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W sobot´ 2 kwietnia 2005 r. o godz. 21.37 
odszed∏ od nas  na  zawsze 

Ojciec Âwi´ty Jan Pawe∏ II
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Gorzów Wielkopolski i Warszawa –
w tych miastach spotka∏ si´ Jan Pa-
we∏ II z kombatantami podczas
swoich pielgrzymek do Ojczyzny.
Pierwsze z tych spotkaƒ mia∏o miej-
sce w czerwcu 1997 r., drugie – dwa
lata póêniej równie˝ w czerwcu.
W pami´ci kombatantów zapad∏o
ono szczególnie, bo Ojciec Âwi´ty
pob∏ogos∏awi∏ wówczas pomnik Pol-
skiego Paƒstwa Podziemnego i Ar-
mii Krajowej, modli∏ si´ na
Umschlagplazu w intencji ofiar ho-
locaustu, a przed pomnikiem Pole-
g∏ym i Pomordowanym na Wscho-
dzie – za tych, którzy zostali zam´-
czeni na Syberii. Potem pojecha∏ do
Radzymina. Tam, wÊród t∏umów
czeka∏o na niego kilkunastu bardzo
s´dziwych weteranów Bitwy 1920

roku. Ojciec Âwi´ty podchodzi∏ do
ka˝dego z nich i z ka˝dym zamieni∏
kilka s∏ów. Ze wzruszeniem wspo-
minali póêniej, ˝e by∏o to dla nich
ogromne prze˝ycie. 

Oprócz tego by∏y jeszcze niezli-
czone audiencje w Watykanie,
szczególnie z okazji kolejnych rocz-
nic bitwy o Monte Cassino. 19 maja
1999 r., zwracajàc si´ do polskich
kombatantów Jan Pawe∏ II powie-
dzia∏: 

... Przez swojà ofiar´ z ˝ycia i danin´
krwi tam z∏o˝onà k∏adli nasi Rodacy
podwaliny pod nowà Europ´, wiernà
swojej chrzeÊcijaƒskiej tradycji, Êwiado-
mà swoich duchowych korzeni i bar-
dziej zjednoczonà. K∏adli tak˝e funda-
ment pod nowà Polsk´... 

Bo˝ena MATERSKA
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Kombatanckie spotkania Ojca Âwi´tego

W sobot´ 2 kwietnia 2005 roku o godz.
21.37 odszed∏ od nas na zawsze Ojciec
Âwi´ty Jan Pawe∏ II. 

Wikariusz – Aposto∏ Narodów... 
Kiedy dotar∏a pierwsza informacja

o powa˝nych k∏opotach ze zdrowiem Oj-
ca Âwi´tego – Êwiat zamar∏. Polska za-
trwo˝y∏a si´ o swego Wielkiego Syna... 

Gdy ju˝ wiadomo by∏o, ˝e zbli˝a si´
kres Ostatniej Pielgrzymki Aposto∏a
Wszechczasów modlono si´ na ca∏ym
Êwiecie... od Watykanu po Wadowice...
Równie ˝arliwie w koÊcio∏ach jak i w sy-
nagogach... 

Potrafi∏ przerzucaç mosty „nad rzeka-
mi krwi”. W ciàgu 26 lat swojego Pontyfi-
katu budzi∏ sumienie Êwiata. Sprawi∏, ˝e
KoÊció∏ zaczà∏ byç obecny wÊród ludzi
biednych. Trafia∏ do narodów i pojedyn-
czych ludzi. M∏odych i starych. Cierpià-
cych... 

Kim by∏ dla Polski? 
Bez Ojca Âwi´tego Polska by∏aby inna.

To dzi´ki Niemu wsta∏a z kolan... 
Kim by∏ dla ka˝dego z nas? 
Dzi´ki Jego postawie zgodnoÊci s∏ów

i czynów jesteÊmy lepsi... 
Uczy∏ nas, ˝e cierpienie ma swój sens...

Dlatego mówi∏: Nie l´kajcie si´!
Jacy b´dziemy po Jego odejÊciu? 

S∏owa, jakie wypowiedzia∏ przed Gro-
bem Nieznanego ˚o∏nierza w czasie
pierwszej pielgrzymki do Polski w 1979 r.,
by∏y ziarnem, które wkrótce wyda∏o plon:
Niech zstàpi Duch Twój i odnowi oblicze
ziemi. Tej ziemi!

Dzisiaj znów jesteÊmy solidarni. Zjed-
noczy∏o nas cierpienie... 

Ewa DUMIN

Nie l´kajcie si´! 

Odszed∏ Ojciec Âwi´ty
Jan Pawe∏ II

Z serca Wam b∏ogos∏awi´... 

Warszawa, 11 czerwca 1999 r. PoÊwi´ce-
nie pomnika Polskiego Paƒstwa Pod-
ziemnego i Armii Krajowej 

Spotkanie delegacji Urz´du do Spraw
Kombatantów i Osób Represjonowanych
z Janem Paw∏em II w przeddzieƒ 84. uro-
dzin Ojca Âwi´tego. Audiencja generalna
19 maja 2004 r.

Warszawa, 11 czerwca 1999 r.
Przed pomnikiem Poleg∏ym
i Pomordowanym na Wscho-
dzie Jan Pawe∏ II modli∏ si´ za
Sybiraków

Na gorzowskich b∏oniach 2 czerwca 1997 r. wÊród
kilkusettysi´cznego t∏umu zebra∏o si´ ponad tysiàc
kombatantów. 

Fot. L Osservatore Romano

Fot. L Osservatore Romano

Fot. B. Materska
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Sk∏adamy ho∏d pami´ci zdradziecko zamordowanych polskich jeƒców wojennych

Uchwa∏a Sejmu Rzeczypospolitej z dnia
22 marca 2005 roku upami´tniajàca
65. rocznic´ zbrodni katyƒskiej

WszeÊçdziesiàtà piàtà rocznic´ zbrodni katyƒskiej Sejm Rzeczypospolitej Polskiej sk∏ada ho∏d pa-
mi´ci zdradziecko zamordowanych polskich jeƒców wojennych, przede wszystkim oficerów Woj-

ska Polskiego i funkcjonariuszy Policji Paƒstwowej, administracji i sàdownictwa, przetrzymywanych
w obozach w Starobielsku, Kozielsku i Ostaszkowie. Na polecenie Stalina i najwy˝szych w∏adz ZSRR
w okrutny sposób wymordowano w Lesie Katyƒskim, Twerze i Charkowie oraz w innych miejscach 22
tysiàce przedstawicieli polskich elit, ludzi do koƒca oddanych sprawie wolnoÊci i niepodleg∏oÊci Polski,
którzy jako pierwsi w Europie stawili czo∏a podbojom hitlerowskich Niemiec. Ten bezprzyk∏adny, ludo-
bójczy mord, dokonany na bezbronnych jeƒcach wojennych z pogwa∏ceniem najbardziej elementar-
nych zasad prawa i moralnoÊci, by∏ cz´Êcià straszliwego planu dwóch totalitarnych paƒstw – niemiec-
kiej III Rzeszy i Zwiàzku Sowieckiego – zniszczenia Polski przez eksterminacj´ najbardziej wartoÊcio-
wych i patriotycznie nastawionych jej obywateli. 

Sk∏adajàc ho∏d niewinnym ofiarom zbrodni katyƒskiej, dzi´kujemy zarazem tym wszystkim, którzy
w minionych dziesi´cioleciach nie zwa˝ajàc na zakazy, szykany i rozpowszechniane oficjalnie k∏amstwa
nie ustawali w wysi∏kach podtrzymywania pami´ci o Katyniu i dà˝eniu do wyjaÊnienia okolicznoÊci
mordu. Chylimy czo∏a przed rodzinami pomordowanych, które w najci´˝szych czasach z wielkim po-
Êwi´ceniem piel´gnowa∏y pami´ç o tej tragedii oraz domaga∏y si´ prawdy o losach najbli˝szych. Dzi´-
kujemy wszystkim Polakom w kraju i na emigracji, którzy mieli odwag´ odkrywaç i g∏osiç prawd´ o Ka-
tyniu. 

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej wyra˝a równoczeÊnie ubolewanie, ˝e do dziÊ zbrodnia katyƒska jest
przedmiotem politycznych dzia∏aƒ, zmierzajàcych do jej zrelatywizowania i pomniejszenia, a tak˝e roz-
mycia odpowiedzialnoÊci sprawców. JesteÊmy przekonani, ˝e tylko ujawnienie pe∏nej prawdy o zbrodni,
a tak˝e napi´tnowanie i ukaranie wszystkich jej sprawców b´dzie s∏u˝yç zabliênieniu ran i kszta∏towa-
niu dobrosàsiedzkich stosunków mi´dzy Rzeczàpospolità Polskà a Federacjà Rosyjskà. Pojednanie
i przyjaêƒ mi´dzy narodami sà mo˝liwe jedynie na fundamencie prawdy i pami´ci, a nie przemilczeƒ,
pó∏prawd i k∏amstw. Dlatego – wierni pami´ci niewinnych ofiar spoczywajàcych w Katyniu, Miednoje
i Charkowie – oczekujemy od narodu rosyjskiego i w∏adz Federacji Rosyjskiej ostatecznego uznania lu-
dobójczego charakteru mordu na polskich jeƒcach, tak jak to zdefiniowano podczas procesów w No-
rymberdze. Oczekujemy te˝ wyjaÊnienia wszystkich okolicznoÊci tej zbrodni, a zw∏aszcza wskazania
miejsca pochowania ogromnej grupy zamordowanych jeƒców, których grobów do dziÊ nie uda∏o si´ od-
naleêç. Uwa˝amy tak˝e, ˝e nazwiska wszystkich sprawców zbrodni katyƒskiej – nie tylko mocodawców,
ale i wykonawców – powinny byç publicznie ujawnione i napi´tnowane. Wyra˝amy ubolewanie z po-
wodu umorzenia Êledztwa w sprawie zbrodni katyƒskiej przez prokuratur´ Federacji Rosyjskiej. Ocze-
kujemy od strony rosyjskiej wydania wszystkich dokumentów zgromadzonych w trakcie prowadzonych
Êledztw. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej wyra˝a poparcie dla decyzji Instytutu Pami´ci Narodowej o wsz-
cz´ciu polskiego Êledztwa w sprawie zbrodni katyƒskiej i uwa˝a za konieczne kontynuowanie podj´tych
dzia∏aƒ. 

Zwracamy si´ do wspólnoty mi´dzynarodowej o godne uczczenie pami´ci ofiar Katynia. Zbrodnia
katyƒska nie mo˝e byç traktowana jako jedna z wielu wojennych „tragedii”. Jej wyjàtkowoÊç musi zo-
staç rozpoznana i uszanowana w imi´ fundamentalnych zasad sprawiedliwoÊci i mi´dzyludzkiej soli-
darnoÊci, po to, by ju˝ nigdy w przysz∏oÊci nikt nie powa˝y∏ si´ pope∏niç podobnie haniebnej i bestial-
skiej zbrodni.

„Monitor Polski” Nr 18 z 2005 r., poz. 293
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Le˝y przed nami Paƒski dyplom
z podzi´kowaniem za zdobywanie
„prastarego s∏owiaƒskiego portu
nad Ba∏tykiem”. Od niego rozpocz-
niemy naszà rozmow´? 

– Nie chwalàc si´, bo nie wypada,
za walk´ w Ko∏obrzegu otrzyma∏em
Virtuti Militari. Prosz´ natomiast
zauwa˝yç, ˝e na dyplomie z przywo-
∏aniem Stalina jest orze∏ bez koro-
ny, a mam podobny ze stycznia 1945
roku za „wyzwolenie z niemieckiego
jarzma Stolicy Polski Warszawy”,
te˝ z nazwiskiem Stalina, ale orze∏
tam prezentuje si´ w ca∏ej okaza∏o-
Êci, zgodnie z przedwojennym wzo-
rem. 

Jakie drogi wiod∏y Pana w 1945 ro-
ku nad Ba∏tyk? 

– Rodzina Urbankowskich gospo-
darowa∏a w Gie∏czynie, trzy kilome-
try od ¸om˝y. Stàd senior W∏ady-
s∏aw poszed∏ w 1918 roku walczyç
o granice wolnej Polski. Urodzi∏em
si´ z tego powodu pod nieobecnoÊç

ojca. ByliÊmy wychowywani w du-
chu poszanowania paƒstwa i naro-
dowych tradycji, ojciec zachowa∏ do
koƒca ˝ycia szacunek do Pi∏sudskie-
go. Ja w gimnazjum nale˝a∏em do
„Strzelca” i ZHP. Poszerza∏o to mo-
je horyzonty i zarazem kszta∏towa∏o
samodzielnoÊç myÊlenia. RoÊliÊmy
na patriotów dumnych z Polski. We
wrzeÊniu 1939 roku chcia∏em wraz
z kolegami zaciàgnàç si´ na ochot-
nika do wojska. Oficer ∏om˝yƒskiej
komisji uzupe∏nieƒ powiedzia∏ nam,
˝e teraz nie mo˝na, przyjdzie jesz-
cze taki czas. No i przyszed∏, tylko
˝e daleko od ¸om˝y. 
Nie uprzedzajmy faktów. Najpierw
by∏a okupacja sowiecka w ramach
tak zwanej Zachodniej Bia∏orusi. 

– Ich „dobrobyt” widaç by∏o
zw∏aszcza w pustych sklepach. Po
naft´, inne towary i produkty cho-
dzi∏o si´ nielegalnie „do Niemców”,
za pobliskà granic´. W Gie∏czynie
rzàdy przej´∏a trójka: Rosjanin, Po-
lak na funkcji so∏tysa i ˚yd. Pewnie

to nietypowe, ale to ten ostatni
uprzedza∏ nas o zagro˝eniach. I tak
jednak nocà 10 lutego 1940 roku
wdarli si´ do domu enkawudziÊci,
ich z∏oÊç podsyci∏y „wrogie” portre-
ty na Êcianach. Zabrali ze sobà na
40-stopniowy mróz rodziców, mnie,
dwóch moich braci i siostr´. Ojciec
ba∏ si´ najbardziej, ˝e znajdà jego
pistolet, przechowywany na strychu
w belce pod pod∏ogà. Uda∏o si´, nie
znaleêli, ale z tych nerwów ma∏o co
spakowaliÊmy na drog´. A w lesie
w ob∏asti archangielskiej ka˝da
rzecz by∏a na wag´ prze˝ycia. Na
przyk∏ad za cen´ zegarka zyska∏em
przychylnoÊç nadzorcy, ten przymy-
ka∏ oczy na oszustwa przy za∏adun-
ku wagonów. Trzeba te˝ by∏o si´ na-
uczyç kraÊç, by uniknàç strasznej
Êmierci g∏odowej. 

Na szcz´Êcie dla was zacz´∏a si´
w czerwcu 1941 roku nowa wojna. 

– Us∏ysza∏em przez „toczk´” (g∏o-
Ênik) fragmenty przemówienia ge-
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Wielu z nas zosta∏o tam na zawsze

Nie mogliÊmy wiedzieç, 
˝e historia pisze 
wredny scenariusz...
Rozmowa z p∏k. Aleksandrem Urbankowskim, uczestnikiem walk o Ko∏obrzeg

Aleksander Urbankowski, urodzony w 1919 roku, Sybirak, ofi-
cer w 3 DP im. R. Traugutta, kawaler Virtuti Militari za walki
w Ko∏obrzegu. W Wojsku Polskim s∏u˝y∏ do 1974 roku. Aktual-
nie prezes bia∏ostockiego Zarzàdu Wojewódzkiego Zwiàzku
By∏ych ˚o∏nierzy Zawodowych i Oficerów Rezerwy WP oraz Za-
rzàdu Okr´gowego Zwiàzku Kombatantów RP i By∏ych Wi´ê-
niów Politycznych. Mówi o sobie: „˚ycie nauczy∏o mnie do-
strzegaç i ceniç prawdziwe wartoÊci. WiernoÊç zasadom, pa-
triotyzm, solidarnoÊç ludzka, tolerancja i nade wszystko widze-
nie cz∏owieka – to nas ratowa∏o w opresjach i to wed∏ug mnie,
winno byç dewizà spo∏ecznà”. 

Aleksander Urbankowski w 1945 r. 
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nera∏a W∏adys∏awa Sikorskiego.
Okaza∏o si´, ˝e jesteÊmy ju˝ wolni,
nie poszliÊmy wi´c do pracy. Potem
dostaliÊmy „bumagi” na wyjazd.
Trasa wiod∏a na Kaukaz, stamtàd –
nadciàgali Niemcy – do Armenii
i na Zakaukazie. To by∏a okrutna
mitr´ga, przybywa∏o znów ofiar,
mno˝y∏y si´ trudnoÊci. Nie zdà˝y-
∏em do armii genera∏a Andersa,
choç tak bardzo chcia∏em. Po prostu
lokalne w∏adze postara∏y si´, aby
nie wszyscy zdà˝yli. A potem znów
prze˝ywaliÊmy bardzo ci´˝kie tygo-
dnie. WrogoÊç, która cechowa∏a
w∏adze i funkcjonariuszy systemu,
przenios∏a si´ w du˝ej mierze na
zwyk∏ych ludzi, od których wcze-
Êniej nieraz doÊwiadczaliÊmy ˝yczli-
woÊci i pomocy. Odsun´li si´ od nas
– jedni z rozczarowania, inni ze
strachu. Powstanie wi´c Zwiàzku
Patriotów Polskich, co by si´ dziÊ
o tym nie mówi∏o, wówczas ozna-
cza∏o dla nas powrót nadziei, by∏o
ko∏em ratunkowym rzuconym tonà-
cym. 

Tak wreszcie mia∏a si´ spe∏niç za-
powiedê oficera ∏om˝yƒskiego
z wrzeÊnia 1939 roku? 

– To prawda, by∏a radoÊç w obozie
nad Okà, by∏y ∏zy na widok polskiej
flagi i mundurów. Te uczucia
wzmocni∏ polski kapelan, modlono
si´ jak w domach rodzinnych, Êpie-
wano. Trafi∏em do samodzielnej dy-
wizyjnej kompanii zwiadowczej,
a z nià pod Lenino. Pami´tam do-
brze ksi´dza Franciszka Kubsza, jak
chodzi∏ z chlebakiem, cz´stowa∏ nas
kromkami i mówi∏, ˝e to komunijne
cia∏o Chrystusa. To ju˝ fakty znane.
Powiem tylko krótko, ˝e wzi´to
mnie do szko∏y oficerskiej w Riaza-
niu i w czwartà rocznic´ wywózki,
dok∏adnie 10 lutego 1944 roku, do-
sta∏em pierwsze gwiazdki. Nast´p-
nie rozkaz rzuci∏ mnie do 3 Dywizji
Piechoty im. Romualda Traugutta,
najpierw na dowódc´ plutonu, a na-
st´pnie – 3 kompanii w II batalionie
7 pu∏ku. Spotka∏em tam wielu Âlà-
zaków, jeƒców z niemieckiej 6 Ar-
mii von Paulusa. By∏ to element
twardy, dobrze wyszkolony, karny.

Chrzest bojowy przeszliÊmy na przy-
czó∏ku warecko-magnuszewskim,
a we wrzeÊniu bra∏em udzia∏ w for-
sowaniu Wis∏y w Warszawie na
Czerniakowie. 

Na przyczó∏kach warszawskich
przelewaliÊcie krew razem z ˝o∏nie-
rzami Armii Krajowej. ByliÊcie
„nasi” czy „ruscy”? 

– Pan zna przecie˝ prawd´ histo-
rycznà, zamiast wi´c pryncypialnej
odpowiedzi podam drobny przy-
k∏ad. Jak znaleêliÊmy si´ na Lu-
belszczyênie, to mieszkaƒcy przyno-
sili nam przedwojenne guziki woj-
skowe, byÊmy je przyszyli do mun-
durów. W styczniu 1945 roku jakiÊ
cywil sprawdzi∏ w Warszawie, czy
mam na guzikach or∏a z koronà.
Przecie˝ takà Polsk´ tylko znaliÊmy,
do takiej chcieliÊmy wróciç, podob-
nie jak ch∏opcy od Andersa. Nie
mogliÊmy wiedzieç, ˝e historia pisze
wredny scenariusz. 

Tak dochodzimy do Ko∏obrzegu. 
– Od Warszawy pieszo maszero-

waliÊmy na Bydgoszcz, potem na-
tkn´liÊmy si´ na Wa∏ Pomorski,
szybko przybywa∏o ofiar, ale zapa∏
w nas nie s∏ab∏, ˝o∏nierze bili si´
wspaniale. 8 marca 1945 roku kaza-
no nam uderzyç z marszu – tak bar-
dziej w stylu Armii Czerwonej – na
Ko∏obrzeg. To by∏ tragiczny dzieƒ,
czekaliÊmy ciemnoÊci, by wycofaç
si´. Trzeba wi´c by∏o wprowadziç

artyleri´, miotacze ognia, amunicj´
dowoziç dzia∏ami pancernymi. Tak
zdobywaliÊmy przez 10 dni dom po
domu. Niemcy bronili si´ fanatycz-
nie, wciàgn´li ludnoÊç cywilnà, m∏o-
dych i starych. Mia∏em wra˝enie, ˝e
to jest po obu stronach bój o honor.
Tym bardziej trzeba doceniç zwyci´-
stwo. Ja okupi∏em je ranà, wielu ko-
legów zosta∏o tam na zawsze. 

Wojna zbli˝a∏a si´ do fina∏u, nasza
rozmowa te˝ niestety musi si´ koƒ-
czyç. 

– W szpitalu doczeka∏em Âwiàt
Wielkanocnych, zdà˝y∏em jednak
wróciç do szeregów na forsowanie
Odry, prze˝y∏em radoÊç spotkania
z ˝o∏nierzami amerykaƒskim na ¸a-
bie. A jeszcze 8 maja zginà∏ na mi-
nie Eugeniusz Miko∏ajczyk, dowód-
ca plutonu w mojej kompanii. A po-
tem by∏o ju˝ ró˝nie, coraz gorzej.
Odsuwano patriotów, panoszyli si´
oficerowie sowieccy, d∏awiono opo-
zycj´ demokratycznà. I ja dozna∏em
upokorzeƒ, mia∏em przecie˝ w ˝y-
ciorysie „krech´” – wywózk´ na Sy-
bir. To ju˝ jednak inna opowieÊç. 

Dzi´kuj´ za rozmow´. ˚ycz´ Panu
i Kolegom mi∏ego pobytu w Ko∏o-
brzegu, zadowolenia z przebiegu
uroczystoÊci w 60. rocznic´ walk
koƒczàcych II wojn´ Êwiatowà
w Europie. 

Rozmawia∏
Adam DOBRO¡SKI
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W Urz´dzie obowiàzujà nast´pu-
jàce zasady i kryteria przyznawania
dotacji ze Êrodków b´dàcych w dys-
pozycji Kierownika Urz´du do
Spraw Kombatantów i Osób Repre-
sjonowanych, na finansowanie lub
dofinansowanie kosztów zadania
zwiàzanego z upami´tnianiem i po-
pularyzowaniem historii walk o od-
rodzenie Polski, represji wojennych
oraz okresu powojennego na dzia-
∏alnoÊç dokumentacyjnà i wydawni-
czà, zleconego do realizacji jed-
nostkom sektora finansów publicz-
nych (samorzàdom powiatowym) –
na podstawie przepisów art. 73 ust.
1 pkt 2 ustawy o kombatantach oraz
niektórych osobach b´dàcych ofiara-
mi represji wojennych i okresu powo-
jennego oraz art. 69 ust. 4 pkt 1 lit.
a ustawy o finansach publicznych
i jednostkom nie zaliczanym do
sektora finansów publicznych (fun-
dacjom, stowarzyszeniom i wydaw-
nictwom nie b´dàcym fundacjami
bàdê stowarzyszeniami) – na pod-
stawie przepisów art. 71 ustawy o fi-
nansach publicznych, art. 5 ust. 1 pkt
1 i art. 11 ust. 2 ustawy o dzia∏alnoÊci
po˝ytku publicznego i o wolontaria-
cie (Dz. U. Nr 96, poz. 873). 

1. Ârodki dotacji przeznaczone na
finansowanie lub dofinansowa-
nie kosztów zadania zleconego
do realizacji jednostce zaliczanej
do sektora finansów publicznych
lub wydawnictwu przekazywane
sà na podstawie umowy, która
powinna okreÊlaç: 
a) szczegó∏owy opis zadania i ter-

min jego wykonania; 

b) wysokoÊç dotacji ze Êrodków
Urz´du nale˝nej jednostce
wykonujàcej zadanie i tryb
p∏atnoÊci; 

c) tryb kontroli wykonania zada-
nia; 

d) sposób rozliczenia udzielonej
dotacji i zasady zwrotu niewy-
korzystanej dotacji lub jej cz´-
Êci. 

Ârodki dotacji przeznaczone na
finansowanie lub dofinansowanie
kosztów zadania zleconego do re-
alizacji fundacjom i stowarzysze-
niom przekazywane sà na podsta-
wie umowy zawartej wed∏ug wzoru
okreÊlonego przez za∏àcznik nr
2 do rozporzàdzenia Ministra Go-
spodarki, Pracy i Polityki Spo∏ecznej
z 29 paêdziernika 2003 r. w sprawie
wzoru oferty realizacji zadania pu-
blicznego, ramowego wzoru o wyko-
nanie zadania publicznego i wzoru
sprawozdania z wykonania tego za-
dania (Dz. U. Nr 193, poz. 1981).
Fundacje i stowarzyszenia mogà
otrzymaç dotacje jedynie w trybie
ustawy o dzia∏alnoÊci po˝ytku pu-
blicznego i o wolontariacie, w szcze-
gólnoÊci art. 11 ust. 2 tej ustawy, po
przeprowadzeniu otwartego kon-
kursu ofert. 

2. Warunkiem przyznania dotacji
dla jednostki sektora finansów
publicznych oraz dla wydawnic-
twa nie b´dàcego stowarzysze-
niem bàdê fundacjà jest z∏o˝enie
w Urz´dzie wniosku o przyzna-
nie Êrodków finansowych (na
druku wed∏ug wzoru nr 1 do-

st´pnym w Urz´dzie oraz na
stronie internetowej www.
udskior.gov.pl) wraz z kalkula-
cjà (druk nr 2 tam˝e). 

Fundacje i stowarzyszenia sk∏ada-
jà ofert´ na druku stanowiàcym za-
∏àcznik nr 1 do rozporzàdzenia Mini-
stra Gospodarki, Pracy i Polityki
Spo∏ecznej z dnia 29 paêdziernika
2003 r. Oferty fundacji i stowarzy-
szeƒ wraz z kompletnà dokumenta-
cjà mogà byç sk∏adane wy∏àcznie
w terminach okreÊlonych w og∏o-
szonym przez Urzàd otwartym kon-
kursie ofert. 

Jednostki nie zaliczane do sekto-
ra finansów publicznych zobowià-
zane sà do∏àczyç do wniosku doku-
mentacjà rejestrowà, natomiast jed-
nostki zaliczane do sektora finan-
sów publicznych (starostwa powia-
towe) – uchwa∏´ o wyborze starosty
i skarbnika powiatu oraz inne do-
kumenty potwierdzajàce prawo do
reprezentowania wnioskodawcy
w stosunkach z administracjà paƒ-
stwowà. 

Kryterium przyznania dotacji jest
równie˝ merytoryczna zasadnoÊç
wniosku (oferty) oraz jego zgod-
noÊç z zadaniami okreÊlonymi
w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r.
o kombatantach oraz niektórych
osobach b´dàcych ofiarami represji
wojennych i okresu powojennego
oraz w rozporzàdzeniu Prezesa Rady
Ministrów z dnia 10 paêdziernika
2001 r. w sprawie szczegó∏owego za-
kresu dzia∏ania i organizacji Urz´du
do Spraw Kombatantów i Osób Re-
presjonowanych.

KOMBATANT 2005 nr 46
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3. Dotacja mo˝e byç przeznaczona
na dzia∏alnoÊç dokumentacyjnà
i wydawniczà zwiàzanà z upa-
mi´tnianiem i popularyzowa-
niem historii walk o odrodzenie
Polski i represji wojennych oraz
okresu powojennego. 
W ramach tego zadania Urzàd

mo˝e dofinansowaç: 
a) publikowanie materia∏ów do-

kumentujàcych czyny zbrojne
i dzia∏alnoÊç niepodleg∏oÊcio-
wà oraz doznane represje; 

b) upami´tnianie we wszelkiego
rodzaju publikacjach wyda-
rzeƒ historycznych, miejsc
oraz postaci zwiàzanych z wal-
kà o niepodleg∏oÊç i suweren-
noÊç Polski w kraju i za grani-
cà. 

Wnioski lub oferty dotyczàce ni-
niejszego zadania sà opiniowane
przez Zespó∏ do Spraw Publikacji
i Wydawnictw. Kierownik Urz´du
mo˝e zrezygnowaç z opinii Zespo-
∏u. 

W razie potrzeby Kierownik
Urz´du mo˝e równie˝ zleciç wyko-
nanie ekspertyzy dotyczàcej rozpa-
trywanego wniosku, a decyzj´
o przyznaniu dotacji podjàç po za-
poznaniu si´ z opinià ekspertów. 

4. Dotacja nie mo˝e byç przezna-
czona w szczególnoÊci na: 
a) sp∏aty zaleg∏ych zobowiàzaƒ

wnioskujàcych jednostek; 
b) bie˝àcych kosztów funkcjono-

wania jednostek, nie zwiàza-
nych z realizacjà zadania (np.
czynsz, energia elektryczna,
op∏aty telefoniczne); 

c) wynagrodzeƒ (sk∏adek na
ubezpieczenie spo∏eczne i in-
nych pochodnych od wynagro-
dzeƒ) oraz premii i nagród; 

d) kosztów zakupu nieruchomo-
Êci oraz Êrodków trwa∏ych; 

e) kosztów opracowaƒ o niskiej
wartoÊci merytorycznej; 

f) dodruków oraz publikacji
wczeÊniej wydanych i dofinan-
sowywanych przez Urzàd. 

5. Dotacja nie mo˝e byç przyznana,
gdy realizacja wnioskowanego
zadania zak∏ada w przysz∏oÊci ko-
niecznoÊç sta∏ego finansowania
tego zadania. 

6. Jednostka, która otrzyma∏a dota-
cj´ i wydatkowa∏a przyznane
Êrodki niezgodnie z przeznacze-
niem lub nie rozliczy∏a ich zgod-
nie z umowà, nie mo˝e ubiegaç
si´ o przyznanie dotacji przez ko-
lejne trzy lata. 

7. Wnioski i oferty dotyczàce przy-
znania dotacji na finansowanie
lub dofinansowanie kosztów re-
alizacji zadania, oddzielnie na
ka˝de zadanie, sk∏adane sà w De-
partamencie Stowarzyszeƒ
i Spraw Socjalnych, z tym ˝e sto-
warzyszenia i fundacje – za po-
Êrednictwem zarzàdów g∏ównych
podmiotów sk∏adajàcych wnio-
sek, a powiaty – za poÊrednic-
twem starostów lub innych upo-
wa˝nionych cz∏onków zarzàdu
powiatu. 

Rozpatrywane b´dà wy∏àcznie
wnioski i oferty z∏o˝one zgodnie
z pkt 2, zawierajàce wszystkie wy-
magane dokumenty. 

8. W razie potrzeby Dyrektor De-
partamentu Stowarzyszeƒ
i Spraw Socjalnych mo˝e wystà-
piç do wnioskodawcy o przed∏o-
˝enie dodatkowych dokumentów
lub informacji niezb´dnych do
w∏aÊciwej oceny wniosku. 

9. Dyrektor Departamentu Stowa-
rzyszeƒ i Spraw Socjalnych po
przeprowadzonej analizie i po-
twierdzeniu przez G∏ównego
Ksi´gowego Êrodków przezna-
czonych na dotacje przedk∏ada
Kierownikowi Urz´du wniosek
wraz z przed∏o˝eniem zawierajà-
cym propozycj´ wysokoÊci kwoty
dotacji. Kierownik Urz´du, po
akceptacji wniosku, okreÊla jej
wysokoÊç. Departament Stowa-

rzyszeƒ i Spraw Socjalnych przy-
gotowuje parafowanà przez rad-
c´ prawnego Urz´du umow´ do
podpisu przez Zleceniobiorców,
G∏ównego Ksi´gowego oraz Kie-
rownika Urz´du. 

W przypadku negatywnego roz-
patrzenia wniosku, zainteresowani
sà informowani pisemnie o odmo-
wie udzielenia dotacji. 

10. Niewykorzystane lub zwrócone
Êrodki mogà byç przyznane
w pierwszej kolejnoÊci innym
uprawnionym jednostkom, któ-
re nie uzyska∏y dotacji z uwagi
na ograniczone Êrodki. 

11. Obs∏ug´ administracyjnà zwià-
zanà z rozpatrywaniem wnio-
sków i rozliczaniem dotacji re-
alizuje Departament Stowarzy-
szeƒ i Spraw Socjalnych. 

12. Wydzia∏ Bud˝etowo-Ksi´gowy
Urz´du przekazuje dotacje na
konto jednostki, zgodnie z za-
wartà umowà, na podstawie
dyspozycji podpisanej przez Dy-
rektora Departamentu Stowa-
rzyszeƒ i Spraw Socjalnych. 

13. Departament Stowarzyszeƒ
i Spraw Socjalnych sprawuje
nadzór nad realizacjà zadaƒ fi-
nansowanych lub dofinansowa-
nych przez Urzàd oraz przepro-
wadza lub zleca kontrol´ prawi-
d∏owoÊci wykorzystania przeka-
zanych dotacji pracownikowi
zatrudnionemu na Stanowisku
do Spraw Kontroli albo odpo-
wiednim organom kontroli (za
poÊrednictwem Dyrektora Ge-
neralnego Urz´du). 

Uwaga: kwoty wysokoÊci dotacji, na
dany rok bud˝etowy, okreÊlane sà
w strategii finansowania i dofinanso-
wania zadaƒ upami´tniajàcych trady-
cj´ walk o niepodleg∏oÊç oraz w og∏o-
szeniu otwartego konkursu ofert.
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KOMBATANT 2005 nr 48

8maja 2005 r. up∏ynie 60 lat od za-
koƒczenia II wojny Êwiatowej.
Wed∏ug szacunków historyków,

w walkach zbrojnych w okresie II wojny
Êwiatowej uczestniczy∏o ok. 2 milionów
obywateli polskich, spoÊród których ˝y-
cie utraci∏o lub zagin´∏o ponad 200 ty-
si´cy*). 

Polscy kombatanci przygotowujà si´
do uczczenia tej rocznicy. Wychodzàc
naprzeciw ich oczekiwaniom, Urzàd do
Spraw Kombatantów i Osób Represjo-
nowanych we wspó∏pracy z Minister-
stwem Obrony Narodowej i Minister-
stwem Spraw Zagranicznych opraco-
wa∏ szeroki program obchodów obej-
mujàcy uroczystoÊci w kraju i za grani-
cà. Omówieniu szczegó∏ów programu
tych obchodów poÊwi´cona by∏a konfe-
rencja prasowa, która odby∏a si´ 7 mar-
ca br. w siedzibie Dowództwa Garnizo-
nu Warszawa. Udzia∏ w konferencji
wzi´li: minister Jan Turski, kierownik
Urz´du do Spraw Kombatantów
i Osób Represjonowanych, Bogus∏aw
Zaleski, wiceminister spraw zagranicz-
nych, oraz Krzysztof Sikora, dyrektor
Departamentu Wychowania i Promocji

ObronnoÊci Ministerstwa
Obrony Narodowej.
Obecny by∏ dowódca gar-
nizonu Warszawa gen.
bryg. Jan Klejszmit. Kon-
ferencj´ prowadzi∏ dyrek-
tor Departamentu Woj-
skowego UdSKiOR p∏k
Jan Ozga. 

Minister Jan Turski,
który szczegó∏owo przed-
stawi∏ program uroczysto-
Êci, zwróci∏ uwag´ na fakt,
i˝ majà one bardzo rozle-
g∏y charakter (wykaz wy-
branych przedsi´wzi´ç
w kraju i za granicà
z udzia∏em przedstawicie-
li w∏adz RP zamieszczamy
na stronie 9). Odzwiercie-
dla to z∏o˝onoÊç naszej hi-
storii okresu koƒca wojny
i powojennej. Minister
Turski mówi∏ tak˝e
o ogromnym zaintereso-
waniu spo∏eczeƒstwa, jakie wzbudzi∏y
ubieg∏oroczne uroczystoÊci, m.in. 60.
rocznica Bitwy o Monte Cassino czy 60.

rocznica wybuchu Powstania Warszaw-
skiego. Skala tego zainteresowania za-
przecza pojawiajàcym si´ niekiedy opi-

Delegacja Albaƒskiego Zwiàz-
ku Kombatantów Wojny An-
tyfaszystowskiej i Narodowo-

wyzwoleƒczej odwiedzi∏a 8 marca br.
Urzàd do Spraw Kombatantów
i Osób Represjonowanych. GoÊçmi
ministra Jana Turskiego byli: gen.
dyw. Adnan Qatipi – przewodniczàcy
Zwiàzku, adm. Qamil Poda – sekre-
tarz generalny oraz p∏k Lame Cekani. 

W spotkaniu uczestniczyli równie˝
ambasador Republiki Albanii Sokol
Gjoka oraz gen. dyw. Wac∏aw Szklar-
ski – prezes Zwiàzku Kombatantów

RP i By∏ych Wi´êniów
Politycznych, ze strony
Urz´du – dyrektor De-
partamentu Wojskowe-
go p∏k Jan Ozga oraz
radca ministra Jan So-
bolewski. 

Podczas spotkania
omówiono najwa˝niej-
sze zagadnienia doty-
czàce problematyki
kombatanckiej w Polsce
i w Albanii. Na zakoƒczenie wizyty
minister Jan Turski wr´czy∏ goÊciom

z Albanii Medale Pamiàtkowe Urz´-
du i ksià˝ki. K. K. 

GoÊcie naszego Urz´du

Wizyta albaƒskich kombatantów 

Fot. K. K´pka

Konferencja prasowa na temat przygotowaƒ do obchodów
60. rocznicy zakoƒczenia II wojny Êwiatowej

Pokazaç prawd´ o tamtych czasach 
i polskich losach po II wojnie Êwiatowej...

Od lewej: ambasador Sokol Gjoka, gen. dyw. Adnan
Qatipi, adm. Qamil Poda oraz p∏k Lame Cekani

Na zdj´ciu górnym od lewej: p∏k Jan Ozga, minister
Bogus∏aw Zaleski, minister Jan Turski, dyrektor
Krzysztof Sikora i gen. Jan Klejszmit. Na zdj´ciu poni˝ej
– grupa dziennikarzy
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niom, i˝ zaprzàtni´ci wspó∏czesnoÊcià
zapominamy o naszej historii. Celem
obchodów 60. rocznicy zakoƒczenia II
wojny Êwiatowej jest oddanie ho∏du
˝o∏nierzom, którzy walczyli na wszyst-
kich frontach. Ale te˝ – przypomnienie
Polsce i Êwiatu o udziale Polaków –
o tym, ˝e Polska by∏a czwartà si∏à koali-
cji antyhitlerowskiej. 

Kulminacyjnym punktem programu
uroczystoÊci b´dà obchody 8 maja 
2005 r. w Warszawie i innych stolicach
europejskich – w umownym dniu za-
koƒczenia II wojny Êwiatowej w Euro-

pie. – Nie dla wszystkich jednak data
8 maja 1945 roku oznacza∏a koniec II
wojny Êwiatowej – mówi∏ minister Jan
Turski. – Trzeba pami´taç o „˝o∏nierzach
wykl´tych” czy ˝o∏nierzach, dla których
ta data oznacza∏a drugà okupacj´ lub re-
presje gorsze ni˝ niemieckie. B´dà uro-
czystoÊci upami´tniajàce te wydarzenia.
Jestem cz∏onkiem komitetu honorowego,
na czele którego stoi by∏y prezydent RP
na Uchodêstwie Ryszard Kaczorowski,
powo∏anego w Warszawie dla uczczenia
60. rocznicy aresztowania Przywódców
Polskiego Paƒstwa Podziemnego. Przewi-

dziane sà uroczystoÊci zwiàzane ze
zbrodnià katyƒskà, m. in. na Cmentarzu
Poleg∏ych w Katyniu, nad którymi patro-
nat objà∏ Prezydent RP Aleksander Kwa-
Êniewski... Naczelnà ideà obchodów 60.
rocznicy zakoƒczenia II wojny Êwiatowej,
które organizuje i koordynuje Urzàd do
Spraw Kombatantów i Osób Represjono-
wanych jest bowiem pokazanie prawdy
o z∏o˝onoÊci tamtych czasów i polskich
losów po II wojnie Êwiatowej. 

Notowa∏a Ewa DUMIN

*) Dane te nie obejmujà ofiar cywilnych.
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60. ROCZNICA ZAKO¡CZENIA II WOJNY ÂWIATOWEJ
Wybrane przedsi´wzi´cia w kraju i za granicà z udzia∏em przedstawicieli w∏adz RP

17 stycznia, Warszawa – zakoƒczenie walk o Warszaw´*
27 stycznia, OÊwi´cim – rocznica wyzwolenia obozu Auschwitz-Birkenau
10 lutego, Wa∏cz – prze∏amanie Wa∏u Pomorskiego*
18 marca, Ko∏obrzeg – zakoƒczenie walk, „zaÊlubiny z morzem”*
16 kwietnia, Zgorzelec – forsowanie Nysy ¸u˝yckiej przez 2 Armi´ WP*
16 kwietnia, Siekierki – forsowanie Odry przez 1 Armi´ WP*
23 kwietnia, Bolonia – wyzwolenie miasta, zakoƒczenie szlaku bojowego 2 Korpusu Polskiego 
6 maja, Wilhelmshaven – zakoƒczenie szlaku bojowego 1 DPanc. gen. S. Maczka
6 maja, Warszawa – uroczysta sesja po∏àczonych Izb Sejmu i Senatu
7 maja, Wroc∏aw – centralne uroczystoÊci zakoƒczenia II Wojny Âwiatowej (Prezydent RP) *
8 maja, Warszawa – centralne uroczystoÊci zakoƒczenia II Wojny Âwiatowej (Premier RP) 
8 maja, Berlin – udzia∏ w uroczystoÊciach pod pomnikami polskimi i alianckimi*
9 maja, Warszawa – z∏o˝enie wieƒców na Cmentarzu ˚o∏nierzy Radzieckich

* Organizatorem uroczystoÊci sà lokalne komitety lub ambasady RP, przy wsparciu Urz´du do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych oraz in-
nych instytucji centralnych. 

Warszawa 14.03.2005 r.

Nieobecni
si´ nie liczà
Upadek Berlina i kapitulacja III

Rzeszy w maju 1945 roku to je-
den z punktów zwrotnych w dzie-
jach Êwiata, na trwa∏e wpisany we
wszystkie podr´czniki historii. My,
Polacy, w zwyci´stwie nad hitlerow-
skim totalitaryzmem mieliÊmy
udzia∏ znaczàcy, a nawet wspó∏decy-
dujàcy. Na wszystkich frontach II
wojny Êwiatowej i w ruchu oporu
walczy∏o ponad milion Polaków. By-
liÊmy czwartà – pod wzgl´dem li-
czebnoÊci – si∏à antyhitlerowskiej

koalicji. Ja∏taƒskie decyzje wielkich
mocarstw dzielàcych Europ´ na
strefy wp∏ywów sprawi∏y, ˝e dla wie-
lu Polaków smak zwyci´stwa by∏
gorzki, ˝e Polska przez 45 lat nie
mog∏a w pe∏ni korzystaç z wolnoÊci
i demokratycznych swobód. 

Âwiat niezbyt ch´tnie pami´ta dzi-
siaj o ogromnym wysi∏ku zbrojnym
narodu polskiego. Tak˝e w naszym
kraju, po zmianie sojuszy, zbyt gor-
liwie i Êlepo wymazujemy z tradycji
wiele chlubnych kart, zw∏aszcza do-
tyczàcych wojennego braterstwa
broni ˝o∏nierzy polskich i radziec-
kich. W kolejne rocznice upadku III
Rzeszy ch´tniej mówiono o drugiej
okupacji ni˝ o udziale w zwyci´skim
finale II wojny Êwiatowej. 

Zwiàzek Kombatantów Rzeczy-
pospolitej Polskiej i By∏ych Wi´ê-

niów Politycznych w pe∏ni popiera
decyzj´ Prezydenta RP Aleksandra
KwaÊniewskiego o udziale w mo-
skiewskich uroczystoÊciach. W 60.
rocznic´ Zwyci´stwa najwy˝szy re-
prezentant paƒstwa polskiego sta-
nie w szeregu przywódców Êwiata
oddajàcych ho∏d ˝o∏nierzom
alianckich armii. To b´dzie tak˝e
ho∏d oddany wszystkim Polakom,
którzy ˝yciem, krwià i nadludzkim
zbrojnym wysi∏kiem okupili to zwy-
ci´stwo. Dzi´ki nim Polska jest dzi-
siaj wÊród paƒstw zwyci´skich
i wolnych. 

W imieniu
Zwiàzku Kombatantów RP

i By∏ych Wi´êniów Politycznych
Prezes

gen. dyw. Wac∏aw SZKLARSKI
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Ppor. Pappée, przyprowadzi∏
do mnie holenderskiego far-
mera, który stwierdzi∏, ˝e 10

kilometrów na wschód od Ter Apel,
przy drodze do niemieckiej miejsco-
woÊci Oberlangen, znajduje si´ sil-
nie strze˝ony obóz, w którym sà Po-
lacy. Holender ów s∏ysza∏, ˝e Niem-
cy chcà ewakuowaç ten obóz albo
przed opuszczeniem go, wymordo-
waç uwi´zionych. Postanowi∏em, ˝e
pojad´ rozpoznaç ten mityczny
obóz, po czym zobacz´, co trzeba
dalej robiç. 

12 kwietnia o godz. 14 przekaza-
∏em dowództwo adiutantowi (mój
zast´pca by∏ na urlopie) i patrol ru-
szy∏. Zaraz za Ter Apel wjechaliÊmy
na ziemi´ niemieckà. Przywita∏a nas
atmosfera pustki i opuszczenia (…)
Jedziemy bardzo wolno. Przez lor-
netk´ widaç wyraênie wie˝yczki
stra˝nicze. A wi´c obóz nie jest ima-
ginacjà Pappéego i holenderskiego
farmera. Podaj´ plan dzia∏ania. Mój
czo∏g spróbuje wtargnàç do Êrodka
obozu. (…) Z lewej strony za bramà
barak, coÊ jakby wartownia. Strzela-
my do niej z dwóch karabinów ma-
szynowych. Po chwili wysypujà si´
z baraku Niemcy. Jest ich dwunastu,
podnoszà r´ce do góry. Pappée ze
Szmelerem taranujà drugà we-
wn´trznà bram´ i wje˝d˝ajà w d∏ugà
szerokà ulic´. Ja z Witkowskim bie-
gniemy obok. Co do diab∏a, co to za
stwór? … JakaÊ malutka postaç bie-
gnie do nas… ubrana jest w d∏ugi
prawie do ziemi p∏aszcz ˝o∏nierski.
Na g∏owie ma polskà fura˝erk´
z orze∏kiem i proporczykiem 7 pu∏ku

u∏anów… Jest to m∏odziutka, ∏adna
dziewczyna! 

– English? Fran˜ais? Americano?
Canada? Sind Sie? – krzyczy do nas. 

– Polacy! Polacy, panienko! Pierw-
sza Dywizja Pancerna, kochanie –
wrzeszczy Witkowski. 

– Polacy! Bo˝e! Polacy! A my tu
z Armii Krajowej. Z powstania,
z Warszawy. Panowie Polacy! To cud!
– wo∏a panienka i biegnie z nami. 

Wpadamy na du˝y plac apelowy
mi´dzy barakami. Z baraków, jak
z uli wysypujà si´ same kobiety.
Wszystkie w mundurach, wzgl´dnie
w strz´pkach mundurów. Otaczajà
czo∏g, tarasujà drog´. T∏um tych ko-
biet jest tak fantastyczny, ˝e wydaje
si´ jakàÊ maskaradà filmowà. T∏um
ten krzyczy, gestykuluje, Êmieje si´
i p∏acze doko∏a nas, podczas gdy my
myÊlimy, ˝e przecie˝ w ka˝dej chwili
mogà nas tu zaatakowaç Niemcy i co
si´ wtedy stanie? JesteÊmy ca∏kowi-

cie unieruchomieni, w Êrodku ja-
kichÊ dziwacznych amazonek, które
wchodzà nawet do czo∏ga, ca∏ujàc
i Êciskajàc Pappéego i Kub´. 

Przeciska si´ wreszcie przez ten
t∏um jakaÊ pani z gwiazdkami na fu-
ra˝erce. 

– Melduj´ si´ jako komendantka
obozu polskich kobiet, jeƒców wo-
jennych w Oberlangen. Moje nazwi-
sko Milewska – mówi trzymajàc dwa
palce przy skroni. W odpowiedzi
przedstawiam si´: 

– Podpu∏kownik Koszutski z 1 Pol-
skiej Dywizji Pancernej. Niech pani
natychmiast robi zbiórk´! Wycho-
dzimy stàd. Niemcy mogà lada chwi-
la uderzyç, a my nie mamy w∏aÊciwie
nic, aby was broniç. Nie ma tu rów-
nie˝ ˝adnych innych naszych oddzia-
∏ów. Prosz´ si´ spieszyç! 

– Ale˝ to niemo˝liwe – powiada
pani Milewska. – My nie jesteÊmy
gotowe do marszu. Sà chore i nie-
mowl´ta. 

– Na Boga! Niech pani choç zrobi
zbiórk´ i uporzàdkuje to towarzy-
stwo, bo my si´ nie mo˝emy ruszyç
i Niemcy mogà nas wszystkich wy-
strzelaç jak kaczki. Jeden karabin
maszynowy zrobi tu masakr´! Pr´-
dzej (…). 

(Fragmenty z: St. Koszutski, Jak uwolniliÊmy 1716

kobiet ˝o∏nierzy AK z obozu w Oberlangen, „Ty-

dzieƒ Polski” 10 kwietnia 1965 oraz tego˝: Wspo-

mnienia z ró˝nych pobojowisk, Londyn 1972).

KOMBATANT 2005 nr 410

Na szlaku do Wilhelmshaven

Wspomnienie podpu∏kownika Stanis∏awa Koszutskiego

Wyzwolenie Oberlangen
8 kwietnia 1945 r. o godz. 13.50, dok∏adnie co do godziny
w 6 miesi´cy po szar˝y pod Caen, 2 pu∏k pancerny pod moim
dowództwem przekroczy∏ Ren. W kilka dni potem weszliÊmy do
po∏udniowo-wschodniej Holandii. Tu dotarliÊmy do miejscowo-
Êci Ter Apel w sk∏adzie 3 czo∏gów dowództwa pu∏ku, 3 scout-ca-
rów i 2 motocyklistów. (…)

Meppen. Defilada Maczkowców 11 listopada 1945 roku, w dniu Âwi´ta Niepodleg∏o-
Êci (Ze zbiorów Jerzego W∏odka)
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Oprócz kombatantów z Polski
goÊciliÊmy równie˝ by∏ych
˝o∏nierzy Armii Czerwonej

mieszkajàcych obecnie w Rosji, Bia∏o-
rusi i na Ukrainie oraz by∏ych ˝o∏nie-
rzy Wehrmachtu. Ponad stu komba-
tantów zosta∏o uhonorowanych meda-
lami „Pro Memoria”, a inni otrzymali
odznaczenia paƒstwowe i resortowe.
By∏y te˝ mianowania na pierwsze
stopnie oficerskie. 

UroczystoÊci rozpocz´∏y si´ 17 mar-
ca br. o godz. 10.00 sesjà popularno-
-naukowà w Muzeum Or´˝a Polskie-
go, nast´pnie odby∏o si´ otwarcie wy-
stawy pamiàtek z marcowych dni 1945
roku i spotkanie kombatantów z m∏o-
dzie˝à w szko∏ach. 

Tego samego dnia o godz. 16.00
w Bazylice Ko∏obrzeskiej rozpocz´∏a
si´ Msza Êwi´ta w intencji walczàcych

o Ko∏obrzeg. Celebrowa∏ jà Biskup
Polowy Wojska Polskiego gen. bryg.
Tadeusz P∏oski, a opraw´ muzycznà
da∏a Orkiestra Wojskowa 12 Dywizji
Zmechanizowanej. 

O godz. 19.00 w Hali Millenium
rozpoczà∏ si´ wspania∏y koncert Re-
prezentacyjnego Zespo∏u Artystycz-
nego Wojska Polskiego. 

Nast´pnego dnia, 18 marca 2005 r.,
powita∏ nas zimny, deszczowy pora-
nek. Kombatanci i zaproszeni goÊcie,
a wÊród nich Marsza∏ek Senatu Lon-
gin Pastusiak spotkali si´ pod Pomni-
kiem ZaÊlubin z Morzem. ˚o∏nierze
12 Dywizji Zmechanizowanej odtwo-
rzyli scen´ wyjÊcia pododdzia∏ów na
brzeg morski i zaÊlubin z morzem. By-
li ̋ o∏nierze w mundurach z 1945 r., by-

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej,
Zwierzchnik Si∏ Zbrojnych RP Aleksan-
der KwaÊniewski podczas manifestacji
patriotycznej przed ko∏obrzeskim Ratu-
szem, wr´czy∏ kombatantom ordery i od-
znaczenia paƒstwowe oraz akty miano-
wania na pierwszy stopieƒ oficerski.
W uznaniu wybitnych zas∏ug dla niepod-
leg∏oÊci Rzeczypospolitej Polskiej, za bo-
haterstwo w walkach o Ko∏obrzeg, za
prac´ spo∏ecznà w organizacjach komba-
tanckich odznaczeni zostali: 

Krzy˝em Komandorskim 
Orderu Odrodzenia Polski 
Kazimierz Bigos, 
Zenon Stein, 

Krzy˝em Oficerskim 
Orderu Odrodzenia Polski
Kazimierz Bakalski, 
Kazimierz Koêmic, 
Stefan Martyn, 
Leon Miko∏ajczyk, 
Janina Rudziƒska, 
Grzegorz Sajewicz, 
Boles∏aw Scecewicz, 

Krzy˝em Kawalerskim 
Orderu Odrodzenia Polski
Stanis∏aw Malinowski, 

Z∏otym Krzy˝em Zas∏ugi
Bronis∏aw ¸awrówianiec, 
Kazimierz Romaniuk, 
Tadeusz Wróblewski. 

Postanowieniem Prezydenta RP na stopieƒ
podporucznika mianowani zostali: 
Wiktor Matecki, 
Boles∏aw PrzybyÊ, 
Ludwik Skokun, 
Bronis∏aw Zieliƒski. 

KOMBATANT 2005 nr 4 11

W dniach 17–19 marca 2005 r. goÊcili w Ko∏obrzegu kombatanci –
uczestnicy walk o Ko∏obrzeg w marcu 1945 r. Na zaproszenie w∏adz
samorzàdowych Ko∏obrzegu oraz Komitetu Obchodów 60. rocznicy
walk o Ko∏obrzeg i zaÊlubin Polski z morzem przyby∏o do Ko∏obrze-
gu ponad 320 kombatantów, a 170 z nich skorzysta∏o z leczenia sa-
natoryjnego (pe∏ny trzytygodniowy turnus). W uroczystoÊciach
uczestniczyli przedstawiciele w∏adz paƒstwowych na czele z prezy-
dentem RP Aleksandrem KwaÊniewskim i samorzàdowych. Urzàd
do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych reprezentowali
kierownik Urz´du minister Jan Turski i jego zast´pca minister Jerzy
Koz∏owski.

PrzyszliÊmy, Morze, po ci´˝kim trudzie... 

Ciàg dalszy na str. 12

60. rocznica walk o Ko∏obrzeg

Bitwa o twierdz´ Ko∏obrzeg by∏a cz´Êcià jednej z najwi´kszych operacji làdowych II wojny Êwiatowej
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∏o s∏ychaç kanonad´ armat, broni ma-
szynowej, wÊród kombatantów od˝y∏y
wspomnienia i na niejednej twarzy by-
∏o widaç ∏zy wzruszenia. 

Pomimo zimna i ciàgle padajàcego
deszczu, kombatanci licznie przybyli
na spotkanie z Prezydentem RP
Aleksandrem KwaÊniewskim. Uro-
czystoÊç uÊwietni∏ Batalion Repre-
zentacyjny RP. W czasie spotkania
g∏os zabra∏ Kanclerz Orderu Wojen-
nego Virtuti Militari gen. Stanis∏aw
Na∏´cz-Komornicki. Gdy wypowia-
da∏ s∏owa: Zdawa∏o si´, ˝e nie ma ju˝
Polski. A przecie˝ wtedy, w ten szary,
marcowy podobny dzisiejszemu dzieƒ,
kiedy zbli˝aliÊmy si´ do Ko∏obrzegu,
polskie si∏y zbrojne obecne by∏y na
wszystkich frontach, trudno by∏o opa-
nowaç wzruszenie. 

Prezydent Aleksander KwaÊniewski
odda∏ ho∏d bohaterskim ˝o∏nierzom.
W swoim wystàpieniu nawiàza∏ do
sprawy wyjazdu do Rosji: Nie podziela-
my poglàdów wyra˝anych dziÊ przez nie-
których rosyjskich polityków na temat
skutków konferencji w Ja∏cie, ale o tym
co nas dzieli trzeba g∏oÊno mówiç. Dlate-
go podjà∏em decyzj´ o uczestnictwie
w obchodach 60. rocznicy zwyci´stwa
nad faszyzmem. T́  wypowiedê skwito-
wa∏y brawa sporej cz´Êci kombatantów.
Wys∏uchali jej ambasadorowie Rosji,
Bia∏orusi i Ukrainy. 

Punktualnie o 17.00 rozpoczà∏ si´
Apel Poleg∏ych na Cmentarzu Wojen-
nym w Zieleniewie z asystà Batalionu
Reprezentacyjnego Wojska Polskiego. 

Wieczorem tego dnia odby∏a si´ uro-
czysta kolacja. W Hali Millenium przy
sto∏ach zasiedli kombatanci, zaproszeni
goÊcie oraz w∏adze samorzàdowe woje-
wództwa, miasta i powiatu, w sumie
oko∏o 800 osób. W czasie kolacji nawià-
zano bezpoÊrednià ∏àcznoÊç z Irakiem,
skàd gen. dyw. W. Skrzypczak – ko∏o-
brze˝anin pozdrowi∏ kombatantów
i odby∏ telekonferencj´ z przewodniczà-
cym Komitetu Organizacyjnego W∏o-
dzimierzem Adamem. Wspomnienia
trwa∏y do póênych godzin nocnych. 

19 marca 2005 r. odby∏a si´ uroczy-
stoÊç wr´czenia sztandaru Komendzie
Powiatowej Paƒstwowej Stra˝y Po˝ar-
nej w Ko∏obrzegu oraz Êlubowanie
m∏odzie˝y Ligi Morskiej i Rzecznej. 

Po obiedzie po˝egnaliÊmy komba-
tantów, którzy przybyli na trzydniowe
uroczystoÊci, pozostali korzystajà da-
lej z kuracji w ko∏obrzeskich sanato-
riach. 

W∏odzimierz ADAM
Przewodniczàcy Komitetu 

Organizacyjnego Obchodów
60. rocznicy walk o Ko∏obrzeg 

i zaÊlubin Polski z morzem, 
wicestarosta powiatu ko∏obrzeskiego

KOMBATANT 2005 nr 412

Ciàg dalszy ze str. 11

Uroczysta kolacja w Hali Millenium

Fragment widowiska historycznego – „ZaÊlubiny z morzem” w wykonaniu ˝o∏nierzy 12
Dywizji Zmechanizowanej

60. rocznica walk o Ko∏obrzeg

Fot. M. WiÊniewski
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Przyby∏em tu, aby wraz z Wami
daç Êwiadectwo prawdzie.
Aby pochyliç g∏ow´ przed bo-

haterstwem zwyci´zców i z∏o˝yç
ho∏d wszystkim ˝o∏nierzom –
uczestnikom walk 1945 roku.
Chcia∏bym, aby dzisiejszy dzieƒ by∏
dowodem, ˝e pami´tamy o tamtych
historycznych wydarzeniach. By sta∏
si´ te˝ zobowiàzaniem, ˝e nigdy
o nich nie zapomnimy. 

Bitwa o twierdz´ Ko∏obrzeg by∏a
cz´Êcià jednej z najwi´kszych opera-
cji làdowych II wojny Êwiatowej.
Szczególna rola, jakà w tej ofensy-
wie – nazwanej przez historyków
prze∏amaniem Wa∏u Pomorskiego –
odegra∏y jednostki 1. Armii Wojska
Polskiego, ukazuje olbrzymi wk∏ad
wniesiony przez naszych ˝o∏nierzy
w dzia∏ania wojenne przeciwko hi-
tlerowskiemu najeêdêcy. 

W trakcie zmagaƒ o miasto 29 ty-
si´cy spoÊród nich – spoÊród Was,
Szanowni Kombatanci – toczy∏o

krwawe boje uliczne o ka˝dy budy-
nek, o niemal ka˝dy skrawek ziemi.
Niemcy, zgodnie z rozkazem Hitle-
ra, bronili si´ do ostatniej kropli
krwi, wykazujàc zdecydowanie i de-
speracj´. W dziesiàtym dniu bitwy
butnie odpowiedzieli na propozycj´
zaprzestania walk: W 1807 roku
wojska napoleoƒskie nie potrafi∏y
zdobyç Ko∏obrzegu, tym bardziej
nie uda si´ to teraz Polakom. 

Zwyci´stwo naszej armii – po
czternastu dniach walk – przyniós∏
18 marca. W Êwiat posz∏a wiado-
moÊç o odwadze i kunszcie wojen-
nym polskich piechurów, czo∏gi-
stów, lotników i artylerzystów. Nie
wszystkim dane by∏o doczekaç chwi-
li tryumfu. W walkach o Ko∏obrzeg
poleg∏o 1013 ˝o∏nierzy, a ponad
2600 zosta∏o rannych. Ci, którzy
prze˝yli, byli Êwiadkami wydarzenia
zapisanego dziÊ na kartach historii.
Us∏yszeli proste, ale jak˝e wymow-
ne s∏owa wypowiedziane przez ka-

prala Franciszka Niewidziaj∏´: Przy-
szliÊmy, Morze, po ci´˝kim trudzie. Wi-
dzimy, ˝e nie poszed∏ na marne. Przy-
si´gamy, ˝e Ci´ nigdy nie opuÊcimy.
Rzucajàc ten pierÊcieƒ w Twe fale biorà
z Tobà Êlub, poniewa˝ TyÊ by∏o i b´-
dziesz zawsze nasze. Tak brzmia∏y s∏o-
wa zaÊlubin Polski z morzem. 

Rzeczpospolita ma wielki d∏ug
wdzi´cznoÊci wobec swoich obroƒ-
ców. D∏ug, który trudno sp∏aciç, bo
w ˝aden sposób nie da si´ przecie˝
przywróciç ˝ycia, utraconego zdro-
wia czy d∏ugich lat, które przysz∏o
sp´dziç na froncie. Dlatego jako
Prezydent RP i Zwierzchnik Si∏
Zbrojnych chc´ wypowiedzieç s∏owa
najwy˝szego uznania i szacunku pod
adresem Kombatantów Wojennych.
W imieniu Narodu, w imieniu Pola-
ków i Polski, przyjmijcie, prosz´, go-
ràce podzi´kowania za poÊwi´cenie
i ˝o∏nierski trud, za chwa∏´, której

KOMBATANT 2005 nr 4 13

Prezydent RP Aleksander KwaÊniewski
wr´cza p∏k. Zenonowi Steinowi Krzy˝
Komandorski Orderu Odrodzenia 
Polski

Kierownik Urz´du do Spraw Kombatantów
i Osób Represjonowanych, minister Jan Turski
sk∏ada gratulacje odznaczonemu Medalem „Pro
Memoria” weteranowi Armii Czerwonej Iwano-
wi Kustowowi z Bia∏orusi

Podczas uroczystoÊci obok polskich
kombatantów zasiedli weterani Armii
Czerwonej

Wystàpienie Prezydenta RP
Aleksandra KwaÊniewskiego 
podczas uroczystoÊci 60. rocznicy
walk o Ko∏obrzeg

Ciàg dalszy na str. 14

Fot. A. Nowacka Fot. A. Nowacka Fot. A. Nowacka

60. rocznica walk o Ko∏obrzeg
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przysporzyliÊcie krajowi. Czuj´ si´
zaszczycony, ˝e w imieniu Rzeczy-
pospolitej mog∏em uhonorowaç Was
odznaczeniami paƒstwowymi i no-
minacjami na stopnie oficerskie.
Niech b´dà one symbolicznym do-
wodem naszej pami´ci o Waszych
˝o∏nierskich czynach, wyrazem
ogromnej wdzi´cznoÊci za wiernà
s∏u˝b´ Polsce – t´, którà pami´tamy
z Waszych frontowych walk, ale rów-
nie˝ t´, którà pami´tamy i jak˝e wy-
soko oceniamy – z póêniejszej, ju˝
powojennej dzia∏alnoÊci. 

DziÊ oddajemy równie˝ czeÊç ˝o∏-
nierzom radzieckim, którzy walczyli
o Ko∏obrzeg. Pami´tamy o wszyst-
kich, którzy w heroicznych zmaga-
niach oswobodzili Polsk´ spod hi-
tlerowskiej okupacji. Mamy Êwiado-
moÊç tego, ˝e w∏aÊnie na froncie
wschodnim rozstrzygn´∏y si´ losy II
wojny Êwiatowej. Wiemy, pami´ta-
my i jesteÊmy wdzi´czni, ˝e Armia
Czerwona zdoby∏a Berlin. Narody
Zwiàzku Radzieckiego zap∏aci∏y za
to historyczne zwyci´stwo straszliwà
cen´: dwadzieÊcia milionów zabi-
tych, w tym ponad szeÊçset tysi´cy
w czasie walk na terenie Polski. 

Jest naszym moralnym obowiàz-
kiem oddaç ho∏d tym setkom tysi´cy
˝o∏nierzy – pogromców faszyzmu,
˝o∏nierzy Armii Czerwonej, która
wÊród swoich synów mia∏a przedsta-
wicieli ró˝nych narodów. Oni nie
kierowali si´ politycznymi wybora-
mi, oni walczyli z nieprzejednanym
wrogiem i to nie oni mieli wp∏yw na
decyzje, które zapad∏y w Ja∏cie. I to
nie oni, lecz porozumienie wielkich
mocarstw sprawi∏o, ˝e Polska znala-
z∏a si´ w tej, a nie innej strefie poli-
tycznych wp∏ywów. 

Nie podzielamy poglàdów – wyra-
˝anych dziÊ przez niektórych rosyj-
skich polityków – na temat skutków
konferencji w Ja∏cie. Dla Polski Ja∏-
ta oznacza∏a brak pe∏nej suweren-
noÊci i niespe∏nienie narodowych
ambicji. Fakt, ˝e strona rosyjska po-
strzega to inaczej, nie mo˝e prze-
cie˝ prowadziç do przerwania dialo-

gu. O tym, co nas dzieli, w czym si´
nie zgadzamy, trzeba g∏oÊno mówiç,
prowadziç dyskusj´ opartà na rze-
czowych argumentach. Wa˝ne jest,
abyÊmy – zachowujàc nawet roz-
bie˝ne opinie – podejmowali wspól-
nie wyzwania dotyczàce wspó∏cze-
snoÊci i przysz∏oÊci. Jako Prezydent
RP uwa˝am za swojà powinnoÊç tak
kszta∏towaç naszà polityk´ zagra-
nicznà, aby stosunki z Federacjà
Rosyjskà nabiera∏y charakteru co-
raz bardziej dobrosàsiedzkiego
i przyjaznego, odwo∏ujàcego si´ do
najlepszych tradycji. 

Dlatego, niezale˝nie od oceny po-
wojennych europejskich dziejów,
podjà∏em decyzj´ o moim uczestnic-
twie w uroczystych obchodach 60.
rocznicy zwyci´stwa nad faszyzmem
w Moskwie. To nasze Êwi´te prawo,
prawo kraju, który jako jedyny wal-
czy∏ na obu europejskich frontach II
wojny Êwiatowej. Mówiàc to chc´
raz jeszcze wyraziç nasz, polski sza-
cunek i wdzi´cznoÊç tym ˝o∏nie-
rzom, którzy przyszli do Polski, aby
dawaç wolnoÊç, uwalniaç nas od fa-
szyzmu, a cz´sto p∏acili za to cen´
najwy˝szà. 

Ka˝de pokolenie kszta∏tuje w∏a-
snà rzeczywistoÊç. Okres historii
wype∏niony losami Waszego pokole-
nia kojarzyç si´ b´dzie przede
wszystkim z Waszym bohaterstwem
i poÊwi´ceniem. Z heroizmem,
dzi´ki któremu mi´dzy innymi tu,
w Ko∏obrzegu, w jednym z najpi´k-
niejszych polskich miast portowych,
mo˝e dziÊ dumnie ∏opotaç na masz-
cie flaga Rzeczypospolitej. 

Pragn´ Was zapewniç, ˝e tak˝e
moje pokolenie, wzorujàc si´ na
Was, stara si´ budowaç nowà, coraz
lepszà rzeczywistoÊç naszej Ojczy-
zny. Pragniemy, aby by∏a coraz bar-
dziej bezpieczna i dostatnia. Na-
szym celem jest silna Polska w sil-
nej, solidarnej Europie. 

Pozwólcie, ˝e jako cz∏owiek uro-
dzony tu, na tej ziemi, w nieodle-
g∏ym Bia∏ogardzie, pok∏oni´ si´ ni-
sko wszystkim mieszkaƒcom Pomo-
rza Zachodniego. Jestem dumny
z Waszych osiàgni´ç. Z prawdziwà

przyjemnoÊcià patrz´ na Ko∏obrzeg,
rozwijajàcy si´ oÊrodek turystyczny,
portowy, sanatoryjny, który za dwa
miesiàce uroczyÊcie Êwi´towaç b´-
dzie 750. rocznic´ nadania praw
miejskich. Sk∏adam dzisiaj z tej oka-
zji serdeczne gratulacje. 

˚ycz´ zebranym, a szczególnie
kombatantom, du˝o zdrowia, si∏
i pomyÊlnoÊci. Rad jestem, ˝e w 60.
rocznic´ walk o Ko∏obrzeg mogli-
Êmy spotkaç si´ w tym gronie
i w tym miejscu, na odbudowanym
ko∏obrzeskim Rynku, w Ko∏obrze-
gu, który pami´tam z dzieciƒstwa
jako zniszczony, gdzie chodzi∏o si´
po gruzach i który z wysi∏kiem by∏
odbudowywany, aby dziÊ przedsta-
wiç nam si´ w tej w∏aÊnie krasie. Je-
steÊmy w Ko∏obrzegu, który jest
miastem otwartym i dla Polaków,
ale tak˝e i dla Niemców, i dla
wszystkich, którzy chcà przyjechaç
i sp´dziç tutaj czas, odpoczàç, na-
braç si∏. Jestem pewny, ˝e Ko∏o-
brzeg w XXI wieku jest znakiem no-
wej Europy, która jest bezpieczna,
umie ze sobà rozmawiaç i potrzebu-
je tego dialogu, która ma silne filary
w postaci Unii Europejskiej i NA-
TO, w której spotkania ludzi ze
Wschodu i Zachodu, z ka˝dego za-
kàtka Êwiata, sprawiajà radoÊç i ni-
gdy ju˝ nie doprowadzà, ˝eby kto-
kolwiek tu, w Ko∏obrzegu budowa∏
nowe fortece. Po 60 latach mo˝emy
cieszyç si´ pokojem i radoÊcià
wspó∏istnienia z innymi narodami.
Niech ten sygna∏ naszej polskiej go-
towoÊci do takiej polityki, do takie-
go dzia∏ania, do takiej rozmowy ze
wszystkimi na Êwiecie – z Rosjanami
i Ukraiƒcami, z Niemcami i Francu-
zami, z ˚ydami i Arabami, ze
wszystkimi, którzy chcieliby przyje-
chaç tu i z otwartym sercem prze˝yç
pi´kne chwile w Ko∏obrzegu – niech
to b´dzie znak tych obchodów,
niech to b´dzie to przes∏anie, które
dzisiaj – w 60. rocznic´ zakoƒczenia
walk o Ko∏obrzeg i ZaÊlubin Polski
z Morzem – wyjdzie z tego ko∏o-
brzeskiego Rynku. Wszystkiego do-
brego! Dzi´kujemy kombatantom
za ich wielki bój i zwyci´stwo! 5

KOMBATANT 2005 nr 414

Ciàg dalszy ze str. 13

60. rocznica walk o Ko∏obrzeg

Kombatant 4 kwiecien  5/18/05  13:46  Page 14



16kwietnia 1945 roku Ar-
mia rozpocz´∏a natarcie.
Forsowanie Nysy i zdo-

bycie pierwszych rubie˝y obronnych
przebiega∏o pomyÊlnie. Po prze∏a-
maniu w zaci´tych walkach obrony
nieprzyjaciela wzd∏u˝ zachodniego
brzegu rzeki, oddzia∏y 9 Dywizji
opanowa∏y Rothenburg, a oddzia∏y
8 Dywizji Nieder Neudorf. Opór
niemiecki nad Nysà zosta∏ z∏amany.
22 kwietnia – po ci´˝kich walkach –
1 Korpus Pancerny dotar∏ na przed-
pola Drezna. Natomiast na kierun-
ku pomocniczym, w pasie dzia∏ania
7 i 10 Dywizji nie zdo∏ano zniszczyç
g∏ównych ugrupowaƒ nieprzyjacie-
la. Z trudem prze∏amywano kolejne
rubie˝e obronne. 

Si∏y bojowe Armii zosta∏y rozcià-
gni´te na odcinku ponad pi´çdzie-
si´ciokilometrowym i podzieli∏y si´
na trzy odr´bne ugrupowania. Na
kierunku drezdeƒskim by∏ 1 Kor-
pus, 8 i 9 DP oraz cz´Êç 5 DP. Na
pó∏noc od Budziszyna – sztab armii,
cz´Êç artylerii i ty∏owe oddzia∏y ar-
mijne. Na zachodnim brzegu Szpre-
wy, w rejonie Uhyst – 7 i 10 DP. 

Dowództwo niemieckiej GA Âro-
dek wykorzysta∏o sprzyjajàcà sytu-
acj´. Niemcy uderzyli trzema dywi-
zjami w luk´ powsta∏à na wschód od
Budziszyna, oskrzydlajàc w rejonie
Forstgen dowództwo 5 Dywizji i 16
Brygady Pancernej. W tej nierównej
walce zgin´li prawie wszyscy ˝o∏nie-
rze z dowódcà 5 Dywizji gen. Alek-
sandrem Waszkiewiczem. Zginà∏

równie˝ dowódca 16 Brygady Pan-
cernej p∏k Micha∏ Kundrawcew,
a brygada ponios∏a du˝e straty. 

Na ty∏ach 2 Armii równie˝ trwa∏
wielki dramat. Sztab Armii i g∏ówne
si∏y artylerii zosta∏y zupe∏nie pozba-
wione os∏ony piechoty. W tej sytu-
acji dowódca Armii gen. Karol
Âwierczewski nakaza∏ 1 Korpusowi
przerwanie walk o Drezno i powrót
w rejon Budziszyna. Cofnà∏ równie˝
5 i 8 DP. Próba odbicia Budziszyna
podj´ta 24 kwietnia przez 1 Korpus
wsparty artylerià i oddzia∏ami pie-
choty, pomimo zaci´tych walk, nie
powiod∏a si´. Resztki si∏ korpusu
w nocy z 24 na 25 kwietnia zosta∏y
wycofane w rejon Radibor, a na-
st´pnie w rejon Hoyerswerdy.
W tych rejonach 2 Armia i 1 Korpus
przesz∏y do wymuszonej, kilkudnio-
wej obrony. Nale˝a∏o uporzàdko-
waç i przeorganizowaç rozbite od-
dzia∏y, policzyç straty, uzupe∏niç za-
opatrzenie dla jednostek i przygoto-
waç si´ do dalszych dzia∏aƒ. 

5 maja 1945 roku oddzia∏y ponow-
nie postawiono w stan gotowoÊci
bojowej. 8 maja wojska pancerne
opanowa∏y silny punkt oporu Neu-
stadt, a 9 maja zdobyto Bad Schan-
dau i most na ¸abie. Dwa dni póê-
niej si∏y g∏ówne 2 Armii i 1 Korpusu
Pancernego wesz∏y w rejon czeskiej
Pragi, koƒczàc swój szlak bojowy. 

Waldemar GAJEWSKI

KOMBATANT 2005 nr 4 15

Na szlaku walk 2 Armii Wojska Polskiego

Walczyli m´˝nie, 
z ogromnym poÊwi´ceniem

8 DP forsuje Nys´ ¸u˝yckà. W pasie forsowania przez 2 Armi´ WP szerokoÊç rzeki wy-
nosi∏a 40 m, g∏´bokoÊç 1,2–2,5 m, wysokoÊç brzegów 1,5–2,5 m. Wzd∏u˝ brzegu Nysy
przebiega∏a pierwsza pozycja niemieckiej obrony obsadzona przez jednostki 4 APanc
GA „Mitte”. 

4 kwietnia 1945 roku 2 Armia
Wojska Polskiego wraz z 1 Kor-
pusem Pancernym, który
w pierwszych dniach kwietnia
zosta∏ jej podporzàdkowany,
otrzyma∏a zadanie uczestnicze-
nia w operacji berliƒskiej. 
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Dlatego sk∏adajàc w 60.
rocznic´ wyzwolenia Bolo-
nii ho∏d spoczywajàcym tu

naszym Towarzyszom broni, powin-
niÊmy przypomnieç – przynajmniej
skrótowo – przebieg ma∏o znanych
dzia∏aƒ wojennych 2 Korpusu 
Polskiego w okresie paêdziernik
1944 r. – kwiecieƒ 1945 r. Ich chwa-
lebnym fina∏em, zamykajàcym zwy-
ci´ski szlak bojowy Korpusu na zie-
mi w∏oskiej by∏o wkroczenie na-
szych oddzia∏ów jako pierwszych
do stolicy Emilii-Romanii. 

Po prze∏amaniu na odcinku ad-
riatyckim g∏ównej linii Gotów, na-
czelnemu dowództwu wojsk sprzy-
mierzonych we W∏oszech wydawa-
∏o si´, ˝e droga ich wojsk do Niziny
Padaƒskiej zosta∏a otwarta. Rze-
czywistoÊç okaza∏a si´ jednak zu-
pe∏nie inna. 

5 Armia Amerykaƒska nie zdo∏a-
∏a przekroczyç Apeninu Toskaƒ-
skiego i utkn´∏a na koƒcowych li-
niach obronnych nieprzyjaciela na
przedpolu Bolonii. Niespodziewa-
nie silny opór napotka∏y równie˝
korpusy 8 Armii Brytyjskiej, które
po ci´˝kich walkach dotar∏y zaled-
wie do doliny bagnistej rzeki Savio,
tracàc w tych trudnych warunkach
wiele czo∏gów i innego sprz´tu.
W tej sytuacji dowództwo 8 Armii
Brytyjskiej skierowa∏o znowu do
akcji 2 Korpus Polski – tym razem
na górzysty odcinek Apeninu Emi-
liaƒskiego. 

Oddzia∏y polskie obj´∏y odcinek
w rejonie San Piero in Bagno 12

paêdziernika 1944 r. Ze wzgl´du na
warunki terenowe do akcji wpro-
wadzono poczàtkowo jedynie 5 Wi-
leƒskà Brygad´ Piechoty 5 Kreso-
wej Dywizji Piechoty (5 KDP). Ba-
taliony tej Brygady, wsparte szwa-
dronem czo∏gów 4 Pu∏ku Pancer-
nego, po zaj´ciu 18 paêdziernika
Santa Sofia, zdoby∏y wzgórza Mon-
te Altaccio (823) i Monte Sambu-
cheto (769), po∏o˝one po obu stro-
nach drogi S. Sofia–Galeata. 20
paêdziernika zaj´to Galeata, a na-
st´pnie Strada San Zeno, Civitella
di Romagna i wynios∏y masyw
Monte Grosso (699). 

Podczas tych i póêniejszych dzia-
∏aƒ piechoty w górach, jej zaopa-
trzenie by∏o mo˝liwe wy∏àcznie
przy pomocy mu∏ów. Nale˝y pod-
kreÊliç, ˝e bardzo cenna by∏a
wspó∏praca z dobrze znajàcymi ten
teren partyzantami w∏oskimi. 

Wyczerpane ci´˝kimi walkami
w tak trudnym terenie bataliony
„wileƒskie” zastàpiono 23 paê-
dziernika baonami 6 Lwowskiej
Brygady Piechoty 5 KDP, które,
wsparte dzia∏ajàcymi wzd∏u˝ nie-
licznych dróg czo∏gami 4 P. Panc.,
zdoby∏y w dniach 24–26 paêdzier-
nika kompleks wzgórz Monte San
Pietro (649), Monte Mirabello
(632) i Monte Colombo (712), spy-
chajàc Niemców w dolin´ rzeki Bi-
dente. Ten sukces przyczyni∏ si´
walnie do zaj´cia przez jednostki
5 Korpusu Brytyjskiego wa˝nego
w´z∏a drogowego Cesena. Ponadto
wejÊcie w dolin´ kolejnej rzeki

Rabbi i zbli˝enie do nast´pnej –
Montone umo˝liwi∏o wprowadze-
nie do akcji obu dywizji 2 Korpusu.
Niestety, w czasie tych dzia∏aƒ po-
leg∏ dowódca rozpoznawczego 15
Pu∏ku U∏anów Poznaƒskich pp∏k Z.
Kiedacz, najwy˝szy stopniem ofi-
cer, pochowany na cmentarzu
w Bolonii. 

Na poczàtku listopada na lewe
skrzyd∏o rozszerzonego odcinka na-
szego Korpusu wprowadzono
2 Brygad´ Strzelców Karpackich,
której bataliony dzia∏a∏y w paÊmie
wzgórz na zachód od rzeki Monto-
ne, w której dolinie wspiera∏ je roz-
poznawczy 12 Pu∏k U∏anów Podol-
skich. W wyniku zwyci´skich bojów
o Monte Chioda (701), Monte Lec-
chia (630), Trebbio (529) i Monte
Gattone (532) opanowa∏y one
w dniach 5–13 paêdziernika wzgó-
rza nad Dovadola i zbli˝y∏y si´ do
Castrocaro Terme, zdobytego przez
bataliony 5 KDP. „Kresowiacy” za-
j´li nast´pnie szereg wa˝nych stra-
tegicznie miejscowoÊci i wzgórz,
po∏o˝onych na zachód od tego
uzdrowiska, co przyczyni∏o si´ wal-
nie do wyzwolenia przez Brytyjczy-
ków zagro˝onej okrà˝eniem stolicy
Romanii Forli. Dzi´ki tym sukce-
som odcinek naszego Korpusu zo-
sta∏ znacznie skrócony i ca∏y ci´˝ar
dzia∏aƒ przej´∏a 3 Dywizja Strzel-
ców Karpackich (3 DSK), której
2 Brygada, wsparta czo∏gami 4 P.
Pancernego, stoczy∏a w dniach
19–24 listopada zaci´ty bój na
Monte Fortino. Podczas tych walk
zginà∏ m. in. uczestnik kampanii li-
bijskiej i w∏oskiej, powszechnie lu-
biany i ceniony dowódca szwadro-
nu czo∏gów kpt. W. Drelicharz. 

Po dotarciu „Karpatczyków” do
Oriolo, S. Mamante i S. Lucia delle
Spianate w pobli˝u Via Emilia
Niemcy wycofali si´ poza linie
obronne wzd∏u˝ rzek Marzeno i La-
mone, grupujàc wi´kszoÊç swych si∏

KOMBATANT 2005 nr 416

Na szlaku 2 Korpusu Polskiego

Od linii Gotów do niziny Padu
Na najwi´kszym polskim cmentarzu wojennym na przedmie-
Êciu Bolonii San Lazzaro di Savena spoczywa ponad 1400 ˝o∏-
nierzy 2 Korpusu Polskiego, poleg∏ych – jak g∏osi napis na bra-
mie wejÊciowej – na ziemi w∏oskiej w walce o wolnoÊç Polski.
WÊród nich spoczywajà ci, którzy polegli jesienià 1944 r. w Ape-
ninie Emiliaƒskim i na poczàtku 1945 r. podczas walk pozycyj-
nych nad rzekà Senio.
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w rejonie zagro˝onej Faenzy.
W zwiàzku z tym dowództwo 8 Ar-
mii poleci∏o oddzia∏om naszego
Korpusu przeprowadzenie z rejonu
Brisighella kolejnego manewru
okrà˝ajàcego. W pierwszej fazie tej
operacji, rozpocz´tej 3 grudnia, ba-
taliony 1 Brygady Strzelców Kar-
packich zdoby∏y po ci´˝kich wal-
kach wzgórza Montecchio i Monte
San Rinaldo. Po kilkudniowej prze-
rwie, zwiàzanej z koniecznoÊcià
przegrupowania sàsiednich jedno-
stek brytyjskich, „Karpatczycy”
wznowili dzia∏ania ofensywne,

i w wyniku dwudniowych walk
(15–16 grudnia) opanowali pasmo
wzgórz Monte Besdone – Casette,
dochodzàc do wzmocnionej wa∏ami
przeciwpowodziowymi doliny rzeki
Senio. W ten sposób bitwa o zaj´tà
16 grudnia przy znaczàcym udziale
naszego Korpusu Faenz´ zakoƒczy-
∏a dwumiesi´czne walki 2 Korpusu
Polskiego w Apeninie Emiliaƒskim.
Korpus poniós∏ w tym okresie bar-
dzo dotkliwe straty. Wed∏ug danych
gen. W∏adys∏awa Andersa wynios∏y
one 669 zabitych, 2814 rannych i 33
zaginionych. (...) 

Odcinek obronny 2 Korpusu Pol-
skiego nad rzekà Senio w rejonie
Riolo Terme przej´∏y 17 grudnia
1944 r. od wyczerpanych walkà od-
dzia∏ów 3 DSK lwowskie bataliony
5 KDP. Po pó∏toramiesi´cznych
walkach pozycyjnych w trudnych
warunkach zimowych zosta∏y one
zluzowane przez jednostki 3 DSK,
które obsadzi∏y równie˝ pozycje,
zajmowane dotàd przez 10 Hindu-
skà Dywizj´ Piechoty na po∏udnie
od Via Emilia. W marcu nastàpi∏o
znaczne przegrupowanie zarówno
naszych dywizji, jak i jednostek
wojsk sprzymierzonych. Powróci∏a
na front zreorganizowana i wzmoc-
niona nowo utworzonà 4 Wo∏yƒskà
Brygadà Piechoty 5 KDP, przejmu-
jàc odcinek na pó∏noc od Via Emi-
lia ko∏o m. Faenza. RównoczeÊnie
1 i 2 Brygada 3 DSK zosta∏y zluzo-
wane przez nowo sformowanà
3 Brygad´ tej Dywizji. Podczas gdy
wycofane z frontu bataliony przy-
gotowywa∏y si´ na zapleczu do bi-
twy boloƒskiej, przechodzàc inten-
sywne szkolenie w zakresie wspó∏-
dzia∏ania ró˝nych rodzajów broni
przy forsowaniu licznych na terenie
planowanej ofensywy rzek, oddzia-
∏y frontowe prowadzi∏y intensywnà
dzia∏alnoÊç patrolowà celem roz-
poznania si∏ i rozmieszczenia od-
dzia∏ów niemieckich oraz rodzaju
umocnieƒ zbudowanych w rzecz-
nych wa∏ach przeciwpowodzio-
wych. RównoczeÊnie nasza artyle-
ria i lotnictwo stara∏y si´ niszczyç
rozpoznane umocnienia oraz sta-
nowiska artylerii i moêdzierzy nie-
przyjaciela. Dzi´ki tym drobiazgo-
wym przygotowaniom podczas po-
nad trzymiesi´cznych walk pozycyj-
nych nad rzekà Senio, okupionych
ofiarà ˝ycia i pochowanych na bo-
loƒskim cmentarzu 85 naszych ˝o∏-
nierzy, dwunastodniowa bitwa bo-
loƒska przynios∏a ogromny sukces
i chwalebne zakoƒczenie 14-mie-
si´cznego szlaku bojowego 2 Kor-
pusu Polskiego. 

Prof. dr hab. 
Wojciech NAR¢BSKI
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Na szlaku 2 Korpusu Polskiego
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Ârednio wysoka trawa na przed-
polu zachybota∏a si´, a póêniej
wychyli∏y si´ z niej dwie g∏owy

w he∏mach. Patrol. 
– Zostaƒ tutaj – mówi do swego

towarzysza kapral Antoni Z. – Dalej
skocz´ sam. Po chwili znalaz∏ si´ na
ma∏ej ∏àczce. Na Êrodku wygrzewa∏o
si´ dwóch Szwabów. 

– Hände hoch! – drze si´ kapral. 
Niemcy odwracajà si´, ale zamiast

podnieÊç r´ce do góry, uÊmiechajà
si´ z∏oÊliwie. 

– Te, popatrz do ty∏u i sam pod-
nieÊ ∏apy – mówi jeden z nich ∏ama-
nà polszczyznà. Kapral zerka w bok
i widzi kilkunastu innych Niemców,
którzy wyleêli z ukrycia. Powoli, ale
grzecznie rzuca broƒ i wyciàga r´ce.
Trwa to jednak sekund´. Opuszcza
r´ce znowu i zaczyna pyskowaç: 

– Có˝ wy sobie myÊlicie! Jak wy
traktujecie parlamentariusza! Zo-
staliÊcie dok∏adnie otoczeni przez
nasze czo∏gi. Mój dowódca przys∏a∏
mnie, abym wam powiedzia∏, ˝eby-
Êcie si´ poddali. 

Niemcy spoglàdajà po sobie, a po-
tem najstarszy z nich mówi: 

– Nie mam prawa do takiej decy-
zji. Chodê ze mnà do dowódcy. Ka-
pralowi zawiàzano oczy i kr´tymi
drogami poprzez jakàÊ wod´ popro-
wadzono par´ kilometrów do ty∏u.
Dowódca batalionu spojrza∏ na ka-
prala z góry na dó∏, z∏ama∏ cienkà
oficerskà trzcink´ w r´ku, a potem
zapyta∏ ostro: 

– Jakie sà wasze si∏y? Z jakiego
kierunku nacieracie? 

– Jestem parlamentariuszem,
a nie jeƒcem, którego móg∏by pan
zmusiç do sk∏adania zeznaƒ. 

– Odpowiedz wi´c swojemu do-
wódcy – odrzek∏ oficer, teatralnie
wypychajàc pierÊ do przodu, ˝e spa-
dochroniarze niemieccy nie podda-
jà si´ nigdy. 

Kapral Z. zasalutowa∏ z uzna-
niem. A potem poprosi∏, aby odsta-
wiono go do w∏asnych linii. 

Nic nie rozumiem – taki oto wyraz
malowa∏ si´ na twarzy dowódcy
pierwszego polskiego plutonu, któ-
ry napotka∏ kapral w swej drodze
powrotnej. 

– Có˝ wy robicie z tymi Niemcami
– zakrzyknà∏. 

– To jest moja asysta, panie po-
ruczniku, ale trzeba ich puÊciç wol-
no, bo ja jestem parlamentariusz. 

– Co za asysta, co za parlamenta-

riusz! I dlaczego ja mam Niemców
puszczaç wolno! 

Kapral mrugnà∏ porozumiewaw-
czo. 

– Ju˝ ja to wszystko wyt∏umacz´,
panie poruczniku, tylko dlaczego
nas byle Szwaby majà s∏uchaç.
Obieca∏em im, ˝e wrócà, to muszà
wróciç, tak jak i ja wróci∏em. Jeste-
Êmy w Europie, czy nie? 

Wi´c porucznik uwierzy∏ na s∏owo
i Niemcy odeszli wolno. 

Opowiadanie z: Marek Âwi´cicki Za sied-
mioma rzekami by∏a Bolonia, Rzym 1945. 

KOMBATANT 2005 nr 418

Na szlaku 2 Korpusu Polskiego

Przed nami by∏a Bolonia

Bolonia 1946. Uhonorowanie tych, którzy jako pierwsi weszli do miasta. Od lewej:
prezydent Bolonii Juseppe Dozza, dowódca 3 Brygady p∏k Gustaw ¸owczowski, do-
wódca 9 Batalionu mjr Leon Firczyk, dowódca oddzia∏u, który pierwszy wkroczy∏ do
Bolonii, mjr Józef Ró˝aƒski

Bolonia zdobyta. Wkroczenie do miasta
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Wkrótce po otrzymaniu tej
wiadomoÊci, m∏ody i en-
tuzjastyczny dyrektor mu-

zeum, Ulf Eirik Torgersen, wybra∏
si´ z wizytà do Kjeldebotn na po∏u-
dnie od Ballangen. Rzeczy, które
pozostawili tam polscy ˝o∏nierze,
wyda∏y mu si´ godne zainteresowa-
nia. Po opuszczeniu okolicy przez
Polaków, przedmioty te znaleziono
w szkole w Kjeldebotn. Jeden
z miejscowych m∏odych ludzi zgro-
madzi∏ je i przeniós∏ do swojego go-
spodarstwa. By∏y tam one traktowa-
ne jak skarb i wartoÊciowe pamiàtki
po ˝o∏nierzach z obcego kraju. ˚o∏-
nierzach przyby∏ych Norwegom
z pomocà wtedy, kiedy tego najbar-
dziej potrzebowali. 

Dyrektor muzeum by∏ zaskoczony
i wzruszony szacunkiem, z jakim
dziÊ starszy pan, a w 1940 r. m∏o-
dzieniec, zajmowa∏ si´ i ochrania∏ te
pamiàtki. Wiele z nich mia∏o cha-
rakter religijny, byç mo˝e nale˝a∏y
do jednego z kapelanów polowych
brygady. Znaleziono trzy modlitew-
niki: jeden po polsku, wydany
w Cz´stochowie w 1928 r., jeden po
∏acinie i jeden po niemiecku. By∏y
tam te˝ dwie blaszane puszki zawie-
rajàce ma∏e i du˝e hostie oraz dwa
niewielkie Êwieczniki ze Êwieczka-
mi, których wiosnà 1940 r. u˝ywali
Polacy. By∏ tak˝e kamieƒ o∏tarzowy
wielkoÊci 20x15 cm, jeden z tych,
których u˝ywajà ksi´˝a katoliccy,
odprawiajàc msz´ poza budynkiem

koÊcio∏a. Kamieƒ ów by∏ poÊwi´co-
ny w koÊciele Primatiale Saint-Jean
w Lyonie 5 marca 1940 r. 

WÊród pamiàtek znaleziono rów-
nie˝ dwie ksià˝ki do nauki obcych
j´zyków. W jednej z nich, gramatyce
oraz çwiczeniach do nauki francu-
skiego, zatytu∏owanej Methode de
francais á l’usage des polonais, znaj-

dowa∏a si´ kartka papieru z tekstem
napisanym odr´cznie po polsku. By∏
to rozkaz przygotowawczy, dotyczà-
cy za∏adunku pojazdów jednego
z batalionów brygady. Pod rozka-
zem znajduje si´ nazwisko szefa
sztabu brygady, pu∏kownika dyplo-
mowanego Wac∏awa Kamionko. 

Rozkaz dotyczy∏ za∏adunku pla-
nowanego na 23 kwietnia w BreÊcie.
Tego dnia polska brygada wesz∏a na
pok∏ad francuskich statków Le Me-
xique, Le Chenonceaux i Le Columbie,
rozpoczynajàc swà d∏ugà ˝eglug´
w kierunku Narwiku. 

Omawiane przedmioty zostanà
umieszczone w Muzeum Wojennym
w Narwiku, które chroni pami´ç za-

równo polskiej brygady walczàcej
w Narwiku, jak i polskich statków
uczestniczàcych w operacjach w pó∏-
nocnej Norwegii wiosnà 1940 r. Jego
bogate zbiory majà ogromne zna-
czenie symboliczne. Mo˝na tam
obejrzeç pierwszà tablic´ pamiàtko-
wà, którà Polacy umieÊcili na miej-
scu wiecznego spoczynku swoich
poleg∏ych towarzyszy broni, czy or-
nat i inne przedmioty nale˝àce do
kapelanów wojskowych. 

Obaj kapelani wojskowi brygady
byli bardzo aktywni oraz ogromnie
lubiani przez ˝o∏nierzy i oficerów.
Ju˝ w 1940 r. w pierwszej ksià˝ce
o udziale Polaków w walkach o Na-
rwik wydanej w Londynie jest za-
pis, ˝e „wszystkie g∏owy podnosi∏y
si´ z radoÊci na widok kapelana, te-
go mi∏ego i odwa˝nego ksi´dza,
który nie zwa˝ajàc na niemieckie
kule trafiajàce w kamienie ko∏o je-
go g∏owy, by∏ zawsze gotowy do wy-
s∏uchania spowiedzi lub pociesze-
nia (…), zawsze z rozgrzewajàcym
serca uÊmiechem na twarzy”. Reli-
gia by∏a mocno zakorzeniona
w sercach ˝o∏nierzy. 

W czasie walk o Narwik jeden
z francuskich strzelców alpejskich,
Henri Chenovas, pisa∏ pami´tnik.
Podczas odwrotu jego oddzia∏ oraz
jeden z oddzia∏ów polskich znala-
z∏y si´ na tym samym statku, Mo-
narch of Bermuda. Autor pami´tni-
ka zwróci∏ uwag´, ˝e polscy ˝o∏nie-
rze ka˝dego wieczora o godzinie
ósmej zbierali si´ na pok∏adzie.
Zdejmowali nakrycia g∏owy i zwró-
ceni w kierunku swoich oficerów
Êpiewali pieÊni koÊcielne, odma-
wiali modlitwy, ˝egnali si´ znakiem
krzy˝a, po czym rozchodzili si´ do
swoich zadaƒ. Wed∏ug francuskie-
go strzelca alpejskiego, wspólnota
modlàcych si´ m´˝czyzn to wspa-
nia∏y widok. 

Bjørn BRATBAK

KOMBATANT 2005 nr 4 19

65. rocznica bitwy o Narwik

Polskie pamiàtki wojenne
w Norwegii
Chocia˝ wkrótce minie ju˝ ponad 65 lat od czasu, kiedy polscy
˝o∏nierze walczyli w zaÊnie˝onych górach ko∏o Narwiku, wcià˝
jeszcze do Muzeum Wojennego w tym mieÊcie trafiajà pamiàtki
po Samodzielnej Brygadzie Strzelców Podhalaƒskich. Ostatnio
muzeum zosta∏o poinformowane, ˝e w jednym z gospodarstw
po∏o˝onym na po∏udniowy zachód od Narwiku znajdujà si´
przedmioty pozostawione tam przez polskà brygad´ w maju
1940 r. 
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Po dziÊ dzieƒ nie wiadomo,
gdzie spoczywa ponad 7 tysi´-
cy Polaków przetrzymywa-

nych w wi´zieniach na terytorium
tzw. Zachodniej Ukrainy i Bia∏oru-
si, zg∏adzonych wiosnà 1940 r. Na
mocy decyzji Biura Politycznego
Komitetu Centralnego WKP (b)
ZSRR z 5 marca 1940 r. zamordo-
wano blisko 22 tysiàce obywateli II
Rzeczypospolitej, oficerów Wojska
Polskiego, policjantów i funkcjona-
riuszy paƒstwowych. Ponad 15 tysi´-
cy z nich spoczywa na wybudowa-
nych przez Rad´ Ochrony Pami´ci
Walk i M´czeƒstwa w 2000 r. cmen-
tarzach w Katyniu i Miednoje w Fe-
deracji Rosyjskiej oraz w Charko-
wie na Ukrainie. A pozostali? 

Wiele wskazuje na to, ˝e przynaj-
mniej cz´Êç osób z tzw. ukraiƒskiej
listy katyƒskiej spoczywa w po∏o˝o-
nej na pó∏nocno-wschodnich obrze-
˝ach Kijowa Bykowni – miejscu ma-
sowych grobów ofiar represji stali-
nowskich z lat 1937–1938. Âwiadczà
o tym znajdowane tam i przez dzi-
kich „poszukiwaczy z∏ota”, i w trak-
cie ekshumacji prowadzonych w la-
tach 1987–1989 przez Ukraiƒców,

przedmioty polskiego pochodzenia:
na wpó∏ zetla∏e mundury wojskowe
z polskimi guzikami, obuwie, przed-
mioty osobistego u˝ytku, polskie
monety. W latach 1993–1994 w pra-
sie kijowskiej ukaza∏y si´ artyku∏y
pod znamiennymi tytu∏ami: „Polski
Êlad jest jednak w Bykowni, ale
o nim wolà milczeç”, „Ukraiƒski
Êlad tragedii katyƒskiej”. 

Na lewym brzegu Dniepru, w lesie
ko∏o wsi Bykownia ju˝ od koƒca lat
20. chowano ofiary terroru bolszewic-
kiego, „wrogów ludu” rozstrzeliwano
w wi´zieniach Kijowa i przywo˝ono
tam potajemnie. Gdy w 1937 r. zbrod-
nicza machina osiàgn´∏a apogeum,
w podkijowskim lesie na potrzeby or-
ganów NKWD wydzielono obszar
o powierzchni 5 hektarów i ogrodzo-
no zielonym parkanem, budzàcym
groz´ wÊród okolicznych mieszkaƒ-
ców. Uwa˝a si´, ˝e pogrzebano tam
oko∏o 115–135 tysi´cy osób, ale sà to
jedynie dane szacunkowe. 

W koƒcu lat 80. na fali przemian
na Ukrainie, pod naciskiem spo-

∏ecznym w∏adze zmuszone by∏y
przyznaç, ˝e masowe groby w By-
kowni nie mieszczà, jak twierdzono
przez dziesi´ciolecia, ofiar hilterow-
skich Niemiec, a stalinizmu. Podj´-
to decyzj´ o utworzeniu w tym miej-
scu „memorialnego kompleksu”,
który otwarto w kwietniu 1994 r. Po-
jawi∏y si´ te˝ indywidualne znaki
pami´ci umieszczane na drzewach,
w tym wiele z polskimi nazwiskami.
Bolszewicka Golgota Ukrainy sta∏a
si´ szerzej znana, gdy Jan Pawe∏ II
podczas swej pielgrzymki w czerwcu
2001 r. modli∏ si´ tam za ofiary ko-
munistycznego terroru. 

W paêdzierniku 2001 r. Instytut
Pami´ci Narodowej przekaza∏ Ra-
dzie Ochrony Pami´ci Walk i M´-
czeƒstwa materia∏y dotyczàce maso-
wych mogi∏ w Bykowni, co poprze-
dzi∏o przeprowadzenie na zlecenie
Rady sonda˝owych badaƒ archeolo-
gicznych i ekshumacyjnych. Wydo-
byte przedmioty – buty, monety po-
twierdzajà, ˝e wÊród ofiar byli pol-
scy oficerowie. Czynione sà stara-
nia, by prace ekshumacyjne konty-
nuowaç. Chocia˝ droga do pozna-
nia pe∏nej prawdy jest jeszcze dale-
ka, ukraiƒskie Êledztwo w sprawie
zamordowania w latach 1937–1941
tysi´cy ofiar spoczywajàcych w By-
kowni zosta∏o umorzone. 

Kilka lat temu na polanie wskazy-
wanej jako miejsce pochowania pol-
skich oficerów rozstrzelanych wio-
snà 1940 r. by∏a drewniana tabliczka
z wyrytym or∏em i krzy˝ykiem oraz
napisem po ukraiƒsku: Tut bu∏a brat-
ska mogi∏a polskich wojakiw (Tu by∏a
zbiorowa mogi∏a ˝o∏nierzy polskich).
DziÊ miejsce to porastajà posadzo-
ne czyjàÊ r´kà, w równych rz´dach,
m∏ode brzózki. Czy i kiedy poznamy
pe∏nà prawd´ na temat polskiego
Êladu w Bykowni? 

Ewa ZIÓ¸KOWSKA
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65. rocznica Zbrodni Katyƒskiej

Bykownia
– kiedy poznamy pe∏nà prawd´?

Âwie˝o upieczona absolwent-
ka historii na Uniwersytecie
Warszawskim zapytana o to,
gdzie spoczywajà polscy ofi-
cerowie wymordowani przez
NKWD wiosnà 1940 r., po na-
myÊle odpowiedzia∏a, ˝e w Ka-
tyniu i… na Majdanku. Pozo-
stawiajàc powy˝sze pod roz-
wag´ osobom i instytucjom
odpowiedzialnym za edukacj´
historycznà, nale˝y stwierdziç,
˝e w sprawie zbrodni katyƒ-
skiej nadal jest wiele obsza-
rów nierozpoznanych.

Kombatant 4 kwiecien  5/18/05  13:46  Page 20



WuroczystoÊci udzia∏ wzi´li
m.in.: kombatanci z poczta-
mi sztandarowymi, przed-

stawiciele w∏adz, wojska, policji, ˝an-
darmerii, Korpusu Ochrony Pograni-
cza, duchowieƒstwa, administracji
paƒstwowej. 

Po odegraniu hymnu RP, okoliczno-
Êciowe przemówienie wyg∏osi∏ wice-
wojewoda dolnoÊlàski Ryszard La-
cher, akcentujàc, ˝e 5 marca jest
dniem pami´ci ofiar zbrodni dokona-
nej na polecenie w∏adz paƒstwa so-
wieckiego, dniem refleksji i szacunku. 

Prezes DolnoÊlàskiej Rodziny Ka-
tyƒskiej Boles∏aw Prorok przypo-
mnia∏, ˝e Pomnik jest symbolicznym
grobem, w którym przechowywana
jest urna z ziemià przywiezionà
z cmentarzy w Katyniu, Miednoje
i Charkowie. 

Jadwiga Czerkawska, w imieniu
rodzin zamordowanych, powiedzia-
∏a, ˝e mamy prawo i obowiàzek g∏o-
Êno krzyczeç na ca∏y Êwiat o naszej

krzywdzie, o straconym dzieciƒ-
stwie, zniszczonych rodzinach,
o straconej m∏odoÊci. Na zakoƒcze-
nie swego wystàpienia Jadwiga
Czerkawska odczyta∏a modlitw´ na-
pisanà przez kapelana Rodzin Ka-
tyƒskich ks. pra∏ata Zdzis∏awa Pesz-
kowskiego. Duchowni czterech wy-
znaƒ z ks. kardyna∏em Henrykiem
Gulbinowiczem odmówili modlitwy
w intencji pokonanych, lecz niezwy-
ci´˝onych. Oficer Wojska Polskiego
odczyta∏ Apel Poleg∏ych i oddano
trzy salwy honorowe. 

Przy Pomniku Ofiar Katynia z∏o-
˝ono ponad trzydzieÊci wieƒców
i wiàzanek kwiatów. 

Na zakoƒczenie pe∏nomocnik wo-
jewody do spraw kombatantów
i osób represjonowanych Jerzy Wa-
lewski serdecznie podzi´kowa∏ za
uczestnictwo w uroczystoÊci upa-
mi´tniajàcej 65. rocznic´ Zbrodni
Katyƒskiej. 

Jan PALUCHNIAK

Apel Stowarzyszenia
Budowy Pomnika 
Tadeusza KoÊciuszki

WWarszawie powsta∏o Stowarzy-
szenie Budowy Pomnika Tade-

usza KoÊciuszki, na którego czele sta-
nà∏ prof. Marek Drozdowski. Ka˝da
osoba, urzàd, instytucja lub firma,
którzy przeka˝à na konto Stowarzy-
szenia wygospodarowanà kwot´ z∏o-
towà b´dà uhonorowani tabliczkà na
cokole pomnika z nazwiskiem lub
pe∏nà nazwà instytucji-darczyƒcy
z podaniem kwoty oraz wyró˝nieniem
specjalnym dyplomem dzi´kczynnym.
Numer konta Stowarzyszenia: I Od-
dzia∏ Banku Pekao SA Warszawa
83124010371111001004579398. Ad-
res: Rynek Starego Miasta 29/31, 00-
272 Warszawa.

Nowe stowarzyszenia

Do rejestru stowarzyszeƒ w Urz´-
dzie do Spraw Kombatantów

i Osób Represjonowanych wpisano:
Ogólnopolski Zwiàzek Kombatantów
i Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej
Polskiej Unii Europejskiej, ul. Mazo-
wiecka 39/42, 15-302 Bia∏ystok, pre-
zes – Kazimierz Ko∏odziejski. 

Zmiana adresu

Zarzàd G∏ówny Zwiàzku Oficerów
Rezerwy RP im. Marsza∏ka Józe-

fa Pi∏sudskiego uprzejmie informuje,
˝e zmieni∏ swojà siedzib´. Aktualny
adres: ul. T. KoÊciuszki 92/98 (blok 3,
pokój 211), 60-967 Poznaƒ, tel. (0-61)
8 57 28 38. 

***

Podczas zebrania wyborczo-spra-
wozdawczego Krajowego Zwiàzku

b. ˚o∏nierzy Polskich Si∏ Zbrojnych
na Zachodzie, które odby∏o si´ 7 grud-
nia 2004 r., powo∏ano nowy Zarzàd
G∏ówny. Funkcj´ prezesa pe∏ni Stefan
Gawlik, wiceprezesów – Eustachy Ja-
roszenko i Antoni Lipka, sekretarza –
Leszek Czarnota-Czarny, skarbnika –
Eugenia Maria Ciegielska, a cz∏onka-
mi Zarzàdu zostali: Wojciech Nar´b-
ski i Józef ¸ysakowski. 
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65. rocznica Zbrodni Katyƒskiej

UroczystoÊci przed Pomnikiem Ofiar Katynia we Wroc∏awiu

Pami´ci ofiar zbrodni
Przy Pomniku Ofiar Katynia we Wroc∏awiu 5 marca br. odby∏a
si´ uroczystoÊç z okazji 65. rocznicy Zbrodni Katyƒskiej, zorga-
nizowana przez dowódc´ Âlàskiego Okr´gu Wojskowego gen.
dyw. Ryszarda Lacknera, wojewod´ dolnoÊlàskiego Stanis∏awa
¸opatowskiego i DolnoÊlàskà Rodzin´ Katyƒskà.

Fo
t. 
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a

Informujemy

Kombatant 4 kwiecien  5/18/05  13:46  Page 21



Por. Jan Rzepa
24 marca 2005 r. zmar∏ w wieku 106 lat
ostatni powstaniec wielkopolski. Jego
d∏ugie ˝ycie ÊciÊle zwiàzane by∏o z losami
Ojczyzny i walkà o jej niepodleg∏oÊç. 

Urodzi∏ si´ 14 czerwca 1899 r. w åma-
chowie. W 1917 r. wcielony do 12 pu∏ku
grenadierów armii pruskiej zosta∏ ci´˝ko
ranny w bitwie pod Verdun. Po powrocie
do kraju, od poczàtku walczy∏ w Powsta-
niu Wielkopolskim. Uczestniczy∏ w akcji
zbrojnej przy zdobyciu wronieckiego wi´-
zienia, nast´pnie w walkach o Zbàszyn,
Opalenic´ i Wolsztyn. Walczy∏ w szere-
gach 3 kompanii karabinów maszynowych
III batalionu 2 Pu∏ku Strzelców Wielko-
polskich. Póêniej walczy∏ na froncie
wschodnim, bra∏ udzia∏ w bitwie pod Ra-
dzyminem, a nast´pnie w wyzwoleniu Ba-
ranowicz i Miƒska. 

W 1939 r. uczestniczy∏ w Kampanii
WrzeÊniowej jako saper w Armii „Po-
znaƒ” gen. T. Kutrzeby. Przebywa∏ w nie-
woli niemieckiej w obozie Rosenblatt
w ¸odzi. 

Po wojnie pracowa∏ w Poznaniu, a póê-
niej we Wronkach. 

By∏ zas∏u˝onym i cenionym mieszkaƒ-
cem Wronek. Jego dzia∏alnoÊç spo∏eczna,
szczególnie spotkania z m∏odzie˝à, mia∏a
du˝e znaczenie edukacyjno-wychowaw-
cze. Inspirowa∏ miejscowà spo∏ecznoÊç do
wielu przedsi´wzi´ç. Zosta∏ odznaczony
medalem „Za Zas∏ugi dla Województwa
Wielkopolskiego”. 

Por. Stanis∏aw Bublijewski
Urodzi∏ si´ 7 wrzeÊnia 1899 r. Czynnà
s∏u˝b´ wojskowà pe∏ni∏ w latach
1920–1924. 2 marca 1944 r. zosta∏ po-
wtórnie powo∏any do Wojska Polskiego,
do 2 Pu∏ku U∏anów Samodzielnej War-
szawskiej Dywizji Kawalerii. Przeszed∏
szlak bojowy od Wis∏y przez Piaseczno,
Bydgoszcz, Jastrowie, Borujsk. 

17 lutego 1945 r. w miej-
scowoÊci Wielkoboki zo-
sta∏ ci´˝ko ranny i do koƒ-
ca wojny przebywa∏ w szpi-
talu. Jest inwalidà I grupy.
Odznaczony Krzy˝em Vir-
tuti Militari V kl., Krzy-
˝em Kawalerskim Orderu Odrodzenia
Polski oraz innymi odznaczeniami bojo-
wymi. 

Marian Renkiewicz
100 lat ukoƒczy∏ Marian Renkiewicz
– by∏y ˝o∏nierz Armii Krajowej
i wi´zieƒ obozu koncentracyjnego
Gross Rosen.

Urodzi∏ si´ 7 grudnia 1904 r. w ¸odzi. We
wrzeÊniu 1942 r. wstàpi∏ do Armii Krajo-
wej. W listopadzie 1943 r. zosta∏ areszto-
wany i przebywa∏ w obozie koncentracyj-
nym Gross Rosen. Wi´zieƒ nr 17621.
W obozie przebywa∏ do wyzwolenia
w 1945 r. 

7 grudnia ub. r. Jubilat
obchodzi∏ setnà rocznic´
urodzin. Zosta∏ uhonoro-
wany przez premiera RP
i wojewod´ dyplomami,
natomiast Zarzàd Okr´gu
Wojewódzkiego Polskiego
Zwiàzku By∏ych Wi´êniów Politycznych
Hitlerowskich Wi´zieƒ i Obozów Kon-
centracyjnych we Wroc∏awiu przyzna∏ Mu
Z∏oty Medal Zas∏u˝onego Zwiàzkowca.
Podczas uroczystoÊci Jubilat otrzyma∏
wiele kwiatów i ˝yczeƒ. 

L. K.
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Jan Rzepa w towarzystwie burmistrza Ka-
zimierza Michalaka

Fot. P. Bugaj

Zwiàzek Ociemnia∏ych
˚o∏nierzy RP

Trudne sprawy
socjalne
Posiedzenie Zarzàdu G∏ównego
Zwiàzku Ociemnia∏ych ˚o∏nierzy RP
odby∏o si´ 9 marca br. w Klubie
Ociemnia∏ego ˚o∏nierza w Warsza-
wie. Przewodniczy∏ mu prezes Zwiàz-
ku W∏adys∏aw Go∏àb. 

Podczas spotkania omówiono
dzia∏alnoÊç Zwiàzku w ubieg∏ym

roku i przyj´to sprawozdanie mery-
toryczne i finansowe za rok 2004.
Zosta∏ zatwierdzony plan zamierzeƒ
Zarzàdu G∏ównego i G∏ównej Komi-
sji Rewizyjnej na 2005 r. JednomyÊl-
nie przyj´to termin (21 wrzeÊnia br.)
i porzàdek obrad XI Krajowego
Zjazdu Delegatów Zwiàzku Ociem-
nia∏ych ˚o∏nierzy RP. Zosta∏y rozpa-
trzone równie˝ wnioski o nadanie
godnoÊci cz∏onka honorowego
Zwiàzku. 

W dyskusji poruszano g∏ównie te-
maty dotyczàce spraw socjalnych,
szczególnie braku Êrodków na po-
moc socjalnà dla cz∏onków Zwiàzku,
którzy nie posiadajà uprawnieƒ
kombatanckich. Ministerstwo Obro-
ny Narodowej od kilku lat nie prze-
kazuje funduszy na pomoc dla inwa-
lidów wojskowych. Zwiàzek otrzy-
muje Êrodki finansowe z Paƒstwo-
wego Funduszu Kombatantów, ale
tylko dla cz∏onków posiadajàcych
uprawnienia kombatanckie. Naj-
trudniejsza pozostaje wi´c sytuacja
wdów po ociemnia∏ych ˝o∏nierzach
oraz cz∏onków bez uprawnieƒ kom-
batanckich. Istotnym problemem
jest te˝ brak Êrodków na dzia∏alnoÊç
statutowà Zwiàzku. 

J. K. 
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Na wystawie zaprezentowano
160 fotografii oraz dokumen-
ty i eksponaty dotyczàce ˝o∏-

nierzy 2 Korpusu. Zdj´cia pochodzà
g∏ównie ze zbiorów Instytutu Polskie-
go i Muzeum im. gen. Sikorskiego
w Londynie. Zosta∏y wykonane przez
polskich i brytyjskich fotoreporterów.
Przedstawiajà m.in. portrety gen.
W∏adys∏awa Andersa, sceny walk, wy-
zwalanie miasteczek, tworzenie szkó∏
w okresie powojennym i pomoc Pola-
ków w odbudowie w∏oskich miast. 

Pomys∏odawcami wystawy sà W∏o-
si. Zosta∏a ona zorganizowana w ra-
mach projektu kulturalnego „Mar-
che podczas wojny” przez Departa-
ment Kultury Regionu Marche oraz
Regionalny Instytut Historii Ruchu
Wyzwoleƒczego w Marche. 

W otwarciu wystawy, które odby∏o
si´ w Sali Stanis∏awowskiej Muzeum
Historycznego m. st. Warszawy, wzi´-
li udzia∏ m.in.: Prymas Polski kard.
Józef Glemp, nuncjusz apostolski
abp Józef Kowalczyk, ambasador
Republiki W∏oskiej Giancarlo Leo,
minister kultury regionu Marche
prof. Ugo Ascoli, zast´pca kierowni-
ka Urz´du do Spraw Kombatantów
i Osób Represjonowanych minister
Jerzy Koz∏owski oraz prezydent
Warszawy Lech Kaczyƒski. GoÊçmi
honorowymi byli ˝o∏nierze 2 Korpu-
su Polskiego. 

Po okolicznoÊciowych przemówie-
niach i podzi´kowaniach list Ireny
Anders skierowany do uczestników
uroczystoÊci odczyta∏ Juliusz Englert.
W imieniu prezydenta Ryszarda Ka-
czorowskiego g∏os zabra∏ ks. pra∏at
Zdzis∏aw Peszkowski. Nast´pnie do-
ceniajàc zaanga˝owanie twórców wy-
stawy, (które wià˝e si´ z wydaniem
i wznowieniem ksià˝ki „Dzia∏ania

2 Korpusu w walkach o Ankon´
17–19 lipca 1944 r. ”, otwarciem wy-
stawy „Ankona 1944 r. ” oraz wyda-
nia obszernego albumu poÊwi´cone-
go walkom Polaków o Ankon´) mini-
ster Jerzy Koz∏owski wr´czy∏ organi-
zatorom wystawy Medale Urz´du za
zas∏ugi w upami´tnianiu tradycji pol-

skich walk i m´czeƒstwa. Otrzymali je:
dyrektor Departamentu Kultury Re-
gionu Marche dr Raimondo Orsetti,
Beata Jackiewicz-Orsetti, dr Giusep-
pe Campana i Mario Fratesi. 

UroczystoÊci towarzyszy∏ wyst´p
zespo∏u muzycznego, który wykona∏
polskie i w∏oskie pieÊni wojskowe. 

Honorowy patronat nad wystawà
obj´li: prezydent Republiki W∏oskiej
Carlo Azeglio Ciampi i prezydent
Warszawy Lech Kaczyƒski. 

Wystawa b´dzie prezentowana
w Polsce (Warszawa, Cz´stochowa,
Kraków) i we W∏oszech (odwiedzi co
najmniej kilkanaÊcie miejscowoÊci).
Zdj´cia mo˝na równie˝ obejrzeç na
stronie internetowej www.cultu-
ra.marche.it.

K. K. 
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60-lecie wyzwolenia regionu Marche

˚o∏nierze 2 Korpusu
W Muzeum Historycznym m. st. Warszawy 24 lutego br. zosta∏a
otwarta wystawa fotograficzna „2 Korpus Polski w regionie Mar-
che 1944–1946”, poÊwi´cona ˝o∏nierzom polskim walczàcym
nad Adriatykiem, a po wojnie, do 1946 r., stacjonujàcym na te-
renie Êrodkowych W∏och.

Mario Fratesi otrzyma∏ Medal Urz´du z ràk ministra Jerzego Koz∏owskiego

Twórcy wystawy zostali uhonorowani Medalami Urz´du. Od lewej: Mario Fratesi, Be-
ata Jackiewicz-Orsetti, Raimondo Orsetti i Giuseppe Campana

Fot. E. Pawlak/MHW

Fot. G. Ku∏akowska/MHW
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Przywódcy Polskiego Paƒstwa Podziemnego zostali
aresztowani przez NKWD 27–28 marca 1945 roku
w Pruszkowie pod Warszawà, dokàd zwabiono ich
pod pozorem zaproszenia na rozmowy z w∏adzami
ZSRR. 27 marca NKWD zatrzyma∏o Przewodniczà-
cego Rady JednoÊci Narodowej Kazimierza Pu˝aka,
Delegata Rzàdu RP na Kraj wicepremiera Jana Sta-
nis∏awa Jankowskiego oraz dowódc´ Armii Krajowej
gen. Leopolda Okulickiego. Nast´pnego dnia aresz-
towano dalszych przywódców – cz∏onków Krajowej
Rady Ministrów i Rady JednoÊci Narodowej oraz
czo∏owych dzia∏aczy partii politycznych. ¸àcznie
pi´tnaÊcie osób. Po sfingowanym procesie w Moskwie
(tzw. proces szesnastu) skazano ich na kary wi´zienia
od dziesi´ciu lat do kilku miesi´cy. Gen. Okulicki
zmar∏ w wi´zieniu w grudniu 1946 roku. 

29marca br. przed pomnikiem Polskiego Paƒ-
stwa Podziemnego i Armii Krajowej odby∏a

si´ uroczystoÊç upami´tniajàca tamte tragiczne
wydarzenia. Udzia∏ w niej wzi´li – obok by∏ych ˝o∏-
nierzy AK, dziÊ kombatantów – Prezes Rady Mini-
strów Marek Belka, przedstawiciele Sejmu, Sena-
tu, Kancelarii Prezydenta, Rzàdu i w∏adz samorzà-
dowych. OkolicznoÊciowe przemówienie wyg∏osi∏
kierownik Urz´du ds. Kombatantów i Osób Re-
presjonowanych Jan Turski. 

B. M. 

60 lat temu zostali aresztowani Przywódcy Polskiego Paƒstwa Podziemnego

Ich ofiara nie posz∏a na marne
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Delegacja Âwiatowego Zwiàzku ˚o∏nierzy AK jako pierwsza z∏o˝y∏a
wieniec przed Pomnikiem. W Êrodku (na wózku) prezes Zwiàzku
Stanis∏aw Karolkiewicz

Na uroczystoÊç przybyli przedstawiciele Êrodo-
wisk kombatanckich. WÊród weteranów stojà:
premier Marek Belka, minister Jan Turski i je-
go zast´pca minister Jerzy Koz∏owski

Nie da si´ zbudowaç przysz∏oÊci bez ujaw-
nienia pe∏nej prawdy o przesz∏oÊci. Niech
dzisiejsze spotkanie stanie si´ kolejnym,
symbolicznym przypomnieniem tej bolesnej
lekcji, jakiej udzieli∏a nam historia szeÊç-
dziesiàt lat temu – powiedzia∏ m.in. minister
Jan Turski

Podczas uroczystoÊci zosta∏y odprawione modlitwy ekumeniczne 
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