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WW  WWiieelluunniiuu
Obchody szeÊçdziesiàtej dziewiàtej

rocznicy wybuchu II wojny Êwiatowej 
– pod honorowym patronatem prezy-
denta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha
Kaczyƒskiego – rozpocz´∏y si´ 31 sierp-
nia w Wieluniu. 

To w∏aÊnie na to oddalone 100 kilome-
trów od ̧ odzi miasto 1 wrzeÊnia 1939 r., kil-
ka minut przed salwà z pancernika Schle-
swig-Holstein w kierunku Westerplatte,
spad∏y pierwsze bomby. UroczystoÊç rozpo-
cz´to Mszà Êw. celebrowanà przez bp. polo-
wego Wojska Polskiego Tadeusza P∏oskie-
go. Nast´pnie posadzono dàb pami´ci por.

Jana Grabiƒskiego – wielunianina zamor-
dowanego w Charkowie w 1940 r. Podczas
uroczystoÊci Urzàd do Spraw Kombatan-
tów i Osób Represjonowanych reprezento-
wa∏ doradca kierownika Urz´du Kazimierz
Wóycicki. 

WW  GGddaaƒƒsskkuu
G∏ówne uroczystoÊci z udzia∏em pre-

miera RP Donalda Tuska rozpocz´∏y
si´ 1 wrzeÊnia br. o godzinie 4.45 rano
na Westerplatte. 

List od prezydenta RP Lecha Kaczyƒ-
skiego odczyta∏ wiceszef Biura Bezpieczeƒ-
stwa Narodowego Witold Waszczykowski.
Prezydent Kaczyƒski napisa∏: „Polska nie

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. Do-
piero wtedy okaza∏o si´, ˝e o starciu Polski
z mapy Europy, o nowym jej rozbiorze
wczeÊniej rozstrzygn´∏y w bliskim porozu-
mieniu dwa totalitarne mocarstwa – Rze-
sza Hitlera i Zwiàzek Sowiecki Stalina”. 

Premier Donald Tusk podkreÊla∏ zna-
czenie 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 «Solidarno-
Êci»” – mówi∏. 

Uczestnicy uroczystoÊci obejrzeli kil-
kunastominutowà inscenizacj´ przypo-
minajàcà ostatnie dni przed wybuchem
wojny. Kompania Reprezentacyjna Ma-
rynarki Wojennej odegra∏a hymn naro-
dowy; wystawiono wart´ honorowà przy
Pomniku Obroƒców Wybrze˝a na We-
sterplatte. Odczytano Apel Poleg∏ych;
modlitw´ za obroƒców Westerplatte
odmówi∏ by∏y metropolita gdaƒski abp
Tadeusz Goc∏owski. W uroczystoÊciach

uczestniczy∏ kierownik UdSKiOR Ja-
nusz Krupski. 

Trwa∏ym Êladem pami´ci o tamtych
wydarzeniach b´dzie Muzeum Wester-
platte – cz´Êç planowanego w Gdaƒsku
Muzeum II Wojny Âwiatowej. Stosowne
zarzàdzenie w tej sprawie podpisa∏ mi-
nister kultury Bogdan Zdrojewski. 

WW  WWaarrsszzaawwiiee
W katedrze polowej podczas euchary-

stii w intencji Ojczyzny bp Tadeusz P∏o-
ski przypomnia∏ o pami´ci o polskich
kombatantach: „Ustanowienie 1 wrze-
Ênia Dniem Weterana jest wyrazem ho∏-
du dla tych wszystkich ˝o∏nierzy, bojow-
ników o wolnoÊç i niepodleg∏oÊç, ludzi
patriotycznych zas∏ug, którym nasza Oj-
czyzna tak wiele zawdzi´cza i z których
tak bardzo jesteÊmy dumni”. 

Przy Grobie Nieznanego ˚o∏nierza
spotkali si´ kombatanci, przedstawicie-

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 reprezento-
wa∏ kierownik Janusz Krupski i jego za-
st´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. 

MMWW
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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. 
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NNoommiinnaaccjj´́  nnaa  ssttooppiieeƒƒ  ggeenneerraa∏∏aa  bbrryy--
ggaaddyy  ooddeebbrraa∏∏  WW∏∏aaddyyss∏∏aaww  WWyy∏∏uuppeekk..  

Za wybitne zas∏ugi dla niepodleg∏o-
Êci Rzeczypospolitej Polskiej, dzia∏al-
noÊç na rzecz Êrodowisk kombatanckich
oraz za kultywowanie najnowszej histo-
rii Polski Orderami Odrodzenia Polski
odznaczeni zostali: 

KKrrzzyy˝̋eemm  KKoommaannddoorrsskkiimm  OOrrddeerruu  OOdd--
rrooddzzeenniiaa  PPoollsskkii::  

Zygmunt Augustowski*, Janina Wil-
czyƒska*; 

KKrrzzyy˝̋eemm  OOffiicceerrsskkiimm  OOrrddeerruu  OOddrroo--
ddzzeenniiaa  PPoollsskkii::  

Tadeusz Antoszewski, Irena Augu-
stowska, Mieczys∏aw Chojnacki, Stefan
Derlatka, Mieczys∏aw Go∏´biewski, Sta-
nis∏aw Grudziƒski, Bogus∏awa Jurkie-
wicz, Stanis∏aw Kramarz, Konrad Le-
Êniewski*, Eugeniusz Madoƒ, Bronis∏aw

Malec, Ryszard Matrzak, Tadeusz Mu-
cha, Edward PaÊ, Maria Prorok, Zbi-
gniew 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 Wojcie-
chowski, Stanis∏aw Wojtulewicz, Tadeusz
˚ochowski; 

poÊmiertnie: 
Zenon Owczarski, Stanis∏aw Warow-

ny, W∏adys∏aw Warowny; 
KKrrzzyy˝̋eemm  KKaawwaalleerrsskkiimm  OOrrddeerruu  OOddrroo--

ddzzeenniiaa  PPoollsskkii::  
Waldemar Ba∏kowiec, Maria Danisie-

wicz, Marian Kieczmerski, Artur Ko-
chaƒski, Hanna Kowalska, Barbara Ku-
liƒska-Rembieliƒska, Wincenty Kupria-
nowicz, Sabina Kwiatkowska, Eugenia
Olszewska, Miros∏aw Piasecki, Józef

Szczepaƒski, Marian Wardak, Bronis∏aw
Woszczy∏o, Stanis∏aw Wziàtek, Jan ˚u-
rowski. 
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Nominacja i odznaczenia 
w Dniu Weterana
W Pa∏acu Prezydenckim Ewa Junczyk-Ziomecka, sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta Rzeczy-

pospolitej 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. 

* Osoby odznaczone zmar∏y po nadaniu odznaczeƒ
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Za wybitne zas∏ugi w dzia∏alnoÊci na
rzecz Êrodowisk kombatanckich, za kul-
tywowanie najnowszej historii Polski
zosta∏ odznaczony

KKrrzzyy˝̋eemm  KKaawwaalleerrsskkiimm  OOrrddeerruu  OOddrroo--
ddzzeenniiaa  PPoollsskkii::  

Miko∏aj Dziarski. 

BBiiooggrraammyy  oossóóbb  ooddzznnaacczzoonnyycchh
TTaaddeeuusszz  AAnnttoosszzeewwsskkii.. Sybirak. Od

1942 r. ˝o∏nierz I Polskiej Dywizji Pan-
cernej 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 Woje-
wódzkiego Zwiàzku Sybiraków. Utrwa-
la czyny bojowe i zas∏ugi wojenne I Pol-
skiej Dywizji Pancernej i propaguje hi-
stori´ i tradycje Or´˝a Polskiego.
Wspó∏pracuje z lokalnymi jednostkami
Wojska Polskiego. 

IIrreennaa  AAuugguussttoowwsskkaa „„EEwwaa””,,  „„LLaallaa””.
Uczestniczka I i II Konspiracji w szere-
gach Zwiàzku Walki Zbrojnej – Armii
Krajowej, Okr´gu Wileƒskiego AK
w Polsce Centralnej. Poczàtkowo pe∏ni-
∏a funkcj´ ∏àczniczki, przewozi∏a mel-
dunki i ludzi, przechowywa∏a broƒ. Na-
st´pnie by∏a komendantkà oddzia∏u
∏àczniczek przewo˝àcych broƒ i mate-
ria∏y wybuchowe dla patroli dywersyj-
nych „Wachlarza”. Po likwidacji „Wa-
chlarza” przydzielona do OÊrodka Dy-
wersyjno-Partyzanckiego „Turmonty”,
gdzie pe∏ni∏a obowiàzki komendantki
oddzia∏u ∏àcznoÊci. Po wojnie przeÊla-

dowana przez re˝im komunistyczny 
– aresztowana przez Urzàd Bezpieczeƒ-
stwa w 1948 r. 

ZZyyggmmuunntt  AAuugguussttoowwsskkii  „„ÂÂlleeppoowwrroonn””,,
„„LLaannccaa””,,  „„HHuubbeerrtt””.. ˚o∏nierz kampanii
wrzeÊniowej 1939 r., uczestnik I i II Kon-
spiracji w szeregach Zwiàzku Walki
Zbrojnej – Armii Krajowej Okr´gu 
Wileƒskiego AK. W kampanii wrzeÊnio-
wej walczy∏ m.in. mi´dzy Pu∏tuskiem
a Wyszkowem. Zatrzymany przez 
Niemców w grudniu, zosta∏ osadzony
w oflagu w Westwa-
lenhof. Po zwolnie-
niu z niewoli, we
wrzeÊniu 1940 r.,
zosta∏ zaprzysi´˝o-
ny w ZWZ. Wysa-
dza∏ pociàgi, dowo-
dzi∏ OÊrodkiem Dy-
wersyjnym „Tur-
monty” i wileƒskim
Kedywem, a po
walkach o Wilno
objà∏ dowództwo
nad specjalnym od-
dzia∏em dywersyj-
nym. Po wojnie pro-
wadzi∏ dzia∏alnoÊç
konspiracyjnà. Zo-
sta∏ skazany na kar´
Êmierci, którà za-
mieniono na dzie-
si´ç lat wi´zienia
(odzyska∏ wolnoÊç
w lutym 1956 r. po
rewizji procesu). 

WWaallddeemmaarr  BBaa∏∏kkoowwiieecc „„IIsskkrraa””.. Uczest-
nik I i II Konspiracji w szeregach Armii
Krajowej i Zrzeszenia „WolnoÊç i Nieza-
wis∏oÊç”, przeÊladowany przez re˝im ko-
munistyczny. We wrzeÊniu 1942 r. zosta∏
zaprzysi´˝ony w AK. Jego praca w kon-
spiracji polega∏a na zbieraniu informacji
o Niemcach i rodzinach polskich sprzy-
jajàcych okupantowi. Wyszukiwa∏ ukry-
wajàcych si´ lotników z rozkazem przy-
gotowania si´ do przerzutu na Zachód.
Bra∏ udzia∏ w zdobywaniu i magazyno-
waniu broni i amunicji. W 1945 r. zosta∏
aresztowany przez Urzàd Bezpieczeƒ-
stwa Publicznego, lecz uciek∏ i do∏àczy∏
do oddzia∏u Zrzeszenia „WolnoÊç i Nie-
zawis∏oÊç”. W 1946 r. skazany na dzie-
si´ç lat wi´zienia. 

MMiieecczzyyss∏∏aaww  CChhoojjnnaacckkii „„MM∏∏ooddzziikk””..
Uczestnik I i II Konspiracji w szeregach
Zwiàzku Walki Zbrojnej – Armii Krajo-
wej i Ruchu Oporu Armii Krajowej, prze-
Êladowany przez niemiecki re˝im nazi-
stowski i re˝im komunistyczny. W latach
1932-1939 nale˝a∏ do Zwiàzku Harcer-
stwa Polskiego. W 1940 r. wstàpi∏ do Kor-
pusu Obroƒców Polski w Radzyminie,
gdzie by∏ ∏àcznikiem i kolporterem prasy
podziemnej. Uczestniczy∏ w wielu akcjach
bojowych: wysadzania i ostrzeliwania po-
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ciàgów. Bra∏ udzia∏ w Akcji „Burza”
w sk∏adzie Oddzia∏u Specjalnego. Po wie-
lu 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 przedsta-
wicielom w∏adzy komunistycznej i rozbija-
niu posterunków Milicji Obywatelskiej.
Wyrokiem z 1950 r. zosta∏ skazany na ka-
r´ Êmierci. Jeden z najwybitniejszych „˝o∏-
nierzy wykl´tych”. 

MMaarriiaa  DDaanniissiieewwiicczz  „„DDaannkkaa””.. Uczest-
niczka I i II Konspiracji w szeregach Ar-
mii Krajowej, Ruchu Oporu Armii
Krajowej i Zrzeszenia „WolnoÊç i Nieza-
wis∏oÊç”, przeÊladowana przez re˝im ko-
munistyczny. W 1943 r. zosta∏a zaprzy-
si´˝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 Gdaƒ-
sku. 

SStteeffaann  DDeerrllaattkkaa
„„DDaanniieell””.. W Armii
Krajowej od lutego
1943 r. z przydzia∏em
do plutonu ∏àcznoÊci.
By∏ w Samodzielnej
Brygadzie „WolnoÊç
i Niezawis∏oÊç” od-
dzia∏ Skar˝ysko.
Uczestniczy∏ w rozbi-
ciu wi´zienia Urz´du
Bezpieczeƒstwa Pu-
blicznego w Kielcach
w sierpniu 1945 r. By∏ cz∏onkiem Zwiàz-
ku Bojowników o WolnoÊç i Demokra-
cj´. Do Zwiàzku Harcerstwa Polskiego
wstàpi∏ w 1939 r., pe∏ni∏ tam wiele funk-
cji, m.in. komendanta hufca. Jest cz∏on-
kiem Rady Kombatanckiej przy Staro-
stwie Powiatu Starachowickiego. By∏
inicjatorem i budowniczym Partyzanc-
kiej Drogi Krzy˝owej na Wykusie. 

MMiikkoo∏∏aajj  DDzziiaarrsskkii. ̊ o∏nierz Narodowego
Zjednoczenia Wojskowego, wi´zieƒ poli-
tyczny w latach 1952-1956. Aktywny dzia-
∏acz Stowarzyszenia Spo∏eczno-Komba-
tanckiego „WolnoÊç i Niezawis∏oÊç” pro-
pagujàcy wÊród m∏odzie˝y szkolnej histo-
ri´ Polski. Fundator dwóch nagrobków dla
kombatantów na cmentarzu w Jaworznie-
-Dàbrowie Narodowej. 

MMiieecczzyyss∏∏aaww  GGoo∏∏´́bbiieewwsskkii.. Porucznik,
˝o∏nierz Narodowych Si∏ Zbrojnych.
W 1939 r. bra∏ udzia∏ wraz z dru˝ynà
harcerskà w obronie Warszawy. W mar-
cu 1945 r. aresztowany przez Urzàd Bez-
pieczeƒstwa Publicznego. W 1953 r. po-
nownie aresztowany i skazany na dwana-
Êcie lat wi´zienia. Obecnie aktywny dzia-
∏acz na rzecz kombatantów. Partycypuje
w kosztach, m.in. w ufundowaniu sztan-
daru, wspiera swojà pracà fundowanie
tablic pamiàtkowych ku czci poleg∏ych
i pomordowanych ˝o∏nierzy podziemia.
Opiekuje si´ ˝o∏nierskimi grobami. 

SSttaanniiss∏∏aaww  GGrruuddzziiƒƒsskkii. W 1944 r. aresz-
towany przez Urzàd Bezpieczeƒstwa Pu-
blicznego za przynale˝noÊç do Armii Kra-
jowej 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 ro-
dzinom, dowo˝àc rannych i chorych par-
tyzantów do szpitala. Dzia∏a∏ aktywnie ja-

ko cz∏onek Zwiàzku Kombatantów
i Osób Represjonowanych Rzeczypospo-
litej Polskiej oraz Zwiàzku Sybiraków. 

BBoogguuss∏∏aawwaa  JJuurrkkiieewwiicczz. W konspiracji
od czerwca 1942 r. Zagro˝ona areszto-
waniem 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´zie-
nia za udzielanie pomocy ˝o∏nierzom
Armii Krajowej. Wysz∏a z wi´zienia w lu-
tym 1952 r. 

MMaarriiaann  KKiieecczzmmeerrsskkii..  Uczestnik I i II
Konspiracji w szeregach Narodowej Or-
ganizacji Wojskowej i Narodowych Si∏
Zbrojnych – Armii Krajowej, przeÊlado-
wany przez re˝im komunistyczny. W 1940
r. nawiàza∏ kontakt z Narodowà Organi-
zacjà Wojskowà, zosta∏ zaprzysi´˝ony pod

pseudonimem „Wil-
ga”. Od 1942 r. nale˝a∏
do NSZ, gdzie pe∏ni∏
funkcj´ kwatermistrza
oddzia∏u dywersyjne-
go, przechowujàc lu-
dzi, broƒ i amunicj´.
Uczestniczy∏ w kolpor-
ta˝u prasy podziemnej
i przekazywaniu mel-
dunków. Po wkrocze-
niu Sowietów w 1945 r.
nie ujawni∏ si´. Udzie-
la∏ schronienia „spalo-
nym” i przechowywa∏
broƒ. Zosta∏ areszto-
wany przez Urzàd Bez-
pieczeƒstwa Publicz-
nego i skazany na trzy
lata wi´zienia. 

AArrttuurr  KKoocchhaaƒƒsskkii
„„ZZooÊÊkkaa””.. ˚o∏nierz II

Konspiracji w szeregach Narodowych Si∏
Zbrojnych i d∏ugoletni wi´zieƒ re˝imu ko-
munistycznego. Majàc czternaÊcie lat, od
koƒca 1943 r., bez zaprzysi´˝enia, bra∏
udzia∏ jako ∏àcznik w dzia∏aniach Armii
Krajowej w rodzinnej miejscowoÊci. W la-
tach 1946-1948, b´dàc uczniem, za czynne
wyst´powanie przeciwko w∏adzy komuni-
stycznej by∏ przeÊladowany przez Urzàd
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Bezpieczeƒstwa Publicznego. W 1948 r.
bra∏ udzia∏ w akcjach oddzia∏u przeciwko
Korpusowi Bezpieczeƒstwa Wewn´trzne-
go. W czerwcu 1948 r. zosta∏ ranny pod-
czas walk z UBP i Milicjà Obywatelskà.
Aresztowany na dziesi´ç miesi´cy.
W 1949 r. skazany wyrokiem na dwana-
Êcie lat wi´zienia. 

HHaannnnaa  KKoowwaallsskkaa „„MMiirrkkaa””.. Uczest-
niczka II Konspiracji w szeregach Na-
rodowego Zjednoczenia Wojskowego,
przeÊladowana przez re˝im komuni-
styczny. W 1945 r. nawiàza∏a kontakt
z Narodowym Zjednoczeniem Wojsko-
wym. W jej mieszkaniu mieÊci∏ si´
punkt kontaktowy organizacji i maga-
zyn broni. Udziela∏a schronienia „spa-
lonym” cz∏onkom konspiracji. W 1947 r.
aresztowana przez
Urzàd Bezpieczeƒ-
stwa Publicznego
i skazana na pi´ç lat
pozbawienia wolno-
Êci. Obecnie jest
cz∏onkiem Zwiàzku
Wi´êniów Politycz-
nych Okresu Stali-
nowskiego i Zwiàzku
˚o∏nierzy Narodo-
wych Si∏ Zbrojnych. 

SSttaanniiss∏∏aaww  KKrraammaarrzz.
˚o∏nierz AK, wi´zieƒ
OÊwi´cimia. Aktyw-
nie dzia∏a w ruchu
kombatanckim, b´-
dàc cz∏onkiem Zarzà-
du Zwiàzku Inwali-
dów Wojennych.
Wspó∏dzia∏a∏ w za∏o-
˝eniu Bielaƒskiego Klubu Kombatanta,
którego jest przewodniczàcym. Klub
w za∏o˝eniu mia∏ zintegrowaç Êrodowi-
ska kombatanckie Bielan. Wspó∏uczest-
niczy w organizacji uroczystoÊci patrio-
tycznych na Bielanach. 

BBaarrbbaarraa  KKuulliiƒƒsskkaa--RReemmbbiieelliiƒƒsskkaa..
W roku 1942 wstàpi∏a do m∏odzie˝owej
grupy nale˝àcej do batalionu Narodo-
wych Si∏ Zbrojnych im. Brygadiera Cze-
s∏awa Màczyƒskiego, który w roku 1943
w∏àczy∏ si´ do Armii Krajowej i pozo-
sta∏ tam do koƒca 1944 r. Aktywna dzia-
∏aczka Âwiatowego Zwiàzku ˚o∏nierzy

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

WWiinncceennttyy  KKuurrppiiaannoowwiicczz.. Zosta∏ za-
przysi´˝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 Nowo-
sybirska i osadzony w obozie Jurga.
W PRL by∏ stale szykanowany. 

SSaabbiinnaa  FFrraanncciisszzkkaa  KKwwiiaattkkoowwsskkaa.. Po-
czàtkowo 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. 

KKoonnrraadd  EEddwwaarrdd  LLeeÊÊnniieewwsskkii „„OOrrlliikk””..
W maju 1941 r., jako trzynastoletni ch∏o-
piec, 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 „Mazu-
ry” z 30 listopada 1944 r. Po decyzji o roz-
formowaniu 25. Pu∏ku Piechoty AK, po-
zosta∏ w konspiracji. Walczy∏ jeszcze
z Niemcami do stycznia 1945 r. pod do-
wództwem kpt. Witolda Kucharskiego
„Wichra”. Zagro˝ony aresztowaniem

przez Urzàd Bezpieczeƒstwa Publiczne-
go wstàpi∏ w szeregi Konspiracyjnego
Wojska Polskiego. Ujawni∏ si´ we wrze-
Êniu 1945 r. Wezwany przez por. Stanis∏a-
wa 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 ko-
lejnej ucieczce zatrzymany w Czechos∏o-
wacji, zosta∏ przekazany do Polski. 

EEuuggeenniiuusszz  MMaaddooƒƒ.. W Armii Krajo-
wej od stycznia 1943 r. W marcu 1944 r.
ukoƒczy∏ konspiracyjnà szko∏´ podofi-
cerskà. Bra∏ udzia∏ m.in. w dzia∏aniach
oddzia∏u mjr. Mariana Bernaciaka pod-
czas Akcji „Burza”. Po zakoƒczeniu

wojny nadal bra∏
udzia∏ w konspiracji
jako dowódca pluto-
nu w miejsce por. Mi-
cha. Ujawni∏ si´
w marcu 1947 r. w Po-
wiatowym Urz´dzie
Bezpieczeƒstwa Pu-
blicznego w ¸ukowie. 

BBrroonniiss∏∏aaww  MMaalleecc..
Weteran II wojny
Êwiatowej oraz cz∏o-
nek organizacji nie-
podleg ∏oÊc iowych
w latach 1944-1956.
Od stycznia 1944 r.
dzia∏a∏ w Zwiàzku
Walki Zbrojnej – Ar-
mii Krajowej. Od
1945 r. – dzia∏acz
Zrzeszenia „WolnoÊç

i Niezawis∏oÊç”. Jako ˝o∏nierz AK bra∏
udzia∏ w akcji dywersyjnej przy mino-
waniu toru kolejowego i wysadzaniu
pociàgu wiozàcego wojska hitlerowskie.
W okresie 1946-1949 by∏ wi´ziony za
dzia∏alnoÊç na rzecz niepodleg∏ego paƒ-
stwa polskiego. 

RRyysszzaarrdd  AAnnttoonnii  MMaattrrzzaakk.. W okresie
okupacji niemieckiej by∏ cz∏onkiem
plutonu Szarych Szeregów Hufca
„Zielony Dàb”. Od maja 1950 r. by∏
jednym z organizatorów terenowych
struktur konspiracyjnych antykomuni-
stycznej organizacji m∏odzie˝owej
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„Wolna M∏odzie˝”. W listopadzie 
1951 r. zosta∏ wybrany cz∏onkiem Kie-
rownictwa Walki Konspiracyjnej. By∏
odpowiedzialny za kierowanie grupa-
mi wojskowymi podleg∏ymi tej organi-
zacji. Zajmowa∏ si´ ponadto werbun-
kiem i szkoleniem nowych cz∏onków
oraz organizacjà akcji dywersyjno-sa-
bota˝owych w województwie warszaw-
skim. Jako jeden z cz∏onków kierow-
nictwa organizacji
antykomunistycznej,
zosta∏ aresztowany
przez Urzàd Bezpie-
czeƒstwa Publiczne-
go i skazany na dzie-
wi´ç lat wi´zienia. 

TTaaddeeuusszz  MMuucchhaa
„„RRóógg””.. Uczestnik
I i II Konspiracji
w szeregach Armii
Krajowej, Ruchu
Oporu Armii Krajo-
wej i Zrzeszenia
„WolnoÊç i Niezawi-
s∏oÊç”, przeÊladowa-
ny przez re˝im ko-
munistyczny. W 1943 r.
zosta∏ zaprzysi´˝ony
jako cz∏onek AK,
w której by∏ ∏àczni-
kiema i zosta∏ prze-
szkolony w zakresie
ogólnowojskowym. By∏ kolporterem
prasy podziemnej. 

EEuuggeenniiaa  OOllsszzeewwsskkaa.. Uczestniczka II
Konspiracji w szeregach Narodowego
Zjednoczenia Wojskowego, przeÊlado-
wana przez niemiecki re˝im nazistowski
i re˝im komunistyczny. W czasie Po-
wstania 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∏on-
kami Narodowego Zjednoczenia Woj-
skowego. W jej mieszkaniu mieÊci∏ si´
jeden z punktów kontaktowych organi-
zacji i magazyn broni. Udziela∏a schro-
nienia „spalonym” konspiratorom.
W 1948 r. zosta∏a aresztowana przez
Urzàd Bezpieczeƒstwa Publicznego
i skazana na pi´ç lat pozbawienia wol-
noÊci. 

ZZeennoonn  KKssaawweerryy  OOwwcczzaarrsskkii „„GGzzyymmss””
(odznaczony poÊmiertnie). Od lutego
1943 r. w Kedywie Podobwodu D´blin-
-Ryki, a nast´pnie w oddziale mjr. Ma-
riana 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 paê-
dzierniku 1950 r., by∏ przes∏uchiwany
i torturowany do kwietnia 1951 r.
Zmar∏ w 1987 r. 

EEddwwaarrdd  PPaaÊÊ  „„ZZbbyysszzeekk””.. ˚o∏nierz Ar-
mii Krajowej i Konspiracyjnego Woj-
ska Polskiego. W marcu 1940 r. zosta∏
wysiedlony z ca∏à rodzinà przez Niem-
ców i umieszczony w obozie w Kon-
stantynowie, a nast´pnie przewieziony
do Moczade∏. W maju 1943 r. wstàpi∏
do Armii Krajowej, gdzie z∏o˝y∏ przy-
si´g´ i zosta∏ ∏àcznikiem-zwiadowcà.
Zajmowa∏ si´ zdobywaniem informacji

o ruchach wojsk i ˝andarmerii nie-
mieckiej, przechowywaniem broni
i dostarczaniem ˝ywnoÊci partyzan-
tom. Bra∏ czynny udzia∏ w przygotowa-
niach do Operacji „Burza”. Po zakoƒ-
czeniu wojny, nadal by∏ ∏àcznikiem-
-zwiadowcà, zbiera∏ materia∏y o ru-
chach milicji i Urz´du Bezpieczeƒstwa
Publicznego, rozbraja∏ jego funkcjona-
riuszy i rozprowadza∏ ulotki. Nadal

uczestniczy∏ w ak-
cjach dywersyjnych.
Zatrzymany w mar-
cu 1949 r., zosta∏
skazany na osiem lat
wi´zienia. 

MMiirrooss∏∏aaww  PPiiaasseecckkii
„„TTwwaarrddyy””,,  „„BBiimmbbeekk””..
Uczestnik I Konspi-
racji w strukturach
Szarych Szeregów
i Armii Krajowej. Od
1940 r. w Szarych
Szeregach, gdzie by∏
∏àcznikiem. W 1942 r.
zaprzysi´˝ony w Ar-
mii Krajowej. Bra∏
udzia∏ w 1944 r.
w walkach o wyzwo-
lenie Lublina. Pod-
czas walk ulicznych
zosta∏ ci´˝ko ranny. 

MMaarriiaa  PPrroorrookk.. Po wybuchu wojny
zg∏osi∏a si´ do pracy w szpitalu polo-
wym 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 sanitariusz-
ka. Po ucieczce z Pruszkowa przedosta-
∏a si´ do Cz´stochowy, gdzie podj´∏a
dalszà dzia∏alnoÊç konspiracyjnà w Ar-
mii Krajowej. Od lutego 1945 r. w Po-
znaniu kierowa∏a Wojskowà S∏u˝bà Ko-
biet w Okr´gu Wielkopolskim, prowa-
dzàc prace ideowo-wychowawcze i re-
krutujàc nowych cz∏onków konspiracji.
Zosta∏a aresztowana w 1945 r. i skazana
na dziewi´ç lat wi´zienia. 

ZZbbiiggnniieeww  WWiikkttoorr  RRyymmaarrzz „„KKrruukk””.. ˚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, roz-
kazy i instrukcje. Bra∏ czynny udzia∏
w zwyci´skich walkach z Niemcami pro-
wadzonych w ramach Akcji „Burza”. Za
postaw´ wobec ˚ydów w czasie wojny zo-
sta∏ wyró˝niony wraz z nie˝yjàcymi rodzi-
cami przez Instytut Yad Vashem w Jero-
zolimie Medalem „Sprawiedliwy WÊród
Narodów Âwiata”. Po wojnie znany peda-
gog, pianista, dzia∏acz kultury, wybitny
znawca muzyki rozrywkowej XX w., wie-
loletni cz∏onek Zwiàzku Artystów Scen
Polskich. 

BBoolleess∏∏aaww  SSaawwiicczz--KKoorrssaakk „„BBiiaa∏∏yy  BBoo--
lleekk””.. W lutym
1943 r. wstàpi∏
do Zwiàzku
Walki Zbrojnej
– Armii Krajo-
wej w Obwodzie
Bielsk Podlaski,
pe∏niàc poczàt-
kowo funkcj´
∏àcznika. W cza-
sie odtwarzania
jednostek Woj-
ska Polskiego
w ramach Ope-
racji „Burza”
w Obwodzie
Bielsk Podlaski
pe∏ni∏ funkcj´
zast´pcy ko-
mendanta Pla-
cówki AK „Boç-
ki”. W 1945 r.
by∏ cz∏onkiem
u t w o r z o n e j
w miejsce roz-
formowanej AK – Komendy Obwodu
nr 2 Armii Krajowej Obywatelskiej
Okr´gu Bia∏ystok. Pe∏ni∏ tam funkcj´
sekretarza (adiutanta) przewodnika
Obwodu i ∏àcznika komendanta, utrzy-
mujàc ∏àcznoÊç z wi´kszoÊcià oÊrod-
ków w terenie oraz realizujàc zlecone
przez niego zadania organizacyjne. Po-
szukiwany przez miejscowy Urzàd
Bezpieczeƒstwa Publicznego od wrze-
Ênia 1945 r., wstàpi∏ do tworzàcego si´
na Podlasiu Zrzeszenia „WolnoÊç
i Niezawis∏oÊç”. Pe∏ni∏ w nim obowiàz-
ki adiutanta komendanta Obwodu.
W tym czasie wielokrotnie uczestniczy∏

w walkach oddzia∏u z grupami manew-
rowo-operacyjnymi UBP, Milicji Oby-
watelskiej i Korpusu Bezpieczeƒstwa
Wewn´trznego oraz jednostkami so-
wieckimi. 

WWiittaalliiss  SSkkoorruuppkkaa „„OOrrzzee∏∏””.. ˚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

Skazanych na Kar´ Âmierci. Obecnie,
od szeÊciu lat, wiceprezes Warszawskie-
go Oddzia∏u Zwiàzku Wi´êniów Poli-
tycznych Okresu Stalinowskiego. 

WW∏∏aaddyyss∏∏aaww  SStteeffaaƒƒsskkii „„SSzzcczzeerrbbaa””..
˚o∏nierz I i II Konspiracji w szeregach
Zwiàzku Walki Zbrojnej, Zwiàzku Jasz-
czurczego 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 oko-
licznych wsi i miasteczek. Po wojnie ja-
ko cz∏onek oddzia∏u Jaremy i ˚bika

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

JJaannuusszz  SStt´́ppkkoowwsskkii  „„CCzzaarrnnyy””.. ˚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 Kurpiƒ-
skiego „Ponurego”. Po ukoƒczeniu szko-
∏y podchorà˝ych ze stopniem kaprala
podchorà˝ego, w 1944 r., zosta∏ dowód-
cà organizujàcego si´ plutonu. W 1945 r.

otrzyma∏ nomi-
nacj´ na stopieƒ
p o r u c z n i k a .
Obecnie jest za-
st´pcà  gen. Sta-
nis∏awa Karol-
kiewicza, preze-
sa Rady Federa-
cji Stowarzyszeƒ
W e t e r a n ó w
Walk o Niepod-
leg∏oÊç Rzeczy-
pospolitej Pol-
skiej. 

JJeerrzzyy  SSzzaa--
bb∏∏oowwsskkii „„PPrroo--
mmiieeƒƒ””,,  „„SSoossnnaa””..
Uczestnik I i II
K o n s p i r a c j i
w szeregach
Zwiàzku Walki
Zbrojnej – Ar-
mii Krajowej
i Narodowego

Zjednoczenia Wojskowego, przeÊlado-
wany przez re˝im komunistyczny. Pe∏ni∏
funkcj´ ∏àcznika i kolportera prasy pod-
ziemnej. 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 Zjedno-
czeniem Wojskowym, przechowujàc
w swoim gospodarstwie broƒ i amunicj´
na potrzeby organizacyjne. W 1946 r. zo-
sta∏ aresztowany przez Urzàd Bezpie-
czeƒstwa Publicznego i skazany na pi´ç
lat pozbawienia wolnoÊci. 
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SStteeffaanniiaa  SSzzaannttyyrr--PPoowwoollnnaa „„HHaannkkaa””..
Uczestniczka walk o niepodleg∏oÊç
w szeregach S∏u˝by Zwyci´stwu Polsce,
Zwiàzku Walki Zbrojnej oraz Armii Kra-
jowej w Wilnie w latach 1939-1944
(Zgrupowanie Wilno). W 1944 r. aresz-
towana, skazana na ci´˝kie roboty i osa-
dzona w sowieckich ∏agrach, gdzie sp´-
dzi∏a oko∏o jedenastu lat. Od 1986 r.
cz∏onek Stowarzyszenia ¸agierników
˚o∏nierzy Armii Krajowej i Zwiàzku Sy-
biraków. Od 1996 r. redaktor naczelna
kwartalnika Stowarzyszenia ¸agierni-
ków. 

JJóózzeeff  SSzzcczzeeppaaƒƒsskkii „„BBiirruuttaa””.. Uczestnik
I i II Konspiracji w szeregach Narodowej
Organizacji Wojskowej, Armii Krajowej
i Narodowego
Z j e d n o c z e n i a
Wojskowego. Ja-
ko ˝o∏nierz AK
pe∏ni∏ funkcj´
∏àcznika i kolpor-
tera prasy pod-
ziemnej, którà
przenosi∏ z Ge-
neralnej Guberni
do okr´gu bia∏o-
stockiego. Na-
st´pnie nale˝a∏
do oddzia∏u par-
tyzanckiego dzia-
∏ajàcego w Pusz-
czy Bia∏owie-
skiej. Po wojnie
by∏ przeÊladowa-
ny przez re˝im
komunistyczny,
aresztowany w li-
stopadzie 1945 r.
przez Urzàd Bez-
pieczeƒstwa Publicznego. 

SSttaanniiss∏∏aaww  ÂÂwwiieerrcczz..  ˚o∏nierz Narodo-
wych Si∏ Zbrojnych – Armii Krajowej.
Bra∏ udzia∏ w uwalnianiu w Krasnosiel-
cu wi´êniów AK. W latach 1945-1947
bra∏ udzia∏ w licznych walkach z Urz´-
dem Bezpieczeƒstwa Publicznego –
Korpusem Bezpieczeƒstwa Wewn´trz-
nego. Aresztowany i skazany na trzy-
krotnà kar´ Êmierci. Przez dziewi´ç-
dziesiàt szeÊç dni przebywa∏ w celi
Êmierci. Wyrok zmieniono na kar´ do-
˝ywotniego wi´zienia. Warunkowo zo-

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

MMaarriiaann  WWaarrddaakk  „„SS∏∏oowwiikk””.. Od stycz-
nia 1942 r. w Zwiàzku Walki Zbrojnej –
Armii Krajowej. Bra∏ udzia∏ w dzia∏a-
niach oddzia∏u mjr. Mariana Bernacia-
ka, 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 po-
moc Powstaƒczej Warszawie. W latach
1945-1946 dzia∏a∏ w Zrzeszeniu „Wol-
noÊç i Niezawis∏oÊç”. Ujawni∏ si´
w marcu 1947 r. 

SSttaanniiss∏∏aaww  WWaarroowwnnyy „„MMÊÊcciicciieell”” (od-
znaczony poÊmiertnie). Ranny podczas
obrony Warszawy w 1939 r. Po powro-
cie 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 Wa-
lecznych. Kontynuowa∏ dzia∏alnoÊç
w Zrzeszeniu „WolnoÊç i Niezawi-
s∏oÊç”. Zagro˝ony aresztowaniem z ˝o-
nà 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 Garwo-
linie. W maju 1947 r. zosta∏ zamordo-
wany w Trojanowie przez Urzàd Bez-
pieczeƒstwa Publicznego. 

WW∏∏aaddyyss∏∏aaww  WWaarroowwnnyy „Dàb” (odzna-
czony poÊmiertnie). Dzia∏alnoÊç konspi-
racyjnà w Zwiàzku Walki Zbrojnej 
– Armii Krajowej rozpoczà∏ pod kierun-
kiem starszego brata Stanis∏awa. Uczest-
niczy∏ w akcjach sabota˝owych, wywia-
dowczych oraz bojowych oddzia∏u 
15. Pu∏ku Piechoty „Wilków” AK. Po wej-
Êciu wojsk sowieckich do Polski latem
1944 r. pozosta∏ w konspiracji. Od wiosny
1945 r. bra∏ udzia∏, po odtworzeniu od-

dzia∏u mjr. Ma-
riana Bernacia-
ka „Orlika”,
w akcjach prze-
ciwko Urz´do-
wi Bezpieczeƒ-
stwa, Milicji
Obywatelskiej,
NKWD, Kor-
pusowi Bezpie-
czeƒstwa We-
w n ´ t r z n e g o .
Uczestniczy∏
m.in. w listopa-
dzie 1945 r.
w akcji oddzia-
∏ów „Orlika”
i mjr. Francisz-
ka Jaskulskiego
„Zagoƒczyka”
na stacj´ kolejo-
wà oraz siedzi-
b´ UBP-N-
KWD w D´bli-

nie w celu odbicia wi´zionych tam ˝o∏nie-
rzy 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 wy-
jazdowej w Rykach. Zosta∏ zastrzelony za
budynkiem UBP-MO w Rykach. 

JJaanniinnaa  WWiillcczzyyƒƒsskkaa „„JJaannaa””.. Uczest-
niczka I i II Konspiracji w szeregach
Zwiàzku Walki Zbrojnej – Armii Krajo-
wej i Ruchu Oporu Armii Krajowej.
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W Powstaniu Warszawskim by∏a ∏àcz-
niczkà sztabowà w Zgrupowaniu „Ra-
dos∏aw”; dwukrotnie ranna. Po zakoƒ-
czeniu wojny aktywnie uczestniczy∏a
w Ruchu Oporu Armii Krajowej, konty-
nuujàc dzia∏alnoÊç niepodleg∏oÊciowà.
PrzeÊladowana przez re˝im komuni-
styczny, zosta∏a dwukrotnie aresztowa-
na i skazana na szeÊç lat wi´zienia. 

MMaarriiaann  ZZddzziiss∏∏aaww  WWiiss∏∏oowwsskkii. Porucz-
nik, ˝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 na-
st´pnie Zrzeszenia „WolnoÊç i Niezawi-
s∏oÊç”. Od 1995 r. dzia∏a w Stowarzysze-
niu Polskich Kombatantów w Kraju.
Jest zas∏u˝onym cz∏onkiem Zarzàdu
G∏ównego tego Stowarzyszenia. 

JJaann  WWoojjcciieecchhoowwsskkii „„SSttaanniiss∏∏aaww””.. Na-
le˝a∏ do podziemnej organizacji m∏o-
dzie˝y gimnazjalnej „Armia Polska”.
W latach 1944-1945 by∏ ∏àcznikiem
w Inspektoracie Re-
jonowym Armii
Krajowej w Wolbro-
miu. Bra∏ udzia∏
w dzia∏alnoÊci pro-
pagandowej i ulot-
kowej. Organizowa∏
pomoc rodzinom
uwi´zionych. Po
wojnie by∏ przes∏u-
chiwany i inwigilo-
wany. Od lipca 1991
r. jest cz∏onkiem
Zwiàzku ˚o∏nierzy
Podziemnych Si∏
Zbrojnych i redak-
torem naczelnym
„Weterana”. 

SSttaanniiss∏∏aaww  WWoojjttuu--
lleewwiicczz „„SSookkóó∏∏””.. Od
1941 r. do zakoƒczenia Operacji „Bu-
rza” 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∏ kon-
spiracyjnà szko∏´ podoficerskà.
W styczniu 1945 r., w obawie przed
aresztowaniem, przeniós∏ si´ do powia-
tu radzyƒskiego. Tam do wrzeÊnia 

1945 r. kontynuowa∏ dzia∏alnoÊç kon-
spiracyjnà w strukturach podziemia po-
akowskiego. We wrzeÊniu 1945 r. wstà-
pi∏ do Zrzeszenia „WolnoÊç i Niezawi-
s∏oÊç” w Obwodzie Radzyƒ Podlaski.
Prowadzi∏ tajnà drukarni´ oraz bra∏
udzia∏ w wielu akcjach bojowych od-
dzia∏u w powiecie radzyƒskim na Pod-
lasiu. Bra∏ równie˝ udzia∏ w dzia∏a-
niach przeciwko oddzia∏om zbrojnym
Korpusu Bezpieczeƒstwa Wewn´trzne-
go i NKWD. 

BBrroonniiss∏∏aaww  WWoosszzcczzyy∏∏oo „„ÂÂmmiiaa∏∏yy””..
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 ak-
cjach bojowych: w likwidacji umocnio-
nych niemieckich pozycji obrony
w Jachnowicach i Jew∏aszach, a tak˝e
w Akcji „Ostra Brama”. W 1952 r. zo-
sta∏ skazany na kar´ Êmierci. 

SSttaanniiss∏∏aaww  WWzziiààtteekk „„LLiisseekk””.. Uczest-
nik I i II Konspiracji w szeregach Armii
Krajowej i Zrzeszenia „WolnoÊç i Nie-
zawis∏oÊç”. By∏ ∏àcznikiem w gminie
przytyckiej. Bra∏ udzia∏ w akcjach zbroj-
nych 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 uczest-

niczy∏ w strukturach Zrzeszenia „Wol-
noÊç i Niezawis∏oÊç”. 

TTaaddeeuusszz  ˚̊oocchhoowwsskkii „„KKaarrooll””.. W 1946 r.
jako czternastoletni ch∏opiec wstàpi∏ do
Oddzia∏ów Samoobrony „WolnoÊç i Nie-
zawis∏oÊç” w Obwodzie Wysokie Mazo-
wieckie, gdzie by∏ ∏àcznikiem. Bra∏ udzia∏
w akcjach bojowych przeciwko funkcjo-
nariuszom i konfidentom Urz´du Bez-
pieczeƒstwa Publicznego, aktywistom
Polskiej Partii Robotniczej i grupom ope-
racyjnym UBP, Korpusu Bezpieczeƒstwa
Wewn´trznego i Wojsk Ochrony Pogra-
nicza 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. 

JJaann  ˚̊uurroowwsskkii  „„RRààcczzkkaa””.. Uczestnik
I i II Konspiracji w szeregach Armii
Krajowej i Zrzeszenia „WolnoÊç i Nie-
zawis∏oÊç”. Po przeszkoleniu wojsko-
wym pe∏ni∏ funkcj´ ∏àcznika. Bra∏

udzia∏ w akcjach
zbrojnych od wio-
sny 1943 r. do jesie-
ni 1944 r. W gospo-
darstwie swoich ro-
dziców udziela∏
schronienia „spalo-
nym” ˝o∏nierzom
AK oraz Narodo-
wych Si∏ Zbrojnych.
Po wojnie aktywnie
u c z e s t n i c z y ∏
w strukturach Zrze-
szenia „WolnoÊç
i Niezawis∏oÊç”.
Bra∏ udzia∏ w orga-
nizowaniu w latach
1980-1981 NSZZ
Rolników Indywi-
dualnych na swoim
terenie. 

GGeenneerraa∏∏oowwiiee--kkoommbbaattaannccii
GGeenn.. brygady WW∏∏aaddyyss∏∏aaww  WWyy∏∏uuppeekk..

Szczegó∏owy biogram zosta∏ zamiesz-
czony w Biuletynie „Kombatant” 
nr 9 (212), wrzesieƒ 2008 r. 

NNaa  ppooddssttaawwiiee::  wwwwww..pprreezzyyddeenntt..ppll
oopprraacc..  MMMM  ii MMWW
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W obozie uczestniczy-
li polscy harcerze z Huf-
ca Zwiàzku Harcerstwa
Polskiego im. Wojska
Polskiego w Zgierzu.
Z rosyjskiej strony zaÊ 
– m∏odzie  ̋z Krasnojar-
skiego Kraju, Republiki
Baszkortostan i Obwo-
du Orenburskiego. M∏o-
dzie  ̋ bra∏a udzia∏ m.in.
w zaj´ciach sportowych,

muzycznych, plastycz-

nych oraz konkursach i wycieczkach. Dzia∏a∏a
tak˝e letnia szko∏a j´zyka polskiego. Ostatnie-
go 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 Pol-
ska” i z pomocà administracji buzu∏ukskie-
go rejonu. 

Publikujemy fragment wspomnieƒ z uro-
czystoÊci spisany przez jednà z uczestniczek 
– Helen´ Gulewicz z Ufy. 

KOMBATANT nr 10/2008 11

Polacy w Rosji pami´tajà

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

UroczystoÊç zamkní cia obozu. Do tego
dnia zakoƒczono prace nad rekonstrukcjà
obozu wojennego: harcerze zbudowali zie-
miank  ́i bram  ́wjazdowà. Polonijna grupa
i uczniowie Borowej Szko∏y pomogli udeko-
rowaç teren obozu transparentami, flagami
paƒstwowymi oraz portretem gen. W∏ady-
s∏awa Andersa. 

Na cmentarzu w Kotubanowce odby∏ sí
uroczysty apel poÊwí cony Dniu Polskiego
˚o∏nierza. Przy pomniku ˝o∏nierzy armii
gen. W∏adys∏awa Andersa, którzy zmarli
w szpitalu w Kotubanowce, z∏o˝ono kwiaty.
Pamí ç zmar∏ych ˝o∏nierzy uczczono minu-
tà ciszy. OdwiedziliÊmy te  ̋ Alej́  Polskich
˚o∏nierzy, która znajduje sí  niedaleko wsi
Szyrokowskoje. Tu te  ̋ z∏o˝yliÊmy wieƒce,
harcerze zmówili modlitw .́ 

UroczystoÊci zwiàzane z Dniem Polskie-
go ˚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 sa-
mo b´dà wyglàda∏y stosunki mi´dzy naszy-
mi paƒstwami, to armia b´dzie niepotrzeb-
na i zostanie bez pracy. 

Mi∏à niespodziankà dla wszystkich by∏o
nagrodzenie prezes Orenburskiego Stowa-
rzyszenia Kulturalno-OÊwiatowego „Czer-
wone Maki”, Wandy Seliwanowskiej,
Srebrnym Medalem Wojska Polskiego. Po

apelu odby∏ si  ́ koncert pod has∏em: „Pa-
mi´tamy Ci  ́Polski ˚o∏nierzu! ”, którego
g∏ównym tematem by∏a armia gen. Ander-
sa. Prowadzàca koncert Olga Golewa opo-
wiada∏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. Woj-
ciech Nar´bski przekaza∏ te pieÊni dzie-
ciom, które odwiedzi∏y Kraków wiosnà
2007 r. Podczas koncertu polonijna m∏o-
dzie  ̋ pokaza∏a rezultaty nauki w Letniej
Szkole. Gwoêdziem programu by∏o przed-
stawienie teatralne w j´zyku polskim zaty-
tu∏owane „Legenda o smoku wawelskim”,
które przygotowa∏y Katerina Szerapowa
i Natasza Kunakowa z Krasnojarska. Akto-
rzy wyst´powali w gipsowych maskach,
przygotowanych przez Mart  ́Koter, które
sami pomalowali. 

Pod koniec koncertu Inga i Marta wr´-
czy∏y polonijnej grupie dyplomy. Pani
Wanda Seliwanowska nagrodzi∏a zaÊ
szczególnie aktywnych uczestników pa-
miàtkowymi ksià˝kami. Po zakoƒczeniu
oficjalnej cz´Êci wszyscy ch´tni udali si´
na wystaw´ gazety „Orze∏ Bia∏y”. Ta gaze-
ta zrodzi∏a si´ w Buzu∏uku podczas wojny
i zawiera∏a informacje o ostatnich wyda-
rzeniach 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∏o-
szono przemowy i podzi´kowania. Za-
Êpiewano 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´ spotka-
my. 

Helena Gulewicz

13 sierpnia br. w Kotubanowce 

Przedstawiciel Ambasady RP, zast´pca attaché obrony, pp∏k Krzysztof Ostrowski z uczestnikami
obozu Fo
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Chwila zadumy pod pomnikiem ˝o∏nierzy 2. Korpusu Polskiego gen.
W∏adys∏awa Andersa
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17 wrzeÊnia, tak jak 1 wrze-
Ênia 1939 r., wyznacza jednà
z najistotniejszych dat w naj-
nowszej historii Polski.
W tym dniu nasz kraj zaata-
kowa∏a Rosja sowiecka, idàc
w Êlady niemieckiej III Rze-
szy. Te wydarzenia zapoczàt-
kowa∏y cierpienia milionów
obywateli Polski. 

Na wschodzie Europy II
wojna Êwiatowa przybra∏a
szczególnie brutalny i ludobój-
czy charakter. Wspó∏praca
w ramach paktu Hitler–Stalin,
a nast´pnie wojna dwóch tota-
litaryzmów, narzucona naro-
dom tej cz´Êci kontynentu, bu-
dzi∏y i prowokowa∏y narodowe
i etniczne konflikty. Spirala
przemocy wciàga∏a poszcze-
gólne narody i sta∏a si´ êró-
d∏em cierpieƒ, o których obo-
wiàzani jesteÊmy pami´taç.
Dlatego „Golgota Wschodu”
to dzisiaj nie tylko symbolicz-
ne okreÊlenie tego tragicznego
losu, lecz tak˝e spoczywajàce
na nas zobowiàzanie. 

Pami´taç winniÊmy przede
wszystkim o ludziach, którzy pa-
dli ofiarà tamtego czasu, zarów-

no o tych, którzy zgin´li i któ-
rych zamordowano, jak i o tych,
którzy prze˝yli, doznawszy nie-
wyobra˝alnych przeÊladowaƒ
i cierpieƒ. Pami´tamy o ofiarach
zbrodni katyƒskiej, o wywóz-
kach w g∏àb Zwiàzku Sowieckie-
go, o przymusowej, wyniszczajà-
cej pracy w ∏agrach, o zbrod-
niach pope∏nionych w celach
¸ubianki, ¸ukiszek i Brygidek,
o poszukiwanych do dzisiaj
ofiarach tzw. ob∏awy augustow-
skiej z 1945 r., o kaêni polskich
˚ydów od Ponar po Bykowni´,
o ofiarach dramatycznych mor-
dów na tle narodowoÊciowym
od Wo∏ynia po Âwi´ciany. Pa-
mi´tamy o nich i o ich rodzi-
nach, które przez wiele lat do-
Êwiadcza∏y udr´ki zwiàzanej
z koszmarem przesz∏oÊci. 

„Golgota Wschodu” to dzi-
siaj tak˝e wymóg pojedna-
nia. Jest ono trudne i wymaga
poszanowania historycznej
prawdy. A prawda o II wojnie
Êwiatowej jest trudna nie tyl-
ko dla Rosjan i Niemców. Nie
mo˝e byç skrywana i powinna
s∏u˝yç nie otwieraniu, lecz za-
bliênianiu ran. 

„Golgot´ Wschodu” sym-
bolicznie 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 intensyw-
nych dyskusji o tragicznych
wydarzeniach minionego wie-
ku. Prawda o przesz∏oÊci wià-
˝e si´ z czasem teraêniejszym
i kszta∏tuje przysz∏oÊç. 

Sejm Rzeczypospolitej Pol-
skiej wyra˝a przekonanie, ˝e
pami´ç o 17 wrzeÊnia 1939 r.
ma wielkie znaczenie nie tyl-
ko dla polskiej, ale i dla euro-
pejskiej pami´ci historycznej. 

MMaarrsszzaa∏∏eekk  SSeejjmmuu::  
BB..  KKoommoorroowwsskkii

Monitor Polski z 24 wrzeÊnia 2008 r., 
nr 70, poz. 628
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Pami´tamy

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”



Witajàc przyby∏ych na uroczystoÊç goÊci,
prof. Wies∏aw Wysocki, prezes Fundacji Po-
leg∏ym i Pomordowanym na Wschodzie,
upomnia∏ sí  o pamí ç o ofiarach Katynia: 
„DziÊ, po pí çdziesí ciu latach za∏gania, Ro-

sjanie przyznajà, ˝e zbrodni katyƒskiej do-
konano na rozkaz Stalina, jednak teraz s∏y-
szymy, ˝e nie by∏o to ludobójstwo, a akt ze-
msty za wojn  ́1920 r. ”. 

Marsza∏ek Sejmu RP Bronis∏aw Komo-
rowski przypomnia∏ s∏owa polskiego papie-

˝a, który mówi∏, ˝e: „Golgota Wschodu jest
wyzwaniem dla ludzkich sumieƒ”. 

Prezydent Warszawy Hanna Gronkiewi-
cz-Waltz wyrazi∏a wdzí cznoÊç instytucjom
kultywujàcym pamí ç o „Golgocie Wscho-
du” za „determinacj́  i odwa˝ne g∏oszenie
prawdy historycznej”. 

Przes∏anie premiera Donalda Tuska od-
czyta∏ szef jego kancelarii Tomasz Arabski.
„Pamí ç i historia ∏àczà nas z dalszà i bli̋ szà
przesz∏oÊcià. Dzí ki nim jesteÊmy naprawd´
zakorzenieni we wspó∏czesnoÊci i nie staje-
my si´ przypadkowymi przechodniami
w d∏ugim ∏aƒcuchu pokoleƒ. Dlatego dzisiaj,
tu, pod Pomnikiem Poleg∏ym i Pomordowa-
nym na Wschodzie, mówimy raz jeszcze 
– pamí tamy” – napisa∏ premier. 

Modlitw  ́ekumenicznà za dusz  ́pomor-
dowanych na „nieludzkiej ziemi” odmówili:
ks. kmdr Leon Szot, kanclerz Kurii Polowej,
ks. Jan Hauser z ewangelickiego duszpaster-

stwa wojskowego, ks. prof. Marian Bendza
z Prawos∏awnego Ordynariatu Polowego
oraz rabin Michael Schudrich. 

Po modlitwie odczytano wiersz „Matko,
Sybiraczko” autorstwa Mariana Jonkajtysa. 

Apel Pamí ci zakoƒczono salwà honoro-
wà i z∏o˝eniem kwiatów na p∏ycie pomnika. 

Po uroczystoÊciach pod pomnikiem wier-
ni udali sí  w procesji do Katedry Polowej
Wojska Polskiego, gdzie rozpocz´∏a si´
Msza Êw. celebrowana przez bp. polowego
Wojska Polskiego, gen. dyw. Tadeusza P∏o-
skiego. 

UroczystoÊci przy Pomniku Poleg∏ym
i Pomordowanym na Wschodzie poprzedzi-
∏o otwarcie w Sejmie RP wystawy „Golgota
Wschodu”. Zaprezentowano na niej foto-

grafie miejsc pamí ci ofiar II wojny Êwiato-
wej oraz pamiàtki nale˝àce do polskich ofi-
cerów pomordowanych przez NKWD
w Katyniu. 

W uroczystoÊciach uczestniczyli przedsta-
wiciele Êrodowisk sybirackich i kombatanc-
kich, parlamentu, rzàdu, s∏u˝b munduro-
wych oraz mieszkaƒcy stolicy. Urzàd do
Spraw Kombatantów i Osób Represjono-
wanych reprezentowa∏ minister Janusz
Krupski. MMWW

Marsz poÊwi´cono pami´ci matek sy-
biraczek. 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 Sy-
biru.

Tegoroczny marsz upami´tnia∏ równie˝
wa˝ne w historii Zwiàzku Sybiraków da-
ty: osiemdziesi´ciolecie jego powstania
przed wojnà, a tak˝e dwudziestolecie po-
wojennej reaktywacji organizacji. 

WW  kkooÊÊcciieellee  ppww..  ÊÊww..  MMiikkoo∏∏aajjaa
UroczystoÊci Marszu ˚ywej Pami´ci

Polskiego Sybiru rozpocz´∏y si´ 10 wrze-
Ênia w koÊciele Ducha Âwi´tego uroczy-
stym wr´czeniem odznaczeƒ paƒstwo-
wych i samorzàdowych zas∏u˝onym sybi-

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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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´.

Bohaterskim
Polkom, 
matkom
sybiraczkom 
KilkanaÊcie tysi´cy osób prze-
sz∏o 11 wrzeÊnia br. ulicami
Bia∏egostoku w VIII Mi´dzyna-
rodowym Marszu ˚ywej Pa-
mi´ci Polskiego Sybiru.
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M∏odzie˝ przygotowa∏a akademi´ pa-
triotycznà. Wystàpi∏ polski chór „Czer-
wone Maki” z Miƒska na Bia∏orusi. 

Nast´pny dzieƒ uroczystoÊci zainicjowa-
no liturgià w katedrze prawos∏awnej pw.
Êw. Miko∏aja w Bia∏ymstoku. Po Mszy Êw.
uczestnicy marszu spotkali si´ przy Pomni-
ku Katyƒskim. Prezes Zarzàdu G∏ównego
Zwiàzku Sybiraków Tadeusz Chwiedê
podkreÊli∏ heroicznà postaw´ tysi´cy bezi-
miennych 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 po-
nad wszelkie ludzkie si∏y ratowa∏y swoje
dzieci od g∏odu, od n´dzy, od chorób, od
tego wszystkiego, co nazywamy niewy-
obra˝alnymi cierpieniami, jakich doznali
Sybiracy na zes∏aniu”. 

SSpprrzzeedd  PPoommnniikkaa  KKaattyyƒƒsskkiieeggoo
Sprzed Pomnika Katyƒskiego wyruszy∏

wielotysi´czny Marsz ˚ywej Pami´ci Pol-
skiego Sybiru. Wzi´li w nim udzia∏ cz∏on-
kowie Zwiàzku Sybiraków z kraju i z za-
granicy, m.in.: Litwy, Bia∏orusi, Ukrainy

i Stanów Zjednoczo-
nych, uczniowie 
(w tym m∏odzie˝ ze
szkó∏ noszàcych imi´
Sybiraków), przed-
stawiciele w∏adz paƒ-
stwowych i samorzà-
dowych, formacji
wojskowych i policyj-
nych, mieszkaƒcy
Bia∏egostoku. 

PPrrzzyy  ppoommnniikkuu
GGrroobbiiee  NNiieezznnaa--
nneeggoo  SSyybbiirraakkaa

Metropolita bia∏o-
stocki, 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 pra-
wos∏awnym. 

Bia∏ostocki pomnik Grób Nieznanego
Sybiraka zbudowano pod koniec lat dzie-
wi´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 umiesz-
czono tablice z nazwiskami tych, którzy
nie wrócili z zes∏ania. Znajduje si´ na
nich kilkaset nazwisk. Sà te˝ tablice upa-
mi´tniajàce osoby wa˝ne dla spo∏ecznoÊci
sybirackiej, np. marsza∏ka Józefa Pi∏sud-
skiego czy gen. W∏adys∏awa Andersa. 

List marsza∏ka Sejmu RP Bronis∏awa
Komorowskiego skierowany do uczestni-
ków marszu odczyta∏ bia∏ostocki pose∏
Robert Tyszkiewicz. O rodzinnych zwiàz-
kach 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. 

Apel Poleg∏ych zakoƒczono salwà hono-
rowà. Z∏o˝ono kwiaty i zapalono znicze. 

WWyyssttaawwaa  ww kkooÊÊcciieellee  
DDuucchhaa  ÂÂwwii´́tteeggoo  

W dolnej cz´Êci koÊcio∏a Ducha Âwi´te-
go w Muzeum Sybiraków otwarto ekspo-
zycj´ zatytu∏owanà „Matki sybiraczki”. 

Na wniosek Zarzàdu G∏ównego
Zwiàzku Sybiraków, minister Janusz
Krupski wyró˝ni∏ Medalem „Pro Memo-
ria” nast´pujàce osoby: Tadeusza Borow-
skiego-Beszt´, Helen´ Doliƒskà, Jaros∏a-
wa Dworzaƒskiego, Franciszka Koraba,
Eugeniusza Kunca, Romana ¸uczkiewi-
cza, 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 Gdaƒ-
sku, Oddzia∏ Zwiàzku Sybiraków w Go-
rzowie 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. 

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

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

Przy Pomniku Katyƒskim prezes Zarzàdu G∏ównego Zwiàzku Sybira-
ków Tadeusz Chwiedê przypomnia∏ los polskich matek sybiraczek
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UroczystoÊci rozpocz´to Mszà Êw.
w katedrze polowej Wojska Polskiego.
Po zakoƒczeniu liturgii z∏o˝ono kwiaty
pod pomnikiem jednego z twórców nie-
podleg∏oÊciowych struktur paƒstwo-
wych, gen. Stefana „Grota” Roweckie-
go. 

G∏ówne uroczystoÊci odby∏y si´ pod
pomnikiem Polskiego Paƒstwa Pod-
ziemnego. OdÊpiewano hymn narodo-
wy, odczytano Apel Poleg∏ych. Komba-
tanci, przedstawiciele Êrodowisk kom-
batanckich, w∏adz paƒstwowych i samo-
rzàdowych, wojska oraz harcerzy z∏o˝y-
li wieƒce i kwiaty; zap∏on´∏y znicze. 

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 na-
czelnego wodza. Da∏a poczàtek Pol-
skiemu Paƒstwu Podziemnemu, które
stanowi fenomen na skal´ Êwiatowà. 

W okupowanej Europie bowiem tyl-
ko Polacy stworzyli struktury podziem-
nego paƒstwa, które dzia∏aniem i insty-
tucjami obj´∏y prawie wszystkie dziedzi-
ny i struktury ˝ycia – edukacj´, kultur´,
organy sprawiedliwoÊci, sprawy spo-
∏eczne i wojskowe. 

Powstanie i funkcjonowanie Polskie-
go Paƒstwa Podziemnego potwierdza
te˝ potrzeb´ kompromisu i zgody po-
nad wszelkimi podzia∏ami spo∏ecznymi
i politycznymi. 

MMWW
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Rocznica powstania 
Polskiego Paƒstwa Podziemnego
Centralne obchody szeÊçdziesiàtej dziewiàtej rocznicy powstania Polskiego Paƒstwa Podziem-
nego odby∏y si´ 27 wrzeÊnia br. w Warszawie. Dzieƒ Polskiego Paƒstwa Podziemnego ustano-
wiono uchwa∏à Sejmu dziesi´ç lat temu – 11 wrzeÊnia 1998 r. 
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Ka˝da konspiracja w warunkach ka˝-
dej okupacji z definicji utajnia, chroniàc
przed okupantem, swoje struktury or-
ganizacyjne i swoich ludzi. Polskie Paƒ-
stwo Podziemne czasu II wojny Êwiato-
wej i okupacji w pierwszych miesiàcach
i latach funkcjonowania by∏o konspira-
cjà jeszcze g∏´bszà. Utajnia∏o bowiem
dodatkowo nazwy swoich struktur paƒ-
stwowych, a nawet sam fakt ich istnie-
nia w okupowanej Polsce. 

Nazwy Zwiàzek Walki Zbrojnej i Ar-
mia Krajowa ukrywano pod kryptonima-
mi: „SSS” od maja 1940 r. i „PZP” (od
kwietnia 1942 r.) a˝ do 19 maja 1944 r.,
gdy specjalnym rozkazem dowódca Ar-
mii Krajowej gen. dyw. Tadeusz Komo-
rowski „Bór” oficjalnie zezwoli∏ na u˝y-
wanie nazw Armia Krajowa i – zamien-
nie – Si∏y Zbrojne w Kraju. 

Nie ulega ˝adnej wàtpliwoÊci, ˝e usta-
lenie momentu ujawnienia nazwy Pol-
skie Paƒstwo Podziemne jest zadaniem
nie najmniejszej wagi, zw∏aszcza ˝e ist-

nienie w Polsce tajnych struktur paƒ-
stwowych 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 „Biulety-
nie Informacyjnym” Armii Krajowej 
z 13 stycznia 1944 r., bàdê z jeszcze póê-
niejszà publikacjà ksià˝ki Jana Karskie-
go Story of a Secret State (Boston 1944). 

Tymczasem precyzyjne ustalenie tego
momentu – zarówno w Londynie (siedzi-
bie w∏adz RP na uchodêstwie), jak
i w Warszawie (stolicy Polskiego Paƒstwa
Podziemnego), równoznaczne z wprowa-
dzeniem 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 skróco-
nych zapisów – w Ilustrowanym przewod-
niku po Polsce Podziemnej 1939-19451. 

TThhee  PPoolliisshh  UUnnddeerrggrroouunndd  SSttaattee
Terminu Polskie Paƒstwo Podziem-

ne, w wersji angielskiej: The Polish Un-

derground State, u˝y∏ jako pierwszy
rzeczywiÊcie Jan Karski (Jan Kozielew-
ski). 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 angiel-
skiej) opublikowany 15 grudnia 1943 r.
na ∏amach wydawanego przez Mini-
sterstwo Informacji i Dokumentacji
Rzeczypospolitej Polskiej pisma „Po-
lish Fortnightly Review” (nr 82, s. 1-8).  

T́  angielskà wersj´ przedrukowano
nast´pnie – anonimowo – 10 marca 1944
r. w Nowym Jorku w „Polish Facts and
Figures” (nr 1, s. 16-31). 
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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 su-
gerujà, ˝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. 

1 Andrzej Krzysztof Kunert, Ilustrowany przewodnik
po Polsce Podziemnej 1939-1945, Warszawa 1996, 
s. 145-146, 268-271, 275, 276, 287, 301, 346. Fo
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Ju˝ w czasie Powstania Warszawskie-
go og∏oszono t∏umaczenie tekstu Kar-
skiego na j´zyk portugalski, zamiesz-

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

Natomiast polska wersja artyku∏u Jana
Karskiego ukaza∏a si´ w dwóch cz´-
Êciach zatytu∏owanych „Polskie paƒstwo

podziemne” (pisane jeszcze ma∏ymi lite-
rami), og∏oszonych w wydawanym
w Londynie tygodniku „Polska Walczà-

ca”, 24-31 grudnia 1943 r. (nr 51-52)
i 8 stycznia 1944 r. (nr 1). W rozdziale
„Ciàg∏oÊç polskiej organizacji paƒstwo-
wej” czytamy: „Ju˝ od zarania organiza-
cji polskiego ruchu podziemnego, tu˝ po
upadku Warszawy, przyj´ta zosta∏a ogól-
na teza, i˝ nie b´dzie dà˝y∏o si´ do orga-
nizowania jedynie tzw. oporu patriotycz-
nego, ale ˝e nale˝y odtworzyç w∏adze,
urz´dy i instytucje paƒstwa polskiego.
Zasada ta w nast´pstwie okaza∏a si´ naj-
bardziej 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, demo-
kratycznego paƒstwa. Istnieje ono na
ziemiach polskich obj´tych granicami
paƒstwowymi z dnia 1 wrzeÊnia 1939 ro-
ku. Rzàd natomiast tego paƒstwa legal-
ny, pe∏noprawny, ze wszystkimi konsty-
tucyjnymi uprawnieniami wobec spo∏e-
czeƒstwa polskiego, istnieje za granicà,
bo tylko dzia∏ajàc w warunkach bezpie-
czeƒstwa i posiadajàc mo˝liwoÊci tech-
niczne porozumiewania si´ z obozem
Sprzymierzonych, mo˝e skutecznie pro-
wadziç polityk´ polskà. Zasada ta okaza-
∏a si´ niezmiernie po˝yteczna dla ruchu
podziemnego, jak i dla Rzàdu. Po˝ytecz-
na jest dla ruchu podziemnego, ponie-
wa˝ daje mu autorytet wobec spo∏eczeƒ-
stwa polskiego, poniewa˝ podkreÊla jego
oficjalnoÊç, paƒstwowoÊç. Zasada ta jest
jednoczeÊnie niezmiernie u˝yteczna dla
Rzàdu polskiego, poniewa˝ daje mu pra-
wo przemawiania i prowadzenia polityki
bynajmniej nie w imieniu emigracji pol-
skiej, ale w imieniu ca∏ego spo∏eczeƒ-
stwa polskiego”. Autor wymienia cztery
elementy owej tajnej struktury paƒstwo-
wej w okupowanym kraju: Delegata
Rzàdu, Armi´ Krajowà, Politycznà Re-
prezentacj´ Kraju – mowa o Krajowej
Reprezentacji Politycznej – i Kierownic-
two Walki Cywilnej, wówczas ju˝ Kie-
rownictwo Walki Podziemnej, konkludu-
jàc: „Te cztery wy˝ej wymienione cz∏ony
stanowià to, co w Polsce nazywa si´ s∏o-
wem: „w∏adza podziemna”. To, co na-
zwaliÊmy tutaj – polskim paƒstwem pod-
ziemnym”.  

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 an-
gielskiej: The Polish Underground Sta-
te, a kilka dni póêniej w wersji polskiej.
W obu wypadkach mia∏o to miejsce
w Londynie. 

TTaajjeemmnniiccaa  ww∏∏aaddzz  
PPoollsskkii  PPooddzziieemmnneejj

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 ujawnie-
nia si´ w∏adz Polskiego Paƒstwa Pod-
ziemnego przed Sowietami, sojusznika-
mi naszych aliantów w walce z Rzeszà
Niemieckà. 

„Stajemy na nowym zakr´cie historii”
– tak 6 stycznia 1944 r. premier Stani-
s∏aw Miko∏ajczyk rozpoczà∏ przemówie-
nie radiowe do Kraju, nadane z Londy-
nu. Ujawni∏ on wówczas publicznie – na
mocy specjalnej uchwa∏y rzàdu RP – ist-
nienie utajnionego wczeÊniej Dekretu
Prezydenta Rzeczypospolitej o tymcza-
sowej organizacji w∏adz na ziemiach
Rzeczypospolitej z dnia 1 wrzeÊnia 
1942 r. Dokument ten zawiera∏ omówie-
nie uprawnieƒ: Delegata Rzàdu RP na
Kraj, który otrzymywa∏ uprawnienia wi-
cepremiera, i Dowódcy Armii Krajowej.
Przewidywa∏ tak˝e powo∏anie Rady Jed-
noÊci Narodowej2. Dekret... nie zosta∏
opublikowany w „Dzienniku Ustaw Rze-
czypospolitej 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 Stani-
s∏awa Miko∏ajczyka opublikowa∏ 7 stycz-
nia 1944 r. oficjalny „Dziennik Polski
i Dziennik ˚o∏nierza” w Londynie.
W zapowiedzi redakcyjnej tego dzienni-
ka 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 dekre-
tu z dnia 1 wrzeÊnia 1942 r. o tymczaso-
wej organizacji w∏adz paƒstwowych na
Ziemiach Polskich”3. Publikujàc tego sa-
mego dnia tekst przemówienia Miko∏aj-
czyka, „Dziennik ˚o∏nierza APW [Ar-
mii Polskiej na Wschodzie]” ju˝ w tytule
wybi∏ jego znaczenie: „Rzàd ujawnia ta-
jemnic´ w∏adz Polski Podziemnej” 4. 

Po zapowiedzi: „Nadesz∏a równie˝ chwi-
la, 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 Pod-
ziemnej Polsce”. 

Tekst tego przemówienia by∏ szeroko
kolportowany w okupowanej Polsce 
– opublikowany w specjalnym dodatku
do „Rzeczypospolitej Polskiej”5 i w wie-
lu innych pismach konspiracyjnych oraz
w postaci osobnej ulotki Odezwa Pre-
miera Rzàdu Rzeczypospolitej do Na-
rodu Polskiego. 

NNaammiiaassttkkaa  ppaarrllaammeennttuu  
PPoollsskkiieeggoo  PPaaƒƒssttwwaa  PPooddzziieemmnneeggoo

9 stycznia 1944 r., trzy dni po ujaw-
nieniu istnienia dekretu z 1 wrzeÊnia
1942 r., powo∏ano w Warszawie – w∏a-
Ênie na jego podstawie, w miejsce Kra-
jowej Reprezentacji Politycznej – kon-
spiracyjnà Rad´ JednoÊci Narodowej
stanowiàcà namiastk´ parlamentu Pol-
skiego Paƒstwa Podziemnego. Oficjal-
ny komunikat Pe∏nomocnika (Delega-
ta) 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 prasowe-
go Delegatury, „Rzeczypospolitej Pol-
skiej”6. 

PPoollsskkiiee  PPaaƒƒssttwwoo  PPooddzziieemmnnee
ppiissaannee  wwiieellkkiimmii  lliitteerraammii

13 stycznia 1944 r. konspiracyjny „Biu-
letyn Informacyjny” AK w artykule re-
dakcyjnym, w którym omawiano prze-
mówienie premiera, u˝y∏ po raz pierwszy
w kraju nazwy Polskie Paƒstwo Pod-
ziemne, pisanej ju˝ wielkimi literami,
uznajàc za „najdonioÊlejszy punkt” wy-
stàpienia Miko∏ajczyka „uroczyste ujaw-
nienie Êwiatu, i˝ w Kraju, w podziemiach
konspiracji, istnieje i dzia∏a nieprzerwa-
nie pe∏ny aparat Paƒstwa Polskiego, na
czele którego stoi, w charakterze zast´p-
cy Premiera, Minister-Delegat, którego
resorty obejmujà ca∏e ˝ycie paƒstwowe
i dzia∏ajà na terenie ca∏ej Rzplitej. Mini-
ster-Delegat »wykonywa swe uprawnie-
nia w Êcis∏ym powiàzaniu z Krajowà Re-
prezentacjà Politycznà i Komendantem
Armii Krajowej«. Tym sposobem pe∏na
jednolitoÊç, harmonia dzia∏ania oraz po-
waga prawna w∏adz Podziemnego Paƒ-
stwa Polskiego jest rzeczà nie budzàcà
najmniejszych wàtpliwoÊci” 7.  

23 lutego 1944 r. w Londynie Mini-
sterstwo Informacji i Dokumentacji
w porozumieniu z Ministerstwem
Spraw Zagranicznych wyda∏y okólnik,
w którym nakazano polskim placów-
kom dyplomatycznym u˝ywania termi-
nu „Polish Underground State” (Pol-
skie Paƒstwo Podziemne), zamiast „Po-
lish Underground Movement” (Polski
Ruch Podziemny) 8. 

Dwa miesiàce póêniej, po uwzgl´d-
nieniu poprawek nades∏anych z kraju
do tekstu dekretu z 1 wrzeÊnia 1942 r.,
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2 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 Informa-
cyjny”, Warszawa, 13 stycznia 1944 r., nr 2. 

8 Tomasz Szarota, Warszawa jako stolica Polskiego
Paƒstwa Podziemnego, [w: ] Powstanie Warszaw-
skie z perspektywy pó∏wiecza. Studia i materia∏y
z sesji naukowej na Zamku Królewskim w War-
szawie, 14-15 czerwca 1994, Warszawa 1995, s. 15,
przypis 18. Fo
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prezydent W∏adys∏aw Raczkiewicz pod-
pisa∏ w Londynie Dekret Prezydenta
Rzeczypospolitej o tymczasowej orga-
nizacji w∏adz na terytorium Rzeczypo-
spolitej z dnia 26 kwietnia 1944 r., któ-
rego tekst opublikowano w pierwszym
numerze „Dziennika Ustaw Rzeczypo-
spolitej Polskiej. Cz´Êç III” w Warsza-
wie, datowanym 20 lipca, choç w rzeczy-
wistoÊci wydanym ju˝ w czasie Powsta-
nia Warszawskiego – 16 sierpnia 1944 r.
Drugi numer, datowany 2 sierpnia, uka-
za∏ si´ 26 sierpnia 1944 r. W obu nume-
rach znalaz∏y si´ teksty dekretu z 26
kwietnia, komunikatu o utworzeniu
z dniem 3 maja Krajowej Rady Mini-
strów i szesnastu jej rozporzàdzeƒ. 

WW  ggrruuddnniiuu  11994433  rr..  ww LLoonnddyynniiee  
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, zarów-
no cywilnej, jak i wojskowej. Mylà si´
wi´c autorzy, którzy sugerujà, ˝e sta∏o
si´ to dopiero po Powstaniu Warszaw-
skim, i palm´ pierwszeƒstwa w tym za-
kresie przypisujà ksià˝ce Jana Karskie-
go Story of a Secret State, wydanej do-
piero 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 zapoczàt-
kowanemu w∏aÊnie wówczas ciàgowi
faktów, który poprzez utworzenie Rady
JednoÊci Narodowej i Krajowej Rady
Ministrów doprowadzi∏ do ujawnienia
si´ struktur Polskiego Paƒstwa Podziem-
nego w czasie Powstania Warszawskiego. 

Przypomnijmy znamienny artyku∏
w powstaƒczym „Biuletynie Informacyj-
nym” AK zatytu∏owany „Paƒstwo Pol-
skie wychodzi z podziemi”: „Jest rzeczà
najnaturalniejszà, ˝e w∏aÊnie wojsko swà
bronià i za cen´ ˝ycia ˝o∏nierzy wywalcza
paƒstwu wolnoÊç. Zdumiewajàce i god-
ne uwagi jest co innego: oto nie czekajàc
na zakoƒczenie walk, w ogniu bitew,
bezpoÊrednio na samej linii frontu – wy-
bija si´ gwa∏townie z podziemi ca∏e paƒ-
stwowe i spo∏eczne ˝ycie polskie”9. 

PPyyttaanniiee  
oo ddeeffiinniiccjj´́  ffeennoommeennuu

Ujawnienie si´ Polskiego Paƒstwa
Podziemnego podczas Powstania War-
szawskiego jest elementem niezb´dnym
przy zbli˝aniu si´ do pe∏nej odpowiedzi
na pytanie o definicj´ fenomenu tej naj-
wi´kszej polskiej insurekcji narodowej.
Powstanie Warszawskie by∏o bowiem
aktem paƒstwowym. Powstanie War-
szawskie by∏o kulminacyjnym momen-
tem pracy, s∏u˝by i walki ˝o∏nierzy i pra-
cowników Polskiego Paƒstwa Podziem-
nego. 

„Bitwa ta – którà gen. Anders nazwa∏
najwspanialszà bitwà tej wojny – ujaw-
ni∏a ca∏emu Êwiatu pot´g´ i wielkoÊç or-
ganizacyjnà Polskiego Paƒstwa Pod-
ziemnego. (...) 

Historia konspiracyjnej Rzeczypo-
spolitej, gdy doczeka si´ pe∏nego do-
kumentarnego opracowania – stano-
wiç b´dzie jednà z najdumniejszych
kart naszych niezwyk∏ych dziejów.
Nie patrzmy na Polsk´ Podziemnà
poprzez grottgerowskie p∏ótna.
Umiejmy odbarwiç fakty od romanty-
zmu. Zbyt wiele w naszej historii t∏u-
maczy 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 dzie-
je zbiorowego, mrówczego, organiza-
cyjnego wysi∏ku – historia, jedynej
w dziejach Europy, Rzeczypospolitej
charakterów. 

WielkoÊç i – je˝eli wolno tak powie-
dzieç – bezprecedensowoÊç Polskiego
Paƒstwa Podziemnego polega na tym,
˝e nie by∏ to ani zryw powstaƒczy, ani
Termopile, ani Samosierra, lecz swoje-
go rodzaju – plebiscyt. Plebiscyt, który
wykaza∏, ˝e naród polski liczy w setki ty-
si´cy ludzi, których inni zwà bohatera-
mi, ludêmi czynu, ludêmi szlachetnymi
– ludêmi bez reszty dobrymi. 

We wszystkich relacjach o Polsce
Podziemnej uderza w pierwszym rz´-
dzie owa charakterystyczna zmiana ska-
li wartoÊciowania. W organizacji paƒ-
stwa podziemnego wszystko mierzy si´
inaczej. To, co w warunkach wojny jaw-
nej zwiemy bohaterstwem – tam jest
zwyk∏ym obowiàzkiem, to, co zwiemy
mocnym charakterem, jest cechà ka˝-

dego podziemnego bojownika, to, co
szanujemy w jednostkach jako ofiar-
noÊç – tam jest cechà ogó∏u. 

Organizacja podziemna to jest spo∏e-
czeƒstwo podniesione do pot´gi ide-
a∏u” – pisa∏ wiosnà 1945 r. Juliusz Mie-
roszewski10. 

Trzy miesiàce póêniej Proces Szesna-
stu w Moskwie sta∏ si´ tragicznym fina-
∏em epopei Polskiego Paƒstwa Pod-
ziemnego. „Polskie Paƒstwo Podziem-
ne, którego nie mogli zmóc Niemcy,
stan´∏o na ∏awie oskar˝onych przed sà-
dem sowieckim; przedstawicieli tego
paƒstwa, które pierwsze na d∏ugo przed
Rosjà wystàpi∏o or´˝nie przeciw Hitle-
rowi, okreÊla si´ jako zbrodniarzy wo-
jennych” – pisano z goryczà w komen-
tarzu redakcyjnym „Or∏a Bia∏ego”11,
cytowany ju˝ Juliusz Mieroszewski
pyta∏ zaÊ w tym samym numerze: „Ta-
ki wi´c ma byç fina∏ Polskiego Paƒ-
stwa Podziemnego (...). Mo˝na zwàt-
piç we wszystko” 12. 
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9 „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. 

DDrr  AAnnddrrzzeejj  KKrrzzyysszzttooff  KKuu--
nneerrtt,,  hhiissttoorryykk  ddzziieejjóóww  nnaajj--
nnoowwsszzyycchh,,  aauuttoorr  wwiieelluu  ppuubbllii--
kkaaccjjii,,  mm..iinn..  SS∏∏oowwnniikkaa  bbiiooggrraa--
ffiicczznneeggoo  kkoonnssppiirraaccjjii  wwaarr--
sszzaawwsskkiieejj  11993399--11994444 ((tt..  11--33,,
WWaarrsszzaawwaa  11998877--11999911)),,  wwiiee--
lloottoommoowweeggoo  kkaalleennddaarriiuumm
RRzzeecczzppoossppoolliittaa  WWaallcczzààccaa
11993399--11994455 ((tt..  11--44,,  WWaarrsszzaawwaa
11999933--22000022,,  nnaasstt´́ppnnee  ww pprrzzyy--
ggoottoowwaanniiuu))  ii IIlluussttrroowwaanneeggoo
pprrzzeewwooddnniikkaa  ppoo  PPoollssccee  PPoodd--
zziieemmnneejj  11993399--11994455  ((WWaarr--
sszzaawwaa  11999966))..  



Jednà z mniej znanych struktur Pol-
skiego 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 zagadnie-
niami gospodarczymi. Administracja
Zmilitaryzowana podlega∏a Szefostwu
do 6 lipca 1943 r., kiedy to po umowie
mi´dzy Dowódcà Armii Krajowej a De-
legatem Rzàdu na Kraj podporzàdko-

wano jà Delegaturze. Po tym terminie
w gestii Komendy G∏ównej Armii Kra-
jowej pozosta∏y m.in. zak∏ady przemy-
s∏u zbrojeniowego i funkcja szefa Biura
Spraw Wojskowych. 

Na czele „Teczki” sta∏ Ludwik Mu-
zyczka „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

szefa koordynacji tworzenia podziem-
nej administracji w porozumieniu z De-
legaturà Rzàdu na Kraj. Jego zast´pca-
mi byli: Stefan Mi∏kowski „Je˝”, „Tom”,
in˝. Witold Gokieli „Ryszard”, Hipolit
Niepokulczycki „Pawe∏” i od 17 wrze-
Ênia 1942 r. – Jerzy Michalewski. Na
szczeblu centrali w Warszawie utworzo-
no Biura Wojskowe (BW): Spraw We-
wn´trznych, SprawiedliwoÊci, Pracy
i Zdrowia, Skarbu, Przemys∏u i Handlu,
Rolnictwa, Aprowizacji, Komunikacji
oraz Telekomunikacji. W 1942 r. utwo-
rzono jeszcze Szefostwo S∏u˝by Tech-
nicznej. Na szczeblu okr´gów tworzono
Wydzia∏y Wojskowe (WW) analogiczne
jak BW, a dla wspó∏pracy z Powiatowy-
mi Delegatami Rzàdu na Kraj – Refe-
raty Wojskowe (RW). 

Biuro Wojskowe 
Spraw Wewn´trznych

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 Wi-
liƒski „Zaremba”, „Zar´ba” i Zygmunt
Szacherski „Bo˝ym”, „Piotr”. Wiliƒski
w 1943 r. przeszed∏ do Kierownictwa
Dywersji (Kedywu) Komendy G∏ównej
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-praw-
nego w komórce wojskowej, „która jed-
noczeÊnie 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. Krasiƒ-
skiego na ˚oliborzu, w którym brali
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SzefSzef Biura 

Sekretariat 
Generalny

„Magazyn I” „Magazyn II” „Magazyn III” 

Wydział
Bezpieczeństwa

Wydział
Personalny

Wydział
Prawny

Żeńska Służba
Bezpieczeństwa

Referat
metalowy 

Referat
metali 

kolorowych

Referat
energetyki

Referat
chemiczny 

Referat
hutniczy

Referat
naftowy

Wydział
Morski

Wydział
Amunicji 

Wydział Broni

Wydział
Materiałów

Wybuchowych

Wydział
Lotnictwa

Wydział
Motoryzacji

Wydział
Łączności

Wydział
Optyczny

Wydział
Obrabiarek

Wydział
Planowania

Wydział
Ekonomiczno-

Finansowy

Wydział
Społeczny

Wydział
Handlowy

Wydział
Normalizacji 

Wydział
Organizacji i 
Koordynacji

Wydział
Szkolnictwa

Zawodowego

Waldemar Grabowski

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. 

oficerem



udzia∏ tak˝e Hipolit Niepokulczycki „Pa-
we∏” i Stefan Mi∏kowski „Tom”. Uzgod-
niono wówczas, ˝e Niepokulczycki obej-
mie „zagadnienia bezpieczeƒstwa”, a Je-
rzy Strowski „zagadnienia administracyj-
no-prawne”. Strowski 19 kwietnia 1940
r. zosta∏ zaprzysi´˝ony przez Ludwika
Muzyczk´ „Jacka” i przyjà∏ pseudonim
„Wiktor”. Tarnogórski, na skutek kon-
fliktu z Niepokulczyckim, odszed∏
z „Teczki”. Objà∏ stanowisko inspektora
SOP (WSOP) w Okr´gu Warszawa-wo-
jewództwo Zwiàzku Walki Zbrojnej. 

Wiosnà 1941 r. Muzyczka zleci∏
Strowskiemu opracowanie statutu Biu-
ra Wojskowego Spraw Wewn´trznych.
Zaproponowa∏ mu tak˝e obj´cie stano-
wiska szefa tego biura. Strowski t´ pro-
pozycj´ przyjà∏ i do drugiej po∏owy
1943 r. kierowa∏ pracami BW
Spraw Wewn´trznych. 

BBiiuurroo  WWoojjsskkoowweeggoo  
RRoollnniiccttwwaa

Na temat organizacji Biura Woj-
skowego Rolnictwa, krypt. „Fol-
wark”, „Ogród”, tak po wojnie ze-
znawa∏ Edward Baird: „Wiosnà
1940 r. zorganizowano grup´
osób, w której sk∏ad weszli: Stani-
s∏aw Szymaƒski, dyrektor biura
personalnego Ministerstwa Rol-
nictwa, Zdzis∏aw Krzy˝ewski
»Lis«, W∏odzimierz Michalski
[przed wojnà m. in. naczelnik Wy-
dzia∏u Finansowego w Minister-
stwie Rolnictwa i Reform Rol-
nych], Bronis∏aw Hellwig [ur. 4
sierpnia 1889 r., agronom, pra-
cownik Ministerstwa Rolnictwa
i Reform Rolnych oraz Ligi Mor-
skiej i Kolonialnej, w okresie oku-
pacji m.in. wyk∏ada∏ rolnictwo tro-
pikalne w tajnym Instytucie Kolonial-
nym], Edward Baird »Skiba« [przed
wojnà m.in. naczelnik Wydzia∏u Wy-
twórczoÊci Zwierz´cej w Ministerstwie
Rolnictwa i Reform Rolnych]. Zostali
oni zaprzysi´˝eni przez Ludwika Mu-
zyczk´ w lokalu spó∏dzielni „Rola” przy
ul. Bielaƒskiej w Warszawie. Poczàtko-
wo grupà kierowa∏ Szymaƒski, ale zo-
sta∏ aresztowany i osadzony w obozie
koncentracyjnym Auschwitz [przyby∏ do
obozu transportem z 23 listopada 
1940 r., nr obozowy 6313, zginà∏ 9 sierp-

nia 1941 r.]. Nast´pnie na krótko kie-
rownictwo objà∏ Michalski, lecz wkrót-
ce zrezygnowa∏. Od po∏owy 1940 r. kie-
rownictwo 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 minister-
stwa [przed wojnà m.in. naczelnik Wy-
dzia∏u Parcelacji w Ministerstwie Rol-
nictwa i Reform Rolnych]; Jerzy Szte-
kiel »Jaromir«, tak˝e z ministerstwa
rolnictwa [przed wojnà m.in. p.o. na-
czelnika Wydzia∏u Parcelacji w Mini-
sterstwie Rolnictwa i Reform Rolnych].
W 1942 r. do grona pracowników do∏à-
czyli: W∏adys∏aw Czarnecki [prawdopo-
dobnie in˝. architekt, ur. 12 czerwca

1895 r., od 1931 r. naczelnik wydzia∏u
rozbudowy miasta Poznania], Stanis∏aw
Gayny »Stanis∏aw« oraz Zygmunt Mo-
dzelewski »Poleszuk«. [Natomiast Jerzy
Strowski, szef BW Spraw Wewn´trz-
nych w swych powojennych zeznaniach
wymienia jako pracownika BW Rolnic-
twa – dyrektora Warszawskiej Izby Rol-
niczej Sieroszewskiego (lub Sieros∏aw-
skiego). Wed∏ug niego pracownikami
BW Rolnictwa mieli byç tak˝e: in˝. Li-
sowski oraz Stefan Modzelewski, spe-
cjalista od zagadnieƒ leÊnictwa]. 

Ostatecznie BW funkcjonowa∏o
w sk∏adzie: Edward Baird – szef biura,
W∏odzimierz Dzi´cio∏owski – zast´pca
szefa oraz referent ds. organizacji rolni-
czych, Zdzis∏aw Krzy˝ewski – referent
ds. produkcji rolnej (roÊlinnej), Karol
Smoleƒski, Jerzy Sztekiel i W∏odzi-
mierz Michalski – referenci ds. agrar-
nych, W∏adys∏aw Czarnecki – referent
ds. majàtków paƒstwowych i opuszczo-
nych, Bronis∏aw Hellwig, a nast´pnie
Stanis∏aw Gayny – referenci ds. aprowi-
zacji, Zygmunt Modzelewski – referent
ds. leÊnictwa”. 

BBiiuurroo  WWoojjsskkoowwee  PPrrzzeemmyyss∏∏uu
Pierwszym szefem Biura Wojskowego

Przemys∏u, krypt. „Magazyn”, by∏ mia-
nowany jeszcze w 1940 r. Boles∏aw
Rutkowski „Borucki”. Po jego
przejÊciu w 1941 r. do Delegatury
Rzàdu (w dokumentach finanso-
wych Delegatury Rzàdu pseudo-
nim „Borucki” wyst´puje od listo-
pada 1941 r.) kierownictwo objà∏
prof. Stefan Bry∏a „W∏adys∏aw Za-
krzewski”, 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 reorga-
nizacjom. W jego sk∏ad wchodzi∏
„pion przemys∏u cywilnego”, jak
te˝ – bardzo interesujàcy – „pion
przemys∏u wojennego”. Szefem te-
go ostatniego by∏ in˝. por. Broni-
s∏aw Budkiewicz („Andrzej Kope-
rowski”, „Witkiewicz”, 1902-1944,

wczeÊniej za∏o˝yciel i do 1944 r. dyrek-
tor Spó∏dzielni „Grupa Techniczna”,
w kampanii polskiej 1939 r. dowódca
batalionu marszowego 7 pp, wspó∏orga-
nizator ZOR, w koƒcu 1942 r. zrezy-
gnowa∏ z kierownictwa „Grupy Tech-
nicznej” na rzecz in˝. Stefana Micha-
∏owskiego, 25 marca 1944 r. oddelego-
wany do Krakowa, aresztowany przez
Gestapo, zginà∏ w obozie koncentracyj-
nym Gross-Rosen. Jego fa∏szywe nazwi-
sko, „Andrzej Koperowski”, figuruje na
niemieckim obwieszczeniu listy skazaƒ-
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ców z 24 czerwca 1944 r.). Podlega∏y mu
wydzia∏y: ¸àcznoÊci, krypt. „¸”; Lotnic-
twa, „L”; Broni, „B”; Amunicji, „A”;
Optyczny, „C”; Materia∏ów Wybucho-
wych, „MW”; Obrabiarek, „O”; Moto-
ryzacji, „Mt”; oraz Napraw. 

W poczàtkach 1944 r. ca∏y pion prze-
mys∏u wojennego liczy∏ ponad dwa ty-
siàce pracowników. Jego zadaniem by∏o
przygotowanie opanowania zak∏adów
produkcyjnych oraz naprawczych i nie-
zw∏oczne uruchomienie ich produkcji
na potrzeby powstania powszechnego,
a póêniej akcji „Burza”. Dlatego te˝ po-
wo∏ywano Wojskowych Komisarzy Wy-
twórni, którzy mieli prowadziç podobne
dzia∏ania na poziomie fabryk i zak∏a-
dów 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 kolo-
ni´ robotniczà, o ile stanowi ona jeden
teren zamkni´ty z wytwórnià, wzgl´dnie
jeden obszar. W wypadku, gdy kolonia
robotnicza stanowi cz´Êç ogólnego osie-
dla (miasta-wsi), kwestia uprawnieƒ
uregulowana zostanie w porozumieniu
z w∏aÊciwymi w∏adzami wojskowymi

i cywilnymi (bezpieczeƒ-
stwa). W ka˝dym razie, gdy
tego wymaga interes wy-
twórni, w wypadkach nie-
cierpiàcych zw∏oki – W.K.W.
wkracza na teren kolonii
robotniczej bezpoÊrednio,
zawiadamiajàc o tym na-
tychmiast w∏aÊciwe w∏a-
dze”1. Najwa˝niejsze by∏o
podj´cie produkcji. W tym
zakresie nakazywano:
„Prace dotyczàce wykoƒ-
czenia 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 potrzeb-
nych w tym celu sprz´tów
i urzàdzeƒ fabrycznych –
stanowi przedmiot »prac
pilnych«. Do tego rodzaju
prac nale˝y równie˝ utrzy-

manie w hutach i odlewniach pracy pie-
ców, dostawy pràdu, wody i gazu w wy-
twórniach wspó∏pracujàcych z zak∏ada-
mi u˝ytecznoÊci publicznej”2. 

Poszczególne wydzia∏y BW Przemy-
s∏u opracowywa∏y plany odbudowy
i rozwoju na dziesi´ç lat. Na ich podsta-
wie powstawa∏y plany na okres powo-
jenny w stosunku do ca∏ego przemys∏u
wojennego. Ale ju˝ w poczàtkach maja
1943 r. powsta∏o tak˝e opracowanie za-
tytu∏owane Mo˝liwoÊci produkcji sprz´-
tu wojennego przez Przemys∏ Wojenny
w pierwszym okresie walki. 

SStteeffaann  DDààbbrroowwsskkii  „„BBiiaa∏∏eecckkii””,,
„„PPttaasszzyyƒƒsskkii””,,  „„SSttaanniiss∏∏aaww””

O poczàtkach swojej dzia∏alnoÊci
konspiracyjnej tak wspomina∏ kierow-
nik Wydzia∏u Amunicji („A”) – in˝. Ste-
fan Dàbrowski „Bia∏ecki”, „Ptaszyƒ-
ski”, „Stanis∏aw” (JednoczeÊnie od
1942 r. zast´pca szefa produkcji konspi-
racyjnej ds. granatów) w konspiracji od
lipca 1940 r.3: 

„Zimà 1939/40 r. in˝. Gokieli, ser-
deczny mój przyjaciel, namówi∏ mnie,
˝eby wobec beznadziejnej sytuacji
w Kraju, nastroju oczekiwania na po-
myÊlniejsze 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 po-
czàtku kwietnia Êciàgn´liÊmy do War-
szawy, okaza∏o si´, ˝e mo˝liwoÊç prze-
rzutu przez Tatry zosta∏a stracona. Za-
proponowano wtedy in˝. Gokielemu
wstàpienie do Z.W.Z. i organizowanie
komórki przemys∏owej, której zada-
niem 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 natra-
fiajà. TrudnoÊci te sztucznie stwarzaç
(sabota˝ techniczny rozsàdnie prowa-
dzony tak, ˝eby nie przyniós∏ ofiar ludz-
kich). Trzeba by∏o interesowaç si´ per-
sonelem fachowym, który nie stanà∏ do
pracy u okupanta i uleg∏ rozproszeniu,
˝eby mo˝na go by∏o zebraç w razie po-
trzeby. 

In˝. Gokieli pod pseudonimem Ry-
szard zosta∏ szefem przemys∏u wojsko-
wego. Mnie Ryszard zaproponowa∏
przystàpienie do Z.W.Z. i zaopiekowa-
nie si´ przemys∏em amunicyjnym. Zgo-
dzi∏em si´, przyjà∏em pseudonim »Pta-
szyƒski«. Przed z∏o˝eniem przysi´gi za-
strzeg∏em sobie u Ryszarda, ˝e wspó∏-
praca nasza nie b´dzie polega∏a na roz-
kazodawstwie czysto wojskowym, lecz
˝e ka˝da przewidziana akcja pozapro-
gramowa, o charakterze nadzwyczaj-
nym, musi byç ze mnà uzgodniona. Ry-
szard zgodzi∏ si´ na ten warunek i prze-
strzega∏ tego ÊciÊle, w dalszej naszej
wspó∏pracy, obejmujàcej produkcj´
konspiracyjnà. 

Jako komisarza na Fabryk´ Amunicji
w Skar˝ysku dobraliÊmy in˝. Banasiewi-
cza [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 zaprzy-
si´˝eni. In˝. Banasiewicz, m∏ody obie-
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cujàcy in˝ynier, o kryszta∏owym charak-
terze, bra∏ udzia∏ w kampanii wrzeÊnio-
wej jako ppor. rezerwy artylerii. (…)
Komisarzem na Granat w Kielcach by∏
in˝. Pieƒkowski, cz∏onek zarzàdu tej fir-
my, a jego zast´pcà in˝. „Karol” [Tade-
usz Waszkiewicz]. Z pozosta∏ych wy-
twórni amunicyjnych Pocisk zosta∏
zbombardowany i zniszczony we wrze-
Êniu 1939 r. i nie zosta∏ przez Niemców
odbudowany, tak samo jak i nasze nie-
skoƒczone fabryki w KraÊniku i Zawi-
dzu, których budynki by∏y wykorzysty-
wane przez Niemców jako magazyny.
(…) W 1943 r. zakres mojej pracy
zwi´kszy∏ si´ o fabryk´ Avia w Warsza-
wie, gdzie Niemcy zacz´li wykonywaç
zapalniki do bomb lotniczych. Komisa-
rzem Avii by∏ in˝. Jan Okorski. Akcja
opieki [nad] przemys∏em rozwija∏a si´
z up∏ywem czasu, bardzo wyraênie o˝y-
wi∏a si´ po wybuchu wojny rosyjsko-nie-
mieckiej. 

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 Wy-
dzia∏u „B”, zaprzysi´˝ony w lutym 1941
r., zosta∏ aresztowany w paêdzierniku
1943 r. podczas ∏apanki] z zak∏adów
Starachowickich, przemys∏em motory-
zacyjnym in˝. Oko∏ów-Podhorski [Zyg-
munt, „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. Sza-
niawski, w zakresie komórek przemy-
s∏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∏ montow-
ni´ rowerów, po wojnie dyrektor Cen-
tralnego Zarzàdu Przemys∏u Metalowe-
go i Elektrotechnicznego, w konspiracji
referent przemys∏u metalowo-maszyno-
wego w BWP, a nast´pnie w Departa-
mencie Przemys∏u i Handlu Delegatury

Rzàdu], naczelny dyrektor
Cegielskiego, prof. Bry∏a.
(…) Wiosnà 1944 r. odby∏o
si´ zebranie szefów komó-
rek przemys∏owych. Na ze-
braniu uchwaliliÊmy wnio-
sek o upaƒstwowieniu
w Polsce powojennej prze-
mys∏u, poczynajàc od za-
k∏adów o minimum 100 ro-
botnikach. Fakt ten Êwiad-
czy chyba dobitnie o post´-
powym nastawieniu A.K.
Nie zagadnienia socjalne
nas ró˝ni∏y wówczas z obo-
zem komunistycznym,
a sprawa wschodnich gra-
nic, przede wszystkim Lwo-
wa. Wniosek w w/w sprawie
mia∏ byç wys∏any do Lon-
dynu. W posiedzeniu tym
brali udzia∏, poza mnà, in˝.
Jaworski, Brzeski, Oko∏o--
Podhorski i zdaje si´ Ry-
szard. 

Na prze∏omie zima-wiosna 1944 r. p∏k
Benedykt przeprowadzi∏ w lokalu w oko-
licach Placu Muranowskiego odpraw´
szefów komórek przemys∏owych, którym
dzi´kowa∏ za dotychczasowy ˝o∏nierski
wysi∏ek, a mnie gratulowa∏ odznaczenia
Z∏otym Krzy˝em Zas∏ugi z Mieczami,
przyznanym w 21 grudnia 1943 roku”. 

JednoczeÊnie od 1942 r. in˝. Dàbrow-
ski by∏ zast´pcà szefa produkcji konspi-
racyjnej ds. granatów. Po wojnie tak
wspomnia∏ swojà dzia∏alnoÊç: „Latem
1942 r. Ryszard otrzyma∏ z Komendy
G∏ównej A. K. polecenie zorganizowa-
nia produkcji konspiracyjnej uzbroje-
nia. By∏o to wywo∏ane niedostatecznym
uzbrojeniem oddzia∏ów liniowych
i trudnoÊciami w otrzymywaniu w do-
statecznej iloÊci broni i amunicji drogà
zrzutów lotniczych. W pierwszym rz´-
dzie sz∏o o granaty r´czne z opóênie-
niem. Granaty obronne nie budzi∏y
wi´kszego zainteresowania Komendy
G∏ównej, by∏y one póêniej produkowa-
ne doraênie, w ma∏ych iloÊciach, dla
ró˝nych oddzia∏ów liniowych. Jako kor-
pus granatu by∏a u˝ywana najcz´Êciej
rura stalowa, mo˝liwie gruboÊcienna,
o porowkowanej zewn´trznej po-
wierzchni, dla otrzymania nale˝ytej
fragmentacji. 

Przez pewien d∏u˝szy okres czasu
produkcja konspiracyjna Komendy
G∏ównej A.K. obejmowa∏a tylko grana-
ty zaczepne z opóênieniem, a póêniej
po rozszerzeniu programu produkcji
centralnej, stanowi∏a jej gros. Do spra-
wy rozwini´cia produkcji konspiracyj-
nej przywiàzywa∏ ówczesny Komendant
G∏. A.K. gen. Grot wielkà wag´, nazy-
wa∏ jà «walkà z wrogiem na pierwszej li-
nii». Wymaga∏, aby personel czynny
w produkcji by∏ tylko nià zaj´ty i nie
udziela∏ si´ w pracy innych komórek.
Celem tego zarzàdzenia by∏a ochrona
produkcji przed niebezpieczeƒstwem
gro˝àcym od wsyp w innych komórkach
t.zw. przerzutem. 

We wrzeÊniu zwróci∏ si´ do mnie Ry-
szard, jako do kierownika przemys∏u
amunicyjnego w komórce przemys∏u
wojskowego, o wytypowanie osoby, któ-
ra by zaj´∏a si´ produkcjà granatów. Po
krótkim namyÊle, zg∏osi∏em swà kandy-
datur´. By∏ to okres, kiedy Niemcy li-
kwidowali du˝e getto i par´set tysi´cy
˚ydów da∏o si´ pognaç, jak barany, na
rzeê. MyÊl, ˝e i my Polacy stoimy przed
takim samym zagro˝eniem burzy∏a
krew i wywo∏ywa∏a pragnienie uzbroje-
nia si´ i gini´cia z bronià w r´ku, po ja-
kimÊ oporze. Ryszard przyjà∏ mojà kan-
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dydatur´, zosta∏em jego zast´pcà
i w tym charakterze zosta∏em przedsta-
wiony w kwatermistrzostwie, pp∏k »He-
lenie«. Po rozszerzeniu si´ produkcji
konspiracyjnej pozosta∏em nadal za-
st´pcà szefa produkcji konspiracyjnej
do spraw granatów r´cznych. 

Rozpocz´∏y si´ prace nad zorganizowa-
niem produkcji granatów. Nale˝a∏o do-
braç typ granatu, który b´dziemy produ-
kowaç. Poczàtkowo dosta∏em polecenie
zainteresowania si´ granatem r´cznym
zaczepnym natychmiastowego dzia∏ania
(t. zw. filipinkà) wyrabianym przez orga-
nizacj´ Unia. Po skontaktowaniu si´
z p∏k. »Romanem« zwiedzi∏em warsztat
Unii przy ul. Królewskiej, wprowadzony
tam przez kpt. „Dalmierza”. Wybór osta-
teczny pad∏ jednak na granat z opóênie-
niem, jak to dzisiaj wiem, by∏ to granat
z zapalnikiem typu P 42, konstrukcji W∏.
Pankowskiego [In˝. W∏adys∏aw Pankow-
ski 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.

1 (Fort Bema). Gra-
nat ten mia∏ byç pro-
dukowany centralnie,
du˝ymi seriami, na te-
renie ca∏ej Polski. In-
formacje dotyczàce
konstrukcji granatów
i rysunki otrzyma∏em
od in˝. Józefa Micha-
∏owskiego, kierowni-
ka Laboratorium na
Forcie Bema”. 

TTrraaggiicczznnee  
lloossyy  ppoowwoojjeennnnee  

W latach
1944–1952 organy
bezpieczeƒstwa PRL
aresztowa∏y 226 020
osób. WÊród nich
znaczny procent sta-
nowi∏y osoby zaan-
ga˝owane w dzia∏al-
noÊç konspiracyjnà
w momencie aresz-
towania, a tak˝e
aresztowane za przy-
nale˝noÊç do organi-
zacji konspiracyj-

nych w okresie okupacji niemieckiej.
Toczàce si´ w tych latach liczne procesy
˝o∏nierzy i pracowników cywilnych Pol-
skiego Paƒstwa Podziemnego koƒczy∏y
si´ najcz´Êciej wyrokami Êmierci, wielo-
letniego wi´zienia oraz psychicznym
okaleczeniem tych ludzi. 

Równie tragiczne, jak innych ˝o∏nierzy
i pracowników Polskiego Paƒstwa Pod-
ziemnego, by∏y losy powojenne pracowni-
ków tajnej zbrojeniówki. Cytowany ju˝
in˝. Dàbrowski zapisa∏ na ten temat:
„Dnia 28.4.1947 r. zosta∏em aresztowany
przez U. B. na stanowisku dyrektora Fa-
bryki Zapalników w Pieszycach. Po go∏o-
s∏ownym zarzucie sabota˝u skazany zosta-
∏em na 10 lat wi´zienia przez Sàd Wojsko-
wy we Wroc∏awiu, po procesie przypomi-
najàcym 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. 

EEuuggeenniiuusszz  SSmmoolliiƒƒsskkii  
„„KKaazziimmiieerrzz  SSttaanniisszzeewwsskkii””

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 wybucho-
wych w oddziale produkcji konspiracyj-
nej KG AK. Po wojnie, od lutego 
1945 r., pracowa∏ nad uruchomieniem
fabryki zbrojeniowej ¸´gozowo – Paƒ-
stwowej Wytwórni Prochu w Bydgosz-
czy. By∏ jej pierwszym dyrektorem. Zo-
sta∏ aresztowany 14 sierpnia 1947 r. pod
zarzutem nadu˝yç gospodarczych, któ-
re nie zosta∏y udowodnione. Mimo to
Wojskowy Sàd Rejonowy w Bydgoszczy
skaza∏ go 13 paêdziernika 1948 r. na ka-
r´ Êmierci. Zosta∏ stracony w wi´zieniu
mokotowskim w Warszawie 9 kwietnia
1949 r. 
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Wojenny fenomen

WWaallddeemmaarr  GGrraabboowwsskkii,,  ddookk--
ttoorr  hhiissttoorriiii,,  uukkooƒƒcczzyy∏∏  WWyyddzziiaa∏∏
FFiilloozzooffiicczznnoo--HHiissttoorryycczznnyy
UUnniiwweerrssyytteettuu  JJaaggiieellllooƒƒsskkiieeggoo..
WW llaattaacchh  11998811--22000011  pprraaccooww--
nniikk  MMuuzzeeuumm  NNaarrooddoowweeggoo
ww KKrraakkoowwiiee..  OOdd  22000011  rr..  
––  ww BBiiuurrzzee  EEdduukkaaccjjii  PPuubblliicczz--
nneejj  IInnssttyyttuuttuu  PPaammii´́ccii  NNaarrooddoo--
wweejj  ww WWaarrsszzaawwiiee..  NNaajjwwaa˝̋nniieejj--
sszzee  ppuubblliikkaaccjjee::  DDeelleeggaattuurraa
RRzzààdduu  RRzzeecczzyyppoossppoolliitteejj  PPooll--
sskkiieejj  nnaa  KKrraajj  11994400--11994455,,  WWaarr--
sszzaawwaa  11999955;;  PPoollsskkaa  TTaajjnnaa  AAdd--
mmiinniissttrraaccjjaa  CCyywwiillnnaa  11994400--
11994455,,  WWaarrsszzaawwaa  22000033;;  PPoollsskkaa
AAggeennccjjaa  TTeelleeggrraaffiicczznnaa  11991188--
11999911,,  WWaarrsszzaawwaa  22000055;;  PPaaƒƒ--
ssttwwoo  ppoollsskkiiee  wwyycchhooddzzii  zz ppoodd--
zziieemmii..  CCyywwiillnnee  ssttrruukkttuurryy  PPooll--
sskkiieeggoo  PPaaƒƒssttwwaa  PPooddzziieemmnneeggoo
ww PPoowwssttaanniiuu  WWaarrsszzaawwsskkiimm,,
WWaarrsszzaawwaa  22000077..  

4 AFPAK, Archiwum Ludwika Muzyczki, t. 7A,
Wspomnienia Stefana Dàbrowskiego. 
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Zespo∏y „B∏yskawicy” i Polskiego Ra-
dia musia∏y zredukowaç czas nadawania
audycji, które by∏y odbierane nie tylko
w walczàcym mieÊcie, ale równie˝ za
granicà. Zarówno do rodaków na
Wschodzie i Zachodzie, jak i tych nie-
opodal Warszawy komentator i spiker
Polskiego Radia Edmund Osmaƒczyk
„Jan Gor” 12 wrzeÊnia kierowa∏ nast´-
pujàce s∏owa we wzruszajàcym
apelu „Si∏a nas”: „Halo – tu Pol-
skie Radio Warszawa! 

I do was zwracamy si´, wy bra-
cia z Wilna i Glasgow, Lwowa
i Londynu, Poznania i Kairu, Ka-
towic i Nowego Jorku, Po∏udnio-
wej Afryki i Wo∏ynia, Kanady i Po-
morza, amerykaƒskich stanów
i Âlàska, W∏och i Polesia (...)
Szczególnie serdecznie o was my-
Êlimy, bohaterowie Tobruku
i Londynu, Monte Cassino i Na-
rwiku, Falaise i Ancony. Do was,
bracia najbli˝si, co szlakiem Legio-
nów Dàbrowskiego, w ˝o∏nierskim
znojnym trudzie, od Rimini z zie-
mi w∏oskiej do Polski idziecie. I do was
nasi bracia najbli˝si, co w ci´˝kim znoju
bitewnym a˝ od Moskwy ku nam cià-
gniecie. Wy pierwsi z∏àczycie si´ z nami,
pierwsi powitacie swe ˝ony i matki,
swych ojców i braci (...). Do koƒca jeste-
Êmy z wami. Osamotnieni i opuszczeni,
wiemy i czujemy, ˝e jesteÊmy rdzennà
czàstkà rozproszonej dziÊ po Êwiecie
Polski, która da∏a z siebie wszystko”. 

FFaa∏∏sszzyywwaa  „„BB∏∏yysskkaawwiiccaa””
Audycje „B∏yskawicy” dla BBC na-

grywane przez silne stacje w Stanmo-
re pod Londynem by∏y coraz trudniej-
sze do odbioru. Istnia∏o uzasadnione
przypuszczenie, ˝e by∏y Êwiadomie za-
g∏uszane przez umieszczonà równie˝
pod Londynem radiostacj´ moskiew-
skiej Agencji TASS. 

RównoczeÊnie na d∏ugoÊci fal wyko-
rzystywanych przez „B∏yskawic´” zacz´-
∏a nadawaç dywersyjna stacja niemiec-
ka. Podszywajàc si´ pod stacj´ AK, emi-
towa∏a audycje w j´zyku polskim o silnej
wymowie antysowieckiej i „demaskator-
skie” wobec zachodnich sojuszników.
Oto próbka wyj´ta z tekstu fa∏szywej
„B∏yskawicy”, odbieranej przez stacje

nas∏uchowe w Wielkiej Brytanii, a tak˝e
przez ̋ o∏nierzy 2. Korpusu Polskiego we
W∏oszech, dokàd dywersyjne audycje
by∏y kierunkowo nadawane: „Krà˝à po-
g∏oski, i˝ kobiety, które Rokossowski za-
mierza na pewien czas pozostawiç dla
uprzàtni´cia gruzów w Warszawie, majà
byç zamienione na ulicznice dla uciech
˝o∏nierzy moskiewskich... Nie oddajcie
w r´ce Azjatów ani jednego dziecka, ani
jednej kobiety. Idziemy na Sybir. Do-
brze! Ale z nimi”. 

MMiieejjssccee  ww wwyyttwwóórrnnii  aammuunniiccjjii
Wskutek nasilajàcego si´ ostrza∏u

ÂródmieÊcia Po∏udniowego i prawdopo-
dobnego zlokalizowania przez Niem-
ców nadajnika, 13 wrzeÊnia nastàpi∏a
ponowna przeprowadzka „B∏yskawicy”.
Tym razem, równie˝ przy zachowaniu

tajemnicy, do gmachu Biblioteki Pu-
blicznej przy ul. Koszykowej 26. Jedyny
szkopu∏ by∏ w tym, ˝e w bezpoÊrednim
sàsiedztwie mieÊci∏a si´ rusznikarnia
i wytwórnia amunicji. Jak wspomina∏
Stanis∏aw Zadro˝ny „Pawlicz”: „Przyj´-
to nas z otwartymi ramionami. – Jak wy-
lecimy w powietrze, to razem!”

Zespó∏ redakcyjny „B∏yskawicy” i Pol-
skiego Radia zredukowany zosta∏
do kilku osób. Z barykady przy ul.
Lwowskiej obserwowa∏y one 18
wrzeÊnia mi´dzy 13.40 a 14.00
nadlatujàcà w trzech falach arma-
d´ ponad stu superfortec B–17,
w asyÊcie kilkudziesi´ciu myÊliw-
ców „Mustangów”, którà opóêni∏
o miesiàc, wskutek swojej zbrodni-
czej postawy Józef Stalin. „Jan
Gor” w audycji z 19 wrzeÊnia
„Dzieƒ walki” mówi∏: „Warszawa
prze˝y∏a dzieƒ pe∏en entuzjazmu
i podniecenia”. Nikt nie przypusz-
cza∏, ˝e z tysiàca szeÊciuset siedem-
dziesi´ciu dwóch zasobników
z bronià, amunicjà, ˝ywnoÊcià,

Êrodkami opatrunkowymi tylko trzysta
osiemdziesiàt osiem dosta∏o si´ w po-
wstaƒcze r´ce. 

AAuuddyyccjjee  ttaakk˝̋ee  ww jj´́zzyykkuu  aannggiieellsskkiimm
W drugiej po∏owie wrzeÊnia pro-

gram „B∏yskawicy” ogranicza∏ si´ do
dwu dziesi´ciominutowych audycji
dziennie. Taki sam przydzia∏ otrzyma-
∏o Polskie Radio. Poranne audycje za-
czyna∏y si´ o godz. 9.30, wieczorne –
o 22.00. Stale nadawano audycje w j´-
zyku angielskim, które przygotowywa∏
Adam Truszkowski i por. Jan Nowak-
-Jezioraƒski – legendarny „Kurier
z Warszawy”. 

TTaaddeeuusszz  MMiikkuullsskkii  „„KKrraassiicckkii””
Do zespo∏u radiowego Biura

Informacji i Propagandy Komendy
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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. 

W studio „B∏yskawicy” 20 sierpnia 1944 r. w gmachu PKO przy
ul. Jasnej. Od lewej: spiker Zbigniew Âwi´tochowski „Krzysz-
tof”, kierujàcy emisjà in˝. Roman Kitzner (ze s∏uchawkami)

Fot. Joachim Joachimczyk „Joachim”



G∏ównej AK do∏àczy∏ we wrzeÊniu
i pe∏ni∏ s∏u˝b´ do koƒca – obok kie-
rownika grupy mikrofonowej Stani-
s∏awa Zadro˝nego „Pawlicza” i spike-
ra Zbigniewa Âwi´tochowskiego –
ppor. Tadeusz Mikulski „Krasicki”. 

Jemu to poÊwi´ci∏ „Pawlicz” zwi´z∏à,
lecz celnà charakterystyk´: „Tadeusz
Mikulski jest cz∏owiekiem niezwyk∏ej
kultury wewn´trznej i wiedzy. Przed
wojnà by∏ docentem na Uniwersytecie
Warszawskim. W obejÊciu delikatny
i subtelny. Pisze, a nawet mówi j´zykiem
nies∏ychanie ozdobnym, niemal˝e baro-
kowym (...). Jest odwa˝ny, ale odwagà
intelektualisty i filozofa (...). Jest dosko-
na∏ym dziennikarzem. Potrafi patrzeç
na zdarzenia i przedstawiaç je w sposób
wierny i efektowny. Jest zwi´z∏y w poda-
waniu faktów”. Warto dodaç, ˝e Tade-
usz Mikulski w czasie okupacji by∏ re-
daktorem dwutygodnika programowe-
go BIP KG AK „˚o∏nierz Polski”. Wy-
k∏ada∏ literatur´ oÊwiecenia na tajnym
Uniwersytecie Warszawskim, by∏ rów-
nie˝ pracownikiem – zaj´tej przez
Niemców – Biblioteki Narodowej. Po
wojnie by∏ profesorem na Wydziale Fi-
lologii Uniwersytetu Wroc∏awskiego.
Mia∏em szcz´Êcie byç uczestnikiem jego
seminarium i szczerze op∏akiwa∏em jego
nag∏à Êmierç w wieku czterdziestu dzie-
wi´ciu lat. 

WWaarrsszzaawwaa  ––  mmiiaassttoo  nniiee  iissttnniieejjee
Ppor. „Krasicki” by∏ równie˝ autorem

jednej z ostatnich audycji „B∏yskawicy”,

wyg∏oszonej przez „Pawli-
cza” 4 paêdziernika 1944
r. Zachowa∏ si´ zaledwie
fragment tego epitafium
dla miasta: 

„Warszawa – miasto nie
istnieje... ÂródmieÊcie 
– jedna ruina. Kolonia Lu-
beckiego spalona. Ochota
– spalona. PowiÊle – spalo-
ne. Czerniaków – w gru-
zach. KoÊcio∏y zbombar-
dowane. Katedra Âwi´to-
jaƒska run´∏a pod nie-
mieckimi bombami, a resz-
ta wysadzona w powietrze
przez ˝o∏nierzy SS. Ko-
lumna Zygmunta – zwalo-
na. Pomnik ksi´cia Józefa

– rozbity. Przez Grób Nieznanego ˚o∏-
nierza jadà niemieckie czo∏gi”. 

Wieczorem, 4 paêdziernika 1944 r.,
zgromadzi∏a si´ w prowizorycznej am-
plifikatorni „B∏yskawicy” niewielka gru-
pa radiowców. Reprezentujàcy zespó∏
Polskiego Radia Edmund Rudnicki
przeczyta∏ po˝egnalne odezwy Delegata
Rzàdu na Kraj i Rady JednoÊci Narodu.
Ostatnie s∏owa do s∏uchaczy od techni-
ków wyg∏osi∏ komendant stacji nadaw-
czej Jan Gieorgica „Grzegorzewicz”. Ze
steranej wielokrotnym u˝yciem p∏yty
nadano melodi´ „Warszawianki”. Zapa-
d∏a cisza. Po wy∏àczeniu elektronowe
lampy w aparaturze stopniowo przesta-
wa∏y si´ jarzyç. 

Stanis∏aw Zadro˝ny zanotowa∏:
„Wtedy podszed∏ do nadajnika »Grze-
gorzewicz«. Uderzy∏ ci´˝kim m∏ot-
kiem. Rozleg∏ si´ brz´k t∏uczonych
lamp. Uderzy∏ jeszcze raz. Ca∏a apara-
tura montowana z takim mozo∏em,
chroniona z takim poÊwi´ceniem, le˝a-
∏a rozbita na drobne kawa∏ki. Ju˝ nie
wpadnie w r´ce niemieckie”. 

JJeeddyynnaa  rraaddiioossttaaccjjaa  
wwÊÊrróódd  ookkuuppoowwaannyycchh  kkrraajjóóww

„B∏yskawica” przesta∏a istnieç. Pozo-
sta∏a po niej legenda. Jeszcze w czasie
powstania londyƒski tygodnik „Time
and Tide” pisa∏: „Jest cudem, ̋ e w wal-
czàcej Warszawie dzia∏a∏o Polskie Ra-
dio”. A po wojnie komentator BBC
wyrazi∏ opini´: „By∏ to pierwszy i jedy-
ny w tej wojnie przypadek, ˝eby z kra-

ju okupowanego, wprost z pola walki,
nadawa∏a stacja foniczna”. 

Okaza∏o si´, ˝e „B∏yskawica” nie zo-
sta∏a zniszczona do szcz´tu. Nie˝yjàcy
dziÊ znakomity historyk radia, uczest-
nik Powstania Warszawskiego, ppor.
Maciej J. Kwiatkowski „Kopaƒski” do-
tar∏ do „Grzegorzewicza” i zanotowa∏
nast´pujàcy szczegó∏: „serce radiosta-
cji – kwarc – Jan Gieorgica przeniós∏,
w∏o˝one do kalendarzyka, przez
wszystkie rewizje i przechowa∏ do koƒ-
ca ˝ycia jako najcenniejszà relikwi´”. 

Jeden z redaktorów i spikerów „B∏y-
skawicy”, Mieczys∏aw Ubysz „Wilk”,
niedoceniony poeta Powstania War-
szawskiego, wycofa∏ si´ z ekipy radio-
wej w poczàtkach wrzeÊnia, w czasie
tzw. kryzysu kapitulacyjnego. Na po-
˝egnanie napisa∏ wiersz, antycypujàc
niejako wizj´ ostatniej audycji infor-
macyjnej powstaƒczej „B∏yskawicy”: 

OOssttaattnnii  kkoommuunniikkaatt
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∏ (...). 
Audycj́  koƒczymy. Zwycí 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. Zwycí stwo. 
Surmy! Bratnie fanfary!!! 
Przekleƒstwo. 
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Ppor. Tadeusz Mikulski „Krasicki” fasuje powstaƒczà zup´. Pe∏-
ni∏ s∏u˝b´ do koƒca dzia∏alnoÊci „B∏yskawicy”

SSttaanniiss∏∏aaww  FF..  OOzziimmeekk,,  ddookkttoorr
nnaauukk  hhuummaanniissttyycczznnyycchh,,  ww cczzaassiiee
PPoowwssttaanniiaa  WWaarrsszzaawwsskkiieeggoo  kkooll--
ppoorrtteerr  ggaazzeett  ii rroozznnoossiicciieell  lliissttóóww
HHaarrcceerrsskkiieejj  PPoocczzttyy  PPoollsskkiieejj  nnaa
SSttaarryymm  MMiieeÊÊcciiee,,  wwiieelloolleettnnii  pprraa--
ccoowwnniikk  IInnssttyyttuuttuu  SSzzttuukkii  PPoollsskkiieejj
AAkkaaddeemmiiii  NNaauukk,,  jjeesstt  mm..iinn..  aauuttoo--
rreemm  ppuubblliikkaaccjjii FFiillmm  ppoollsskkii  ww wwoo--
jjeennnneejj  ppoottrrzzeebbiiee  11993399––11994455
((11997744)),,  PPoocczzttaa  ppoowwssttaaƒƒcczzeejj  WWaarr--
sszzaawwyy ((22000044,,  nnaaggrrooddaa  CClliioo)),,  MMee--
ddiiaa  wwaallcczzààcceejj  WWaarrsszzaawwyy  ((22000077))..
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Podczas otwarcia Zjazdu honorowe
statuetki z „Kotwicà”, symbolem Polskie-
go Paƒstwa Podziemnego, odebrali m.in.:
bp polowy Wojska Polskiego, gen. dyw.
Tadeusz P∏oski, w imieniu Kancelarii Pre-
zydenta Rzeczypospolitej Polskiej prof.
Ryszard Legutko, minister obrony naro-
dowej Bogdan Klich, kierownik Urz´du
do Spraw Kombatantów Janusz Krupski. 

Bp P∏oski nazwa∏ ˝o∏nierzy AK „poko-
leniem wyjàtkowym – cierpiàcym, ale zwy-
ci´skim, któremu nale˝y si´ czeÊç”, które
traktowano bez nale˝ytego szacunku i na-
le˝nej ÊwiadomoÊci w pami´ci potom-
nych. „Dopiero od niedawna Polska mo˝e
oddawaç Wam nale˝ny ho∏d” – mówi∏ do
zgromadzonych kombatantów. 

Minister Klich podkreÊli∏, ˝e darzy
wielkim szacunkiem ˝o∏nierzy AK za ich
bezkompromisowà postaw´ wobec totali-
taryzmów 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∏. Mini-
ster zapowiedzia∏ tak˝e obj´cie patrona-
tem Muzeum Armii Krajowej i Polskiego
Paƒstwa Podziemnego w Krakowie. 

Minister Janusz Krupski dzi´kowa∏
cz∏onkom ÂZ˚AK za wk∏ad w upami´t-
nianie tradycji niepodleg∏oÊciowych. 

Prezes Cywiƒski w imieniu Zwiàzku
stwierdzi∏ zaÊ, ˝e z etosu AK wynika „pra-
wo i obowiàzek przekazywania rzàdzàcym
naszych uwag i naszych wojennych do-
Êwiadczeƒ”. Ubolewa∏ nad wynikami son-
da˝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 na-

sza to˝samoÊç narodowa, jeÊli
Polacy nie pami´tajà o czwar-
tym rozbiorze Polski? ” – pyta∏. 

W przeddzieƒ obrad Zjazdu
delegaci uczestniczyli we Mszy
Êw. w intencji poleg∏ych, pomor-
dowanych 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∏
si´ Apel Poleg∏ych, po czym z∏o-
˝ono kwiaty pod krzy˝em po-

Êwi´conym bojownikom o niepodleg∏oÊç
Polski. 

Âwiatowy Zwiàzek ˚o∏nierzy Armii
Krajowej powsta∏ w 1989 r. Skupia b. ˝o∏-
nierzy AK i innych niepodleg∏oÊciowych
organizacji zbrojnych podporzàdkowa-
nych w czasie wojny rzàdowi RP na emi-

gracji. Wydaje „Biuletyn Informacyjny
AK”. W minionej kadencji w ramach Ko-
misji Historii i Pami´ci Narodowej ZG
ÂZ˚AK zainicjowano, wspólnie z Wy-

dawnictwem „Rytm” i przy dotacji Mini-
sterstwa Obrony Narodowej, seri´ wy-
dawniczà Biblioteka Armii Krajowej.
Dzi´ki dzia∏alnoÊci Fundacji Filmowej
AK realizowane sà filmy poÊwi´cone AK
i innym organizacjom niepodleg∏oÊcio-
wym. Wspólnie z Instytutem Pami´ci Na-
rodowej powsta∏ warszawski Klub Histo-
ryczny im. gen. Stefana Roweckiego
„Grota”. Dzisiaj takie kluby dzia∏ajà ju˝

w dziewi´tnastu miastach. Komisja do
Spraw M∏odzie˝y przy ZG ÂZ˚AK inspi-
ruje i prowadzi dzia∏ania na rzecz przeka-
zania m∏odemu pokoleniu idea∏ów AK,
PPP i II konspiracji. Zwiàzek udziela po-
mocy materialnej i pozyskuje Êrodki prze-
znaczone dla swoich cz∏onków znajdujà-
cych si´ w ci´˝kiej sytuacji finansowej
i zdrowotnej. U∏atwia im dost´p do opie-
ki medycznej. Na poczàtku lat dziewi´ç-
dziesiàtych ÂZ˚AK liczy∏ ponad osiem-
dziesiàt 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´dzyzjazdo-
wych w∏adz´ sprawuje Rada Naczelna
i Zarzàd G∏ówny oraz G∏ówna Komisja
Rewizyjna i G∏ówny Sàd Kole˝eƒski.

rreedd..  
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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 sze-
Êciu Okr´gów podczas obrad podsumowali trzyletnià kadencj´ w∏adz i wybrali nowe w∏adze. Pre-
zesem Zarzàdu G∏ównego ÂZ˚AK wybrano ponownie Czes∏awa Cywiƒskiego, prezesem Rady
Naczelnej Zwiàzku zosta∏ Tadeusz Michalski. 
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Delegaci VIII Zjazdu Âwiatowego Zwiàzku ˚o∏nierzy
Armii Krajowej podsumowali mijajàcà kadencj´ w∏adz

Podczas Zjazdu wybrano nowe w∏adze
ÂZ˚AK

Prezesem Zarzàdu G∏ównego ÂZ˚AK zosta∏
ponownie Czes∏aw Cywiƒski
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Sierpniowy wyjazd wpisa∏ si´ w rozpo-
cz´tà dwa lata temu dzia∏alnoÊç
UdSKiOR zmierzajàcà do intensyfikacji
kontaktów z polskimi Êrodowiskami kom-
batanckimi na Wschodzie. Przedstawiciele
Urz´du do wielu kombatantów dotarli po
raz pierwszy, niosàc im pomoc i wsparcie. 

NNaa  UUkkrraaiinniiee
Po przekroczeniu 22 sierpnia granicy,

cz∏onkowie delegacji spotkali si´ w ¸uc-
ku z pracownikami urz´du konsularne-
go oraz liderami tamtejszych Êrodowisk
polskich. 

Zast´pca kierownika UdSKiOR dr
Jan S. Ciechanowski, który przewodni-
czy∏ delegacji Urz´du, wzià∏ udzia∏
w uroczystym koncercie zorganizowa-
nym z okazji zbli˝ajàcego si´ Âwi´ta
Niepodleg∏oÊci Ukrainy. 

Nast´pnego dnia w ˚ytomierzu, w ko-
Êciele Êw. Zofii, delegacja Urz´du z∏o˝y∏a
kwiaty pod tablicà pamiàtkowà poÊwi´co-
nà 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 Wete-
ranów Wojska Polskiego ˚ytomierszczy-

zny Zygmuntem Weng∏owskim. W uroczy-
stoÊci wzià∏ równie˝ udzia∏ attaché obrony
przy Ambasadzie Rzeczypospolitej Pol-
skiej 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 ˚yto-
mierszczyzny. GoÊci przyj´li zast´pca
gubernatora obwodu ˝ytomierskiego
Wo∏odymyr Deboj oraz zast´pca mera
˚ytomierza Jan Zainczkowski. Wo∏ody-
myr Deboj podkreÊli∏ szczególnà rol´
Polaków w ˝yciu obwodu i miasta. Sta-
nowià oni – jego zdaniem – most ∏àczà-
cy Ukrain´ z Europà. Minister Ciecha-
nowski przedstawi∏ struktur´ i dzia∏al-
noÊç UdSKiOR oraz podzi´kowa∏ w∏a-
dzom za opiek´, jakà otaczajà one miej-
scowych Polaków. 

W okaza∏ym i goÊcinnym Domu Pol-
skim ks. Ludwik Kamilewski, ks. Jaros∏aw
Olszewski oraz o. Bohdan Bojko, pro-
boszcz prawos∏awnego Swiato-Myhaj-
liws’koho Katedralnogo Soboru pob∏ogo-
s∏awili ufundowany przez UdSKiOR
i przywieziony z Polski sztandar Stowa-
rzyszenia Weteranów Wojska Polskiego
˚ytomierszczyzny. Wykonano go w bar-
wach Polski i Ukrainy. Drzewce wieƒczy

srebrny orze∏. Wr´czenie sztandaru zbie-
g∏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” przyzna-
nych przez kierownika UdSKiOR. „Te na-
grody to skromny wyraz podzi´kowania za

Waszà prac´, za Wasz wa˝ny trud na rzecz
podtrzymywania polskoÊci, zacieÊniania
dobrosàsiedzkich stosunków polsko-ukra-
iƒskich. To jest forma wdzi´cznoÊci za upa-
mi´tnianie polskich tradycji, Waszej walki
i trudnych prze˝yç wiele lat temu. Tu, na
˚ytomierszczyênie, narody polski i ukraiƒ-
ski ˝y∏y ze sobà od wielu, wielu wieków. Tu
czeka nas wielka przysz∏a wspó∏praca w ra-
mach zjednoczonej Europy” – powiedzia∏
minister Ciechanowski. 

Delegacja Urz´du i przedstawiciele pol-
skich kombatantów ˚ytomierszczyzny
z∏o˝yli kwiaty i zapalili znicze pod pomni-
kiem ofiar niemieckich zbrodni. Odwie-
dzili równie˝ stary polski cmentarz w ˚y-
tomierzu. To na nim znajduje si´ m.in.
mogi∏a zapomnianego dziÊ kompozytora
i pianisty Juliusza Zar´bskiego. Przewod-
nikiem po miejscach polskiej pami´ci na-
rodowej by∏ Franciszek Brzezicki, cz∏onek
polskiej organizacji konspiracyjnej za∏o˝o-
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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 Represjonowa-
nych odwiedzi∏a polskich kombatantów i ofiary represji w Ukrainie i Republice Mo∏dawii. 
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Przed Domem Polskim w ˚ytomierzu
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Delegacja UdSKiOR przekaza∏a na r´ce pre-
zesa Zygmunta Weng∏owskiego przywieziony
z Polski sztandar Stowarzyszenia Weteranów
Wojska Polskiego ˚ytomierszczyzny



nej w ˚ytomierzu w 1941 r., wi´zieƒ nie-
mieckich obozów koncentracyjnych, a po
powrocie z nich – ∏agrów sowieckich. 

Nast´pnego dnia w drodze do Berdy-
czowa, w polskiej wsi Osykowo, delegacja
zwiedzi∏a tamtejszà izb´ polskiej pami´ci,
po czym przesz∏a pod pomnik upami´t-
niajàcy formowanie I Korpusu Pancerne-
go Wojska Polskiego. 

W Berdyczowie przedstawiciele Urz´-
du spotkali si´ z kombatantami. Odwie-
dzili mogàce si´ poszczyciç okaza∏à bi-
bliotekà Centrum Polskie. Mieli rów-
nie˝ okazj´ zobaczyç Êlady dawnej
ÊwietnoÊci „ukraiƒskiej Cz´stochowy”,
zwiedzajàc klasztor warowny Karmeli-
tów Bosych. 

Kolejnym etapem podró˝y by∏a Win-
nica. Opiek´ nad delegacjà przejà∏ kon-
sul generalny RP w Kijowie Grzegorz
Opaliƒski. Po tradycyjnym powitaniu
„chlebem i solà” odby∏o si´ spotkanie
z przedstawicielami polskich organiza-
cji 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 mi-
nister Ciechanowski wyró˝ni∏ Medala-
mi „Pro Memoria”. 

Szczególnie podnios∏y charakter mia∏o
z∏o˝enie kwiatów w dniu Âwi´ta Niepod-
leg∏oÊci Ukrainy pod jedynà na Ukrainie
p∏ytà pamiàtkowà poÊwi´conà osobie
marsza∏ka Józefa Pi∏sudskiego. Mimo pa-
dajàcego deszczu w uroczystoÊci wzi´∏o
udzia∏ wielu winnickich Polaków. 

W muzeum sztuki odby∏o si´ uroczy-
ste spotkanie cz∏onków delegacji z w∏a-
dzami obwodowymi i miejskimi Winni-
cy. Minister Jan S. Ciechanowski przy-
pomnia∏ s∏owa Józefa Pi∏sudskiego:
„Nie ma wolnej Polski bez wolnej Ukra-
iny” i doda∏: „Zjednoczona Europa,
w której zabrak∏oby Ukrainy nie b´dzie
kontynentem, na którym wszystkie kra-
je 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 sty-
lowych sal muzeum historycznego go-
spodarze zorganizowali krótki koncert
muzyki kameralnej. 

MMoo∏∏ddaawwiiaa  ––  kkrraajj  bblliisskkii,,  aa nniieezznnaannyy
Republik´ Mo∏dawii, wed∏ug oficjal-

nych statystyk zamieszkuje oko∏o
dwóch tysi´cy pi´ciuset osób narodo-
woÊci polskiej. Paƒstwo to targane jest
problemami wewn´trznymi – nieuregu-

lowany status samozwaƒczej Naddnie-
strzaƒskiej Republiki Mo∏dawskiej gro-
zi konfliktem zbrojnym, obywatele
Mo∏dawii nale˝à do najubo˝szych
w Europie. 

W budynku ambasady polskiej w Kiszy-
niowie odby∏o si´ 25 sierpnia spotkanie
z mo∏dawskimi Polakami. Rol´ gospoda-
rza pe∏ni∏ ambasador RP w Mo∏dawii
Krzysztof Suprowicz. WÊród goÊci nie za-

brak∏o kombatantów. Minister Ciecha-
nowski podkreÊli∏ silne zwiàzki, jakie ∏à-
czà 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∏y-
wy w Mo∏dawii rywalizowa∏a
z Turcjà. Przez pewien czas
Ksi´stwo Mo∏dawskie by∏o len-
nem 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 Ol-
brachta wygin´∏a szlachta«.
W ˝y∏ach polskich w∏adców – by
wymieniç tylko Stanis∏awa
Leszczyƒskiego – p∏yn´∏a krew
mo∏dawskich hospodarów. Poli-
tyczne, gospodarcze i kultural-
ne 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
˝yjà tu do dnia dzisiejszego.
Mo∏dawia jest dla Polaków kra-

jem bliskim, acz nieznanym” – przypo-
mnia∏ minister Ciechanowski. 

Przyjazd delegacji sta∏ si  ́okazjà do cere-
monii wr´czenia Kart Polaka. Po uroczysto-
Êci odby∏ si  ́pokaz zamkni´ty przywiezione-
go przez delegacj  ́Urz´du filmu dokumen-
talnego „Kobiety i wojna”. 

Nast´pnego dnia w Bielcach, w tamtej-
szym Domu Polskim dosz∏o do kolejnego
spotkania z mo∏dawskimi Polakami
i kombatantami. Wzbogaci∏ je wyst´p
miejscowego zespo∏u polonijnego „Ja-
skó∏ki”. Minister Ciechanowski wr´czy∏
paczki z upominkami kombatantom
i uhonorowa∏ ich oraz dzia∏aczy polskich
Medalem „Pro Memoria”. 

Nast´pnym miejscem spotkania z Pola-
kami by∏a wieÊ Styrcza – nazywana przez
wszystkich w Mo∏dawii polskà wsià. Na
poczàtku minionego stulecia z okolic Ka-
mieƒca Podolskiego dotarli tutaj pierwsi
polscy osadnicy. Kultywowali w∏asne tra-
dycje i styl ˝ycia. Domy wielu z nich za-
chowa∏y si´ do dzisiaj niemal w nienaru-
szonym stanie. We wsi funkcjonuje Dom
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Spotkanie z Polakami w Ambasadzie RP w Kiszyniowie

Wyst´p zespo∏u polonijnego „Jaskó∏ki” uatrakcyjni∏ spo-
tkanie w Bielcach

Lilia Górska prezentuje zbiory muzeum histo-
ryczno-etnograficznego w Styrczy



Polski ufundowany przez Stowarzyszenie
„Wspólnota Polska” oraz muzeum histo-
ryczno-etnograficzne. To prywatne mu-
zeum dzia∏a dzi´ki zapa∏owi Lili Górskiej,
która w rodzinnym domu gromadzi eks-
ponaty b´dàce Êwiadectwem polskiej hi-
storii osady. 

PPoonnoowwnniiee  nnaa  UUkkrraaiinniiee
Spotkanie z merem Czortkowa Ihorem

By∏ycià sta∏o si´ okazjà do z∏o˝enia po-
dzi´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∏nie-
rzy Polskich poleg∏ych w latach 1918-
1920, na których delegacja z∏o˝y∏a wià-
zanki kwiatów i zapali∏a znicze. 

Niezwykle poruszajàce by∏o spotkanie
z Polakami w sali do nauki j´zyka polskie-
go w tamtejszej szkole. Na pytania roda-
ków d∏ugo odpowiadali zarówno minister
Ciechanowski, jak i Jan P. Sobolewski, na-

czelnik Wydzia∏u Wspó∏pracy ze Stowa-
rzyszeniami Departamentu Stowarzyszeƒ
i Spraw Socjalnych UdSKiOR. 

W Iwano–Frankowsku (Stanis∏awo-
wie) opiek´ nad delegacjà przej´∏a Lucy-
na Kubicka, Sybiraczka, prezes Polskiego
Towarzystwa „Przyjaêƒ”. W salce para-
fialnej 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

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

w dziewi´ciu do∏ach wype∏nionych ba-
gnem. Przez lata do∏y wykorzystywano
jako wysypiska Êmieci. Dzi´ki staraniom
i zaanga˝owaniu tamtejszych Polaków
uda∏o si´ uchroniç przed dalszà profana-
cjà cz´Êç mogi∏ i wybudowaç pomnik po-
Êwi´cony pami´ci bestialsko zamordowa-
nych. Jednak cz´Êç pomordowanych Po-
laków jeszcze nie doczeka∏a si´ godnego
pochówku i nale˝ytego upami´tnienia. 

Ostatnià miejscowoÊcià na trasie dele-
gacji by∏ Lwów. Dominujàcym elemen-
tem spotkania by∏y sprawy socjalno-byto-
we. Minister Jan S. Ciechanowski poin-
formowa∏ kombatantów o wszystkich
mo˝liwoÊciach przekazywania z Polski
pomocy socjalnej dla kombatantów
mieszkajàcych na Ukrainie. 

RRzzeecczzppoossppoolliittaa  ppaammii´́ttaa
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 miesz-
kajàcy na Wschodzie, w tym tak˝e pol-
skie 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 eko-
nomiczne 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∏a-
szali wiele problemów dotyczàcych
m.in. mo˝liwoÊci korzystania przez nich
ze Êwiadczeƒ opieki medycznej i sana-
toryjnej w Polsce. W zwiàzku z wysoki-
mi kosztami opieki w Polsce i podró˝y
do niej, warta uwagi wydaje si´ koncep-
cja dofinansowania pobytów sanatoryj-
nych naszych rodaków na miejscu.
OÊrodki sanatoryjne na Ukrainie i Li-
twie z roku na rok podnoszà bowiem
standard swoich Êwiadczeƒ, dorównujàc
polskim odpowiednikom. 

Cz∏onkowie Rady do Spraw Komba-
tantów i Osób Represjonowanych przy
Kierowniku Urz´du: Waldemar Kru-
szyƒski, sekretarz Rady, prezes Zarzà-
du Okr´gu Warszawa Zrzeszenia „Wol-
noÊç i Niezawis∏oÊç” – Stowarzyszenia
Spo∏eczno-Kombatanckiego i Zygmunt
Mogi∏a-Lisowski, prezes Towarzystwa
Mi∏oÊników Wo∏ynia i Polesia oraz pra-
cownicy Urz´du odpowiadali podczas
spotkaƒ na mnóstwo pytaƒ dotyczàcych
poziomu ˝ycia, opieki spo∏ecznej i me-
dycznej kombatantów w Polsce. 

Minister Jan S. Ciechanowski wielo-
krotnie 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 Woj-
skowego UdSKiOR i Maciej Wyrwa
z Biuletynu „Kombatant”. 

MMeeddaallee  „„PPrroo  MMeemmoorriiaa””  
Podczas pobytu na Ukrainie i w Mo∏-

dawii zast´pca kierownika UdSKiOR
Jan S. Ciechanowski odznaczy∏ Meda-
lem „Pro Memoria” organizacj´ i osoby
zas∏u˝one w dzia∏alnoÊci na rzecz upa-
mi´tnienia polskich tradycji walk i m´-
czeƒstwa. Sà to: 

zz  ˚̊yyttoommiieerrzzaa::  
Stowarzyszenie Weteranów Wojska

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

Cz∏onkowie Rady Kombatantów Waldemar
Kruszyƒski i Zygmunt Mogi∏a-Lisowski odda-
li ho∏d Polakom rozstrzelanym przez Niem-
ców w „Czarnym lesie”



Jan Zainczkowski, zast´pca mera
miasta ˚ytomierz, 

p∏k Krzysztof Kucharski, attaché
obrony przy Ambasadzie RP w Kijo-
wie, 

Natalia Misiac, dyrektor Centrum
Polonistyki Uniwersytetu w ˚ytomie-
rzu, 

Miros∏awa Stawierow, prezes Sto-
warzyszenia Nauczycieli Polonistów
˚ytomierszczyzny, 

Jerzy Bagiƒski, dyrektor Domu
Polskiego w ˚ytomierzu, 

Wiktor Lipiƒski, dziennikarz „Ga-
zety Polskiej” w ˚ytomierzu, 

Miko∏aj Siurawczyk, kierownik Urz´du
¸àcznoÊci Administracji Wojewódzkiej, 

Franciszek Pop∏awski, prezes Stowa-
rzyszenia Polaków ˚ytomierszczyzny; 

zz  WWiinnnniiccyy::  
O∏exandr DombrowÊkyj, gubernator

winnicki, 
Vo∏odymyr Groisman, mer miasta

Winnica, 
Emilia Borodenko, dzia∏aczka polonijna, 
Gra˝yna Dzieniszczyk, dzia∏aczka po-

lonijna, 
Ma∏gorzata Miedwiediewa, prezes

Stowarzyszenia Polaków w Barze, 
Tatiana Mo∏dowanowa, dzia∏aczka

polonijna, 
Wanda Paw∏owa, dzia∏aczka polonijna, 

Wiktoria Radik, prezes
Stowarzyszenia Polaków
„Zgoda”, 

Alicja Ratyƒska, prezes
Kulturalno-OÊwiatowego
Zwiàzku Polaków w Winnicy, 

Czes∏awa Raubiszko, dzia-
∏aczka polonijna, 

S∏awomir Bondar, prezes
oddzia∏u Towarzystwa „Dom
Polski” w Tulczynie, 

Jan Glinczewski, prezes
organizacji „Polska Szko∏a

Niedzielna”, 

ks. Wies∏aw P´ski, dzia∏acz polonijny, 
Micha∏ Pietuchow, dzia∏acz polonijny, 
O∏exandr SuchomowÊkij, dyrektor ukra-

iƒskiego liceum; 
zz  KKiisszzyynniioowwaa::
Mihail Formuzal, pre-

zydent Autonomicznej
Republiki Gagauzja,

Zinaida Andronic,
dzia∏aczka polonijna, 

Taisija Anikiewa, dy-
rektor Liceum im. Mi-
ko∏aja Gogola, 

Irena Damashina, dzia-
∏aczka polonijna, 

Katarzyna Ja˝guno-
wicz, dzia∏aczka polonij-
na, 

Natalia Lipska, dzia∏aczka polonijna, 
Magdalena Miot∏a, dzia∏aczka polonijna, 
Swiet∏ana Pietrenko, dzia∏aczka polo-

nijna, 
Anna Rzekowa, dzia∏aczka polonijna, 
Maria Sekulska-Solodchii, dzia∏aczka

polonijna, 
Marina Wolewicz-Garczu, dzia∏aczka

polonijna, 
W∏odzimierz Jandulski, prezes Sto-

warzyszenia Polaków w Gagauzji, 
Stanis∏aw Krzy˝anowski, dzia∏acz po-

lonijny, 
Piotr Maksymiuk, dzia∏acz polonijny, 
Augustyn Zagórski, dzia∏acz polonijny; 
zz  BBiieellcc::  
Eleonora Kimakowska, dzia∏aczka

polonijna, 
Malwina Russu, dzia∏aczka polonijna, 
Julian Podwysocki, dzia∏acz polonijny; 
zz  CCzzoorrttkkoowwaa::  
Ihor By∏ycia, mer miasta Czortkowa, 
Maria Pustelnik, prezes Polsko-Ukra-

iƒskiego Kulturalno-OÊwiatowego To-
warzystwa im. Adama Mickiewicza; 

zzee  LLwwoowwaa::  
Emilia Chmielowa, prezes Federacji

Organizacji Polskich na Ukrainie. 
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KKOOMMBBAATTAANNTT  ––  MMiieessii´́cczznniikk  UUrrzz´́dduu  ddoo  SSpprraaww  KKoommbbaattaannttóóww  ii  OOssóóbb  RReepprreessjjoonnoowwaannyycchh
RREEDDAAKKCCJJAA::  ul. Wspólna 2/4, 00–926 Warszawa
tel. (0 22) 661 87 05, faks (0 22) 661 87 45, e–mail: kombatant@udskior.gov.pl
RREEDDAAGGUUJJEE  ZZEESSPPÓÓ¸̧::  JJaannuusszz  BBaazzyydd∏∏oo,,  redaktor naczelny, tel. (0 22) 661 89 22, e–mail: janusz.bazydlo@udskior.gov.pl, 
MMaa∏∏ggoorrzzaattaa  ¸̧´́ttoowwsskkaa,,  sekretarz redakcji, e–mail:malgorzata.letowska@udskior.gov.pl, MMaacciieejj  WWyyrrwwaa,,  e–mail: maciej.wyrwa@udskior.gov.pl. 
WWssppóó∏∏pprraaccuujjàà::  FFrraanncciisszzkkaa  GGrryykkoo,,  MMaarriiuusszz  KKuubbiikk,,  JJaann  PP..  SSoobboolleewwsskkii..

PPRREENNUUMMEERRAATTAA  II  KKOOLLPPOORRTTAA˚̊::  AAnnddrrzzeejj  SSoossiiƒƒsskkii,,  tteell..  ((00  2222))  666611  8866  6677
WWYYDDAAWWCCAA::  UUrrzzààdd  ddoo  SSpprraaww  KKoommbbaattaannttóóww  ii  OOssóóbb  RReepprreessjjoonnoowwaannyycchh
ul. Wspólna 2/4, 00–926 Warszawa. Centrala – tel. (0 22) 661 81 11, punkt informacyjny – tel. (0 22) 661 81 29, (0 22) 661 87 40. Strona internetowa: http://www.udskior.gov.pl 
SSKK¸̧AADD  ii  DDRRUUKK::  ZZaakk∏∏aaddyy  GGrraaffiicczznnee  „„TTaauurruuss””..  NNaakk∏∏aadd  44550000  eeggzz..  ((3322  ssttrroonnyy))
W 2008 r. egzemplarz „Kombatanta” kosztuje 2,50 z∏, a cena prenumeraty rocznej wraz z kosztem wysy∏ki – 30 z∏. Prenumerata ze zleceniem dostawy za granic´ pocztà lotniczà kosztuje 24 USD.
Wp∏at za prenumerat´ nale˝y dokonywaç na konto Urz´du do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, ul. Wspólna 2/4, 00–926 Warszawa – konto w NBP, Oddzia∏ Okr´gowy Warszawa, nr: 
03 1010 1010 0050 4722 3100 0000.
Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania zmian i skrótów w nadsy∏anych materia∏ach. Materia∏y powinny byç czytelne, podpisane pe∏nym imieniem i nazwiskiem autora tekstu i zdj´cia oraz
zawieraç jego prywatny adresy i telefon kontaktowy oraz krótkà notk´ o autorze tekstu. W miar´ moêliwoÊci prosimy o dostarczanie tekstów i materia∏ów graficznych (zdj´cia o rozdziel-
czoÊci 300 dpi) w wersji elektronicznej (na CD, dyskietce i pocztà elektronicznà). Artyku∏ów niezamówionych redakcja nie zwraca. Rubryka Poszukujemy jest bezp∏atna. 
NNaa  ookk∏∏aaddccee::    Salwa honorowa przy Pomniku Obroƒców Wybrze˝a na Westerplatte. Fot. Robert Kwiatek
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Naczelnik Jan P. Sobolewski podczas spotkania z komba-
tantami w Czortkowie

Wyró˝niony Medalem „Pro Memoria” Mihail Formu-
zal, prezydent Autonomicznej Republiki Gagauskiej

Minister Jan S. Ciechanowski z lwowskimi kombatantami



W Muzeum Niepodleg∏oÊci w Warsza-
wie 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 Me-
dale „Pro Memoria” w uznaniu zas∏ug
w piel´gnowaniu pami´ci o walce narodu
polskiego o niepodleg∏oÊç. 

W ramach serii wydano znaczki z podo-
biznami szeÊciu prezydentów przebywajà-
cych 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, Stani-
s∏awa Ostrowskiego, Edwarda Raczyƒ-
skiego, 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 Uchodê-
stwie Ryszardowi Kaczorowskiemu wr´-
czy∏a egzemplarz albumu zawierajàcy re-
produkcje znaczków pocztowych wraz
z okolicznoÊciowymi kopertami. 

PPrrzzyywwrróócciiçç  ddoo  nnaasszzeejj  hhiissttoorriiii
Janusz Krupski, kierownik Urz´du do

Spraw Kombatantów i Osób Represjonowa-
nych powiedzia∏: „Dzisiejsza ceremonia (...)
jest cz´Êcià prac, które prowadzimy ju˝ od
pewnego czasu, a których celem jest budowa
nowej to˝samoÊci po latach komunistyczne-
go zniewolenia. Chcemy do naszej historii,
do naszej pami´ci przywróciç wiedz´ o tych

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 Ko-
mitetu Organizacyjnego obchodów wyjaÊni-
∏a, ˝e wybór tematu nie by∏ przypadkowy.
„To zagadnienie cz∏onkowie specjalnej ko-
misji uznali za najciekawsze historycznie.
Ponadto nie by∏o ono dotàd w wydawnic-

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

MMeeddaallee  „„PPrroo  MMeemmoorriiaa””
W uznaniu zas∏ug w piel´gnowaniu pa-

mi´ci o walce narodu polskiego o niepod-
leg∏oÊç minister Krupski wr´czy∏ Medale
„Pro Memoria” prof. dr. hab. Januszowi
Odziemkowskiemu, historykowi z Uniwer-
sytetu Kardyna∏a Stefana Wyszyƒskiego
oraz Magdalenie Kreter-Bartkiewicz, dy-
rektor Biura Zarzàdu Polskiej Agencji In-
formacji i Inwestycji Zagranicznych. 

Podczas uroczystoÊç odby∏ si´ panel nauko-
wy, podczas którego prof. Wies∏aw Wysocki
i prof. Janusz Odziemkowski przybli˝yli hi-
stori´ polskich w∏adz emigracyjnych po wybu-
chu II wojny Êwiatowej. Instytucje Prezydenta
i Rzàdu RP na Uchodêstwie w okresie II woj-
ny Êwiatowej i powojennych rzàdów komuni-
stycznych w Polsce stanowi∏y konstytucyjnà

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 insy-
gnia Orderu Or∏a Bia∏ego, pierwszemu po

wojnie demokratycznie wybranemu przez
naród prezydentowi Lechowi Wa∏´sie. T́  hi-
storycznà chwil´ przypomniano uczestnikom
uroczystoÊci w krótkim filmie. 

WWyyssttaawwaa  ww  WWaarrsszzaawwiiee  ii  LLoonnddyynniiee
Rozpocz´ciu emisji towarzyszy∏a wystawa

„Prezydenci Rzeczypospolitej Polskiej na
Uchodêstwie” w Muzeum Niepodleg∏oÊci
w Warszawie. Zaprezentowano na niej
znaczki pocztowe z wizerunkami prezyden-
tów i archiwalnymi zdj´ciami oraz biogra-
mami emigracyjnych g∏ów paƒstw. 

Wystaw´ zaprezentowano równie˝ w Am-
basadzie RP w Londynie 1 paêdziernika br.
UroczystoÊç, w której wzi´li udzia∏ ambasa-
dor RP Barbara Tuge-Ereciƒska oraz dyrek-
tor generalny Poczty Polskiej Andrzej Pola-
kowski sta∏a si´ okazjà do spotkania rodzin
Prezydentów na Uchodêstwie i przedstawi-
cieli organizacji polonijnych. Uczestniczyli
w nim: ostatni Prezydent II RP Ryszard Ka-
czorowski jako goÊç honorowy oraz senator
Piotr ¸. J. Andrzejewski

MMWW

Prezydenci RP na Uchodêstwie 
na znaczkach Poczty Polskiej

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

Wystawa znaczków pocztowych z wizerunka-
mi Prezydentów RP na Uchodêstwie w Mu-
zeum Narodowym w Warszawie

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

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