesiàt szeÊç dni przebywa∏ w celi
Êmierci. Wyrok zmieniono na kar´ do˝ywotniego wi´zienia. Warunkowo zo-
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Stanis∏aw Warowny „MÊciciel” (odznaczony poÊmiertnie). Ranny podczas
obrony Warszawy w 1939 r. Po powrocie do domu by∏ wspó∏organizatorem
Zwiàzku Walki Zbrojnej w Rykach. By∏
kwatermistrzem Kedywu Podobwodu
„A” D´blin-Ryki, a nast´pnie oddzia∏u
mjr. Mariana Bernaciaka. W czerwcu
1945 r. odznaczony zosta∏ Krzy˝em Walecznych. Kontynuowa∏ dzia∏alnoÊç
w Zrzeszeniu „WolnoÊç i Niezawis∏oÊç”. Zagro˝ony aresztowaniem z ˝onà i dzieckiem wyjecha∏ na Dolny Âlàsk.
Po Êmierci brata W∏adys∏awa Warowne-

go „D´ba” powróci∏ w rodzinne strony.
Ujawni∏ si´ w Powiatowym Urz´dzie
Bezpieczeƒstwa Publicznego w Garwolinie. W maju 1947 r. zosta∏ zamordowany w Trojanowie przez Urzàd Bezpieczeƒstwa Publicznego.
W∏adys∏aw Warowny „Dàb” (odznaczony poÊmiertnie). Dzia∏alnoÊç konspiracyjnà w Zwiàzku Walki Zbrojnej
– Armii Krajowej rozpoczà∏ pod kierunkiem starszego brata Stanis∏awa. Uczestniczy∏ w akcjach sabota˝owych, wywiadowczych oraz bojowych oddzia∏u
15. Pu∏ku Piechoty „Wilków” AK. Po wejÊciu wojsk sowieckich do Polski latem
1944 r. pozosta∏ w konspiracji. Od wiosny
1945 r. bra∏ udzia∏, po odtworzeniu oddzia∏u mjr. Mariana Bernaciaka „Orlika”,
w akcjach przeciwko Urz´dowi Bezpieczeƒstwa,
Milicji
Obywatelskiej,
NKWD, Korpusowi Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego.
Uczestniczy∏
m.in. w listopadzie 1945 r.
w akcji oddzia∏ów „Orlika”
i mjr. Franciszka Jaskulskiego
„Zagoƒczyka”
na stacj´ kolejowà oraz siedzib´
UBP-NKWD w D´blinie w celu odbicia wi´zionych tam ˝o∏nierzy AK-WiN. Aresztowany 13 grudnia
1946 r., zosta∏ osadzony w Powiatowym
Urz´dzie Bezpieczeƒstwa Publicznego
w Garwolinie, gdzie by∏ torturowany.
Skazany na kar´ Êmierci przez Wojskowy
Sàd Rejonowy w Warszawie na sesji wyjazdowej w Rykach. Zosta∏ zastrzelony za
budynkiem UBP-MO w Rykach.
Janina Wilczyƒska „Jana”. Uczestniczka I i II Konspiracji w szeregach
Zwiàzku Walki Zbrojnej – Armii Krajowej i Ruchu Oporu Armii Krajowej.
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W Powstaniu Warszawskim by∏a ∏àczniczkà sztabowà w Zgrupowaniu „Rados∏aw”; dwukrotnie ranna. Po zakoƒczeniu wojny aktywnie uczestniczy∏a
w Ruchu Oporu Armii Krajowej, kontynuujàc dzia∏alnoÊç niepodleg∏oÊciowà.
PrzeÊladowana przez re˝im komunistyczny, zosta∏a dwukrotnie aresztowana i skazana na szeÊç lat wi´zienia.
Marian Zdzis∏aw Wis∏owski. Porucznik, ˝o∏nierz I Kompanii Harcerskiej
I Batalionu w 1939 r. w obronie Lwowa.
W latach 1939-l944 cz∏onek Zwiàzku
Walki Zbrojnej – Armii Krajowej, a nast´pnie Zrzeszenia „WolnoÊç i Niezawis∏oÊç”. Od 1995 r. dzia∏a w Stowarzyszeniu Polskich Kombatantów w Kraju.
Jest zas∏u˝onym cz∏onkiem Zarzàdu
G∏ównego tego Stowarzyszenia.
Jan Wojciechowski „Stanis∏aw”. Nale˝a∏ do podziemnej organizacji m∏odzie˝y gimnazjalnej „Armia Polska”.
W latach 1944-1945 by∏ ∏àcznikiem
w Inspektoracie Rejonowym
Armii
Krajowej w Wolbromiu. Bra∏ udzia∏
w dzia∏alnoÊci propagandowej i ulotkowej. Organizowa∏
pomoc rodzinom
uwi´zionych.
Po
wojnie by∏ przes∏uchiwany i inwigilowany. Od lipca 1991
r. jest cz∏onkiem
Zwiàzku ˚o∏nierzy
Podziemnych Si∏
Zbrojnych i redaktorem naczelnym
„Weterana”.
Stanis∏aw Wojtu lewicz „Sokó∏”. Od
1941 r. do zakoƒczenia Operacji „Burza” na Po∏udniowym Podlasiu ˝o∏nierz
Zwiàzku Walki Zbrojnej, a nast´pnie
Armii Krajowej w Obwodzie Bia∏a
Podlaska. By∏ magazynierem broni
i ∏àcznikiem. W 1942 r. ukoƒczy∏ konspiracyjnà
szko∏´
podoficerskà.
W styczniu 1945 r., w obawie przed
aresztowaniem, przeniós∏ si´ do powiatu radzyƒskiego. Tam do wrzeÊnia
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1945 r. kontynuowa∏ dzia∏alnoÊç konspiracyjnà w strukturach podziemia poakowskiego. We wrzeÊniu 1945 r. wstàpi∏ do Zrzeszenia „WolnoÊç i Niezawis∏oÊç” w Obwodzie Radzyƒ Podlaski.
Prowadzi∏ tajnà drukarni´ oraz bra∏
udzia∏ w wielu akcjach bojowych oddzia∏u w powiecie radzyƒskim na Podlasiu. Bra∏ równie˝ udzia∏ w dzia∏aniach przeciwko oddzia∏om zbrojnym
Korpusu Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego i NKWD.
Bronis∏aw Woszczy∏o „Âmia∏y”.
Uczestnik I i II Konspiracji w szeregach
Armii Krajowej, przeÊladowany przez
re˝im komunistyczny. W 1943 r. zosta∏
zaprzysi´˝ony jako cz∏onek AK i by∏
konnym ∏àcznikiem i kolporterem prasy
podziemnej. Bra∏ udzia∏ w wielu akcjach bojowych: w likwidacji umocnionych niemieckich pozycji obrony
w Jachnowicach i Jew∏aszach, a tak˝e
w Akcji „Ostra Brama”. W 1952 r. zosta∏ skazany na kar´ Êmierci.

niczy∏ w strukturach Zrzeszenia „WolnoÊç i Niezawis∏oÊç”.
Tadeusz ˚ochowski „Karol”. W 1946 r.
jako czternastoletni ch∏opiec wstàpi∏ do
Oddzia∏ów Samoobrony „WolnoÊç i Niezawis∏oÊç” w Obwodzie Wysokie Mazowieckie, gdzie by∏ ∏àcznikiem. Bra∏ udzia∏
w akcjach bojowych przeciwko funkcjonariuszom i konfidentom Urz´du Bezpieczeƒstwa Publicznego, aktywistom
Polskiej Partii Robotniczej i grupom operacyjnym UBP, Korpusu Bezpieczeƒstwa
Wewn´trznego i Wojsk Ochrony Pogranicza na terenie dzisiejszych województw
bia∏ostockiego i mazowieckiego. Za swà
dzia∏alnoÊç zosta∏ aresztowany przez
UBP w roku 1948 r. i skazany na dziesi´ç
lat wi´zienia.

Jan ˚urowski „Ràczka”. Uczestnik
I i II Konspiracji w szeregach Armii
Krajowej i Zrzeszenia „WolnoÊç i Niezawis∏oÊç”. Po przeszkoleniu wojskowym pe∏ni∏ funkcj´ ∏àcznika. Bra∏
udzia∏ w akcjach
zbrojnych od wiosny 1943 r. do jesieni 1944 r. W gospodarstwie swoich rodziców
udziela∏
schronienia „spalonym” ˝o∏nierzom
AK oraz Narodowych Si∏ Zbrojnych.
Po wojnie aktywnie
uczestniczy∏
w strukturach Zrzeszenia „WolnoÊç
i
Niezawis∏oÊç”.
Bra∏ udzia∏ w organizowaniu w latach
1980-1981 NSZZ
Rolników IndywiFot. Kancelaria Prezydenta RP/www.prezydent.pl dualnych na swoim
terenie.
Stanis∏aw Wziàtek „Lisek”. Uczestnik I i II Konspiracji w szeregach Armii Genera∏owie-kombatanci
Gen. brygady W∏adys∏aw Wy∏upek.
Krajowej i Zrzeszenia „WolnoÊç i Niezawis∏oÊç”. By∏ ∏àcznikiem w gminie Szczegó∏owy biogram zosta∏ zamieszprzytyckiej. Bra∏ udzia∏ w akcjach zbroj- czony w Biuletynie „Kombatant”
nych od wiosny 1943 r. do jesieni 1944 r. nr 9 (212), wrzesieƒ 2008 r.
W gospodarstwie swoich rodziców
udziela∏ schronienia „spalonym” ˝o∏Na podstawie: www.prezydent.pl
nierzom AK oraz Narodowych Si∏
oprac. MM i MW
Zbrojnych. Po wojnie aktywnie uczest-
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Polacy w Rosji pami´tajà

Dzieƒ Polskiego ˚o∏nierza w Kołtubanówce
Kotubanowce
W obozie uczestniczyli polscy harcerze z Hufca Zwiàzku Harcerstwa
Polskiego im. Wojska
Polskiego w Zgierzu.
Z rosyjskiej strony zaÊ
– m∏odzie˝ z Krasnojarskiego Kraju, Republiki
Baszkortostan i Obwodu Orenburskiego. M∏odzie˝ bra∏a udzia∏ m.in.
Chwila zadumy pod pomnikiem ˝o∏nierzy 2. Korpusu Polskiego gen. w zaj´ciach sportowych,
W∏adys∏awa Andersa
muzycznych, plastycz-

nych oraz konkursach i wycieczkach. Dzia∏a∏a
tak˝e letnia szko∏a j´zyka polskiego. Ostatniego dnia obozu jego uczestnicy obchodzili
Dzieƒ Polskiego ˚o∏nierza.
III Rosyjsko-Polski Obóz M∏odzie˝owy
zorganizowa∏o Orenburskie Stowarzyszenie
Kulturalno-OÊwiatowe „Czerwone Maki”
wraz ze Stowarzyszeniem „Wspólnota Polska” i z pomocà administracji buzu∏ukskiego rejonu.
Publikujemy fragment wspomnieƒ z uroczystoÊci spisany przez jednà z uczestniczek
– Helen´ Gulewicz z Ufy.

13 sierpnia br. w Kołtubanówce
Kotubanowce

Pod koniec koncertu Inga i Marta wr´czy∏y polonijnej grupie dyplomy. Pani
Wanda Seliwanowska nagrodzi∏a zaÊ
szczególnie aktywnych uczestników pamiàtkowymi ksià˝kami. Po zakoƒczeniu
oficjalnej cz´Êci wszyscy ch´tni udali si´
na wystaw´ gazety „Orze∏ Bia∏y”. Ta gazeta zrodzi∏a si´ w Buzu∏uku podczas wojny
i zawiera∏a informacje o ostatnich wydarzeniach na froncie i wiadomoÊci z Polski.
Polonijna m∏odzie˝ i uczniowie Borowej
Szko∏y starali si´ przygotowaç takà gazet´
– najbardziej upodobniç jej wyglàd do
orygina∏u i wybraç najciekawszy materia∏.
Wieczorem na ostatnim ognisku wyg∏oszono przemowy i podzi´kowania. ZaÊpiewano po raz ostatni pokochane przez
wszystkich piosenki polskie i rosyjskie.
Wszystkim by∏o bardzo smutno, ˝e by∏ to
ostatni wieczór. CieszyliÊmy si´ jednak
myÊlà, ˝e nie jest to ostatni rosyjsko-polski
obóz i za rok na pewno znów si´ spotkamy.
Helena Gulewicz

UroczystoÊç zamkni´cia obozu. Do tego
dnia zakoƒczono prace nad rekonstrukcjà
obozu wojennego: harcerze zbudowali ziemiank´ i bram´ wjazdowà. Polonijna grupa
i uczniowie Borowej Szko∏y pomogli udekorowaç teren obozu transparentami, flagami
paƒstwowymi oraz portretem gen. W∏adys∏awa Andersa.
Na cmentarzu w Kołtubanówce
Kotubanowce odby∏ si´
uroczysty apel poÊwi´cony Dniu Polskiego
˚o∏nierza. Przy pomniku ˝o∏nierzy armii
gen. W∏adys∏awa Andersa, którzy zmarli
w szpitalu w Kołtubanówce,
Kotubanowce, z∏o˝ono kwiaty.
Pami´ç zmar∏ych ˝o∏nierzy uczczono minutà ciszy. OdwiedziliÊmy te˝ Alej´ Polskich
˚o∏nierzy, która znajduje si´ niedaleko wsi
Szyrokowskoje. Tu te˝ z∏o˝yliÊmy wieƒce,
harcerze zmówili modlitw´.
UroczystoÊci zwiàzane z Dniem Polskiego ˚o∏nierza kontynuowano na terenie
obozu. Po obiedzie na apelu przemawiali
goÊcie. Wszyscy zapami´tali s∏owa pp∏k.
Krzysztofa Ostrowskiego. PodkreÊli∏ on
niezwykle przyjacielskà atmosfer´ wÊród
uczestników obozu. Doda∏, ˝e je˝eli tak samo b´dà wyglàda∏y stosunki mi´dzy naszymi paƒstwami, to armia b´dzie niepotrzebna i zostanie bez pracy.
Mi∏à niespodziankà dla wszystkich by∏o
nagrodzenie prezes Orenburskiego Stowarzyszenia Kulturalno-OÊwiatowego „Czerwone Maki”, Wandy Seliwanowskiej,
Srebrnym Medalem Wojska Polskiego. Po
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apelu odby∏ si´ koncert pod has∏em: „Pami´tamy Ci´ Polski ˚o∏nierzu! ”, którego
g∏ównym tematem by∏a armia gen. Andersa. Prowadzàca koncert Olga Golewa opowiada∏a o historii formowania si´ armii,
m∏odzie˝ polonijna wykona∏a pieÊni Feliksa
Konarskiego „CoÊ Ty za jeden przyjacielu
mój” i „Jak bociany na wiosn´”, napisane
w 1942 r. na buzu∏ukskiej ziemi. Prof. Wojciech Nar´bski przekaza∏ te pieÊni dzieciom, które odwiedzi∏y Kraków wiosnà
2007 r. Podczas koncertu polonijna m∏odzie˝ pokaza∏a rezultaty nauki w Letniej
Szkole. Gwoêdziem programu by∏o przedstawienie teatralne w j´zyku polskim zatytu∏owane „Legenda o smoku wawelskim”,
które przygotowa∏y Katerina Szerapowa
i Natasza Kunakowa z Krasnojarska. Aktorzy wyst´powali w gipsowych maskach,
przygotowanych przez Mart´ Koter, które
sami pomalowali.

Fot. ze zbiorów Wandy Seliwanowskiej

Fot. ze zbiorów Wandy Seliwanowskiej

W dniach 1-15 wrzeÊnia br. w Buzu∏ukskim Borze niedaleko wsi Kotubanowka
Kołtubanówka w Obwodzie Orenburskim
odby∏ si´ III Rosyjsko-Polski Obóz M∏odzie˝owy.

Przedstawiciel Ambasady RP, zast´pca attaché obrony, pp∏k Krzysztof Ostrowski z uczestnikami
obozu
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Upami´tnienie ofiar „Golgoty Wschodu”
W rocznic´ napaÊci Rosji sowieckiej na Polsk´, 17 wrzeÊnia br., Sejm Rzeczypospolitej
Polskiej na dwudziestym drugim posiedzeniu podjà∏ uchwa∏´ w sprawie upami´tnienia ofiar
„Golgoty Wschodu”.

Uchwa∏a
Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
z dnia 17 wrzeÊnia 2008 r.
w sprawie upami´tnienia ofiar „Golgoty Wschodu”
17 wrzeÊnia, tak jak 1 wrzeÊnia 1939 r., wyznacza jednà
z najistotniejszych dat w najnowszej historii Polski.
W tym dniu nasz kraj zaatakowa∏a Rosja sowiecka, idàc
w Êlady niemieckiej III Rzeszy. Te wydarzenia zapoczàtkowa∏y cierpienia milionów
obywateli Polski.
Na wschodzie Europy II
wojna Êwiatowa przybra∏a
szczególnie brutalny i ludobójczy charakter. Wspó∏praca
w ramach paktu Hitler–Stalin,
a nast´pnie wojna dwóch totalitaryzmów, narzucona narodom tej cz´Êci kontynentu, budzi∏y i prowokowa∏y narodowe
i etniczne konflikty. Spirala
przemocy wciàga∏a poszczególne narody i sta∏a si´ êród∏em cierpieƒ, o których obowiàzani jesteÊmy pami´taç.
Dlatego „Golgota Wschodu”
to dzisiaj nie tylko symboliczne okreÊlenie tego tragicznego
losu, lecz tak˝e spoczywajàce
na nas zobowiàzanie.
Pami´taç winniÊmy przede
wszystkim o ludziach, którzy padli ofiarà tamtego czasu, zarów12

no o tych, którzy zgin´li i których zamordowano, jak i o tych,
którzy prze˝yli, doznawszy niewyobra˝alnych przeÊladowaƒ
i cierpieƒ. Pami´tamy o ofiarach
zbrodni katyƒskiej, o wywózkach w g∏àb Zwiàzku Sowieckiego, o przymusowej, wyniszczajàcej pracy w ∏agrach, o zbrodniach pope∏nionych w celach
¸ubianki, ¸ukiszek i Brygidek,
o poszukiwanych do dzisiaj
ofiarach tzw. ob∏awy augustowskiej z 1945 r., o kaêni polskich
˚ydów od Ponar po Bykowni´,
o ofiarach dramatycznych mordów na tle narodowoÊciowym
od Wo∏ynia po Âwi´ciany. Pami´tamy o nich i o ich rodzinach, które przez wiele lat doÊwiadcza∏y udr´ki zwiàzanej
z koszmarem przesz∏oÊci.
„Golgota Wschodu” to dzisiaj tak˝e wymóg pojednania. Jest ono trudne i wymaga
poszanowania historycznej
prawdy. A prawda o II wojnie
Êwiatowej jest trudna nie tylko dla Rosjan i Niemców. Nie
mo˝e byç skrywana i powinna
s∏u˝yç nie otwieraniu, lecz zabliênianiu ran.

„Golgot´ Wschodu” symbolicznie zapoczàtkowa∏ pakt
dwóch totalitaryzmów. Dla
wielu Polaków trwa∏a ona
d∏ugo po zakoƒczeniu wojny.
Do 1989 r. prawda o niej
by∏a t∏umiona i fa∏szowana.
DziÊ mamy obowiàzek mówiç
o niej g∏oÊno i wyraênie ca∏ej
Europie i ca∏emu Êwiatu.
W roku 2009 mija 70 lat od
wybuchu wojny i poczàtków
„Golgoty Wschodu”. B´dzie
to czas szczególnie intensywnych dyskusji o tragicznych
wydarzeniach minionego wieku. Prawda o przesz∏oÊci wià˝e si´ z czasem teraêniejszym
i kszta∏tuje przysz∏oÊç.
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej wyra˝a przekonanie, ˝e
pami´ç o 17 wrzeÊnia 1939 r.
ma wielkie znaczenie nie tylko dla polskiej, ale i dla europejskiej pami´ci historycznej.
Marsza∏ek Sejmu:
B. Komorowski

Monitor Polski z 24 wrzeÊnia 2008 r.,
nr 70, poz. 628
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W rocznic´ napaÊci
sowieckiej na Polsk´
Przy Pomniku Poleg∏ym i Pomordowanych na Wschodzie
17 wrzeÊnia br. odby∏y si´ w Warszawie centralne uroczystoÊci
szeÊçdziesiàtej dziewiàtej rocznicy agresji sowieckiej na Polsk´.

Apel Pami´ci zakoƒczono salwà honorowà i z∏o˝eniem kwiatów na p∏ycie pomnika.
Po uroczystoÊciach pod pomnikiem wierni udali si´ w procesji do Katedry Polowej
Wojska Polskiego, gdzie rozpocz´∏a si´
Msza Êw. celebrowana przez bp. polowego
Wojska Polskiego, gen. dyw. Tadeusza P∏oskiego.
UroczystoÊci przy Pomniku Poleg∏ym
i Pomordowanym na Wschodzie poprzedzi∏o otwarcie w Sejmie RP wystawy „Golgota
Wschodu”. Zaprezentowano na niej foto-
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Marsz poÊwi´cono pami´ci matek sybiraczek. Kierownik Urz´du do Spraw
Kombatantów Janusz Krupski nada∏
przy tej okazji Medale „Pro Memoria”
organizacjom i osobom zas∏u˝onym
w kultywowaniu pami´ci o ofiarach Sybiru.
Tegoroczny marsz upami´tnia∏ równie˝
wa˝ne w historii Zwiàzku Sybiraków daty: osiemdziesi´ciolecie jego powstania
przed wojnà, a tak˝e dwudziestolecie powojennej reaktywacji organizacji.

W koÊciele pw. Êw. Miko∏aja
UroczystoÊci Marszu ˚ywej Pami´ci
Polskiego Sybiru rozpocz´∏y si´ 10 wrzeÊnia w koÊciele Ducha Âwi´tego uroczystym wr´czeniem odznaczeƒ paƒstwowych i samorzàdowych zas∏u˝onym sybi-

grafie miejsc pami´ci ofiar II wojny Êwiatowej oraz pamiàtki nale˝àce do polskich oficerów pomordowanych przez NKWD
w Katyniu.
W uroczystoÊciach uczestniczyli przedstawiciele Êrodowisk sybirackich i kombatanckich, parlamentu, rzàdu, s∏u˝b mundurowych oraz mieszkaƒcy stolicy. Urzàd do
Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych reprezentowa∏ minister Janusz
MW
Krupski.

Fot. arch.

˝a, który mówi∏, ˝e: „Golgota Wschodu jest
wyzwaniem dla ludzkich sumieƒ”.
Prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz wyrazi∏a wdzi´cznoÊç instytucjom
kultywujàcym pami´ç o „Golgocie Wschodu” za „determinacj´ i odwa˝ne g∏oszenie
prawdy historycznej”.
Przes∏anie premiera Donalda Tuska odczyta∏ szef jego kancelarii Tomasz Arabski.
„Pami´ç i historia ∏àczà nas z dalszà i bli˝szà
przesz∏oÊcià. Dzi´ki nim jesteÊmy naprawd´
zakorzenieni we wspó∏czesnoÊci i nie stajemy si´ przypadkowymi przechodniami
w d∏ugim ∏aƒcuchu pokoleƒ. Dlatego dzisiaj,
tu, pod Pomnikiem Poleg∏ym i Pomordowanym na Wschodzie, mówimy raz jeszcze
– pami´tamy” – napisa∏ premier.
Modlitw´ ekumenicznà za dusz´ pomordowanych na „nieludzkiej ziemi” odmówili:
ks. kmdr Leon Szot, kanclerz Kurii Polowej,
ks. Jan Hauser z ewangelickiego duszpaster-

KilkanaÊcie tysi´cy osób przesz∏o 11 wrzeÊnia br. ulicami
Bia∏egostoku w VIII Mi´dzynarodowym Marszu ˚ywej Pami´ci Polskiego Sybiru.

Fot. Mariusz Kubik

Fot. Maciej Wyrwa

sjanie przyznajà, ˝e zbrodni katyƒskiej dokonano na rozkaz Stalina, jednak teraz s∏yszymy, ˝e nie by∏o to ludobójstwo, a akt zemsty za wojn´ 1920 r. ”.
Marsza∏ek Sejmu RP Bronis∏aw Komorowski przypomnia∏ s∏owa polskiego papie-

stwa wojskowego, ks. prof. Marian Bendza
z Prawos∏awnego Ordynariatu Polowego
oraz rabin Michael Schudrich.
Po modlitwie odczytano wiersz „Matko,
Sybiraczko” autorstwa Mariana Jonkajtysa.

Fot. Maciej Wyrwa

Fot. Maciej Wyrwa

Witajàc przyby∏ych na uroczystoÊç goÊci,
prof. Wies∏aw Wysocki, prezes Fundacji Poleg∏ym i Pomordowanym na Wschodzie,
upomnia∏ si´ o pami´ç o ofiarach Katynia:
„DziÊ, po pi´çdziesi´ciu latach za∏gania, Ro-

Bohaterskim
Polkom,
matkom
sybiraczkom

rakom, a tak˝e osobom i instytucjom
wspó∏dzia∏ajàcym na rzecz pami´ci ofiar
Sybiru. Minister Jacek Sasin z Kancelarii
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
odczyta∏ okolicznoÊciowy list prezydenta
Lecha Kaczyƒskiego skierowany do
uczestników marszu.
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Przy Pomniku Katyƒskim prezes Zarzàdu G∏ównego Zwiàzku Sybiraków Tadeusz Chwiedê przypomnia∏ los polskich matek sybiraczek

M∏odzie˝ przygotowa∏a akademi´ patriotycznà. Wystàpi∏ polski chór „Czerwone Maki” z Miƒska na Bia∏orusi.
Nast´pny dzieƒ uroczystoÊci zainicjowano liturgià w katedrze prawos∏awnej pw.
Êw. Miko∏aja w Bia∏ymstoku. Po Mszy Êw.
uczestnicy marszu spotkali si´ przy Pomniku Katyƒskim. Prezes Zarzàdu G∏ównego
Zwiàzku Sybiraków Tadeusz Chwiedê
podkreÊli∏ heroicznà postaw´ tysi´cy bezimiennych matek sybiraczek: „Gdyby nie
ofiarna dzia∏alnoÊç matek sybiraczek na
zes∏aniu, to prawdopodobnie nas, ˝yjàcych
sybiraków nie by∏oby. Dlatego te˝ chcemy
tym matkom sybiraczkom oddaç najwy˝szy ho∏d i wyraziç wdzi´cznoÊç za to, ˝e ponad wszelkie ludzkie si∏y ratowa∏y swoje
dzieci od g∏odu, od n´dzy, od chorób, od
tego wszystkiego, co nazywamy niewyobra˝alnymi cierpieniami, jakich doznali
Sybiracy na zes∏aniu”.

Sprzed Pomnika Katyƒskiego

Metropolita bia∏ostocki, abp Edward Ozorowski odprawi∏
w koÊciele Ducha Âwi´tego Msz´ Êw., po
której przy jedynym w kraju pomniku
Grobie Nieznanego Sybiraka odby∏y si´
modlitwy w obrzàdkach katolickim i prawos∏awnym.
Bia∏ostocki pomnik Grób Nieznanego
Sybiraka zbudowano pod koniec lat dziewi´çdziesiàtych. Jego najwa˝niejszà cz´Êcià jest kilkumetrowy krzy˝, przy którym
z∏o˝ono urny z prochami nieznanych
osób, które zgin´∏y na terenie b. ZSRR.
Na okalajàcym monument murze umieszczono tablice z nazwiskami tych, którzy
nie wrócili z zes∏ania. Znajduje si´ na
nich kilkaset nazwisk. Sà te˝ tablice upami´tniajàce osoby wa˝ne dla spo∏ecznoÊci
sybirackiej, np. marsza∏ka Józefa Pi∏sudskiego czy gen. W∏adys∏awa Andersa.
List marsza∏ka Sejmu RP Bronis∏awa
Komorowskiego skierowany do uczestników marszu odczyta∏ bia∏ostocki pose∏
Robert Tyszkiewicz. O rodzinnych zwiàzkach z sybirakami przypomnia∏a w swoim
wystàpieniu minister pracy Jolanta Fedak.
Przemawiali równie˝ m.in. minister Jacek
Sasin z Kancelarii Prezydenta RP oraz
minister Janusz Krupski.

Fot. Maciej Wyrwa

Sprzed Pomnika Katyƒskiego wyruszy∏
wielotysi´czny Marsz ˚ywej Pami´ci Polskiego Sybiru. Wzi´li w nim udzia∏ cz∏onkowie Zwiàzku Sybiraków z kraju i z zagranicy, m.in.: Litwy, Bia∏orusi, Ukrainy

Przy pomniku
Grobie Nieznanego Sybiraka

Po raz ósmy ulicami Bia∏egostoku przemaszerowa∏ wielotysi´czny t∏um w Marszu ˚ywej Pami´ci Polskiego Sybiru
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Fot. Maciej Wyrwa

Fot. Maciej Wyrwa

i Stanów Zjednoczonych,
uczniowie
(w tym m∏odzie˝ ze
szkó∏ noszàcych imi´
Sybiraków), przedstawiciele w∏adz paƒstwowych i samorzàdowych,
formacji
wojskowych i policyjnych,
mieszkaƒcy
Bia∏egostoku.

Pod pomnikiem Grobem Nieznanego Sybiraka
delegacje z∏o˝y∏y wieƒce i zapali∏y znicze

Apel Poleg∏ych zakoƒczono salwà honorowà. Z∏o˝ono kwiaty i zapalono znicze.

Wystawa w koÊciele
Ducha Âwi´tego
W dolnej cz´Êci koÊcio∏a Ducha Âwi´tego w Muzeum Sybiraków otwarto ekspozycj´ zatytu∏owanà „Matki sybiraczki”.
Na wniosek Zarzàdu G∏ównego
Zwiàzku Sybiraków, minister Janusz
Krupski wyró˝ni∏ Medalem „Pro Memoria” nast´pujàce osoby: Tadeusza Borowskiego-Beszt´, Helen´ Doliƒskà, Jaros∏awa Dworzaƒskiego, Franciszka Koraba,
Eugeniusza Kunca, Romana ¸uczkiewicza, Adama Poliƒskiego, Joann´ Preiss,
Tadeusza Rymaszewskiego, Zbigniewa
Rzyskiego, Stanis∏awa Zg∏obickiego,
Bronis∏awa ˚arów, Macieja ˚ywno.
Medalem „Pro Memoria” wyró˝nione
zosta∏y równie˝ organizacje sybirackie:
Oddzia∏ Zwiàzku Sybiraków w Gdaƒsku, Oddzia∏ Zwiàzku Sybiraków w Gorzowie Wielkopolskim, Oddzia∏ Zwiàzku
Sybiraków w Legnicy, Oddzia∏ Zwiàzku
Sybiraków w Lublinie, Oddzia∏ Zwiàzku
Sybiraków w Poznaniu, Oddzia∏ Zwiàzku
Sybiraków w Wa∏brzychu, Oddzia∏
Zwiàzku Sybiraków w Warszawie.

MW
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Rocznica powstania
Polskiego Paƒstwa Podziemnego
Centralne obchody szeÊçdziesiàtej dziewiàtej rocznicy powstania Polskiego Paƒstwa Podziemnego odby∏y si´ 27 wrzeÊnia br. w Warszawie. Dzieƒ Polskiego Paƒstwa Podziemnego ustanowiono uchwa∏à Sejmu dziesi´ç lat temu – 11 wrzeÊnia 1998 r.

Fot. Krzysztof St´pkowski

Pierwsza konspiracyjna organizacja
niepodleg∏oÊciowa – S∏u˝ba Zwyci´stwu Polski powsta∏a w nocy z 26 na 27
wrzeÊnia 1939 r. Powo∏ana zosta∏a
przez gen. Micha∏a Karaszewicza-Tokarzewskiego, z pe∏nomocnictwa naczelnego wodza. Da∏a poczàtek Polskiemu Paƒstwu Podziemnemu, które
stanowi fenomen na skal´ Êwiatowà.

Fot. Robert Trzaska

Fot. Robert Trzaska

UroczystoÊci rozpocz´to Mszà Êw.
w katedrze polowej Wojska Polskiego.
Po zakoƒczeniu liturgii z∏o˝ono kwiaty
pod pomnikiem jednego z twórców niepodleg∏oÊciowych struktur paƒstwowych, gen. Stefana „Grota” Roweckiego.

Fot. Robert Trzaska

G∏ówne uroczystoÊci odby∏y si´ pod
pomnikiem Polskiego Paƒstwa Podziemnego. OdÊpiewano hymn narodowy, odczytano Apel Poleg∏ych. Kombatanci, przedstawiciele Êrodowisk kombatanckich, w∏adz paƒstwowych i samorzàdowych, wojska oraz harcerzy z∏o˝yli wieƒce i kwiaty; zap∏on´∏y znicze.
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W okupowanej Europie bowiem tylko Polacy stworzyli struktury podziemnego paƒstwa, które dzia∏aniem i instytucjami obj´∏y prawie wszystkie dziedziny i struktury ˝ycia – edukacj´, kultur´,
organy sprawiedliwoÊci, sprawy spo∏eczne i wojskowe.
Powstanie i funkcjonowanie Polskiego Paƒstwa Podziemnego potwierdza
te˝ potrzeb´ kompromisu i zgody ponad wszelkimi podzia∏ami spo∏ecznymi
i politycznymi.
MW
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Andrzej Krzysztof Kunert

Moment ujawnienia nazwy:
Polskie Paƒstwo Podziemne
Ujawnienie nazwy Polskie Paƒstwo Podziemne w grudniu 1943 r. w Londynie i w styczniu 1944 r.
w okupowanej Warszawie wynika∏o z ówczesnej logiki wydarzeƒ. Mylà si´ wi´c autorzy, którzy sugerujà, ˝e sta∏o si´ to dopiero po Powstaniu Warszawskim i palm´ pierwszeƒstwa w tym zakresie
przypisujà ksià˝ce Jana Karskiego Story of a Secret State wydanej dopiero w listopadzie 1944 r.
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derground State, u˝y∏ jako pierwszy
rzeczywiÊcie Jan Karski (Jan Kozielewski). Natomiast nie w tytule swojej
ksià˝ki Story of a Secret State wydanej
w listopadzie 1944 r. w Bostonie, lecz
w dwóch artyku∏ach opublikowanych
w Londynie niemal rok wczeÊniej.
Pierwszym z nich by∏ tekst „The Polish
Underground State” (w wersji angielskiej) opublikowany 15 grudnia 1943 r.
na ∏amach wydawanego przez Ministerstwo Informacji i Dokumentacji
Rzeczypospolitej Polskiej pisma „Polish Fortnightly Review” (nr 82, s. 1-8).
T´ angielskà wersj´ przedrukowano
nast´pnie – anonimowo – 10 marca 1944
r. w Nowym Jorku w „Polish Facts and
Figures” (nr 1, s. 16-31).

nienie w Polsce tajnych struktur paƒstwowych by∏o ewenementem w ca∏ej
okupowanej Europie. Zdarza∏o si´, ˝e
moment ten lokowano dopiero w 1944 r.,
wià˝àc go z tytu∏em artyku∏u w „Biuletynie Informacyjnym” Armii Krajowej
z 13 stycznia 1944 r., bàdê z jeszcze póêniejszà publikacjà ksià˝ki Jana Karskiego Story of a Secret State (Boston 1944).
Tymczasem precyzyjne ustalenie tego
momentu – zarówno w Londynie (siedzibie w∏adz RP na uchodêstwie), jak
i w Warszawie (stolicy Polskiego Paƒstwa
Podziemnego), równoznaczne z wprowadzeniem do obiegu urz´dowego – jest ju˝
od przesz∏o dziesi´ciu lat wiadome.
Wi´kszoÊç szczegó∏owych danych na ten
temat opublikowa∏em – w postaci skróconych zapisów – w Ilustrowanym przewodniku po Polsce Podziemnej 1939-19451.

The Polish Underground State

Fot. ze zbiorów autora

Terminu Polskie Paƒstwo Podziemne, w wersji angielskiej: The Polish Un-

Fot. ze zbiorów autora

Fot. ze zbiorów autora

Ka˝da konspiracja w warunkach ka˝dej okupacji z definicji utajnia, chroniàc
przed okupantem, swoje struktury organizacyjne i swoich ludzi. Polskie Paƒstwo Podziemne czasu II wojny Êwiatowej i okupacji w pierwszych miesiàcach
i latach funkcjonowania by∏o konspiracjà jeszcze g∏´bszà. Utajnia∏o bowiem
dodatkowo nazwy swoich struktur paƒstwowych, a nawet sam fakt ich istnienia w okupowanej Polsce.
Nazwy Zwiàzek Walki Zbrojnej i Armia Krajowa ukrywano pod kryptonimami: „SSS” od maja 1940 r. i „PZP” (od
kwietnia 1942 r.) a˝ do 19 maja 1944 r.,
gdy specjalnym rozkazem dowódca Armii Krajowej gen. dyw. Tadeusz Komorowski „Bór” oficjalnie zezwoli∏ na u˝ywanie nazw Armia Krajowa i – zamiennie – Si∏y Zbrojne w Kraju.
Nie ulega ˝adnej wàtpliwoÊci, ˝e ustalenie momentu ujawnienia nazwy Polskie Paƒstwo Podziemne jest zadaniem
nie najmniejszej wagi, zw∏aszcza ˝e ist-

1

Andrzej Krzysztof Kunert, Ilustrowany przewodnik
po Polsce Podziemnej 1939-1945, Warszawa 1996,
s. 145-146, 268-271, 275, 276, 287, 301, 346.
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Natomiast polska wersja artyku∏u Jana
Karskiego ukaza∏a si´ w dwóch cz´Êciach zatytu∏owanych „Polskie paƒstwo

Fot. ze zbiorów autora

Fot. ze zbiorów autora

Ju˝ w czasie Powstania Warszawskiego og∏oszono t∏umaczenie tekstu Karskiego na j´zyk portugalski, zamiesz-

czone w Rio de Janeiro na ∏amach „Fatos e Figuras da Polonia” (nr 1, s. 14-23).

Fot. ze zbiorów autora

Fot. ze zbiorów autora

Fot. ze zbiorów autora

podziemne” (pisane jeszcze ma∏ymi literami), og∏oszonych w wydawanym
w Londynie tygodniku „Polska Walczà-
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ca”, 24-31 grudnia 1943 r. (nr 51-52)
i 8 stycznia 1944 r. (nr 1). W rozdziale
„Ciàg∏oÊç polskiej organizacji paƒstwowej” czytamy: „Ju˝ od zarania organizacji polskiego ruchu podziemnego, tu˝ po
upadku Warszawy, przyj´ta zosta∏a ogólna teza, i˝ nie b´dzie dà˝y∏o si´ do organizowania jedynie tzw. oporu patriotycznego, ale ˝e nale˝y odtworzyç w∏adze,
urz´dy i instytucje paƒstwa polskiego.
Zasada ta w nast´pstwie okaza∏a si´ najbardziej brzemiennà w skutkach
ze wszystkich postanowieƒ polskich w tej
wojnie. Zasada ta brzmia∏a: paƒstwo
polskie istnieje w dalszym ciàgu. Istnieje
ono poprzez najistotniejsze w∏adze,
urz´dy i instytucje normalnego, demokratycznego paƒstwa. Istnieje ono na
ziemiach polskich obj´tych granicami
paƒstwowymi z dnia 1 wrzeÊnia 1939 roku. Rzàd natomiast tego paƒstwa legalny, pe∏noprawny, ze wszystkimi konstytucyjnymi uprawnieniami wobec spo∏eczeƒstwa polskiego, istnieje za granicà,
bo tylko dzia∏ajàc w warunkach bezpieczeƒstwa i posiadajàc mo˝liwoÊci techniczne porozumiewania si´ z obozem
Sprzymierzonych, mo˝e skutecznie prowadziç polityk´ polskà. Zasada ta okaza∏a si´ niezmiernie po˝yteczna dla ruchu
podziemnego, jak i dla Rzàdu. Po˝yteczna jest dla ruchu podziemnego, poniewa˝ daje mu autorytet wobec spo∏eczeƒstwa polskiego, poniewa˝ podkreÊla jego
oficjalnoÊç, paƒstwowoÊç. Zasada ta jest
jednoczeÊnie niezmiernie u˝yteczna dla
Rzàdu polskiego, poniewa˝ daje mu prawo przemawiania i prowadzenia polityki
bynajmniej nie w imieniu emigracji polskiej, ale w imieniu ca∏ego spo∏eczeƒstwa polskiego”. Autor wymienia cztery
elementy owej tajnej struktury paƒstwowej w okupowanym kraju: Delegata
Rzàdu, Armi´ Krajowà, Politycznà Reprezentacj´ Kraju – mowa o Krajowej
Reprezentacji Politycznej – i Kierownictwo Walki Cywilnej, wówczas ju˝ Kierownictwo Walki Podziemnej, konkludujàc: „Te cztery wy˝ej wymienione cz∏ony
stanowià to, co w Polsce nazywa si´ s∏owem: „w∏adza podziemna”. To, co nazwaliÊmy tutaj – polskim paƒstwem podziemnym”.
To w∏aÊnie daty 15 grudnia 1943 r. i 24
grudnia 1943 r. oznaczajà czas u˝ycia
po raz pierwszy terminu Polskie Paƒ-
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stwo Podziemne, najpierw w wersji angielskiej: The Polish Underground State, a kilka dni póêniej w wersji polskiej.
W obu wypadkach mia∏o to miejsce
w Londynie.

Po zapowiedzi: „Nadesz∏a równie˝ chwila, by ujawniç Wam pewne postanowienia,
które Rzàd Polski w Êcis∏ym porozumieniu
z Krajem poczyni∏, a które do dzisiejszego
momentu musia∏y pozostaç w tajemnicy”,
Miko∏ajczyk streÊci∏ dekret z 1 wrzeÊnia
1942 r., zw∏aszcza uprawnienia Delegata
Rzàdu RP na Kraj, konkludujàc: „W ten
sposób spe∏niany jest twardy obowiàzek
paƒstwowy, zapewniajàc prawnà ciàg∏oÊç
organizacji w∏adz paƒstwowych w Podziemnej Polsce”.
Tekst tego przemówienia by∏ szeroko
kolportowany w okupowanej Polsce
– opublikowany w specjalnym dodatku
do „Rzeczypospolitej Polskiej”5 i w wielu innych pismach konspiracyjnych oraz
w postaci osobnej ulotki Odezwa Premiera Rzàdu Rzeczypospolitej do Narodu Polskiego.

Tajemnica w∏adz
Polski Podziemnej
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Namiastka parlamentu
Polskiego Paƒstwa Podziemnego
9 stycznia 1944 r., trzy dni po ujawnieniu istnienia dekretu z 1 wrzeÊnia
1942 r., powo∏ano w Warszawie – w∏aÊnie na jego podstawie, w miejsce Krajowej Reprezentacji Politycznej – konspiracyjnà Rad´ JednoÊci Narodowej
stanowiàcà namiastk´ parlamentu Polskiego Paƒstwa Podziemnego. Oficjalny komunikat Pe∏nomocnika (Delegata) Rzàdu RP na Kraj Jana Stanis∏awa
Jankowskiego „Sobola”, zawierajàcy
informacj´ o powo∏aniu RJN „zgodnie
z decyzjà Rzàdu Rzeczypospolitej”,
ukaza∏ si´ na ∏amach organu prasowego Delegatury, „Rzeczypospolitej Polskiej”6.

13 stycznia 1944 r. konspiracyjny „Biuletyn Informacyjny” AK w artykule redakcyjnym, w którym omawiano przemówienie premiera, u˝y∏ po raz pierwszy
w kraju nazwy Polskie Paƒstwo Podziemne, pisanej ju˝ wielkimi literami,
uznajàc za „najdonioÊlejszy punkt” wystàpienia Miko∏ajczyka „uroczyste ujawnienie Êwiatu, i˝ w Kraju, w podziemiach
konspiracji, istnieje i dzia∏a nieprzerwanie pe∏ny aparat Paƒstwa Polskiego, na
czele którego stoi, w charakterze zast´pcy Premiera, Minister-Delegat, którego
resorty obejmujà ca∏e ˝ycie paƒstwowe
i dzia∏ajà na terenie ca∏ej Rzplitej. Minister-Delegat »wykonywa swe uprawnienia w Êcis∏ym powiàzaniu z Krajowà Reprezentacjà Politycznà i Komendantem
Armii Krajowej«. Tym sposobem pe∏na
jednolitoÊç, harmonia dzia∏ania oraz powaga prawna w∏adz Podziemnego Paƒstwa Polskiego jest rzeczà nie budzàcà
najmniejszych wàtpliwoÊci” 7.
23 lutego 1944 r. w Londynie Ministerstwo Informacji i Dokumentacji
w porozumieniu z Ministerstwem
Spraw Zagranicznych wyda∏y okólnik,
w którym nakazano polskim placówkom dyplomatycznym u˝ywania terminu „Polish Underground State” (Polskie Paƒstwo Podziemne), zamiast „Polish Underground Movement” (Polski
Ruch Podziemny) 8.
Dwa miesiàce póêniej, po uwzgl´dnieniu poprawek nades∏anych z kraju
do tekstu dekretu z 1 wrzeÊnia 1942 r.,
Armia Krajowa w dokumentach 1939-1945, t. 2,
Londyn 1973, s. 302-306.
3
Mowa Premiera do Kraju, „Dziennik Polski
i Dziennik ˚o∏nierza”, Londyn, 7 stycznia 1944 r.,
nr 5.
4
„Dziennik ˚o∏nierza APW [Armii Polskiej na
Wschodzie]”, m. p. w Palestynie, 7 stycznia 1944
r., nr 98.
5
Przemówienie premiera Miko∏ajczyka do Kraju,
„Rzeczpospolita Polska”, Warszawa, 15 stycznia
1944 r., nr 1, dodatek.
6
Komunikat o utworzeniu Rady JednoÊci Narodowej,
„Rzeczpospolita Polska”, Warszawa, 15 stycznia
1944 r., nr 1.
7
„Podziemne Paƒstwo Polskie”, „Biuletyn Informacyjny”, Warszawa, 13 stycznia 1944 r., nr 2.
8
Tomasz Szarota, Warszawa jako stolica Polskiego
Paƒstwa Podziemnego, [w: ] Powstanie Warszawskie z perspektywy pó∏wiecza. Studia i materia∏y
z sesji naukowej na Zamku Królewskim w Warszawie, 14-15 czerwca 1994, Warszawa 1995, s. 15,
przypis 18.
2

Fot. ze zbiorów autora

W okolicy Sarn na Wo∏yniu oddzia∏y
Armii Czerwonej 4 stycznia 1944 r.
przekroczy∏y granice Polski ju˝ po raz
drugi w czasie II wojny Êwiatowej. Na
porzàdku dnia stawa∏a sprawa ujawnienia si´ w∏adz Polskiego Paƒstwa Podziemnego przed Sowietami, sojusznikami naszych aliantów w walce z Rzeszà
Niemieckà.
„Stajemy na nowym zakr´cie historii”
– tak 6 stycznia 1944 r. premier Stanis∏aw Miko∏ajczyk rozpoczà∏ przemówienie radiowe do Kraju, nadane z Londynu. Ujawni∏ on wówczas publicznie – na
mocy specjalnej uchwa∏y rzàdu RP – istnienie utajnionego wczeÊniej Dekretu
Prezydenta Rzeczypospolitej o tymczasowej organizacji w∏adz na ziemiach
Rzeczypospolitej z dnia 1 wrzeÊnia
1942 r. Dokument ten zawiera∏ omówienie uprawnieƒ: Delegata Rzàdu RP na
Kraj, który otrzymywa∏ uprawnienia wicepremiera, i Dowódcy Armii Krajowej.
Przewidywa∏ tak˝e powo∏anie Rady JednoÊci Narodowej2. Dekret... nie zosta∏
opublikowany w „Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej”, wydawanym
w Londynie. Jego tekst przewióz∏ jednak
do kraju kurier Jan Ceg∏owski „Konik”,
który wylàdowa∏ 2 paêdziernika 1942 r.
Urz´dowy tekst przemówienia Stanis∏awa Miko∏ajczyka opublikowa∏ 7 stycznia 1944 r. oficjalny „Dziennik Polski
i Dziennik ˚o∏nierza” w Londynie.
W zapowiedzi redakcyjnej tego dziennika zamieszczono informacj´, ˝e: „Prezes
Rady Ministrów wyg∏osi∏ w zwiàzku
z obecnà sytuacjà przemówienie radiowe
do Kraju. W przemówieniu tym Premier
ujawni∏ po raz pierwszy istnienie dekretu z dnia 1 wrzeÊnia 1942 r. o tymczasowej organizacji w∏adz paƒstwowych na
Ziemiach Polskich”3. Publikujàc tego samego dnia tekst przemówienia Miko∏ajczyka, „Dziennik ˚o∏nierza APW [Armii Polskiej na Wschodzie]” ju˝ w tytule
wybi∏ jego znaczenie: „Rzàd ujawnia tajemnic´ w∏adz Polski Podziemnej” 4.

Polskie Paƒstwo Podziemne
pisane wielkimi literami
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prezydent W∏adys∏aw Raczkiewicz podpisa∏ w Londynie Dekret Prezydenta
Rzeczypospolitej o tymczasowej organizacji w∏adz na terytorium Rzeczypospolitej z dnia 26 kwietnia 1944 r., którego tekst opublikowano w pierwszym
numerze „Dziennika Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej. Cz´Êç III” w Warszawie, datowanym 20 lipca, choç w rzeczywistoÊci wydanym ju˝ w czasie Powstania Warszawskiego – 16 sierpnia 1944 r.
Drugi numer, datowany 2 sierpnia, ukaza∏ si´ 26 sierpnia 1944 r. W obu numerach znalaz∏y si´ teksty dekretu z 26
kwietnia, komunikatu o utworzeniu
z dniem 3 maja Krajowej Rady Ministrów i szesnastu jej rozporzàdzeƒ.

W grudniu 1943 r. w Londynie
Termin Polskie Paƒstwo Podziemne
urz´dowo wprowadzono do oficjalnego
obiegu w Londynie w grudniu 1943 r.
W okupowanej Warszawie, stolicy tego
Paƒstwa, pojawi∏ si´ zaÊ po raz pierwszy
w styczniu 1944 r., a zatem jeszcze
przed okresem najwi´kszego nasilenia
jego dzia∏alnoÊci, pracy i s∏u˝by, zarówno cywilnej, jak i wojskowej. Mylà si´
wi´c autorzy, którzy sugerujà, ˝e sta∏o
si´ to dopiero po Powstaniu Warszawskim, i palm´ pierwszeƒstwa w tym zakresie przypisujà ksià˝ce Jana Karskiego Story of a Secret State, wydanej dopiero w listopadzie 1944 r.
Ujawnienie nazwy Polskie Paƒstwo
Podziemne w∏aÊnie w grudniu 1943 r.
i styczniu 1944 r. wynika∏o z ówczesnej
logiki wydarzeƒ. Towarzyszy∏o zapoczàtkowanemu w∏aÊnie wówczas ciàgowi
faktów, który poprzez utworzenie Rady
JednoÊci Narodowej i Krajowej Rady
Ministrów doprowadzi∏ do ujawnienia
si´ struktur Polskiego Paƒstwa Podziemnego w czasie Powstania Warszawskiego.
Przypomnijmy znamienny artyku∏
w powstaƒczym „Biuletynie Informacyjnym” AK zatytu∏owany „Paƒstwo Polskie wychodzi z podziemi”: „Jest rzeczà
najnaturalniejszà, ˝e w∏aÊnie wojsko swà
bronià i za cen´ ˝ycia ˝o∏nierzy wywalcza
paƒstwu wolnoÊç. Zdumiewajàce i godne uwagi jest co innego: oto nie czekajàc
na zakoƒczenie walk, w ogniu bitew,
bezpoÊrednio na samej linii frontu – wybija si´ gwa∏townie z podziemi ca∏e paƒstwowe i spo∏eczne ˝ycie polskie”9.
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Pytanie
o definicj´ fenomenu
Ujawnienie si´ Polskiego Paƒstwa
Podziemnego podczas Powstania Warszawskiego jest elementem niezb´dnym
przy zbli˝aniu si´ do pe∏nej odpowiedzi
na pytanie o definicj´ fenomenu tej najwi´kszej polskiej insurekcji narodowej.
Powstanie Warszawskie by∏o bowiem
aktem paƒstwowym. Powstanie Warszawskie by∏o kulminacyjnym momentem pracy, s∏u˝by i walki ˝o∏nierzy i pracowników Polskiego Paƒstwa Podziemnego.
„Bitwa ta – którà gen. Anders nazwa∏
najwspanialszà bitwà tej wojny – ujawni∏a ca∏emu Êwiatu pot´g´ i wielkoÊç organizacyjnà Polskiego Paƒstwa Podziemnego. (...)
Historia konspiracyjnej Rzeczypospolitej, gdy doczeka si´ pe∏nego dokumentarnego opracowania – stanowiç b´dzie jednà z najdumniejszych
kart naszych niezwyk∏ych dziejów.
Nie patrzmy na Polsk´ Podziemnà
poprzez grottgerowskie p∏ótna.
Umiejmy odbarwiç fakty od romantyzmu. Zbyt wiele w naszej historii t∏umaczy si´ romantycznoÊcià i zrywem.
By∏oby êle, gdyby historia Polskiego
Paƒstwa Podziemnego wydawa∏a si´
nam jeszcze jednym rapsodem czy
epopejà. W rzeczywistoÊci sà to dzieje zbiorowego, mrówczego, organizacyjnego wysi∏ku – historia, jedynej
w dziejach Europy, Rzeczypospolitej
charakterów.
WielkoÊç i – je˝eli wolno tak powiedzieç – bezprecedensowoÊç Polskiego
Paƒstwa Podziemnego polega na tym,
˝e nie by∏ to ani zryw powstaƒczy, ani
Termopile, ani Samosierra, lecz swojego rodzaju – plebiscyt. Plebiscyt, który
wykaza∏, ˝e naród polski liczy w setki tysi´cy ludzi, których inni zwà bohaterami, ludêmi czynu, ludêmi szlachetnymi
– ludêmi bez reszty dobrymi.
We wszystkich relacjach o Polsce
Podziemnej uderza w pierwszym rz´dzie owa charakterystyczna zmiana skali wartoÊciowania. W organizacji paƒstwa podziemnego wszystko mierzy si´
inaczej. To, co w warunkach wojny jawnej zwiemy bohaterstwem – tam jest
zwyk∏ym obowiàzkiem, to, co zwiemy
mocnym charakterem, jest cechà ka˝-

dego podziemnego bojownika, to, co
szanujemy w jednostkach jako ofiarnoÊç – tam jest cechà ogó∏u.
Organizacja podziemna to jest spo∏eczeƒstwo podniesione do pot´gi idea∏u” – pisa∏ wiosnà 1945 r. Juliusz Mieroszewski10.
Trzy miesiàce póêniej Proces Szesnastu w Moskwie sta∏ si´ tragicznym fina∏em epopei Polskiego Paƒstwa Podziemnego. „Polskie Paƒstwo Podziemne, którego nie mogli zmóc Niemcy,
stan´∏o na ∏awie oskar˝onych przed sàdem sowieckim; przedstawicieli tego
paƒstwa, które pierwsze na d∏ugo przed
Rosjà wystàpi∏o or´˝nie przeciw Hitlerowi, okreÊla si´ jako zbrodniarzy wojennych” – pisano z goryczà w komentarzu redakcyjnym „Or∏a Bia∏ego”11,
cytowany ju˝ Juliusz Mieroszewski
pyta∏ zaÊ w tym samym numerze: „Taki wi´c ma byç fina∏ Polskiego Paƒstwa Podziemnego (...). Mo˝na zwàtpiç we wszystko” 12.

Dr Andrzej Krzysztof Kunert, historyk dziejów najnowszych, autor wielu publikacji, m.in. S∏ownika biograficznego konspiracji war szawskiej 1939-1944 (t. 1-3,
Warszawa 1987-1991), wielotomowego kalendarium
Rzeczpospolita Walczàca
1939-1945 (t. 1-4, Warszawa
1993-2002, nast´pne w przygotowaniu) i Ilustrowanego
przewodnika po Polsce Podziemnej 1939-1945 (War szawa 1996).

„Paƒstwo polskie wychodzi z podziemi”, „Biuletyn
Informacyjny”, Warszawa, 5 sierpnia 1944 r., nr
42.
10
Juliusz Mieroszewski, „Rzeczpospolita charakterów”,
„Parada”, Kair, 25 marca 1945 r., nr 7.
11
„Dramat i polityka” (artyku∏ redakcyjny), „Orze∏ Bia∏y”, Rzym, 24 czerwca 1945 r., nr 25.
12
Juliusz Mieroszewski, „16 oskar˝onych i 1 000 000
000 milczàcych”, ibidem.
9
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Mniej znana Polska Podziemna
W Administracji Zmilitaryzowanej, jednym z ogniw Polskiego Paƒstwa Podziemnego, w 1943 r.
by∏o zaanga˝owanych w ca∏ym kraju oko∏o 15 tysi´cy ludzi. Mimo to wcià˝ nie znamy wielu
aspektów jej organizacji i funkcjonowania.
Jednà z mniej znanych struktur Polskiego Paƒstwa Podziemnego pozostaje
Szefostwo Biur Wojskowych KG ZWZ-AK, krypt. „Teczka”, „Zeszyt”, które
wspólnie z Delegaturà Rzàdu na Kraj
pracowa∏o nad utworzeniem zast´pczej
administracji paƒstwowej i zagadnieniami gospodarczymi. Administracja
Zmilitaryzowana podlega∏a Szefostwu
do 6 lipca 1943 r., kiedy to po umowie
mi´dzy Dowódcà Armii Krajowej a Delegatem Rzàdu na Kraj podporzàdko-

wano jà Delegaturze. Po tym terminie
w gestii Komendy G∏ównej Armii Krajowej pozosta∏y m.in. zak∏ady przemys∏u zbrojeniowego i funkcja szefa Biura
Spraw Wojskowych.
Na czele „Teczki” sta∏ Ludwik Muzyczka „Benedykt” (1900-1977), ppor.
/pp∏k c. w. (czasu wojny). Od marca
1940 r. szef koordynacji przy tworzeniu
tajnej administracji, od marca 1941 r. –
szef Biur Wojskowych KG ZWZ-AK.
W marcu 1941 r. zrezygnowa∏ z funkcji

Szef
Szef Biura

Sekretariat
Generalny

Wydział
Bezpieczeństwa
Wydział
Personalny
Wydział
Prawny
Żeńska Służba
Bezpieczeństwa

„Magazyn I”

„Magazyn II”

Biuro Wojskowe
Spraw Wewn´trznych
Referat
metalowy

Wydział
Amunicji

Wydział
Planowania

Referat
metali
kolorowych

Wydział Broni

Wydział
EkonomicznoFinansowy

Referat
energetyki

Wydział
Materiałów
Wybuchowych

Wydział
Społeczny

Referat
chemiczny

Wydział
Lotnictwa

Wydział
Handlowy

Referat
hutniczy

Wydział
Motoryzacji

Wydział
Normalizacji

Referat
naftowy

Wydział
Łączności

Wydział
Organizacji i
Koordynacji

Wydział
Morski

Wydział
Optyczny
Wydział
Obrabiarek

20

„Magazyn III”

szefa koordynacji tworzenia podziemnej administracji w porozumieniu z Delegaturà Rzàdu na Kraj. Jego zast´pcami byli: Stefan Mi∏kowski „Je˝”, „Tom”,
in˝. Witold Gokieli „Ryszard”, Hipolit
Niepokulczycki „Pawe∏” i od 17 wrzeÊnia 1942 r. – Jerzy Michalewski. Na
szczeblu centrali w Warszawie utworzono Biura Wojskowe (BW): Spraw Wewn´trznych, SprawiedliwoÊci, Pracy
i Zdrowia, Skarbu, Przemys∏u i Handlu,
Rolnictwa, Aprowizacji, Komunikacji
oraz Telekomunikacji. W 1942 r. utworzono jeszcze Szefostwo S∏u˝by Technicznej. Na szczeblu okr´gów tworzono
Wydzia∏y Wojskowe (WW) analogiczne
jak BW, a dla wspó∏pracy z Powiatowymi Delegatami Rzàdu na Kraj – Referaty Wojskowe (RW).

Wydział
Szkolnictwa
Zawodowego

Najwa˝niejszà funkcj´ w szefostwie
„Teczki” pe∏ni∏o Biuro Wojskowe
Spraw Wewn´trznych. Od wiosny 1941 r.
kierowa∏ nim by∏y starosta w BrzeÊciu
nad Bugiem Jerzy Strowski „Wiktor”.
Jego zast´pcami byli kolejno: Józef Wiliƒski „Zaremba”, „Zar´ba” i Zygmunt
Szacherski „Bo˝ym”, „Piotr”. Wiliƒski
w 1943 r. przeszed∏ do Kierownictwa
Dywersji (Kedywu) Komendy G∏ównej
oficerem
Armii Krajowej, gdzie by∏ Oficerem
informacyjnym.
O poczàtkach pracy w Administracji
Zmilitaryzowanej Jerzy Strowski zezna∏,
˝e w marcu 1940 r. zwróci∏ si´ do niego
przedwojenny starosta w B∏oniu pp∏k
Feliks Tarnogórski „Stary” z propozycjà
obj´cia referatu administracyjno-prawnego w komórce wojskowej, „która jednoczeÊnie mia∏a tworzyç administracj´
cywilnà na czas wojny”. Po wyra˝eniu
zgody na obj´cie tej funkcji odby∏o si´
spotkanie w mieszkaniu przy ul. Krasiƒskiego na ˚oliborzu, w którym brali
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udzia∏ tak˝e Hipolit Niepokulczycki „Pawe∏” i Stefan Mi∏kowski „Tom”. Uzgodniono wówczas, ˝e Niepokulczycki obejmie „zagadnienia bezpieczeƒstwa”, a Jerzy Strowski „zagadnienia administracyjno-prawne”. Strowski 19 kwietnia 1940
r. zosta∏ zaprzysi´˝ony przez Ludwika
Muzyczk´ „Jacka” i przyjà∏ pseudonim
„Wiktor”. Tarnogórski, na skutek konfliktu z Niepokulczyckim, odszed∏
z „Teczki”. Objà∏ stanowisko inspektora
SOP (WSOP) w Okr´gu Warszawa-województwo Zwiàzku Walki Zbrojnej.
Wiosnà 1941 r. Muzyczka zleci∏
Strowskiemu opracowanie statutu Biura Wojskowego Spraw Wewn´trznych.
Zaproponowa∏ mu tak˝e obj´cie stanowiska szefa tego biura. Strowski t´ propozycj´ przyjà∏ i do drugiej po∏owy
1943 r. kierowa∏ pracami BW
Spraw Wewn´trznych.

nia 1941 r.]. Nast´pnie na krótko kierownictwo objà∏ Michalski, lecz wkrótce zrezygnowa∏. Od po∏owy 1940 r. kierownictwo BW Rolnictwa przejà∏ Baird.
W 1941 r. do Biura zostali w∏àczeni:
W∏odzimierz Dzi´cio∏owski (»Kowal«),
dyrektor Warszawskiej Izby Rolniczej;
Karol Smoleƒski, urz´dnik ministerstwa [przed wojnà m.in. naczelnik Wydzia∏u Parcelacji w Ministerstwie Rolnictwa i Reform Rolnych]; Jerzy Sztekiel »Jaromir«, tak˝e z ministerstwa
rolnictwa [przed wojnà m.in. p.o. naczelnika Wydzia∏u Parcelacji w Ministerstwie Rolnictwa i Reform Rolnych].
W 1942 r. do grona pracowników do∏àczyli: W∏adys∏aw Czarnecki [prawdopodobnie in˝. architekt, ur. 12 czerwca

Biuro Wojskowego
Rolnictwa

Fot. ze zbiorów autora

Na temat organizacji Biura Wojskowego Rolnictwa, krypt. „Folwark”, „Ogród”, tak po wojnie zeznawa∏ Edward Baird: „Wiosnà
1940 r. zorganizowano grup´
osób, w której sk∏ad weszli: Stanis∏aw Szymaƒski, dyrektor biura
personalnego Ministerstwa Rolnictwa, Zdzis∏aw Krzy˝ewski
»Lis«, W∏odzimierz Michalski
[przed wojnà m. in. naczelnik Wydzia∏u Finansowego w Ministerstwie Rolnictwa i Reform Rolnych], Bronis∏aw Hellwig [ur. 4
sierpnia 1889 r., agronom, pracownik Ministerstwa Rolnictwa
i Reform Rolnych oraz Ligi Morskiej i Kolonialnej, w okresie okuStefan Bry∏a
pacji m.in. wyk∏ada∏ rolnictwo tropikalne w tajnym Instytucie Kolonial- 1895 r., od 1931 r. naczelnik wydzia∏u
nym], Edward Baird »Skiba« [przed rozbudowy miasta Poznania], Stanis∏aw
wojnà m.in. naczelnik Wydzia∏u Wy- Gayny »Stanis∏aw« oraz Zygmunt MotwórczoÊci Zwierz´cej w Ministerstwie dzelewski »Poleszuk«. [Natomiast Jerzy
Rolnictwa i Reform Rolnych]. Zostali Strowski, szef BW Spraw Wewn´trzoni zaprzysi´˝eni przez Ludwika Mu- nych w swych powojennych zeznaniach
zyczk´ w lokalu spó∏dzielni „Rola” przy wymienia jako pracownika BW Rolnicul. Bielaƒskiej w Warszawie. Poczàtko- twa – dyrektora Warszawskiej Izby Rolwo grupà kierowa∏ Szymaƒski, ale zo- niczej Sieroszewskiego (lub Sieros∏awsta∏ aresztowany i osadzony w obozie skiego). Wed∏ug niego pracownikami
koncentracyjnym Auschwitz [przyby∏ do BW Rolnictwa mieli byç tak˝e: in˝. Liobozu transportem z 23 listopada sowski oraz Stefan Modzelewski, spe1940 r., nr obozowy 6313, zginà∏ 9 sierp- cjalista od zagadnieƒ leÊnictwa].
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Ostatecznie BW funkcjonowa∏o
w sk∏adzie: Edward Baird – szef biura,
W∏odzimierz Dzi´cio∏owski – zast´pca
szefa oraz referent ds. organizacji rolniczych, Zdzis∏aw Krzy˝ewski – referent
ds. produkcji rolnej (roÊlinnej), Karol
Smoleƒski, Jerzy Sztekiel i W∏odzimierz Michalski – referenci ds. agrarnych, W∏adys∏aw Czarnecki – referent
ds. majàtków paƒstwowych i opuszczonych, Bronis∏aw Hellwig, a nast´pnie
Stanis∏aw Gayny – referenci ds. aprowizacji, Zygmunt Modzelewski – referent
ds. leÊnictwa”.

Biuro Wojskowe Przemys∏u
Pierwszym szefem Biura Wojskowego
Przemys∏u, krypt. „Magazyn”, by∏ mianowany jeszcze w 1940 r. Boles∏aw
Rutkowski „Borucki”. Po jego
przejÊciu w 1941 r. do Delegatury
Rzàdu (w dokumentach finansowych Delegatury Rzàdu pseudonim „Borucki” wyst´puje od listopada 1941 r.) kierownictwo objà∏
prof. Stefan Bry∏a „W∏adys∏aw Zakrzewski”, a funkcj´ jego zast´pcy
– in˝. Witold Gokieli „Ryszard”.
W okresie wczeÊniejszym zast´pcà
szefa by∏ Stanis∏aw O∏tarzewski
„Stefan Stanis∏awski” (odlecia∏ do
Londynu „Mostem I” w kwietniu
1944 r.), który równie˝ przeszed∏
do Departamentu Przemys∏u
i Handlu Delegatury Rzàdu. Biuro
to podlega∏o kilkakrotnym reorganizacjom. W jego sk∏ad wchodzi∏
„pion przemys∏u cywilnego”, jak
te˝ – bardzo interesujàcy – „pion
przemys∏u wojennego”. Szefem tego ostatniego by∏ in˝. por. Bronis∏aw Budkiewicz („Andrzej Koperowski”, „Witkiewicz”, 1902-1944,
wczeÊniej za∏o˝yciel i do 1944 r. dyrektor Spó∏dzielni „Grupa Techniczna”,
w kampanii polskiej 1939 r. dowódca
batalionu marszowego 7 pp, wspó∏organizator ZOR, w koƒcu 1942 r. zrezygnowa∏ z kierownictwa „Grupy Technicznej” na rzecz in˝. Stefana Micha∏owskiego, 25 marca 1944 r. oddelegowany do Krakowa, aresztowany przez
Gestapo, zginà∏ w obozie koncentracyjnym Gross-Rosen. Jego fa∏szywe nazwisko, „Andrzej Koperowski”, figuruje na
niemieckim obwieszczeniu listy skazaƒ-
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Witold Leon Gokieli

ców z 24 czerwca 1944 r.). Podlega∏y mu
wydzia∏y: ¸àcznoÊci, krypt. „¸”; Lotnictwa, „L”; Broni, „B”; Amunicji, „A”;
Optyczny, „C”; Materia∏ów Wybuchowych, „MW”; Obrabiarek, „O”; Motoryzacji, „Mt”; oraz Napraw.
W poczàtkach 1944 r. ca∏y pion przemys∏u wojennego liczy∏ ponad dwa tysiàce pracowników. Jego zadaniem by∏o
przygotowanie opanowania zak∏adów
produkcyjnych oraz naprawczych i niezw∏oczne uruchomienie ich produkcji
na potrzeby powstania powszechnego,
a póêniej akcji „Burza”. Dlatego te˝ powo∏ywano Wojskowych Komisarzy Wytwórni, którzy mieli prowadziç podobne
dzia∏ania na poziomie fabryk i zak∏adów produkcyjnych. W zakresie praw
i obowiàzków WKW stwierdzano: „Na
terenie wytwórni W.K.W. pe∏ni funkcj´
ogólno-kierowniczà, a w szczególnoÊci
kierownika organów bezpieczeƒstwa
z pe∏nà w∏adzà cywilnà i wojskowà.
Uprawnienia te rozciàgajà si´ i na koloni´ robotniczà, o ile stanowi ona jeden
teren zamkni´ty z wytwórnià, wzgl´dnie
jeden obszar. W wypadku, gdy kolonia
robotnicza stanowi cz´Êç ogólnego osiedla (miasta-wsi), kwestia uprawnieƒ
uregulowana zostanie w porozumieniu
z w∏aÊciwymi w∏adzami wojskowymi
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i cywilnymi (bezpieczeƒstwa). W ka˝dym razie, gdy
tego wymaga interes wytwórni, w wypadkach niecierpiàcych zw∏oki – W.K.W.
wkracza na teren kolonii
robotniczej bezpoÊrednio,
zawiadamiajàc o tym natychmiast w∏aÊciwe w∏adze”1. Najwa˝niejsze by∏o
podj´cie produkcji. W tym
zakresie
nakazywano:
„Prace dotyczàce wykoƒczenia sprz´tu, niezb´dne
dla dzia∏ów wojennych,
wzgl´dnie powierzonych
dorywczo dla remontu
przez Oddzia∏y Liniowe,
a tak˝e i doprowadzenie do
stanu u˝ytkowego potrzebnych w tym celu sprz´tów
i urzàdzeƒ fabrycznych –
stanowi przedmiot »prac
pilnych«. Do tego rodzaju
prac nale˝y równie˝ utrzymanie w hutach i odlewniach pracy pieców, dostawy pràdu, wody i gazu w wytwórniach wspó∏pracujàcych z zak∏adami u˝ytecznoÊci publicznej”2.
Poszczególne wydzia∏y BW Przemys∏u opracowywa∏y plany odbudowy
i rozwoju na dziesi´ç lat. Na ich podstawie powstawa∏y plany na okres powojenny w stosunku do ca∏ego przemys∏u
wojennego. Ale ju˝ w poczàtkach maja
1943 r. powsta∏o tak˝e opracowanie zatytu∏owane Mo˝liwoÊci produkcji sprz´tu wojennego przez Przemys∏ Wojenny
w pierwszym okresie walki.

Stefan Dàbrowski „Bia∏ecki”,
„Ptaszyƒski”, „Stanis∏aw”
O poczàtkach swojej dzia∏alnoÊci
konspiracyjnej tak wspomina∏ kierownik Wydzia∏u Amunicji („A”) – in˝. Stefan Dàbrowski „Bia∏ecki”, „Ptaszyƒski”, „Stanis∏aw” (JednoczeÊnie od
1942 r. zast´pca szefa produkcji konspiracyjnej ds. granatów) w konspiracji od
lipca 1940 r.3:
„Zimà 1939/40 r. in˝. Gokieli, serdeczny mój przyjaciel, namówi∏ mnie,
˝eby wobec beznadziejnej sytuacji
w Kraju, nastroju oczekiwania na pomyÊlniejsze wydarzenia, przedostaç si´
do Francji, do wojska. By∏ w tym celu

w Warszawie, uda∏o mu si´ nawiàzaç
kontakty i dostaç obietnic´ przerzutu
na wczesnà wiosn´ 1940 r. na S∏owacj´
i dalej na W´gry. Mia∏o to byç na nasz
koszt. Kiedy w koƒcu marca czy na poczàtku kwietnia Êciàgn´liÊmy do Warszawy, okaza∏o si´, ˝e mo˝liwoÊç przerzutu przez Tatry zosta∏a stracona. Zaproponowano wtedy in˝. Gokielemu
wstàpienie do Z.W.Z. i organizowanie
komórki przemys∏owej, której zadaniem by∏o przej´cie z ràk okupanta,
w chwili wybuchu powstania, zak∏adów
przemys∏owych. Nale˝a∏o interesowaç
si´ tym, co si´ dzieje w fabrykach pod
niemieckim zarzàdem, ich produkcjà,
trudnoÊciami, na jakie przy tym natrafiajà. TrudnoÊci te sztucznie stwarzaç
(sabota˝ techniczny rozsàdnie prowadzony tak, ˝eby nie przyniós∏ ofiar ludzkich). Trzeba by∏o interesowaç si´ personelem fachowym, który nie stanà∏ do
pracy u okupanta i uleg∏ rozproszeniu,
˝eby mo˝na go by∏o zebraç w razie potrzeby.
In˝. Gokieli pod pseudonimem Ryszard zosta∏ szefem przemys∏u wojskowego. Mnie Ryszard zaproponowa∏
przystàpienie do Z.W.Z. i zaopiekowanie si´ przemys∏em amunicyjnym. Zgodzi∏em si´, przyjà∏em pseudonim »Ptaszyƒski«. Przed z∏o˝eniem przysi´gi zastrzeg∏em sobie u Ryszarda, ˝e wspó∏praca nasza nie b´dzie polega∏a na rozkazodawstwie czysto wojskowym, lecz
˝e ka˝da przewidziana akcja pozaprogramowa, o charakterze nadzwyczajnym, musi byç ze mnà uzgodniona. Ryszard zgodzi∏ si´ na ten warunek i przestrzega∏ tego ÊciÊle, w dalszej naszej
wspó∏pracy, obejmujàcej produkcj´
konspiracyjnà.
Jako komisarza na Fabryk´ Amunicji
w Skar˝ysku dobraliÊmy in˝. Banasiewicza [in˝. Kazimierz Banasiewicz
»Myd∏owski«, aresztowany 16 czerwca
1944 r. przez Gestapo], pracownika tej
fabryki, zast´pcà jego by∏ W. Szafraƒski,
technik, st. mistrz. Obaj zostali zaprzysi´˝eni. In˝. Banasiewicz, m∏ody obie-

ZS BN WBBH, Wytyczne dla Wojskowych Komisarzy Wytwórni (W.K.W.).
2
Ibidem.
3
AIPN, 00231/190, t. 1, k. 30, Arkusz Kontrolny Stefana Dàbrowskiego z 20 kwietnia 1956 r.
1
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cujàcy in˝ynier, o kryszta∏owym charakterze, bra∏ udzia∏ w kampanii wrzeÊniowej jako ppor. rezerwy artylerii. (…)
Komisarzem na Granat w Kielcach by∏
in˝. Pieƒkowski, cz∏onek zarzàdu tej firmy, a jego zast´pcà in˝. „Karol” [Tadeusz Waszkiewicz]. Z pozosta∏ych wytwórni amunicyjnych Pocisk zosta∏
zbombardowany i zniszczony we wrzeÊniu 1939 r. i nie zosta∏ przez Niemców
odbudowany, tak samo jak i nasze nieskoƒczone fabryki w KraÊniku i Zawidzu, których budynki by∏y wykorzystywane przez Niemców jako magazyny.
(…) W 1943 r. zakres mojej pracy
zwi´kszy∏ si´ o fabryk´ Avia w Warszawie, gdzie Niemcy zacz´li wykonywaç
zapalniki do bomb lotniczych. Komisarzem Avii by∏ in˝. Jan Okorski. Akcja
opieki [nad] przemys∏em rozwija∏a si´
z up∏ywem czasu, bardzo wyraênie o˝ywi∏a si´ po wybuchu wojny rosyjsko-niemieckiej.
Ryszard zosta∏ przesuni´ty wy˝ej.
Przemys∏ wojskowy przejà∏ od niego
in˝. „Jaworski” [prof. Janusz Tymowski,
od lipca 1940 r. Szef Tokarni KG AK,
z dniem 20 paêdziernika 1943 r. zosta∏
Szefem BWP KG AK], a jego zast´pcà
by∏ in˝. „Witkiewicz” [Budkiewicz].
Przemys∏em broni opiekowa∏ si´ in˝.
Âliwiƒski [Jan, „Jerzy”, kierownik Wydzia∏u „B”, zaprzysi´˝ony w lutym 1941
r., zosta∏ aresztowany w paêdzierniku
1943 r. podczas ∏apanki] z zak∏adów
Starachowickich, przemys∏em motoryzacyjnym in˝. Oko∏ów-Podhorski [Zygmunt, „Kamieniecki”, „Konstanty”],
przemys∏em cywilnym in˝. „Brzeski”
[in˝. por. Ignacy Kazimierz Brach; po
Powstaniu Warszawskim wywieziony do
obozu koncentracyjnego Buchenwald,
do kraju wróci∏ 30 maja 1945 r.]. Przy
koordynacji prac by∏ czynny in˝. K. Szaniawski, w zakresie komórek przemys∏owych Komendy G∏ównej byli czynni:
in˝. Kr´glewski [Adam Kr´glewski
(1886–1969), dyrektor Paƒstwowych
Zak∏adów In˝ynierii w Warszawie,
w okresie okupacji prowadzi∏ montowni´ rowerów, po wojnie dyrektor Centralnego Zarzàdu Przemys∏u Metalowego i Elektrotechnicznego, w konspiracji
referent przemys∏u metalowo-maszynowego w BWP, a nast´pnie w Departamencie Przemys∏u i Handlu Delegatury
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Rzàdu], naczelny dyrektor
Cegielskiego, prof. Bry∏a.
(…) Wiosnà 1944 r. odby∏o
si´ zebranie szefów komórek przemys∏owych. Na zebraniu uchwaliliÊmy wniosek o upaƒstwowieniu
w Polsce powojennej przemys∏u, poczynajàc od zak∏adów o minimum 100 robotnikach. Fakt ten Êwiadczy chyba dobitnie o post´powym nastawieniu A.K.
Nie zagadnienia socjalne
nas ró˝ni∏y wówczas z obozem
komunistycznym,
a sprawa wschodnich granic, przede wszystkim Lwowa. Wniosek w w/w sprawie
mia∏ byç wys∏any do Londynu. W posiedzeniu tym
brali udzia∏, poza mnà, in˝.
Jaworski, Brzeski, Oko∏o-Podhorski i zdaje si´ RyBoles∏aw Rutkowski
szard.
Na prze∏omie zima-wiosna 1944 r. p∏k
Przez pewien d∏u˝szy okres czasu
Benedykt przeprowadzi∏ w lokalu w oko- produkcja konspiracyjna Komendy
licach Placu Muranowskiego odpraw´ G∏ównej A.K. obejmowa∏a tylko granaszefów komórek przemys∏owych, którym ty zaczepne z opóênieniem, a póêniej
dzi´kowa∏ za dotychczasowy ˝o∏nierski po rozszerzeniu programu produkcji
wysi∏ek, a mnie gratulowa∏ odznaczenia centralnej, stanowi∏a jej gros. Do spraZ∏otym Krzy˝em Zas∏ugi z Mieczami, wy rozwini´cia produkcji konspiracyjprzyznanym w 21 grudnia 1943 roku”.
nej przywiàzywa∏ ówczesny Komendant
JednoczeÊnie od 1942 r. in˝. Dàbrow- G∏. A.K. gen. Grot wielkà wag´, nazyski by∏ zast´pcà szefa produkcji konspi- wa∏ jà «walkà z wrogiem na pierwszej liracyjnej ds. granatów. Po wojnie tak nii». Wymaga∏, aby personel czynny
wspomnia∏ swojà dzia∏alnoÊç: „Latem w produkcji by∏ tylko nià zaj´ty i nie
1942 r. Ryszard otrzyma∏ z Komendy udziela∏ si´ w pracy innych komórek.
G∏ównej A. K. polecenie zorganizowa- Celem tego zarzàdzenia by∏a ochrona
nia produkcji konspiracyjnej uzbroje- produkcji przed niebezpieczeƒstwem
nia. By∏o to wywo∏ane niedostatecznym gro˝àcym od wsyp w innych komórkach
uzbrojeniem oddzia∏ów liniowych t.zw. przerzutem.
i trudnoÊciami w otrzymywaniu w doWe wrzeÊniu zwróci∏ si´ do mnie Rystatecznej iloÊci broni i amunicji drogà szard, jako do kierownika przemys∏u
zrzutów lotniczych. W pierwszym rz´- amunicyjnego w komórce przemys∏u
dzie sz∏o o granaty r´czne z opóênie- wojskowego, o wytypowanie osoby, któniem. Granaty obronne nie budzi∏y ra by zaj´∏a si´ produkcjà granatów. Po
wi´kszego zainteresowania Komendy krótkim namyÊle, zg∏osi∏em swà kandyG∏ównej, by∏y one póêniej produkowa- datur´. By∏ to okres, kiedy Niemcy line doraênie, w ma∏ych iloÊciach, dla kwidowali du˝e getto i par´set tysi´cy
ró˝nych oddzia∏ów liniowych. Jako kor- ˚ydów da∏o si´ pognaç, jak barany, na
pus granatu by∏a u˝ywana najcz´Êciej rzeê. MyÊl, ˝e i my Polacy stoimy przed
rura stalowa, mo˝liwie gruboÊcienna, takim samym zagro˝eniem burzy∏a
o porowkowanej zewn´trznej po- krew i wywo∏ywa∏a pragnienie uzbrojewierzchni, dla otrzymania nale˝ytej nia si´ i gini´cia z bronià w r´ku, po jafragmentacji.
kimÊ oporze. Ryszard przyjà∏ mojà kan-
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Fot. ze zbiorów autora

Wojenny fenomen

Wojenny fenomen

1 (Fort Bema). Granat ten mia∏ byç produkowany centralnie,
du˝ymi seriami, na terenie ca∏ej Polski. Informacje dotyczàce
konstrukcji granatów
i rysunki otrzyma∏em
od in˝. Józefa Micha∏owskiego, kierownika Laboratorium na
Forcie Bema”.

Fot. ze zbiorów autora

Tragiczne
losy powojenne

Jerzy Strowski

dydatur´, zosta∏em jego zast´pcà
i w tym charakterze zosta∏em przedstawiony w kwatermistrzostwie, pp∏k »Helenie«. Po rozszerzeniu si´ produkcji
konspiracyjnej pozosta∏em nadal zast´pcà szefa produkcji konspiracyjnej
do spraw granatów r´cznych.
Rozpocz´∏y si´ prace nad zorganizowaniem produkcji granatów. Nale˝a∏o dobraç typ granatu, który b´dziemy produkowaç. Poczàtkowo dosta∏em polecenie
zainteresowania si´ granatem r´cznym
zaczepnym natychmiastowego dzia∏ania
(t. zw. filipinkà) wyrabianym przez organizacj´ Unia. Po skontaktowaniu si´
z p∏k. »Romanem« zwiedzi∏em warsztat
Unii przy ul. Królewskiej, wprowadzony
tam przez kpt. „Dalmierza”. Wybór ostateczny pad∏ jednak na granat z opóênieniem, jak to dzisiaj wiem, by∏ to granat
z zapalnikiem typu P 42, konstrukcji W∏.
Pankowskiego [In˝. W∏adys∏aw Pankowski w marcu 1942 r. przedstawi∏ projekt
zapalnika do granatu], t. zw. sidolówka.
Decyzja ta zapad∏a szybko. Granat ten ju˝
by∏ produkowany i wypróbowany przez
personel Warsztatu Amunicyjn. Nr.
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W
latach
1944–1952 organy
bezpieczeƒstwa PRL
aresztowa∏y 226 020
osób. WÊród nich
znaczny procent stanowi∏y osoby zaanga˝owane w dzia∏alnoÊç konspiracyjnà
w momencie aresztowania, a tak˝e
aresztowane za przynale˝noÊç do organizacji konspiracyjnych w okresie okupacji niemieckiej.
Toczàce si´ w tych latach liczne procesy
˝o∏nierzy i pracowników cywilnych Polskiego Paƒstwa Podziemnego koƒczy∏y
si´ najcz´Êciej wyrokami Êmierci, wieloletniego wi´zienia oraz psychicznym
okaleczeniem tych ludzi.
Równie tragiczne, jak innych ˝o∏nierzy
i pracowników Polskiego Paƒstwa Podziemnego, by∏y losy powojenne pracowników tajnej zbrojeniówki. Cytowany ju˝
in˝. Dàbrowski zapisa∏ na ten temat:
„Dnia 28.4.1947 r. zosta∏em aresztowany
przez U. B. na stanowisku dyrektora Fabryki Zapalników w Pieszycach. Po go∏os∏ownym zarzucie sabota˝u skazany zosta∏em na 10 lat wi´zienia przez Sàd Wojskowy we Wroc∏awiu, po procesie przypominajàcym z∏à fars´. Rewizja zmniejszy∏a
wyrok do 7 lat. Odsiedzia∏em pe∏nych
6 lat. Nastàpi∏a nowa rewizja, na skutek
staraƒ pracowników fabryki, g∏ównie in˝.
Szendera. Kolegium s´dziów N. S. W.
uchyli∏o zarzut sabota˝u, zmieni∏o wyrok
na 5 lat z artyku∏u 286 § 1 (brak nadzoru).
Ostateczna rehabilitacja nastàpi∏a w roku
1959”4.

Eugeniusz Smoliƒski
„Kazimierz Staniszewski”
Jednym z mniej znanych przyk∏adów
represji jest przypadek in˝. chemika
Eugeniusza Smoliƒskiego „Kazimierza
Staniszewskiego” (1905-1949), przed
wojnà szefa ochrony PWP w Pionkach.
W konspiracji by∏ zast´pcà Wojskowego
Komisarza Wytwórni w Paƒstwowej
Wytwórni Prochu Pionki (MW/800)
oraz referentem materia∏ów wybuchowych w oddziale produkcji konspiracyjnej KG AK. Po wojnie, od lutego
1945 r., pracowa∏ nad uruchomieniem
fabryki zbrojeniowej ¸´gozowo – Paƒstwowej Wytwórni Prochu w Bydgoszczy. By∏ jej pierwszym dyrektorem. Zosta∏ aresztowany 14 sierpnia 1947 r. pod
zarzutem nadu˝yç gospodarczych, które nie zosta∏y udowodnione. Mimo to
Wojskowy Sàd Rejonowy w Bydgoszczy
skaza∏ go 13 paêdziernika 1948 r. na kar´ Êmierci. Zosta∏ stracony w wi´zieniu
mokotowskim w Warszawie 9 kwietnia
1949 r.

Waldemar Grabowski, doktor historii, ukoƒczy∏ Wydzia∏
Filozoficzno -Historyczny
Uniwersytetu Jagielloƒskiego.
W latach 1981-2001 pracownik Muzeum Narodowego
w Krakowie. Od 2001 r.
– w Biurze Edukacji Publicznej Instytutu Pami´ci Narodowej w Warszawie. Najwa˝niejsze publikacje: Delegatura
Rzàdu Rzeczypospolitej Polskiej na Kraj 1940-1945, Warszawa 1995; Polska Tajna Administracja Cywilna 19401945, Warszawa 2003; P olska
Agencja Telegraficzna 19181991, Warszawa 2005; Paƒ stwo polskie wychodzi z podziemi. Cywilne struktury Polskiego Paƒstwa Podziemnego
w Powstaniu Warszawskim ,
Warszawa 2007.

4

AFPAK, Archiwum Ludwika Muzyczki, t. 7A,
Wspomnienia Stefana Dàbrowskiego.
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Meldujemy: WiadomoÊç ostatnia

Stanis∏aw F. Ozimek

Nadajemy ostatni komunikat
We wrzeÊniu 1944 r. dla radiostacji fonicznej Armii Krajowej „B∏yskawica” znaleziono lokalizacj´
w ÂródmieÊciu Po∏udniowym. Tropiona przez wrogà aparatur´ goniometrycznà z làdu i powietrza
zmienia∏a parokrotnie miejsce postoju.
Zespo∏y „B∏yskawicy” i Polskiego RaRównoczeÊnie na d∏ugoÊci fal wyko- tajemnicy, do gmachu Biblioteki Pudia musia∏y zredukowaç czas nadawania rzystywanych przez „B∏yskawic´” zacz´- blicznej przy ul. Koszykowej 26. Jedyny
audycji, które by∏y odbierane nie tylko ∏a nadawaç dywersyjna stacja niemiec- szkopu∏ by∏ w tym, ˝e w bezpoÊrednim
w walczàcym mieÊcie, ale równie˝ za ka. Podszywajàc si´ pod stacj´ AK, emi- sàsiedztwie mieÊci∏a si´ rusznikarnia
granicà. Zarówno do rodaków na towa∏a audycje w j´zyku polskim o silnej i wytwórnia amunicji. Jak wspomina∏
Wschodzie i Zachodzie, jak i tych nie- wymowie antysowieckiej i „demaskator- Stanis∏aw Zadro˝ny „Pawlicz”: „Przyj´opodal Warszawy komentator i spiker skie” wobec zachodnich sojuszników. to nas z otwartymi ramionami. – Jak wyPolskiego Radia Edmund Osmaƒczyk Oto próbka wyj´ta z tekstu fa∏szywej lecimy w powietrze, to razem!”
„Jan Gor” 12 wrzeÊnia kierowa∏ nast´- „B∏yskawicy”, odbieranej przez stacje
Zespó∏ redakcyjny „B∏yskawicy” i Polpujàce s∏owa we wzruszajàcym Fot. Joachim Joachimczyk „Joachim”
skiego Radia zredukowany zosta∏
apelu „Si∏a nas”: „Halo – tu Poldo kilku osób. Z barykady przy ul.
skie Radio Warszawa!
Lwowskiej obserwowa∏y one 18
I do was zwracamy si´, wy brawrzeÊnia mi´dzy 13.40 a 14.00
cia z Wilna i Glasgow, Lwowa
nadlatujàcà w trzech falach armai Londynu, Poznania i Kairu, Kad´ ponad stu superfortec B–17,
towic i Nowego Jorku, Po∏udniow asyÊcie kilkudziesi´ciu myÊliwwej Afryki i Wo∏ynia, Kanady i Poców „Mustangów”, którà opóêni∏
morza, amerykaƒskich stanów
o miesiàc, wskutek swojej zbrodnii Âlàska, W∏och i Polesia (...)
czej postawy Józef Stalin. „Jan
Szczególnie serdecznie o was myGor” w audycji z 19 wrzeÊnia
Êlimy, bohaterowie Tobruku
„Dzieƒ walki” mówi∏: „Warszawa
i Londynu, Monte Cassino i Naprze˝y∏a dzieƒ pe∏en entuzjazmu
rwiku, Falaise i Ancony. Do was,
i podniecenia”. Nikt nie przypuszbracia najbli˝si, co szlakiem Legio- W studio „B∏yskawicy” 20 sierpnia 1944 r. w gmachu PKO przy cza∏, ˝e z tysiàca szeÊciuset siedemul. Jasnej. Od lewej: spiker Zbigniew Âwi´tochowski „Krzysznów Dàbrowskiego, w ˝o∏nierskim tof”, kierujàcy emisjà in˝. Roman Kitzner (ze s∏uchawkami) dziesi´ciu dwóch zasobników
znojnym trudzie, od Rimini z ziez bronià, amunicjà, ˝ywnoÊcià,
mi w∏oskiej do Polski idziecie. I do was nas∏uchowe w Wielkiej Brytanii, a tak˝e Êrodkami opatrunkowymi tylko trzysta
nasi bracia najbli˝si, co w ci´˝kim znoju przez ˝o∏nierzy 2. Korpusu Polskiego we osiemdziesiàt osiem dosta∏o si´ w pobitewnym a˝ od Moskwy ku nam cià- W∏oszech, dokàd dywersyjne audycje wstaƒcze r´ce.
gniecie. Wy pierwsi z∏àczycie si´ z nami, by∏y kierunkowo nadawane: „Krà˝à popierwsi powitacie swe ˝ony i matki, g∏oski, i˝ kobiety, które Rokossowski za- Audycje tak˝e w j´zyku angielskim
W drugiej po∏owie wrzeÊnia proswych ojców i braci (...). Do koƒca jeste- mierza na pewien czas pozostawiç dla
Êmy z wami. Osamotnieni i opuszczeni, uprzàtni´cia gruzów w Warszawie, majà gram „B∏yskawicy” ogranicza∏ si´ do
wiemy i czujemy, ˝e jesteÊmy rdzennà byç zamienione na ulicznice dla uciech dwu dziesi´ciominutowych audycji
czàstkà rozproszonej dziÊ po Êwiecie ˝o∏nierzy moskiewskich... Nie oddajcie dziennie. Taki sam przydzia∏ otrzymaw r´ce Azjatów ani jednego dziecka, ani ∏o Polskie Radio. Poranne audycje zaPolski, która da∏a z siebie wszystko”.
jednej kobiety. Idziemy na Sybir. Do- czyna∏y si´ o godz. 9.30, wieczorne –
Fa∏szywa „B∏yskawica”
o 22.00. Stale nadawano audycje w j´brze! Ale z nimi”.
Audycje „B∏yskawicy” dla BBC nazyku angielskim, które przygotowywa∏
grywane przez silne stacje w Stanmo- Miejsce w wytwórni amunicji
Adam Truszkowski i por. Jan NowakWskutek nasilajàcego si´ ostrza∏u -Jezioraƒski – legendarny „Kurier
re pod Londynem by∏y coraz trudniejsze do odbioru. Istnia∏o uzasadnione ÂródmieÊcia Po∏udniowego i prawdopo- z Warszawy”.
przypuszczenie, ˝e by∏y Êwiadomie za- dobnego zlokalizowania przez Niemg∏uszane przez umieszczonà równie˝ ców nadajnika, 13 wrzeÊnia nastàpi∏a Tadeusz Mikulski „Krasicki”
Do zespo∏u radiowego Biura
pod Londynem radiostacj´ moskiew- ponowna przeprowadzka „B∏yskawicy”.
Tym razem, równie˝ przy zachowaniu Informacji i Propagandy Komendy
skiej Agencji TASS.
KOMBATANT nr 10/2008
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Kadr z kroniki powstaƒczej „Warszawa Walczy!”
(UFDiF Warszawa) Ze zbiorów Stanis∏awa F. Ozimka

wyg∏oszonej przez „Pawlicza” 4 paêdziernika 1944
r. Zachowa∏ si´ zaledwie
fragment tego epitafium
dla miasta:
„Warszawa – miasto nie
istnieje...
ÂródmieÊcie
– jedna ruina. Kolonia Lubeckiego spalona. Ochota
– spalona. PowiÊle – spalone. Czerniaków – w gruzach. KoÊcio∏y zbombardowane. Katedra Âwi´tojaƒska run´∏a pod niemieckimi bombami, a reszta wysadzona w powietrze
przez ˝o∏nierzy SS. KoPpor. Tadeusz Mikulski „Krasicki” fasuje powstaƒczà zup´. Pe∏- lumna Zygmunta – zwaloni∏ s∏u˝b´ do koƒca dzia∏alnoÊci „B∏yskawicy”
na. Pomnik ksi´cia Józefa
G∏ównej AK do∏àczy∏ we wrzeÊniu – rozbity. Przez Grób Nieznanego ˚o∏i pe∏ni∏ s∏u˝b´ do koƒca – obok kie- nierza jadà niemieckie czo∏gi”.
rownika grupy mikrofonowej StaniWieczorem, 4 paêdziernika 1944 r.,
s∏awa Zadro˝nego „Pawlicza” i spike- zgromadzi∏a si´ w prowizorycznej amra Zbigniewa Âwi´tochowskiego – plifikatorni „B∏yskawicy” niewielka gruppor. Tadeusz Mikulski „Krasicki”.
pa radiowców. Reprezentujàcy zespó∏
Jemu to poÊwi´ci∏ „Pawlicz” zwi´z∏à, Polskiego Radia Edmund Rudnicki
lecz celnà charakterystyk´: „Tadeusz przeczyta∏ po˝egnalne odezwy Delegata
Mikulski jest cz∏owiekiem niezwyk∏ej Rzàdu na Kraj i Rady JednoÊci Narodu.
kultury wewn´trznej i wiedzy. Przed Ostatnie s∏owa do s∏uchaczy od techniwojnà by∏ docentem na Uniwersytecie ków wyg∏osi∏ komendant stacji nadawWarszawskim. W obejÊciu delikatny czej Jan Gieorgica „Grzegorzewicz”. Ze
i subtelny. Pisze, a nawet mówi j´zykiem steranej wielokrotnym u˝yciem p∏yty
nies∏ychanie ozdobnym, niemal˝e baro- nadano melodi´ „Warszawianki”. Zapakowym (...). Jest odwa˝ny, ale odwagà d∏a cisza. Po wy∏àczeniu elektronowe
intelektualisty i filozofa (...). Jest dosko- lampy w aparaturze stopniowo przestana∏ym dziennikarzem. Potrafi patrzeç wa∏y si´ jarzyç.
na zdarzenia i przedstawiaç je w sposób
Stanis∏aw Zadro˝ny zanotowa∏:
wierny i efektowny. Jest zwi´z∏y w poda- „Wtedy podszed∏ do nadajnika »Grzewaniu faktów”. Warto dodaç, ˝e Tade- gorzewicz«. Uderzy∏ ci´˝kim m∏otusz Mikulski w czasie okupacji by∏ re- kiem. Rozleg∏ si´ brz´k t∏uczonych
daktorem dwutygodnika programowe- lamp. Uderzy∏ jeszcze raz. Ca∏a aparago BIP KG AK „˚o∏nierz Polski”. Wy- tura montowana z takim mozo∏em,
k∏ada∏ literatur´ oÊwiecenia na tajnym chroniona z takim poÊwi´ceniem, le˝aUniwersytecie Warszawskim, by∏ rów- ∏a rozbita na drobne kawa∏ki. Ju˝ nie
nie˝ pracownikiem – zaj´tej przez wpadnie w r´ce niemieckie”.
Niemców – Biblioteki Narodowej. Po
wojnie by∏ profesorem na Wydziale Fi- Jedyna radiostacja
lologii Uniwersytetu Wroc∏awskiego. wÊród okupowanych krajów
„B∏yskawica” przesta∏a istnieç. PozoMia∏em szcz´Êcie byç uczestnikiem jego
seminarium i szczerze op∏akiwa∏em jego sta∏a po niej legenda. Jeszcze w czasie
nag∏à Êmierç w wieku czterdziestu dzie- powstania londyƒski tygodnik „Time
and Tide” pisa∏: „Jest cudem, ˝e w walwi´ciu lat.
czàcej Warszawie dzia∏a∏o Polskie RaWarszawa – miasto nie istnieje
dio”. A po wojnie komentator BBC
Ppor. „Krasicki” by∏ równie˝ autorem wyrazi∏ opini´: „By∏ to pierwszy i jedyjednej z ostatnich audycji „B∏yskawicy”, ny w tej wojnie przypadek, ˝eby z kra-
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ju okupowanego, wprost z pola walki,
nadawa∏a stacja foniczna”.
Okaza∏o si´, ˝e „B∏yskawica” nie zosta∏a zniszczona do szcz´tu. Nie˝yjàcy
dziÊ znakomity historyk radia, uczestnik Powstania Warszawskiego, ppor.
Maciej J. Kwiatkowski „Kopaƒski” dotar∏ do „Grzegorzewicza” i zanotowa∏
nast´pujàcy szczegó∏: „serce radiostacji – kwarc – Jan Gieorgica przeniós∏,
w∏o˝one do kalendarzyka, przez
wszystkie rewizje i przechowa∏ do koƒca ˝ycia jako najcenniejszà relikwi´”.
Jeden z redaktorów i spikerów „B∏yskawicy”, Mieczys∏aw Ubysz „Wilk”,
niedoceniony poeta Powstania Warszawskiego, wycofa∏ si´ z ekipy radiowej w poczàtkach wrzeÊnia, w czasie
tzw. kryzysu kapitulacyjnego. Na po˝egnanie napisa∏ wiersz, antycypujàc
niejako wizj´ ostatniej audycji informacyjnej powstaƒczej „B∏yskawicy”:

Ostatni komunikat
Nadajemy komunikat z Warszawy.
Nadzwyczajny komunikat z Warszawy.
Stacja Armii Krajowej melduje:
Bój skoƒczony i... nic, oprócz S∏awy (...)
Meldujemy: WiadomoÊç ostatnia.
Armia bratnia jest o krok, jest blisko,
Na przedpolach Warszawy i zgliszczach,
Nim ostatni o WolnoÊç pad∏ wystrza∏ –
He∏m widziano –
(...) Rosyjski he∏m b∏yska∏ (...).
Audycj´ koƒczymy. Zwyci´stwo.
Sztandar w wichrze nade mnà ∏opoce!
WielkoÊç roÊnie ogromna jak wie˝a!
(...) By∏y zrzuty. Dwa zrzuty tej nocy,
Lecz nie sta∏o ˝adnego ˝o∏nierza...
Stacja Armii Krajowej melduje,
˚e nada∏a swój program ostatni:
B∏yskawica. Warszawa. Zwyci´stwo.
Surmy! Bratnie fanfary!!!
Przekleƒstwo.
Stanis∏aw F. Ozimek, doktor
nauk humanistycznych, w czasie
Powstania Warszawskiego kolporter gazet i roznosiciel listów
Harcerskiej Poczty Polskiej na
Starym MieÊcie, wieloletni pracownik Instytutu Sztuki Polskiej
Akademii Nauk, jest m.in. autorem publikacji Film polski w wojennej potrzebie 1939–1945
(1974), Poczta powstaƒczej Warszawy (2004, nagroda Clio), Media walczàcej Warszawy (2007).
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VIII Zjazd Âwiatowego Zwiàzku
˚o∏nierzy Armii Krajowej
W dniach 22–23 wrzeÊnia br. w siedzibie Szko∏y G∏ównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
odbywa∏ si´ VIII Zjazd Âwiatowego Zwiàzku ˚o∏nierzy Armii Krajowej. Delegaci z trzydziestu szeÊciu Okr´gów podczas obrad podsumowali trzyletnià kadencj´ w∏adz i wybrali nowe w∏adze. Prezesem Zarzàdu G∏ównego ÂZ˚AK wybrano ponownie Czes∏awa Cywiƒskiego, prezesem Rady
Naczelnej Zwiàzku zosta∏ Tadeusz Michalski.

KOMBATANT nr 10/2008

dawnictwem „Rytm” i przy dotacji Ministerstwa Obrony Narodowej, seri´ wydawniczà Biblioteka Armii Krajowej.
Dzi´ki dzia∏alnoÊci Fundacji Filmowej
AK realizowane sà filmy poÊwi´cone AK
i innym organizacjom niepodleg∏oÊciowym. Wspólnie z Instytutem Pami´ci Narodowej powsta∏ warszawski Klub Historyczny im. gen. Stefana Roweckiego
„Grota”. Dzisiaj takie kluby dzia∏ajà ju˝

Fot. Maciej Wyrwa

Prezes Cywiƒski w imieniu Zwiàzku
stwierdzi∏ zaÊ, ˝e z etosu AK wynika „prawo i obowiàzek przekazywania rzàdzàcym
naszych uwag i naszych wojennych doÊwiadczeƒ”. Ubolewa∏ nad wynikami sonda˝u przeprowadzonego w tym roku
w Warszawie 17 wrzeÊnia. Oko∏o po∏owy
ankietowanych nie wiedzia∏o, co wydarzy∏o si´ tego dnia w 1939 r. „Jaka b´dzie nasza to˝samoÊç narodowa, jeÊli
Polacy nie pami´tajà o czwartym rozbiorze Polski? ” – pyta∏.
W przeddzieƒ obrad Zjazdu
delegaci uczestniczyli we Mszy
Êw. w intencji poleg∏ych, pomordowanych i zmar∏ych w koÊciele
Êw. Katarzyny na warszawskim
Ursynowie. Modlono si´ tak˝e
o b∏ogos∏awieƒstwo dla ˝yjàcych
˝o∏nierzy AK. Nast´pnie odby∏
Delegaci VIII Zjazdu Âwiatowego Zwiàzku ˚o∏nierzy si´ Apel Poleg∏ych, po czym z∏oArmii Krajowej podsumowali mijajàcà kadencj´ w∏adz
˝ono kwiaty pod krzy˝em poBp P∏oski nazwa∏ ˝o∏nierzy AK „poko- Êwi´conym bojownikom o niepodleg∏oÊç
leniem wyjàtkowym – cierpiàcym, ale zwy- Polski.
ci´skim, któremu nale˝y si´ czeÊç”, które
Âwiatowy Zwiàzek ˚o∏nierzy Armii
traktowano bez nale˝ytego szacunku i na- Krajowej powsta∏ w 1989 r. Skupia b. ˝o∏le˝nej ÊwiadomoÊci w pami´ci potom- nierzy AK i innych niepodleg∏oÊciowych
nych. „Dopiero od niedawna Polska mo˝e organizacji zbrojnych podporzàdkowaoddawaç Wam nale˝ny ho∏d” – mówi∏ do nych w czasie wojny rzàdowi RP na emizgromadzonych kombatantów.
Minister Klich podkreÊli∏, ˝e darzy
wielkim szacunkiem ˝o∏nierzy AK za ich
bezkompromisowà postaw´ wobec totalitaryzmów XX w. „DziÊ nadal czerpiemy
z dorobku PPP i AK. Dzi´ki Wam Polska
jest wolna, dzi´ki Wam wiemy, co to jest
to˝samoÊç narodowa” – podkreÊli∏. MiniPodczas Zjazdu wybrano nowe w∏adze
ster zapowiedzia∏ tak˝e obj´cie patrona- ÂZ˚AK
tem Muzeum Armii Krajowej i Polskiego
Paƒstwa Podziemnego w Krakowie.
gracji. Wydaje „Biuletyn Informacyjny
Minister Janusz Krupski dzi´kowa∏ AK”. W minionej kadencji w ramach Kocz∏onkom ÂZ˚AK za wk∏ad w upami´t- misji Historii i Pami´ci Narodowej ZG
nianie tradycji niepodleg∏oÊciowych.
ÂZ˚AK zainicjowano, wspólnie z WyFot. Maciej Wyrwa

Fot. Maciej Wyrwa

Podczas otwarcia Zjazdu honorowe
statuetki z „Kotwicà”, symbolem Polskiego Paƒstwa Podziemnego, odebrali m.in.:
bp polowy Wojska Polskiego, gen. dyw.
Tadeusz P∏oski, w imieniu Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej prof.
Ryszard Legutko, minister obrony narodowej Bogdan Klich, kierownik Urz´du
do Spraw Kombatantów Janusz Krupski.

Prezesem Zarzàdu G∏ównego ÂZ˚AK zosta∏
ponownie Czes∏aw Cywiƒski

w dziewi´tnastu miastach. Komisja do
Spraw M∏odzie˝y przy ZG ÂZ˚AK inspiruje i prowadzi dzia∏ania na rzecz przekazania m∏odemu pokoleniu idea∏ów AK,
PPP i II konspiracji. Zwiàzek udziela pomocy materialnej i pozyskuje Êrodki przeznaczone dla swoich cz∏onków znajdujàcych si´ w ci´˝kiej sytuacji finansowej
i zdrowotnej. U∏atwia im dost´p do opieki medycznej. Na poczàtku lat dziewi´çdziesiàtych ÂZ˚AK liczy∏ ponad osiemdziesiàt tysi´cy cz∏onków, dziÊ pozosta∏o
ich niespe∏na dwadzieÊcia pi´ç tysi´cy.
Najwy˝szà w∏adzà Zwiàzku jest Zjazd
Delegatów. W okresach mi´dzyzjazdowych w∏adz´ sprawuje Rada Naczelna
i Zarzàd G∏ówny oraz G∏ówna Komisja
Rewizyjna i G∏ówny Sàd Kole˝eƒski.
red.
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Z wizytà u Polaków
na Ukrainie i w Mo∏dawii
W dniach 22–31 sierpnia br. delegacja Urz´du do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych odwiedzi∏a polskich kombatantów i ofiary represji w Ukrainie i Republice Mo∏dawii.

Na Ukrainie

Fot. Maciej Wyrwa

Po przekroczeniu 22 sierpnia granicy,
cz∏onkowie delegacji spotkali si´ w ¸ucku z pracownikami urz´du konsularnego oraz liderami tamtejszych Êrodowisk
polskich.
Zast´pca kierownika UdSKiOR dr
Jan S. Ciechanowski, który przewodniczy∏ delegacji Urz´du, wzià∏ udzia∏
w uroczystym koncercie zorganizowanym z okazji zbli˝ajàcego si´ Âwi´ta
Niepodleg∏oÊci Ukrainy.
Nast´pnego dnia w ˚ytomierzu, w koÊciele Êw. Zofii, delegacja Urz´du z∏o˝y∏a
kwiaty pod tablicà pamiàtkowà poÊwi´conà poleg∏ym i zmar∏ym ˝o∏nierzom Wojska
Polskiego ˚ytomierszczyzny walczàcym na
frontach II wojny Êwiatowej. W ceremonii
uczestniczyli polscy kombatanci z Ukrainy
na czele z prezesem Stowarzyszenia Weteranów Wojska Polskiego ˚ytomierszczy-

Przed Domem Polskim w ˚ytomierzu
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zny Zygmuntem Weng∏owskim. W uroczystoÊci wzià∏ równie˝ udzia∏ attaché obrony
przy Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Kijowie p∏k Krzysztof Kucharski
oraz konsul RP w ¸ucku Lech Leszko.
Po ceremonii delegacja z Polski wzi´∏a udzia∏ w spotkaniu z w∏adzami ˚ytomierszczyzny. GoÊci przyj´li zast´pca
gubernatora obwodu ˝ytomierskiego
Wo∏odymyr Deboj oraz zast´pca mera
˚ytomierza Jan Zainczkowski. Wo∏odymyr Deboj podkreÊli∏ szczególnà rol´
Polaków w ˝yciu obwodu i miasta. Stanowià oni – jego zdaniem – most ∏àczàcy Ukrain´ z Europà. Minister Ciechanowski przedstawi∏ struktur´ i dzia∏alnoÊç UdSKiOR oraz podzi´kowa∏ w∏adzom za opiek´, jakà otaczajà one miejscowych Polaków.
W okaza∏ym i goÊcinnym Domu Polskim ks. Ludwik Kamilewski, ks. Jaros∏aw
Olszewski oraz o. Bohdan Bojko, proboszcz prawos∏awnego Swiato-Myhajliws’koho Katedralnogo Soboru pob∏ogos∏awili ufundowany przez UdSKiOR
i przywieziony z Polski sztandar Stowarzyszenia Weteranów Wojska Polskiego
˚ytomierszczyzny. Wykonano go w barwach Polski i Ukrainy. Drzewce wieƒczy

srebrny orze∏. Wr´czenie sztandaru zbieg∏o si´ z obchodzonym tego dnia na
Ukrainie Dniem Flagi Narodowej.
UroczystoÊç uÊwietni∏ wyst´p muzyczny
zespo∏u „Poleskie Soko∏y”. Spotkanie
w Domu Polskim sta∏o si´ okazjà do wr´czenia Medali „Pro Memoria” przyznanych przez kierownika UdSKiOR. „Te nagrody to skromny wyraz podzi´kowania za

Fot. Maciej Wyrwa

Sierpniowy wyjazd wpisa∏ si´ w rozpocz´tà dwa lata temu dzia∏alnoÊç
UdSKiOR zmierzajàcà do intensyfikacji
kontaktów z polskimi Êrodowiskami kombatanckimi na Wschodzie. Przedstawiciele
Urz´du do wielu kombatantów dotarli po
raz pierwszy, niosàc im pomoc i wsparcie.

Delegacja UdSKiOR przekaza∏a na r´ce prezesa Zygmunta Weng∏owskiego przywieziony
z Polski sztandar Stowarzyszenia Weteranów
Wojska Polskiego ˚ytomierszczyzny

Waszà prac´, za Wasz wa˝ny trud na rzecz
podtrzymywania polskoÊci, zacieÊniania
dobrosàsiedzkich stosunków polsko-ukraiƒskich. To jest forma wdzi´cznoÊci za upami´tnianie polskich tradycji, Waszej walki
i trudnych prze˝yç wiele lat temu. Tu, na
˚ytomierszczyênie, narody polski i ukraiƒski ˝y∏y ze sobà od wielu, wielu wieków. Tu
czeka nas wielka przysz∏a wspó∏praca w ramach zjednoczonej Europy” – powiedzia∏
minister Ciechanowski.
Delegacja Urz´du i przedstawiciele polskich kombatantów ˚ytomierszczyzny
z∏o˝yli kwiaty i zapalili znicze pod pomnikiem ofiar niemieckich zbrodni. Odwiedzili równie˝ stary polski cmentarz w ˚ytomierzu. To na nim znajduje si´ m.in.
mogi∏a zapomnianego dziÊ kompozytora
i pianisty Juliusza Zar´bskiego. Przewodnikiem po miejscach polskiej pami´ci narodowej by∏ Franciszek Brzezicki, cz∏onek
polskiej organizacji konspiracyjnej za∏o˝o-
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Mo∏dawia – kraj bliski, a nieznany

brak∏o kombatantów. Minister Ciechanowski podkreÊli∏ silne zwiàzki, jakie ∏àczà oba narody. „Na przestrzeni kilku
wieków naszych kontaktów odnaleêç
mo˝na wiele przyk∏adów wspania∏ej
wspó∏pracy. NiegdyÊ byliÊmy sàsiadami,
nasze kultury na siebie oddzia∏ywa∏y. Rzeczpospolita o wp∏ywy w Mo∏dawii rywalizowa∏a
z Turcjà. Przez pewien czas
Ksi´stwo Mo∏dawskie by∏o lennem naszych królów. W roku
1497 ksià˝´ mo∏dawski Stefan
Wielki pokona∏ na Bukowinie
polskie wojska pod wodzà Jana
Olbrachta. Od tej bitwy wzi´∏o
si´ powiedzenie »za króla OlSpotkanie z Polakami w Ambasadzie RP w Kiszyniowie brachta wygin´∏a szlachta«.
W ˝y∏ach polskich w∏adców – by
wymieniç tylko Stanis∏awa
Leszczyƒskiego – p∏yn´∏a krew
mo∏dawskich hospodarów. Polityczne, gospodarcze i kulturalne kontakty mo∏dawsko-polskie
by∏y szczególnie intensywne,
zw∏aszcza za panowania Jana
III Sobieskiego. Ziemia mo∏dawska od wieków przygarnia∏a
Polaków, których potomkowie
Wyst´p zespo∏u polonijnego „Jaskó∏ki” uatrakcyjni∏ spo- ˝yjà tu do dnia dzisiejszego.
tkanie w Bielcach
Mo∏dawia jest dla Polaków krajem bliskim, acz nieznanym” – przypomnia∏ minister Ciechanowski.
Przyjazd delegacji sta∏ si´ okazjà do ceremonii wr´czenia Kart Polaka. Po uroczystoÊci odby∏ si´ pokaz zamkni´ty przywiezionego przez delegacj´ Urz´du filmu dokumentalnego „Kobiety i wojna”.
Nast´pnego dnia w Bielcach, w tamtejszym Domu Polskim dosz∏o do kolejnego
spotkania z mo∏dawskimi Polakami
i kombatantami. Wzbogaci∏ je wyst´p
miejscowego zespo∏u polonijnego „Jaskó∏ki”. Minister Ciechanowski wr´czy∏
Lilia Górska prezentuje zbiory muzeum histopaczki z upominkami kombatantom
ryczno-etnograficznego w Styrczy
i uhonorowa∏ ich oraz dzia∏aczy polskich
lowany status samozwaƒczej Naddnie- Medalem „Pro Memoria”.
strzaƒskiej Republiki Mo∏dawskiej groNast´pnym miejscem spotkania z Polazi konfliktem zbrojnym, obywatele kami by∏a wieÊ Styrcza – nazywana przez
Mo∏dawii nale˝à do najubo˝szych wszystkich w Mo∏dawii polskà wsià. Na
w Europie.
poczàtku minionego stulecia z okolic KaW budynku ambasady polskiej w Kiszy- mieƒca Podolskiego dotarli tutaj pierwsi
niowie odby∏o si´ 25 sierpnia spotkanie polscy osadnicy. Kultywowali w∏asne traz mo∏dawskimi Polakami. Rol´ gospoda- dycje i styl ˝ycia. Domy wielu z nich zarza pe∏ni∏ ambasador RP w Mo∏dawii chowa∏y si´ do dzisiaj niemal w nienaruKrzysztof Suprowicz. WÊród goÊci nie za- szonym stanie. We wsi funkcjonuje Dom

Fot. Maciej Wyrwa

Fot. Maciej Wyrwa

Republik´ Mo∏dawii, wed∏ug oficjalnych statystyk zamieszkuje oko∏o
dwóch tysi´cy pi´ciuset osób narodowoÊci polskiej. Paƒstwo to targane jest
problemami wewn´trznymi – nieuregu-

Fot. Maciej Wyrwa

nej w ˚ytomierzu w 1941 r., wi´zieƒ niemieckich obozów koncentracyjnych, a po
powrocie z nich – ∏agrów sowieckich.
Nast´pnego dnia w drodze do Berdyczowa, w polskiej wsi Osykowo, delegacja
zwiedzi∏a tamtejszà izb´ polskiej pami´ci,
po czym przesz∏a pod pomnik upami´tniajàcy formowanie I Korpusu Pancernego Wojska Polskiego.
W Berdyczowie przedstawiciele Urz´du spotkali si´ z kombatantami. Odwiedzili mogàce si´ poszczyciç okaza∏à bibliotekà Centrum Polskie. Mieli równie˝ okazj´ zobaczyç Êlady dawnej
ÊwietnoÊci „ukraiƒskiej Cz´stochowy”,
zwiedzajàc klasztor warowny Karmelitów Bosych.
Kolejnym etapem podró˝y by∏a Winnica. Opiek´ nad delegacjà przejà∏ konsul generalny RP w Kijowie Grzegorz
Opaliƒski. Po tradycyjnym powitaniu
„chlebem i solà” odby∏o si´ spotkanie
z przedstawicielami polskich organizacji spo∏eczno-kulturalnych. Tamtejsze
Êrodowiska polskie dzia∏ajà niezwykle
pr´˝nie, o czym przedstawiciele Urz´du
mieli okazj´ przekonaç si´ podczas
krótkiej prezentacji przeplatanej wyst´pami artystycznymi. Podczas spotkania
zas∏u˝onych dzia∏aczy i nauczycieli minister Ciechanowski wyró˝ni∏ Medalami „Pro Memoria”.
Szczególnie podnios∏y charakter mia∏o
z∏o˝enie kwiatów w dniu Âwi´ta Niepodleg∏oÊci Ukrainy pod jedynà na Ukrainie
p∏ytà pamiàtkowà poÊwi´conà osobie
marsza∏ka Józefa Pi∏sudskiego. Mimo padajàcego deszczu w uroczystoÊci wzi´∏o
udzia∏ wielu winnickich Polaków.
W muzeum sztuki odby∏o si´ uroczyste spotkanie cz∏onków delegacji z w∏adzami obwodowymi i miejskimi Winnicy. Minister Jan S. Ciechanowski przypomnia∏ s∏owa Józefa Pi∏sudskiego:
„Nie ma wolnej Polski bez wolnej Ukrainy” i doda∏: „Zjednoczona Europa,
w której zabrak∏oby Ukrainy nie b´dzie
kontynentem, na którym wszystkie kraje znalaz∏y swoje miejsce”. Przekaza∏
tak˝e podzi´kowania za opiek´ nad
polskoÊcià i przyczynianie si´ do pog∏´bienia dobrych wzajemnych relacji mi´dzy Polskà a Ukrainà. W jednej ze stylowych sal muzeum historycznego gospodarze zorganizowali krótki koncert
muzyki kameralnej.
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Polski ufundowany przez Stowarzyszenie
„Wspólnota Polska” oraz muzeum historyczno-etnograficzne. To prywatne muzeum dzia∏a dzi´ki zapa∏owi Lili Górskiej,
która w rodzinnym domu gromadzi eksponaty b´dàce Êwiadectwem polskiej historii osady.

w „Czarnym lesie”. W tym miejscu
w sierpniu 1941 r. Niemcy rozstrzelali
oko∏o oÊmiuset osób, przedstawicieli polskiej inteligencji. Ich szczàtki spoczywajà

Fot. Maciej Wyrwa

Spotkanie z merem Czortkowa Ihorem
By∏ycià sta∏o si´ okazjà do z∏o˝enia podzi´kowaƒ lokalnym w∏adzom za opiek´,
jakà otaczajà one mniejszoÊç polskà oraz
miejsca polskiej pami´ci narodowej. To
dzi´ki dobrym relacjom i wspó∏pracy
uda∏o si´ odrestaurowaç kwatery ˚o∏nierzy Polskich poleg∏ych w latach 19181920, na których delegacja z∏o˝y∏a wiàzanki kwiatów i zapali∏a znicze.
Niezwykle poruszajàce by∏o spotkanie
z Polakami w sali do nauki j´zyka polskiego w tamtejszej szkole. Na pytania rodaków d∏ugo odpowiadali zarówno minister
Ciechanowski, jak i Jan P. Sobolewski, na-

Minister Jan S. Ciechanowski oraz prezes Polsko-Ukraiƒskiego Kulturalno-OÊwiatowego
Towarzystwa im. Adama Mickiewicza Maria
Pustelnik pod pomnikiem polskich ˝o∏nierzy
poleg∏ych w latach 1918-1920 w Czortkowie

czelnik Wydzia∏u Wspó∏pracy ze Stowarzyszeniami Departamentu Stowarzyszeƒ
i Spraw Socjalnych UdSKiOR.
W Iwano–Frankowsku (Stanis∏awowie) opiek´ nad delegacjà przej´∏a Lucyna Kubicka, Sybiraczka, prezes Polskiego
Towarzystwa „Przyjaêƒ”. W salce parafialnej koÊcio∏a katolickiego odby∏o si´
spotkanie z kombatantami i miejscowymi
Polakami. Podczas zwiedzania miejsc
polskiej pami´ci narodowej szczególne
wra˝enie na delegacji wywar∏y mogi∏y
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Ponownie na Ukrainie

Cz∏onkowie Rady Kombatantów Waldemar
Kruszyƒski i Zygmunt Mogi∏a-Lisowski oddali ho∏d Polakom rozstrzelanym przez Niemców w „Czarnym lesie”

w dziewi´ciu do∏ach wype∏nionych bagnem. Przez lata do∏y wykorzystywano
jako wysypiska Êmieci. Dzi´ki staraniom
i zaanga˝owaniu tamtejszych Polaków
uda∏o si´ uchroniç przed dalszà profanacjà cz´Êç mogi∏ i wybudowaç pomnik poÊwi´cony pami´ci bestialsko zamordowanych. Jednak cz´Êç pomordowanych Polaków jeszcze nie doczeka∏a si´ godnego
pochówku i nale˝ytego upami´tnienia.
Ostatnià miejscowoÊcià na trasie delegacji by∏ Lwów. Dominujàcym elementem spotkania by∏y sprawy socjalno-bytowe. Minister Jan S. Ciechanowski poinformowa∏ kombatantów o wszystkich
mo˝liwoÊciach przekazywania z Polski
pomocy socjalnej dla kombatantów
mieszkajàcych na Ukrainie.

Rzeczpospolita pami´ta
Podczas dziesi´ciodniowego wyjazdu
przedstawiciele Urz´du dotarli do cz´Êci kombatantów i ofiar represji po raz
pierwszy, upewniajàc ich tym samym
o tym, ˝e Rzeczpospolita wcià˝ o nich
pami´ta. Liczne spotkania z Polakami
ods∏oni∏y skal´ problemów, z jakimi na
co dzieƒ borykajà si´ nasi rodacy mieszkajàcy na Wschodzie, w tym tak˝e polskie Êrodowisko kombatanckie.
Wiele pytaƒ kierowanych do pracow-

ników Urz´du dotyczy∏o mo˝liwoÊci
otrzymania Êwiadczeƒ wynikajàcych ze
statusu kombatanta bàdê ofiary represji
w Polsce. Bez wàtpienia problemy ekonomiczne polskich kombatantów na
Wschodzie, szczególnie w Republice
Mo∏dawii i na ukraiƒskiej prowincji,
wymagajà kompleksowych dzia∏aƒ
i szczególnej sta∏ej opieki Urz´du.
Kombatanci podczas spotkaƒ zg∏aszali wiele problemów dotyczàcych
m.in. mo˝liwoÊci korzystania przez nich
ze Êwiadczeƒ opieki medycznej i sanatoryjnej w Polsce. W zwiàzku z wysokimi kosztami opieki w Polsce i podró˝y
do niej, warta uwagi wydaje si´ koncepcja dofinansowania pobytów sanatoryjnych naszych rodaków na miejscu.
OÊrodki sanatoryjne na Ukrainie i Litwie z roku na rok podnoszà bowiem
standard swoich Êwiadczeƒ, dorównujàc
polskim odpowiednikom.
Cz∏onkowie Rady do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych przy
Kierowniku Urz´du: Waldemar Kruszyƒski, sekretarz Rady, prezes Zarzàdu Okr´gu Warszawa Zrzeszenia „WolnoÊç i Niezawis∏oÊç” – Stowarzyszenia
Spo∏eczno-Kombatanckiego i Zygmunt
Mogi∏a-Lisowski, prezes Towarzystwa
Mi∏oÊników Wo∏ynia i Polesia oraz pracownicy Urz´du odpowiadali podczas
spotkaƒ na mnóstwo pytaƒ dotyczàcych
poziomu ˝ycia, opieki spo∏ecznej i medycznej kombatantów w Polsce.
Minister Jan S. Ciechanowski wielokrotnie podczas spotkaƒ podkreÊla∏, ˝e
„PolskoÊç na Wschodzie to polskoÊç
wykuta w stali i ˝elazie, tym bardziej
wymaga ona pami´ci, troski i opieki”.
W delegacji uczestniczyli tak˝e mjr
Piotr Karwowski z Departamentu Wojskowego UdSKiOR i Maciej Wyrwa
z Biuletynu „Kombatant”.

Medale „Pro Memoria”
Podczas pobytu na Ukrainie i w Mo∏dawii zast´pca kierownika UdSKiOR
Jan S. Ciechanowski odznaczy∏ Medalem „Pro Memoria” organizacj´ i osoby
zas∏u˝one w dzia∏alnoÊci na rzecz upami´tnienia polskich tradycji walk i m´czeƒstwa. Sà to:
z ˚ytomierza:
Stowarzyszenie Weteranów Wojska
Polskiego ˚ytomierszczyzny,
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Wiktoria Radik, prezes
Natalia Lipska, dzia∏aczka polonijna,
Stowarzyszenia
Polaków
Magdalena Miot∏a, dzia∏aczka polonijna,
„Zgoda”,
Swiet∏ana Pietrenko, dzia∏aczka poloAlicja Ratyƒska, prezes nijna,
Kulturalno-OÊwiatowego
Anna Rzekowa, dzia∏aczka polonijna,
Zwiàzku Polaków w Winnicy,
Maria Sekulska-Solodchii, dzia∏aczka
Czes∏awa Raubiszko, dzia- polonijna,
∏aczka polonijna,
Marina Wolewicz-Garczu, dzia∏aczka
S∏awomir Bondar, prezes polonijna,
oddzia∏u Towarzystwa „Dom
W∏odzimierz Jandulski, prezes StoPolski” w Tulczynie,
warzyszenia Polaków w Gagauzji,
Naczelnik Jan P. Sobolewski podczas spotkania z kombaJan Glinczewski, prezes
Stanis∏aw Krzy˝anowski, dzia∏acz potantami w Czortkowie
organizacji „Polska Szko∏a lonijny,
Jan Zainczkowski, zast´pca mera Niedzielna”,
Piotr Maksymiuk, dzia∏acz polonijny,
miasta ˚ytomierz,
Augustyn Zagórski, dzia∏acz polonijny;
z Bielc:
p∏k Krzysztof Kucharski, attaché
obrony przy Ambasadzie RP w KijoEleonora Kimakowska, dzia∏aczka
wie,
polonijna,
Natalia Misiac, dyrektor Centrum
Malwina Russu, dzia∏aczka polonijna,
Polonistyki Uniwersytetu w ˚ytomieJulian Podwysocki, dzia∏acz polonijny;
z Czortkowa:
rzu,
Miros∏awa Stawierow, prezes StoIhor By∏ycia, mer miasta Czortkowa,
warzyszenia Nauczycieli Polonistów
Maria Pustelnik, prezes Polsko-Ukra˚ytomierszczyzny,
iƒskiego Kulturalno-OÊwiatowego ToJerzy Bagiƒski, dyrektor Domu
warzystwa im. Adama Mickiewicza;
Wyró˝niony Medalem „Pro Memoria” Mihail Formuze Lwowa:
Polskiego w ˚ytomierzu,
Wiktor Lipiƒski, dziennikarz „Ga- zal, prezydent Autonomicznej Republiki Gagauskiej
Emilia Chmielowa, prezes Federacji
zety Polskiej” w ˚ytomierzu,
ks. Wies∏aw P´ski, dzia∏acz polonijny,
Organizacji Polskich na Ukrainie.
Miko∏aj Siurawczyk, kierownik Urz´du
Micha∏ Pietuchow, dzia∏acz polonijny,
MW
¸àcznoÊci Administracji Wojewódzkiej,
O∏exandr SuchomowÊkij, dyrektor ukraFranciszek Pop∏awski, prezes Stowa- iƒskiego liceum;
z Kiszyniowa:
rzyszenia Polaków ˚ytomierszczyzny;
z Winnicy:
Mihail Formuzal, preO∏exandr DombrowÊkyj, gubernator zydent Autonomicznej
winnicki,
Republiki Gagauzja,
Vo∏odymyr Groisman, mer miasta
Zinaida
Andronic,
Winnica,
dzia∏aczka polonijna,
Emilia Borodenko, dzia∏aczka polonijna,
Taisija Anikiewa, dyGra˝yna Dzieniszczyk, dzia∏aczka po- rektor Liceum im. Milonijna,
ko∏aja Gogola,
Ma∏gorzata Miedwiediewa, prezes
Irena Damashina, dziaStowarzyszenia Polaków w Barze,
∏aczka polonijna,
Tatiana Mo∏dowanowa, dzia∏aczka
Katarzyna Ja˝gunopolonijna,
wicz, dzia∏aczka polonijWanda Paw∏owa, dzia∏aczka polonijna, na,
Minister Jan S. Ciechanowski z lwowskimi kombatantami
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Z kombatanckiego ˝ycia

Prezydenci RP na Uchodêstwie
na znaczkach Poczty Polskiej
ciàg∏oÊç funkcjonowania najwy˝szych w∏adz
paƒstwa. Ostateczne zakoƒczenie misji w∏adz
RP na Uchodêstwie dokona∏o si´ w grudniu
1990 r., gdy prezydent Kaczorowski przekaza∏
insygnia prezydenckie II RP, wÊród nich insygnia Orderu Or∏a Bia∏ego, pierwszemu po

ludziach, dzia∏aniach, wartoÊciach, które oni
wyznawali, a które nie by∏y znane z powodu
komunistycznego zniewolenia i zak∏amania”.
Agnieszka K∏oda-D´bska, sekretarz Komitetu Organizacyjnego obchodów wyjaÊni∏a, ˝e wybór tematu nie by∏ przypadkowy.
„To zagadnienie cz∏onkowie specjalnej komisji uznali za najciekawsze historycznie.
Ponadto nie by∏o ono dotàd w wydawnic-

Janusz Krupski, kierownik Urz´du do
Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych powiedzia∏: „Dzisiejsza ceremonia (...)
jest cz´Êcià prac, które prowadzimy ju˝ od
pewnego czasu, a których celem jest budowa
nowej to˝samoÊci po latach komunistycznego zniewolenia. Chcemy do naszej historii,
do naszej pami´ci przywróciç wiedz´ o tych

wojnie demokratycznie wybranemu przez
naród prezydentowi Lechowi Wa∏´sie. T´ historycznà chwil´ przypomniano uczestnikom
uroczystoÊci w krótkim filmie.

Wystawa w Warszawie i Londynie
Rozpocz´ciu emisji towarzyszy∏a wystawa
„Prezydenci Rzeczypospolitej Polskiej na
Uchodêstwie” w Muzeum Niepodleg∏oÊci
w Warszawie. Zaprezentowano na niej
znaczki pocztowe z wizerunkami prezydentów i archiwalnymi zdj´ciami oraz biogramami emigracyjnych g∏ów paƒstw.
Wystaw´ zaprezentowano równie˝ w Ambasadzie RP w Londynie 1 paêdziernika br.
UroczystoÊç, w której wzi´li udzia∏ ambasador RP Barbara Tuge-Ereciƒska oraz dyrektor generalny Poczty Polskiej Andrzej Polakowski sta∏a si´ okazjà do spotkania rodzin
Prezydentów na Uchodêstwie i przedstawicieli organizacji polonijnych. Uczestniczyli
w nim: ostatni Prezydent II RP Ryszard Kaczorowski jako goÊç honorowy oraz senator
Piotr ¸. J. Andrzejewski
MW

Ostatni Prezydent RP na Uchodêstwie Ryszard
Kaczorowski otrzyma∏ pamiàtkowy album z ràk
wicedyrektor Poczty Polskiej Agnieszki Sardeckiej

twach Poczty Polskiej poruszane” – powiedzia∏a. W uroczystoÊci uczestniczy∏ tak˝e b.
marsza∏ek Sejmu, a obecnie prezes Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” Maciej P∏a˝yƒski.

Medale „Pro Memoria”
W uznaniu zas∏ug w piel´gnowaniu pami´ci o walce narodu polskiego o niepodleg∏oÊç minister Krupski wr´czy∏ Medale
„Pro Memoria” prof. dr. hab. Januszowi
Odziemkowskiemu, historykowi z Uniwersytetu Kardyna∏a Stefana Wyszyƒskiego
oraz Magdalenie Kreter-Bartkiewicz, dyrektor Biura Zarzàdu Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych.
Podczas uroczystoÊç odby∏ si´ panel naukowy, podczas którego prof. Wies∏aw Wysocki
i prof. Janusz Odziemkowski przybli˝yli histori´ polskich w∏adz emigracyjnych po wybuchu II wojny Êwiatowej. Instytucje Prezydenta
i Rzàdu RP na Uchodêstwie w okresie II wojny Êwiatowej i powojennych rzàdów komunistycznych w Polsce stanowi∏y konstytucyjnà

Fot. Maciej Wyrwa

Przywróciç do naszej historii

Kierownik Urz´du do Spraw Kombatantów
i Osób Represjonowanych Janusz Krupski wr´czy∏ Medale „Pro Memoria”

Fot. Maciej Wyrwa

W Muzeum Niepodleg∏oÊci w Warszawie 24 wrzeÊnia br. odby∏a si´ z tej okazji
uroczystoÊç. Kierownik Urz´du do Spraw
Kombatantów i Osób Represjonowanych
Janusz Krupski wr´czy∏ podczas niej Medale „Pro Memoria” w uznaniu zas∏ug
w piel´gnowaniu pami´ci o walce narodu
polskiego o niepodleg∏oÊç.
W ramach serii wydano znaczki z podobiznami szeÊciu prezydentów przebywajàcych na obczyênie od wrzeÊnia 1939 r. wraz
z datami sprawowania przez nich urz´du
oraz symbolem Or∏a Bia∏ego: W∏adys∏awa
Raczkiewicza, Augusta Zaleskiego, Stanis∏awa Ostrowskiego, Edwarda Raczyƒskiego, Kazimierza Sabbata oraz Ryszarda
Kaczorowskiego.
Symbolicznego wprowadzenia znaczków
do obiegu dokona∏a Agnieszka Sardecka,
wicedyrektor generalny Poczty Polskiej.
Nast´pnie obecnemu na uroczystoÊci
ostatniemu Prezydentowi RP na Uchodêstwie Ryszardowi Kaczorowskiemu wr´czy∏a egzemplarz albumu zawierajàcy reprodukcje znaczków pocztowych wraz
z okolicznoÊciowymi kopertami.

Fot. Maciej Wyrwa

Poczta Polska wprowadzi∏a do obiegu znaczki pocztowe emisji
„Prezydenci Rzeczypospolitej Polskiej na Uchodêstwie
– Zwierzchnicy Si∏ Zbrojnych”. Emisjà tych wyjàtkowych znaczków uczczono tak˝e czterysta pi´çdziesiàtà rocznic´ powstania
Poczty Polskiej.

Wystawa znaczków pocztowych z wizerunkami Prezydentów RP na Uchodêstwie w Muzeum Narodowym w Warszawie

