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SScceennooggrraaffiiaa  tteeggoorroocczznneeggoo  kkoomm--
bbaattaanncckkiieeggoo  ssppoottkkaanniiaa  oopp∏∏aatt--
kkoowweeggoo  ooddbbiieeggaa∏∏aa  oodd  ddoottyycchh--

cczzaassoowwyycchh..  TTaakk˝̋ee  ––  aattmmoossffeerraa..  
2222  ggrruuddnniiaa  22000055  rr..  pprrzzyybbyyllii  ddoo  CCeenn--

ttrruumm  KKoonnffeerreennccyyjjnneeggoo  MMiinniisstteerrssttwwaa
OObbrroonnyy  NNaarrooddoowweejj  lliicczznnii  pprrzzeeddssttaawwii--
cciieellee  oorrggaanniizzaaccjjii   kkoommbbaattaanncckkiicchh
ii oossóóbb  rreepprreessjjoonnoowwaannyycchh  oorraazz  oorrggaannii--
zzaaccjjii  wwssppóó∏∏pprraaccuujjààccyycchh  zz UUddSSKKiiOORR
zzaassiieeddllii  ww ssaallii,,  ww kkttóórreejj  cceennttrraallnnee
mmiieejjssccee  zzaajjmmoowwaa∏∏,,  nnaakkrryyttyy  bbiiaa∏∏yymm  oobb--
rruusseemm,,  ookkrrààgg∏∏yy  ssttóó∏∏  ––  zz cchhooiinnkkàà
ii oopp∏∏aattkkaammii..  MMiieejjssccee  ttoo  ooggnniisskkoowwaa∏∏oo
ssppoojjrrzzeenniiaa  ii zzaaiinntteerreessoowwaanniiee  zzeebbrraa--
nnyycchh..  

MMiinniisstteerr  JJaann  TTuurrsskkii,,  kkiieerroowwnniikk
UUddSSKKiiOORR,,  pprrzzyywwiittaa∏∏  pprrzzyybbyy∏∏yycchh  nnaa
uurroocczzyyssttooÊÊçç  ––  mm..iinn..::  KKrraajjoowweeggoo  DDuusszz--

ppaasstteerrzzaa  KKoommbbaattaannttóóww,,  BBiisskkuuppaa  PPoolloo--
wweeggoo  WWPP,,  ggeenn..  bbrryygg..  kkss..  TTaaddeeuusszzaa  PP∏∏oo--
sskkiieeggoo;;  PPrraawwooss∏∏aawwnneeggoo  OOrrddyynnaarriiuusszzaa
WWoojjsskkoowweeggoo  kkss..  bbpp..  ggeenn..  bbrryygg..  MMiirroo--
ss∏∏aawwaa  MMiirroonnaa  CChhooddaakkoowwsskkiieeggoo;;  NNaa--
cczzeellnneeggoo  KKaappeellaannaa  WWoojjsskkoowweeggoo
EEwwaannggeelliicckkiieeggoo  DDuusszzppaasstteerrssttwwaa  WWoojj--
sskkoowweeggoo  kkss..  bbpp..  ggeenn..  bbrryygg..  RRyysszzaarrddaa
BBoorrsskkiieeggoo;;  oossttaattnniieeggoo  PPrreezzyyddeennttaa  RRPP
nnaa  UUcchhooddêêssttwwiiee  RRyysszzaarrddaa  KKaacczzoorrooww--
sskkiieeggoo;;  cczz∏∏oonnkkóóww  RRaaddyy  ddoo  SSpprraaww
KKoommbbaattaannttóóww  ii OOssóóbb  RReepprreessjjoonnoowwaa--
nnyycchh  zz jjeejj  pprrzzeewwooddnniicczzààccyymm  JJeerrzzyymm
WWooêênniiaakkiieemm;;  pprreezzeessóóww  oorraazz  cczz∏∏oonnkkóóww
ssttoowwaarrzzyysszzeeƒƒ  kkoommbbaattaannttóóww  ii oossóóbb  rree--
pprreessjjoonnoowwaannyycchh,,  wwoojjeewwóóddzzkkiicchh  rraadd
kkoommbbaattaanncckkiicchh;;  KKaawwaalleerróóww  OOrrddeerruu
WWoojjeennnneeggoo  VViirrttuuttii  MMiilliittaarrii  zz KKaannccllee--
rrzzeemm  KKaappiittuu∏∏yy  tteeggoo  oorrddeerruu  ––  ggeenn..  bbrryygg..

SSttaanniiss∏∏aawweemm  NNaa∏∏´́cczz--KKoommoorrnniicckkiimm
oorraazz  KKaawwaalleerróóww  OOrrddeerruu  WWoojjeennnneeggoo
KKrrzzyy˝̋aa  GGrruunnwwaalldduu  zz sseekkrreettaarrzzeemm  SSttoo--
wwaarrzzyysszzeenniiaa,,  kkmmddrr..  HHeennrryykkiieemm  KKaallii--
nnoowwsskkiimm..  PPrrzzyywwiittaa∏∏  pprrzzeeddssttaawwiicciieellii
PPaarrllaammeennttuu,,  RRzzààdduu  ––  zz MMiinniissttrreemm
KKuullttuurryy  ii DDzziieeddzziiccttwwaa  NNaarrooddoowweeggoo
KKaazziimmiieerrzzeemm  MMiicchhaa∏∏eemm  UUjjaazzddooww--
sskkiimm,,  MMiinniissttrreemm  PPrraaccyy  ii PPoolliittyykkii  SSppoo--
∏∏eecczznneejj  ––  KKrrzzyysszzttooffeemm  MMiicchhaa∏∏kkiieewwii--
cczzeemm;;  pprrzzeeddssttaawwiicciieellii  BBiiuurraa  BBeezzppiiee--
cczzeeƒƒssttwwaa  NNaarrooddoowweeggoo,,  MMiinniisstteerrssttwwaa
OObbrroonnyy  NNaarrooddoowweejj,,  pprreezzeessaa  IInnssttyyttuuttuu
PPaammii´́ccii  NNaarrooddoowweejj  pprrooff..  LLeeoonnaa  KKiiee--
rreessaa,,  sseekkrreettaarrzzaa  RRaaddyy  OOcchhrroonnyy  PPaa--
mmii´́ccii  WWaallkk  ii MM´́cczzeeƒƒssttwwaa  AAnnddrrzzeejjaa
PPrrzzeewwooêênniikkaa  oorraazz  pprrzzeewwooddnniicczzààcceeggoo
FFuunnddaaccjjii  „„PPoollsskkoo--NNiieemmiieecckkiiee  PPoojjeedd--
nnaanniiee””  ––  pprrooff..  JJeerrzzeeggoo  SSuu∏∏kkaa  ii iinn..  
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Fot. Ewa Dumin

Na ok∏adce: ostatni Prezydent RP na Uchodêstwie Ryszard Kaczorowski, przewodniczàca Ârodowiska „Oberlangen” 
– Eugenia Maria Cegielska. W Êrodku – Witold Grzebski, wiceprezes ZG Zwiàzku ˚o∏nierzy Narodowych Si∏ Zbrojnych 

Prezes Zwiàzku Ociemnia∏ych ˚o∏nierzy RP W∏ady-
s∏aw Go∏àb z ma∏˝onkà Justynà oraz Kanclerz Or-
deru Wojennego Virtuti Militari Stanis∏aw Na∏´cz-
-Komornicki

˚yczenia i uÊcisk d∏oni. Na zdj´ciu: prezes Zwiàzku
Kombatantów RP i By∏ych Wi´êniów Politycznych
Wac∏aw Szklarski oraz prezes Krajowego Zwiàzku
By∏ych ˚o∏nierzy Polskich Si∏ Zbrojnych na Zacho-
dzie – Stefan Gawlik

Kapelan Rodzin Katyƒskich ks. pra∏at Zdzis∏aw
Peszkowski oraz Minister Kultury i Dziedzictwa Na-
rodowego Kazimierz Micha∏ Ujazdowski

Minister Jan Turski przyjmuje Betlejemskie Âwiat∏o
Pokoju z ràk harcerzy

Modlitwy ekumeniczne celebrowali: Biskup Polowy WP – Krajowy Duszpasterz
Kombatantów, gen. bryg. Tadeusz P∏oski; Prawos∏awny Ordynariusz WP ks. bp
gen. bryg. Miros∏aw Miron Chodakowski oraz Naczelny Kapelan Ewangelickie-
go Duszpasterstwa Wojskowego ks. bp gen. bryg. Ryszard Borski. 
Kol´dami wita∏ przyby∏ych Chór Reprezentacyjnego Zespo∏u Artystycznego WP 

Na zdj´ciu od prawej: ostatni Prezydent RP na Uchodêstwie Ryszard Kaczo-
rowski, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Kazimierz Micha∏ Ujaz-
dowski, kierownik Urz´du do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych
– minister Jan Turski
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MMiinniisstteerr  JJaann  TTuurrsskkii  sseerrddeecczznniiee  ppoo--
ddzzii´́kkoowwaa∏∏  zzaa  wwssppóó∏∏pprraacc´́  kkoommbbaattaann--
ttoomm  ––  bboohhaatteerroomm  wwaallkkii  oo nniieeppooddllee--
gg∏∏ooÊÊçç  PPoollsskkii,,  aa ttaakk˝̋ee  sszzeeffoomm  iinnssttyyttuuccjjii
wwssppóó∏∏pprraaccuujjààccyycchh  zz UUrrzz´́ddeemm..  

NNaasstt´́ppnniiee,,  ww iimmiieenniiuu  PPrreemmiieerraa
RRzzààdduu  RRPP  KKaazziimmiieerrzzaa  MMaarrcciinnkkiieewwii--
cczzaa,,  kkttóórryy  nniiee  mmóógg∏∏  uucczzeessttnniicczzyyçç
ww uurroocczzyyssttooÊÊccii,,  ppoonniieewwaa˝̋  ww ddnniiaacchh
ppoopprrzzeeddzzaajjààccyycchh  WWiiggiillii´́  BBoo˝̋eeggoo  NNaa--
rrooddzzeenniiaa  ooddwwiieeddzzaa∏∏  nnaasszzyycchh  ˝̋oo∏∏nniieerrzzyy
ww IIrraakkuu  ––  gg∏∏ooss  zzaabbrraa∏∏  mmiinniisstteerr  KKaazzii--
mmiieerrzz  MMiicchhaa∏∏  UUjjaazzddoowwsskkii..  MMóówwii∏∏  
oo ––  wwyyzznnaacczzoonnyycchh  pprrzzeezz  wwyybboorryy  ppaarr--
llaammeennttaarrnnee  ii pprreezzyyddeenncckkiiee  ––  kkiieerruunn--
kkaacchh  ppoolliittyykkii  PPaaƒƒssttwwaa,,  mm..iinn..  oo sszzaannssiiee
nnaa  ppoolliittyykk´́  hhiissttoorryycczznnàà,,  uuppoommiinnaajjààccàà
ssii´́  oo pprraawwdd´́  hhiissttoorryycczznnàà  ii ppoollsskkiiee  zzaa--
ss∏∏uuggii  oorraazz  ppoollsskkii  ppuunnkktt  wwiiddzzeenniiaa..  JJaakk

ppoowwiieeddzziiaa∏∏  ––  pprroocceessoowwii  ooddbbuuddoowwyy
pprraawwddyy  bb´́ddzziiee  ss∏∏uu˝̋yy∏∏oo  MMuuzzeeuumm  WWooll--
nnooÊÊccii,,  uuppaammii´́ttnniiaajjààccee  wwaallkk´́  zz nnaazzii--
zzmmeemm  ii zz kkoommuunniizzmmeemm..  MMiinniisstteerr  zzaa--
ddeekkllaarroowwaa∏∏  ww iimmiieenniiuu  PPrreemmiieerraa
ii RRzzààdduu  ––  ÊÊcciiss∏∏àà  wwssppóó∏∏pprraacc´́  zzee  ÊÊrrooddoo--
wwiisskkiieemm  kkoommbbaattaanncckkiimm  oorraazz  zzaappeeww--
nnii∏∏,,  ˝̋ee  zzrreeaalliizzoowwaannee  zzoossttaannàà  gg∏∏óówwnnee
ppoossttuullaattyy  kkoommbbaattaanncckkiiee..  

ZZ kkoolleeii  pprrzzeewwooddnniicczzààccyy  JJeerrzzyy  WWooêê--
nniiaakk  pprrzzyyppoommnniiaa∏∏  ˝̋oo∏∏nniieerrsskkiiee  WWiiggiilliiee
zz cczzaassóóww  wwoojjnnyy,,  wwii´́zziieeƒƒ  ggeessttaappoo,,
NNKKWWDD,,  bbeezzppiieekkii......  ZZwwrróóccii∏∏  ssii´́  ddoo  zzee--
bbrraannyycchh,,  bbyy  uucczzcciillii  ppaammii´́çç  ttyycchh,,  kkttóó--
rrzzyy  ooddeesszzllii..  SSttwwiieerrddzzii∏∏  ––  PPaaƒƒssttwwoo  jjeesstt
wwssppóóllnnoottàà  hhiissttoorryycczznnàà oorraazz  DDllaa  wwii´́kk--
sszzooÊÊccii  PPoollaakkóóww  nniieeppooddlleegg∏∏ooÊÊçç  pprrzzyy--
sszz∏∏aa  ddooppiieerroo  ww 11998899  rrookkuu..  ZZwwrróóccii∏∏  ssii´́
ww iimmiieenniiuu  kkoommbbaattaannttóóww  ddoo  pprrzzeeddssttaa--

wwiicciieellaa  RRzzààdduu  RRPP::  PPrroossiimmyy  ii ˝̋ààddaammyy
––  ss∏∏uu˝̋cciiee  NNaajjjjaaÊÊnniieejjsszzeejj  RRzzeecczzyyppoossppoo--
lliitteejj  zzee  wwsszzyyssttkkiicchh  ssii∏∏!!

NNaa  zzaakkooƒƒcczzeenniiee  cczz´́ÊÊccii  ooffiiccjjaallnneejj
uurroocczzyyssttooÊÊccii  hhaarrcceerrzzee  pprrzzeekkaazzaallii
kkoommbbaattaannttoomm  ––  nnaa  rr´́ccee  kkiieerroowwnniikkaa
UUddSSKKiiOORR,,  mmiinniissttrraa  JJaannaa  TTuurrsskkiieeggoo  
––  ssyymmbboolliicczznnee  BBeettlleejjeemmsskkiiee  ÂÂwwiiaatt∏∏oo
PPookkoojjuu..  

**
NNaarraassttaa∏∏oo  uucczzuucciiee  dduummyy  zz wwyyppee∏∏--

nniioonnyycchh  wwoobbeecc  OOjjcczzyyzznnyy  oobboowwiiààzzkkóóww
oorraazz  wwzzaajjeemmnneejj  ˝̋yycczzlliiwwooÊÊccii  ii sseerrddeecczz--
nnooÊÊccii..  KKuullmmiinnaaccjjàà  ssttaa∏∏oo  ssii´́  dd∏∏uuggoo--
ttrrwwaa∏∏ee,,  nniieezzwwyykkllee  uurroocczzyyssttee  ii zzaarraazzeemm
rraaddoossnnee  pprrzzee∏∏aammyywwaanniiee  ssii´́  oopp∏∏aatt--
kkiieemm..  

EEwwaa  DDUUMMIINN

wiat∏o Pokoju

Prezes Stowarzyszenia Polskich Kombatantów
w Kraju W∏adys∏aw Matkowski oraz prezes Stowa-
rzyszenia Lotników Polskich Czes∏aw Gagajek

Na zdj´ciu od lewej: wiceminister Jerzy Koz∏owski,
ostatni Prezydent RP na Uchodêstwie Ryszard Ka-
czorowski, przewodniczàcy Rady do Spraw Komba-
tantów i Osób Represjonowanych Jerzy Woêniak

Prezes Ogólnopolskiego Zwiàzku ˚o∏nierzy BCh
Stanis∏aw Ozonek w rozmowie z prof. Adamem 
Dobroƒskim

Minister Jan Turski prze∏amuje si´ op∏atkiem
z Kanclerzem Orderu Wojennego Virtuti Militari
Stanis∏awem Na∏´cz-Komornickim

Genera∏ Micha∏ Gutowski oraz prezes ZG Âwiato-
wego Zwiàzku ˚o∏nierzy Armii Krajowej Czes∏aw
Cywiƒski

W uroczystoÊci licznie uczestniczyli przedstawiciele organizacji kombatanckich i osób represjonowanych
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Panie i Panowie Ministrowie, Eks-
elencje – Ksi´˝a Biskupi. Szanow-
ni Paƒstwo! 

Âwi´ta Bo˝ego Narodzenia i tradycja
dzielenia si´ op∏atkiem sà jednym z wa˝-
niejszych symboli ∏àczàcych Polaków po-
nad codziennymi sporami i podzia∏ami.
Przy wigilijnym stole sk∏adajà sobie ˝ycze-
nia ludzie ró˝nych Êrodowisk, stanów
i Êwiatopoglàdów, m∏odsi i starsi, aby 
– w atmosferze pojednania i pokoju – po-
˝egnaç stary i powitaç zbli˝ajàcy si´ Nowy
Rok. 

W t´ tradycj´ wpisuje si´ dzisiejsza, do-
roczna uroczystoÊç gwiazdkowa komba-
tantów i osób represjonowanych, w której
uczestniczà reprezentanci najwa˝niej-
szych stowarzyszeƒ i Êrodowisk komba-
tanckich. ZaprosiliÊmy z ca∏ej Polski
przedstawicieli wszystkich nurtów, ró˝-
niàcych si´ – co naturalne – w ocenach hi-
storycznych i poglàdach politycznych, ale
silnie przecie˝ zjednanych walkà o Polsk´
wolnà, niepodleg∏à i demokratycznà. 

Taka postawa – zespolenia ponad histo-
rycznymi podzia∏ami – jest motywem
przewodnim w codziennej pracy Urz´du 
ds. Kombatantów i Osób Represjonowa-
nych, a tak˝e – istotà pos∏annictwa, z ja-
kim do Êrodowisk kombatanckich przy-
chodzà duszpasterze Wojska Polskiego
wszystkich wyznaƒ. 

Szanowni Paƒstwo! 
W mijajàcym roku obchodziliÊmy

wspólnie 60. rocznic´ zakoƒczenia II woj-
ny Êwiatowej. WykorzystaliÊmy jà, aby
przypomnieç m∏odym Polakom, ale tak˝e
– Europie i Êwiatu, ˝e Polska, podst´pnie
napadni´ta 65 lat temu, wymazana z ma-
py Europy przez dwóch okupantów – wy-
stawi∏a w tej wojnie czwartà pod wzgl´-
dem liczebnym armi´ antyhitlerowskiej
koalicji. 

Uroczyste obchody by∏y tak˝e okazjà
do pog∏´bionej refleksji nad losami na-
szego narodu i paƒstwa w ostatnim stule-
ciu. StaraliÊmy si´ przypomnieç drama-
tyzm polskich losów tamtego okresu.
Oceniamy, ˝e cele te zosta∏y w du˝ej mie-
rze osiàgni´te. OdnotowaliÊmy widoczny
wzrost zainteresowania m∏odych Polaków
przesz∏oÊcià. Ukaza∏o si´ tak˝e wiele po-
wa˝nych publikacji o przebiegu i znacze-
niu polskiego czynu zbrojnego. 

Z udzia∏em instytucji paƒstwowych
oraz samorzàdów terenowych godnie ob-
chodziliÊmy rocznic´ wyzwolenia wielu
polskich miast i regionów. OddaliÊmy
ho∏d ˝o∏nierzom polskim, którzy przeszli
szlak bojowy od Lenino do Berlina, pole-

Wystàpienie kierownika Urz´du do Spraw Kombatantów
i Osób Represjonowanych, ministra Jana Turskiego 
na spotkaniu kombatantów w dniu 22 grudnia 2005 r.

gli na przedpolu Warszawy; w walkach
o Ko∏obrzeg i na Wale Pomorskim; przy
forsowaniu Odry i w szturmie berliƒskim. 

PrzypomnieliÊmy tak˝e ˝o∏nierzy spod
znaku Bia∏ego Or∏a, którzy walczàc
w alianckich formacjach zbrojnych, wy-
zwalali – Bred´, Boloni´, Wilhelmshaven
i wiele innych miast zachodniej Europy. 

Nie zapominaliÊmy o ˝o∏nierzach krajo-
wego ruchu oporu i osobach represjono-
wanych za trwanie przy idei niepodleg∏ej
Rzeczypospolitej. PrzypomnieliÊmy o haƒ-
biàcym, moskiewskim procesie 16 przy-
wódców Polskiego Paƒstwa Podziemne-
go. 

Czczàc bohaterów tamtej wojny, ani
przez chwil´ nie zapominaliÊmy, ˝e nie
dla wszystkich Polaków – 8 maja 1945 ro-
ku – oznacza∏ dzieƒ zwyci´stwa. Dla wie-
lu, tak˝e ˝o∏nierzy, by∏ poczàtkiem tu∏acz-
ki po Êwiecie. Dla innych – kontynuacjà
walki o niepodleg∏oÊç oraz poczàtkiem
represji. Tym bardziej bolesnych, bo do-
znanych we w∏asnym kraju, z ràk roda-
ków. 

UczciliÊmy ofiary zbrodni i represji wo-
jennych w Katyniu i Miednoje, wi´êniów
obozów koncentracyjnych, deportowa-
nych do III Rzeszy i wywiezionych na Sy-
beri´. 

Wa˝nym wydarzeniem by∏a – obcho-
dzona na mi´dzynarodowà skal´ – 60.
rocznica wyzwolenia obozu koncentracyj-
nego Auschwitz-Birkenau w OÊwi´cimiu. 

Integralnà cz´Êcià polskiego, heroicz-
nego etosu przypominanego w rocznic´
zakoƒczenia II wojny Êwiatowej by∏y – or-
ganizowane rok wczeÊniej – obchody bi-
twy o Monte Cassino i Powstania War-
szawskiego. Przeprowadzone na niespo-
tykanà wczeÊniej skal´ uroczystoÊci za-
owocowa∏y m.in. powo∏aniem do ˝ycia
Muzeum Powstania Warszawskiego, któ-
re – widaç to wyraênie z perspektywy ro-
ku – sta∏o si´ niezwykle wa˝nà instytucjà
patriotycznego wychowania m∏odych Po-
laków. 

Wielu z Paƒstwa tutaj obecnych mia∏o
okazj´ jeszcze raz odwiedziç pola bitew,
w których uczestniczyli oraz oddaç ho∏d
swoim towarzyszom broni, spoczywajà-
cym na cmentarzach wojennych – w Pol-
sce i w ca∏ej Europie. Szacujemy, ˝e we
wszystkich uroczystoÊciach, które organi-
zowa∏ lub koordynowa∏ Urzàd ds. Kom-
batantów i Osób Represjonowanych
udzia∏ wzi´∏o ponad 15 tys. weteranów. 

Ustanowiony z okazji 60. rocznicy za-
koƒczenia II wojny Êwiatowej Medal
PRO MEMORIA otrzyma∏o 6 tys. wete-

ranów walki i ofiar represji oraz osoby
szczególnie zas∏u˝one w utrwalaniu pa-
mi´ci o tamtych heroicznych ludziach
i wydarzeniach. WÊród wyró˝nionych by-
∏o 1500 weteranów polskich i alianckich
zamieszka∏ych poza granicami Kraju. 

Pozwólcie Paƒstwo, ˝e przy tej tak uro-
czystej okazji serdecznie podzi´kuj´ za
owocnà wspó∏prac´ Radzie ds. Komba-
tantów i Osób Represjonowanych, preze-
som wojewódzkich i okr´gowych rad
kombatanckich oraz wspierajàcym ich
dzia∏aczom-spo∏ecznikom – za trud w∏o-
˝ony w rozwiàzywanie codziennych pro-
blemów bytowych i organizacyjnych na-
szej kombatanckiej rodziny. 

Wspólnie z Paƒstwem chcia∏bym skie-
rowaç s∏owa wdzi´cznoÊci pod adresem
przedstawicieli Sejmu i Senatu Rzeczypo-
spolitej, ust´pujàcego Prezydenta RP,
pod adresem Pana Premiera i innych re-
prezentantów rzàdu – za zrozumienie
problemów spo∏ecznoÊci kombatanckiej
i pomoc w ich rozwiàzywaniu. 

Za poÊrednictwem obecnych tu pe∏no-
mocników wojewodów ds. kombatanc-
kich pragn´ podzi´kowaç ust´pujàcym 
– Pani i Panom Wojewodom oraz w∏a-
dzom samorzàdowym za wspó∏prac´
w realizacji zadaƒ i ustawowych obowiàz-
ków paƒstwa wobec bohaterów walki
o niepodleg∏à Polsk´. 

Na r´ce Pana Dyrektora Krzysztofa Si-
kory oraz obecnych na tym spotkaniu sze-
fów instytucji wojskowych, centralnych
i terenowych, dowódcy Garnizonu War-
szawa oraz dowódców rodzajów si∏ zbroj-
nych – kieruj´ podzi´kowanie za wspar-
cie, jakiego udziela Wojsko Polskie wete-
ranom – w ich codziennym ˝yciu oraz
przy organizacji uroczystoÊci rocznico-
wych. 

Specjalne s∏owa podzi´kowania kieruj´
do osób duchownych, za dar s∏u˝by Bo˝ej
i ich – nie do przecenienia – obecnoÊç
w uroczystoÊciach kombatanckich i pa-
triotycznych. 

Dzi´kuj´ polskiej s∏u˝bie dyplomatycz-
nej i konsularnej oraz attachatom wojsko-
wym, które w tym roku wyjàtkowo efek-
tywnie w∏àczy∏y si´ w organizacj´ roczni-
cowych uroczystoÊci poza granicami kra-
ju. (...)

Na koniec chc´ skierowaç s∏owa po-
dzi´kowaƒ do wszystkich, nie wymienio-
nych tu rodaków, w Polsce i poza jej gra-
nicami – ˝yczliwych kombatantom i przy-
jaênie wspierajàcych dzia∏ania naszego
Urz´du.
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Jan P. Sobolewski, radca kierowni-
ka Urz´du w Departamencie Sto-
warzyszeƒ i Spraw Socjalnych, zo-

sta∏ laureatem konkursu, w którym
wybierany jest najlepszy pracownik
naszego Urz´du. Uroczyste og∏osze-
nie wyników corocznego konkursu
odby∏o si´ 22 listopada 2005r. podczas
posiedzenia Kierownictwa Urz´du,
w którym udzia∏ wzi´li: kierownik
UdSKiOR – minister Jan Turski oraz
jego zast´pca – wiceminister Jerzy
Koz∏owski, dyrektor generalny An-
drzej Bida, dyrektor Biura Dyrektora

Generalnego Urz´du Tomasz Lis oraz
jego zast´pca Zdzis∏awa Gozdan, dy-
rektor Departamentu Wojskowego
Jan Ozga, p.o. dyrektora Departa-
mentu Orzecznictwa Maciej Wróbel,
dyrektor Departamentu Stowarzyszeƒ
i Spraw Socjalnych Krzysztof Skoli-
mowski, p.o. dyrektora Biura Ewiden-
cji i Archiwum Anna Doroszewska,
redaktor naczelna Biuletynu „Kom-
batant” – Ewa Dumin. 

Zebrani z∏o˝yli zwyci´zcy konkursu
serdeczne gratulacje i ˝yczenia wielu
nast´pnych sukcesów. Red.

Dyrektor generalny Urz´du Andrzej Bida (z pra-
wej) sk∏ada gratulacje Urz´dnikowi Roku 2005
Janowi P. Sobolewskiemu

Wdniu Narodowego Âwi´ta
Niepodleg∏oÊci, 11 listopada
2005 r. w Rezydencji Francji

w Warszawie ambasador Pierre Ménat
odznaczy∏ Krzy˝em Kawalerskim Legii
Honorowej polskich kombatantów,
którzy walczyli w czasie II wojny Êwiato-
wej w szeregach armii francuskiej. 

Ju˝ w pierwszych miesiàcach 1940 r.
we Francji powsta∏a Armia Polska pod
rozkazami gen. W∏. Sikorskiego. Liczy-
∏a oko∏o 85 tys. ludzi, a sk∏ada∏a si´
z polskich ˝o∏nierzy, którym uda∏o
przedostaç si´ do Francji i z ochotni-
ków, górników i robotników wywodzà-
cych si´ spoÊród pó∏ miliona imigran-
tów ˝yjàcych na francuskiej ziemi. 

Po czerwcu 1940 r. wielu z nich kon-
tynuowa∏o walk´ w Ruchu Oporu
i w szeregach armii francuskiej lub
paƒstw sprzymierzonych. Ogó∏em ok.
13 tys. Polaków poleg∏o w walkach,
w tym blisko 5 tys. w Ruchu Oporu. 

Podczas uroczystoÊci w Rezydencji
Francji z ràk ambasadora Legi´ Hono-
rowà otrzymali: Tadeusz Antoszewski,
W∏odzimierz Cieszkowski, Stefan Cso-
rich, Zygmunt Edward Haas, Kazi-
mierz Janik, René Kobiela, Tadeusz
Nowakowski, Kazimierz Przybysz, Ed-
mund Semrau, Andrzej Siekierski, An-
drzej Suchoƒ, Adam Szeworski, Zyg-
munt W∏odarczyk, Ryszard ˚ak i Józef
Zwierzyƒski. Legi´ Honorowà przyzna-
nà JJaannoowwii  KKoobbrryynneerroowwii odebra∏a wdo-

wa po nim, Pani Kobryner. Dzieƒ wcze-
Êniej odznaczony zosta∏ w Gdaƒsku tak-
˝e JJóózzeeff  KKiieerraakkoowwiicczz. 

W uroczystoÊci wzià∏ udzia∏ dyrektor
Departamentu Wojskowego Urz´du do
Spraw Kombatantów i Osób Represjo-
nowanych – p∏k Jan Ozga. 

Oprac. red. 
Materia∏y i zdj´cia przekazane przez Ambasa-
d´ Francji w Polsce

Pragn´ poinformowaç, i˝ podczas po-
siedzenia Zarzàdu Zwiàzku Polaków na
¸otwie, w dniu 10 grudnia 2005 r. J. E.
Maciej Klimczak, Ambasador RP na
¸otwie, uhonorowa∏ prezesa Klubu
„Polonez” – zas∏u˝onego dla kultury
polskiej, aktywnego dzia∏acza Zwiàzku
Polaków na ¸otwie, pana EEddwwaarrddaa  FFii--
sskkoowwiicczzaa – Medalem „Pro Memoria”. 
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Najlepszy Urz´dnik 2005

Francuska Legia Honorowa 
dla polskich kombatantów

Fot. Ewa Dumin

Przedstawiciele polskich 
placówek dyplomatycznych 
za granicà informujà

Ambasada RP w Rydze
S∏awomir Krawczyƒski, 
II Sekretarz: 

Uczestnicy spotkania – cz∏onkowie Zarzàdu
Zwiàzku Polaków na ¸otwie

Uroczysta chwila dekoracji



Biografia ˝o∏nierza i wi´ênia
J. Garliƒski urodzi∏ si´ 14 paêdziernika

1913 r. w Kijowie, nieca∏y rok przed wy-
buchem I wojny Êwiatowej. Jako ch∏opak
móg∏ oglàdaç sceny z 1920 r., mo˝e i to
mia∏o wp∏yw na jego dalsze ˝ycie. Wy-
chowywa∏ si´ w wolnej Polsce, przeszed∏
przez szko∏y, w których konsekwentnie
utrwalano w uczniach poczucie dumy na-
rodowej i umi∏owanie kraju ojczystego.
Temu samemu s∏u˝y∏y studia polonistycz-
ne oraz s∏u˝ba wojskowa, a egzamin z po-
stawy obywatelskiej przypad∏ na wrzesieƒ
1939 r. Józef Garliƒski zdawa∏ go jako
szwole˝er. Uniknà∏ niewoli niemieckiej
i wraz z ˝onà w∏àczy∏ si´ do konspiracji
w Zwiàzku Walki Zbrojnej. By∏ oficerem,
szefem Wydzia∏u Wi´ziennego, a nast´p-
nie Wydzia∏u Bezpieczeƒstwa Komendy
G∏ównej Armii Krajowej. Aresztowany
w kwietniu 1943 r., przeszed∏ przez kaza-
maty Pawiaka, obozy koncentracyjne
w Auschwitz i Neuengamme. 

Wraca∏ wielokrotnie do tematu oÊwi´-
cimskiego, jemu poÊwi´ci∏ swà prac´
doktorskà, ksià˝ki, artyku∏y. Przypomi-
na∏ o zas∏ugach Witolda Pileckiego (To-
masza Serafiƒskiego), utworzeniu prze-
zeƒ tajnego Zwiàzku Organizacji Woj-
skowej, wysy∏aniu meldunków z tego
piek∏a na Ziemi. W Wigili´ 1941 r.
w bloku nr 25 dosz∏o do spotkania przy-
wódców kilku polskich grup podziem-
nych, nawiàzano wspó∏prac´, a póêniej
kontakty i z grupami innych nacji. Do
konspiracji do∏àczy∏ równie˝ socjalista
Józef Cyrankiewicz, wiosnà 1944 r. po-
wsta∏a wspólna Rada Wojskowa Obozu,
planowano odbicie obozu. W. Pilecki zo-
sta∏ po wojnie postawiony przed sàdem
jako „p∏atny rezydent wywiadu Ander-
sa” i stracony. J. Cyrankiewicz podpo-
rzàdkowa∏ w∏adzom komunistycznym
PPS i w tym czasie pe∏ni∏ ju˝ funkcj´
premiera. „W Polsce upowszechni∏ in-
formacj´, ˝e on by∏ twórcà ruchu pod-
ziemnego w oÊwi´cimskim obozie”. 

W polskim Londynie
Po odzyskaniu wolnoÊci wybra∏ Gar-

liƒski ˝ywot emigranta w Londynie, tu

pracowa∏ zawodowo i coraz bardziej ak-
tywnie w∏àcza∏ si´ do ˝ycia spo∏eczno-
-kulturalnego. Z wielu funkcji najwa˝-
niejszà sta∏a si´ od 1976 r. prezesura
Zwiàzku Pisarzy Polskich na Obczyênie.
Trzy lata wczeÊniej obroni∏ prac´ dok-
torskà, wyk∏ada∏ na uczelniach wy˝-
szych, zosta∏ profesorem Polskiego
Uniwersytetu na Obczyênie. Ju˝ od
1946 r. wyst´powa∏ jako redaktor „Biu-
letynu Informacyjnego” Ko∏a AK
w Londynie, a w 1976 r. zainicjowa∏ wy-
dawanie „Pami´tnika Literackiego”;
wspó∏pracowa∏ te˝ z „Kulturà” i „Ze-
szytami Historycznymi”. 

W tomie X „Pami´tnika Literackie-
go” Józef Garliƒski napisa∏: „Pisarz jest
ostatnim cz∏owiekiem, dobrowolnie
opuszczajàcym kraj. Wià˝e go z nim j´-
zyk, w którym tworzy, odchodzàc traci
czytelników, odrywa si´ od Êrodowiska,
skazuje si´ na wàski kràg odbiorców lub
na przestawienie si´ na obcy j´zyk...”
A jednak redaktor naczelny „Pami´tni-
ka” zaprzeczy∏ sam sobie, ˝e tak musi
byç. Jego ksià˝ki mia∏y zarówno wyda-
nia obcoj´zyczne, jak i trafia∏y do kraju,
wydawano je w stanie wojennym, potem
oficjalnie; sà wcià˝ wznawiane. Dwie
ostatnie pozycje to wspomnienia z lat
wojny i „Âwiata mojej pami´ci”. 

O prawd´ historycznà 
DziÊ pisze si´ i mówi o polskim wk∏a-

dzie w z∏amanie niemieckich szyfrów
oraz o wynikajàcych z tego korzyÊciach
dla wojsk alianckich. Du˝a w tym zas∏u-
ga w∏aÊnie prof. Józefa Garliƒskiego,
autora ksià˝ki „Enigma. Tajemnica dru-
giej wojny Êwiatowej”. Autor przekony-
wa∏ ko∏a opiniotwórcze na Zachodzie,
˝e wprawdzie Polska nie mog∏a wyko-
rzystaç tego osiàgni´cia swych naukow-
ców, ale dzi´ki niemu sukces odnieÊli
brytyjscy kryptoanalitycy, wygrana zo-
sta∏a bitwa powietrzna o Wielkà Bryta-
ni´ i wojna morska na Atlantyku. 

Najbardziej znane ksià˝ki J. Garliƒ-
skiego to obszerna synteza „Polska
w Drugiej Wojnie Âwiatowej”, „Politycy
i ˝o∏nierze”, „Szwajcarski korytarz”.

W tej pierwszej pozycji, poÊwi´conej
˝onie Eilen, przedstawi∏ bardzo rzetel-
ny obraz polskiego wysi∏ku militarnego
w latach 1939-1945 i ogrom cierpieƒ na-
rodu. W przedmowie do „krajowego
czytelnika” wyt∏umaczy∏ powód swej fa-
scynacji tematykà wojennà. OczywiÊcie,
˝e wp∏yw na to mia∏y prze˝ycia w∏asne,
ale jeszcze bardziej fakt udzia∏u w ów-
czesnych wydarzeniach wszystkich
warstw spo∏ecznych, dzielnic, nawet
najbardziej zapad∏ych, odleg∏ych zakàt-
ków kraju. „By∏y takie wioski, do któ-
rych nie dotar∏ nawet jeden ˝o∏nierz
okupacyjnych wojsk, a do których do-
tar∏y forpoczty Armii Krajowej.” 

Autor stara∏ si´ obiektywnie oceniç
dzia∏alnoÊç ró˝nych nurtów politycz-
nych, przebieg operacji militarnych i bi-
tew. Na zakoƒczenie rozdzia∏u o Po-
wstaniu Warszawskim napisa∏: „Mimo
wielu b∏´dów, wzajemnych oskar˝eƒ,
niekompetencji, braku realizmu i naiw-
noÊci, coraz mocniej, z biegiem lat, wy-
bija si´ i Êwieci jasnym p∏omieniem wa-
lor moralny Powstania, którego nie sà
w stanie objàç ani suche liczby, ani oce-
ny. Odczuje si´ jego wag´ z perspekty-
wy dalszych, historycznych wydarzeƒ
i znajdzie on swój wyraz w reakcji przy-
sz∏ych, polskich pokoleƒ, które w walce
o wolnoÊç stanà przed podobnym dyle-
matem”. Warto te˝ przypomnieç sobie
uwagi J. Garliƒskiego o Dywizji im. 
T. KoÊciuszki i bitwie pod Lenino,
o Stanis∏awie Miko∏ajczyku. S∏ucha∏em
ich z ust autora obchodzàcego 90-lecie
swych urodzin, by∏ te˝ w 2002 r. go-
Êciem Instytutu Pami´ci Narodowej,
odwiedza∏ wczeÊniej Urzàd ds. Komba-
tantów i Osób Represjonowanych. 

Wi´cej tych wizyt, wystàpieƒ, tekstów
ju˝ nie b´dzie. Józef Garliƒski zmar∏ 29
listopada 2005 r. w Londynie, ale pozo-
stanie obecny i w kraju, bo jak ma∏o kto
wpisa∏ si´ w naszà najnowszà histori´. 

Adam DOBRO¡SKI
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Po˝egnanie: Profesor Józef Garliƒski (1913-2005) 

Profesor Józef Garliƒski po prostu by∏ autorytetem i do tego ˝eÊmy
si´ przyzwyczaili. Wi´kszoÊç z rodaków w kraju pozna∏a Go najpierw
poprzez ksià˝ki i artyku∏y, a potem przysz∏y spotkania i rozmowy.
W lepszej sytuacji byli Polacy mieszkajàcy w Londynie, uczestniczà-
cy w ˝yciu emigracji. 

Walczy∏ i pisa∏

Fot. Archiwum



Warszawa, dn. 15.12.2005 r. 

Szanowny Pan
Minister Jan Turski
Kierownik Urz´du 
ds. Kombatantów
i Osób Represjonowanych
ul. Wspólna 2/4
00-529 Warszawa

Szanowny Panie Ministrze, 
Prosz´ przyjàç moje osobiste i ofi-

cjalne od Zarzàdu G∏ównego Âwia-
towego Zwiàzku ˚o∏nierzy Armii
Krajowej serdeczne podzi´kowania
za Pana ˝yczliwe i pe∏ne zrozumienia
decyzje dotyczàce naszej kombatanc-
kiej organizacji. 

Dzi´kuj´ za umo˝liwienie mojego,
jako Prezesa ZG ÂZ˚AK, udzia∏u
w dniu 7.12.2005 r. w Londynie w po-
grzebie naszego Honorowego Cz∏on-
ka – oficera KG AK, historyka i dzia-
∏acza polonijnego prof. Józefa Gar-
liƒskiego poprzez pokrycie kosztów
pobytu w Londynie. Pobyt mia∏ rów-
nie˝ du˝e znaczenie dla kontynuacji
roboczych kontaktów z miejscowym
Êrodowiskiem kombatanckim. 

Ta Pana decyzja, jak równie˝ wcze-
Êniejsze finansowe wsparcie kolejnej
naukowo-historycznej polsko-ukra-
iƒskiej konferencji, a tak˝e dotacje
na dzia∏alnoÊç Klubu Historycznego
im. gen. „Grota” przyjmujemy jako
wyraz osobistej ˝yczliwoÊci wobec
naszego Zwiàzku i za to Panu Mini-
strowi serdecznie dzi´kuj´. 

Z okazji zbli˝ajàcych si´ Âwiàt Bo-
˝ego Narodzenia i Nowego Roku ˝y-
czymy du˝o zdrowia i wszelkiej po-
myÊlnoÊci dla Pana Ministra i wspó∏-
pracowników. 

Z wyrazami g∏´bokiego szacunku

Prezes Zarzàdu G∏ównego ÂZ˚AK
Czes∏aw CYWI¡SKI

Rada Ministrów Rzàdu Królestwa
Niderlandów postanowi∏a – z ini-
cjatywy ministra obrony Henka

Kampa – przed∏o˝yç Królowej Beatrix
wniosek o przyznanie ˝o∏nierzom 1 Sa-
modzielnej Brygady Spadochronowej 
– Orderu Wojskowego im. Króla Willema
I (IV klasy). Jednostka i jej Dowódca ma-
jà zostaç odznaczeni za ich bohaterski
wk∏ad w najwi´kszej podczas II wojny
Êwiatowej operacji powietrzno-desan-
towej sprzymierzonych – „Market-Gar-
den”, która mia∏a otworzyç aliantom dro-
g´ do Niemiec (straty 1 Samodzielnej
Brygady Spadochronowej w bitwie pod
Arnhem we wrzeÊniu 1944 r. si´gn´∏y bli-
sko 40 proc. stanów osobowych). 

Ponadto rzàd premiera J. P.
Balkenende wystàpi∏ z wnio-
skiem o poÊmiertne uhonoro-
wanie gen. Stanis∏awa Sosa-
bowskiego Medalem Bràzo-
wego Lwa – najwy˝szym ho-
lenderskim odznaczeniem za
walecznoÊç i odwag´. Minister
Henk Kamp przychyli∏ si´
w powy˝szej kwestii do wnio-
sków Kapitu∏y Orderu Woj-
skowego im. Króla Willema I oraz specjal-
nej komisji Ministerstwa Obrony Holan-
dii, odpowiedzialnej za przyznawanie od-
znaczeƒ za walecznoÊç i odwag´. Kapitu∏a
Orderu Wojskowego im. Króla Willema I
wszcz´∏a post´powanie w sprawie od-
znaczeƒ polskich ˝o∏nierzy na wniosek
pos∏ów H. Van Baalena z VVD i F. Tim-
mermansa z PvdA jeszcze w ubieg∏ym
roku. 

*
Wojskowy Order Willema (Military

Order of William) to najwy˝sze i najstar-
sze odznaczenie w Holandii. Ustano-
wione w 1815 r., przyznawane jest na
mocy decyzji Królowej. Ma cztery rangi:
Rycerz Wielkiego Krzy˝a, Krzy˝ Ko-
mandorski, Krzy˝e III klasy i IV klasy.
Przyznawany jest bardzo rzadko i tylko
osobom, które w sposób szczególny wy-

ró˝ni∏y si´ na polu walki, a o tym czy
kandydaci spe∏niajà wszelkie wymogi,
decyduje specjalna kapitu∏a. 

Medal najwy˝szej rangi otrzyma∏ np.
prezydent USA F. D. Roosevelt. To naj-
wy˝sze odznaczenie zosta∏o przyznane
200 razy: 195 razy w∏aÊnie jako order 
IV klasy – w tym dla 150 Holendrów.
Tylko 7 razy odznaczenie to otrzyma∏y
jednostki wojskowe, jak np. 82 Amery-
kaƒska Dywizja Powietrzna za udzia∏
w bitwie pod Nijmegen we wrzeÊniu
1944 r. Od 1955 r. odznaczenie to nie
jest przyznawane. Wojskowy Order 
Willema zostanie tym razem przyznany,
poniewa˝ chodzi o starà, „nieza∏atwio-
nà” proÊb´ z 1946 r. ówczesnego mini-

stra obrony Holandii o odzna-
czenie nim 10 polskich ˝o∏nie-
rzy z 1. Brygady Spadochro-
nowej gen. S. Sosabowskiego.
ProÊb´ t´ popar∏a wówczas
Królowa Wilhelmina, ale
sprawa rozbi∏a si´ na rafach
powojennych uk∏adów poli-
tycznych i s∏aboÊci wobec pre-
sji brytyjskiej polskiego rzàdu
na uchodêstwie w Londynie. 

Z kolei Medal Bràzowego Lwa (Bron-
ze Lion) to odznaczenie ustanowione
w 1944 r. za bohaterskie czyny w walce
z wrogiem. Medal ten otrzyma∏ w 1946 r.
dowódca 1 Brytyjskiej Dywizji Powietrz-
nej genera∏ R. E. Urquhart, prze∏o˝ony
gen. Stanis∏awa Sosabowskiego. Obec-
nie niepokorny Polak, któremu pod na-
ciskiem Brytyjczyków odebrano do-
wództwo brygady – genera∏ S. Sosabow-
ski poÊmiertnie otrzymuje identyczne
odznaczenie. 

Dopiero po szeÊçdziesi´ciu jeden la-
tach ˝o∏nierze i Dowódca 1 Samodziel-
nej Brygady Spadochronowej doczekali
si´ uhonorowania ich odwagi i walecz-
noÊci. SprawiedliwoÊç bohaterom odda-
∏a historia. 

Oprac. Ewa DUMIN
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Polacy docenieni po 61. latach

Holenderskie odznaczenia 
dla 1 Samodzielnej Brygady 
Spadochronowej i jej dowódcy 
– gen. Stanis∏awa Sosabowskiego

Z nades∏anej korespondencji



Zasady przyznawania dotacji
Dotacja przyznawana b´dzie na dofinansowanie realizacji zadania.

Organizacja pozarzàdowa oraz podmioty, o których mowa w art.
3 ust. 3 ustawy, których oferta zostanie wybrana, b´dà zobowiàzane
do wykorzystania przekazanych przez Urzàd Êrodków wy∏àcznie na
realizacj´ zadania w zakresie i na warunkach okreÊlonych odr´bnà
umowà. 

Szczegó∏owe zasady przyznawania dotacji okreÊlajà „Zasady i kry-
teria przyznawania dotacji na finansowanie lub dofinansowanie zadaƒ
zwiàzanych z upami´tnianiem i popularyzowaniem historii walk o odro-
dzenie Polski i represji wojennych oraz okresu powojennego…”, których
treÊç zosta∏a opublikowana w 2005 r., w kolejnych biuletynach „Kom-
batant” – 3/2005 i 4/2005 oraz na stronie internetowej Urz´du do
Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych (adres: www.
udskior. gov. pl). 

Termin i warunki realizacji zadania
Realizacja zadania powinna nastàpiç w roku 2006 na warunkach

ustalonych w umowie mi´dzy Urz´dem do Spraw Kombatantów
i Osób Represjonowanych a organizacjà pozarzàdowà lub podmio-
tem, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy, których oferta zosta∏a wy-
brana. Urzàd upowa˝niony b´dzie do kontrolowania realizacji zada-
nia. Organizacja, której oferta zostanie wybrana, b´dzie zobowiàza-
na prowadziç odr´bnà ewidencj´ ksi´gowà Êrodków wydatkowanych
na realizacj´ zadania. Ponadto organizacja ta powinna sporzàdziç
sprawozdanie z wykonania zadania publicznego okreÊlonego w umo-
wie w terminie 30 dni po up∏ywie terminu, na który umowa zosta∏a
zawarta. 

Terminy sk∏adania ofert
a) na zadania I i II – zadania inne ni˝ wydawnicze – nie póêniej,

ni˝: 
– do 20 stycznia, w odniesieniu do zadaƒ przewidzianych do reali-

zacji w I kwartale 2006 r., 
– do 30 marca, w odniesieniu do zadaƒ przewidzianych do realiza-

cji w II kwartale 2006 r., 
– do 30 czerwca, w odniesieniu do zadaƒ przewidzianych do reali-

zacji w III kwartale 2006 r., 
– do 31 paêdziernika, w odniesieniu do zadaƒ przewidzianych do

realizacji w IV kwartale 2006 r., 

b) na zadanie III – wydawnicze – nie póêniej ni˝: 
– do 31 stycznia, w odniesieniu do zadaƒ przewidzianych do reali-

zacji w I pó∏roczu 2006 r., 
– do 31 marca, w odniesieniu do zadaƒ przewidzianych do realiza-

cji w III kwartale 2006 r., 
– do 15 wrzeÊnia, w odniesieniu do zadaƒ przewidzianych do reali-

zacji w IV kwartale 2006 r. 

Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wybo-
ru oferty

Decyzja w sprawie wyboru oferty podejmowana b´dzie przez Kie-
rownika Urz´du do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych
w terminie do 60 dni od up∏ywu terminu sk∏adania ofert. 

Podstawowym kryterium stosowanym przy dokonywaniu wyboru
oferty jest jej merytoryczna zasadnoÊç i zgodnoÊç z zasadami okreÊlony-
mi w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia∏alnoÊci po˝ytku publiczne-
go i o wolontariacie oraz ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatan-
tach oraz niektórych osobach b´dàcych ofiarami represji wojennych i okre-
su powojennego (Dz. U.  z 2002r. Nr 42, poz. 371, z póên. zm.). 

Dodatkowym kryterium jest kwota, za którà organizacja pozarzà-
dowa sk∏onna jest zrealizowaç zadanie oraz jej doÊwiadczenie w re-
alizacji zadaƒ o podobnym charakterze. 

JednoczeÊnie Urzàd zastrzega sobie mo˝liwoÊç rozstrzygni´cia
konkursu poprzez wybór oferty gwarantujàcej optymalnà realizacj´
zadania, w szczególnoÊci przez organizacj´ kombatanckà, której dzia-
∏alnoÊç i cele statutowe dajà r´kojmi´ nale˝ytego wykonania zadania. 

Dodatkowe informacje
Szczegó∏owe dane dotyczàce wzoru oferty realizacji zadania pu-

blicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publiczne-
go i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania zawiera rozporzà-
dzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spo∏ecznej z dnia 29 paê-
dziernika 2003 r. w sprawie wzoru oferty zadania publicznego, ramowe-
go wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozda-
nia z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 193, poz. 1891). Regulacje
zawarte w tym rozporzàdzeniu obowiàzujà od dnia 1 stycznia 2004 r.
Rozporzàdzenie to dost´pne jest na stronie internetowej Urz´du. 

U w a g a: rozpatrywane sà tylko oferty zg∏aszane przez zarzàdy
g∏ówne stowarzyszeƒ i fundacji (organizacji pozarzàdowych). 
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OG¸OSZENIE

OTWARTY KONKURS OFERT
Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia∏alnoÊci po˝ytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr

96, poz. 873), zwanej dalej „ustawà” – Urzàd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych og∏asza otwarty kon-
kurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego, okreÊlonego w art. 4 ust. 1 pkt 3 ustawy, tj. zadania z zakresu pod-
trzymywania tradycji narodowej, piel´gnowania polskoÊci oraz rozwoju ÊwiadomoÊci narodowej i obywatelskiej. 

Rodzaj zadania
Wsparcie obejmie nast´pujàce zadania: 
ZADANIE I – organizacja krajowych i zagranicznych zjazdów i uroczystoÊci Êrodowisk kombatanckich oraz ofiar wojny
i ofiar represji. 
ZADANIE II – upami´tnianie miejsc historycznych wydarzeƒ, czynów zbrojnych i innych form dzia∏alnoÊci niepodleg∏o-
Êciowej, m´czeƒstwa i represji, a tak˝e upami´tnianie osób zwiàzanych z tymi wydarzeniami, czynami i dzia∏alnoÊcià,
w formie pomników, obelisków, tablic pamiàtkowych i epitafiów. 
ZADANIE III – przedsi´wzi´cia z zakresu dokumentowania oraz upowszechniania tradycji walk o niepodleg∏oÊç i suwe-
rennoÊç RP (wydawnictwa, filmy i wystawy). 

WysokoÊç Êrodków publicznych przeznaczonych na realizacj´ tego zadania
Kwota dotacji dla jednej oferty nie mo˝e byç wy˝sza ni˝ 10 tys. z∏. WysokoÊç Êrodków publicznych na realizacj´ wymie-

nionych zadaƒ wynosi 400 tys. z∏. 



I n f o r m a c j a
o zrealizowanych przez Urzàd do Spraw Kom-
batantów i Osób Represjonowanych w 2005 r.
zadaniach publicznych tego samego rodzaju
i zwiàzanych z nimi kosztach. 

Do dnia 30 listopada 2005 roku wp∏yn´∏y 174
oferty na wsparcie realizacji zadaƒ publicznych
upami´tniajàcych tradycj´ walk o wolnoÊç i su-
werennoÊç Rzeczypospolitej Polskiej. Na pod-
stawie tych ofert zawarto ∏àcznie 122 umowy (w
tym 19 wydawniczych) na kwot´ 532 710 z∏. 52
oferentów z ró˝nych przyczyn nie otrzyma∏o
Êrodków finansowych (odmowy, odrzucenia,
rezygnacje, inne). 

Ârodki finansowe bud˝etowej dotacji celowej
wydatkowane zosta∏y na realizacj´ nast´pujà-
cych grup przedsi´wzi´ç: 
• Organizacja uroczystoÊci upami´tniajàcych

oraz spotkaƒ Êrodowisk kombatanckich
– uroczystoÊci w kraju – 56 przedsi´wzi´ç na

ogólnà kwot´ 235 170 z∏; 
– uroczystoÊci za granicà – 11 przedsi´wzi´ç na

ogólnà kwot´ 60 740 z∏. 
• Budowa i renowacja pomników – 10 przed-

si´wzi´ç na ogólnà kwot´ 49 700 z∏. 
• Wykonanie tablic – 7 przedsi´wzi´ç na ogól-

nà kwot´ 25 000 z∏. 
• Wykonanie i renowacja sztandarów –

2 przedsi´wzi´cia na ogólnà kwot´ 4 000 z∏. 
• Wybicie medali – 2 przedsi´wzi´cia na ogól-

nà kwot´ 17 200 z∏. 
• Organizacja konferencji i sympozjów nauko-

wych – 5 przedsi´wzi´ç na ogólnà kwot´ 
25 000 z∏. 

• Publikacje – 16 przedsi´wzi´ç na ogólnà
kwot´ 70 500 z∏. 

• Organizacja wystaw – 3 przedsi´wzi´cia na
ogólnà kwot´ 16 000 z∏. 

• Inne przedsi´wzi´cia upami´tniajàce (10
przedsi´wzi´ç na ogólnà kwot´ 29 400): 

– organizacja rajdów: XLVI Rajdu Olszynka
Grochowska i XXV Ogólnopolskiego Rajdu
Arsena∏ „Na s∏owie harcerza polegaj jak na
Zawiszy” – 2 przedsi´wzi´cia na ogólnà kwo-
t´ 5 000 z∏; 

– organizacja uroczystego koncertu w 174.
rocznic´ bitwy pod Olszynkà Grochowskà –
1 przedsi´wzi´cie na ogólnà kwot´ 3 000 z∏; 

– organizacja opieki nad grobami ˝o∏nierzy
podziemia i Szarych Szeregów pn. „Groby
bohaterów w pami´ci potomnych” (Or´dow-
nicy Pami´ci) – 1 przedsi´wzi´cie na ogólnà
kwot´ 1 500 z∏; 

– wykonanie witra˝u obrazujàcego historyczne
skrzyd∏o husarskie – symbol 1 Dywizji Pan-
cernej – 1 przedsi´wzi´cie na ogólnà kwot´
1 400 z∏; 

– wyposa˝enie izb pami´ci – 2 przedsi´wzi´cia
na ogólnà kwot´ 4 000 z∏; 

– organizacja XL Marszu Szlakiem 1 Kompanii
Kadrowej – 1 przedsi´wzi´cie na ogólnà kwo-
t´ 6 500 z∏; 

– organizacja konkursów dla m∏odzie˝y szkol-
nej – 2 przedsi´wzi´cia na ogólnà kwot´ 8 000
z∏. 

1166  lliippccaa  ww LLeeggiioonnoowwiiee  odby∏o si´ uroczyste po˝egna-
nie 1500-osobowego kontyngentu wojskowego,
przeznaczonego do wykonania szkoleniowego zada-
nia na terenie Iraku. Po˝egnanie rozpocz´∏o si´ Mszà
Êw. w koÊciele garnizonowym, celebrowanà przez ka-
pelana dywizji ks. p∏k. Kazimierza Kru˝ela. Przygoto-
waniu kadry do wype∏nienia zadania przewodzi∏ do-
wódca 1 WDZmech. im. T. KoÊciuszki, gen. dyw. Piotr
Czerwiƒski, który jest równie˝ dowódcà polskich jed-
nostek w Iraku. W uroczystoÊci uczestniczy∏a tak˝e
grupa kombatantów z prezesem Klubu KoÊciuszkow-
ców, p∏k. Romanem Nogalem. 

1199  lliippccaa  ww PPoozznnaanniiuu, z inicjatywy prezesa ZO Zwiàzku
˚o∏nierzy Ludowego Wojska Polskiego, w sali ZIW RP
i ZO ZKRP i BWP odby∏o si´ spotkanie kombatantów
nt. 60. rocznicy konferencji poczdamskiej. Informacj´
wyg∏osi∏ prezes ZO Z˚LWP – p∏k Arkadiusz Ogrodow-
czyk. Obecni byli: pos∏anka RP Krystyna ¸ybacka,
wojewoda wielkopolski – Andrzej Nowakowski i Kon-
sul Generalny Federacji Rosyjskiej W∏adimir P. Kuznie-
cow, który odznaczy∏ uczestników walk w II wojnie
Êwiatowej medalami 60-lecia. 

2222  lliippccaa  ww LLuubblliinniiee cz∏onkowie Zwiàzku ˚o∏nierzy LWP
z∏o˝yli wiàzanki bia∏o-czerwonych ró˝ na p∏ycie po-
mnika Nieznanego ˚o∏nierza na placu Litewskim oraz
w Miejscu Pami´ci Narodowej na cmentarzu przy ul.
Lipowej, gdzie spoczywajà prochy oko∏o 200 osób 
– wi´êniów Zamku Lubelskiego, rozstrzelanych 
21 lipca 1944 r. przez hitlerowców. 

2233  lliippccaa  ww LLuubblliinniiee, w 61. rocznic´ wyzwolenia obo-
zu koncentracyjnego na Majdanku, byli wi´êniowie,
kombatanci, ˝o∏nierze oraz przedstawiciele w∏adz
i mieszkaƒcy Lublina uczcili pami´ç blisko 250 tys.
pomordowanych tam osób. Przed Pomnikiem Walki
i M´czeƒstwa modlili si´ w intencji pomordowanych,
z∏o˝yli wieƒce oraz zapalili znicze. W latach 1941-
-1944 hitlerowcy wymordowali tam prawie çwierç
miliona ludzi 52 narodowoÊci. 

2244  lliippccaa  ww WWoollii  JJuussttoowwsskkiieejj, na ¸àce M´czeƒstwa
odby∏a si´ uroczystoÊç z okazji 62. rocznicy bestial-
skiego mordu (Êmierç ponios∏o 21 osób), którego
Niemcy dokonali 28 lipca 1943 r. podczas pacyfikacji
przeprowadzonej w Woli Justowskiej i okolicznych
wsiach pod Krakowem. UroczystoÊç uÊwietni∏y:
udzia∏ Warty Honorowej oraz kombatanckich pocztów
sztandarowych. W obchodach uczestniczyli przedsta-
wiciele Zarzàdu Okr´gu Zwiàzku Kombatantów Rze-
czypospolitej Polskiej i By∏ych Wi´êniów Politycznych
w Krakowie, w∏adz wojewódzkich i samorzàdowych,
licznie przybyli mieszkaƒcy Woli Justowskiej i Krako-
wa. Po uroczystym z∏o˝eniu wieƒców i wiàzanek od-
by∏a si´ Msza Êw., której przewodniczy∏ proboszcz
miejscowej parafii p.w. Matki Bo˝ej Królowej Polski 
– ks. Adam Ogieg∏o. Ks. Tadeusz Zaleski, prezes Fun-
dacji im. Âw. Brata Alberta z Radwanowic, w swojej
homilii wspomnia∏ pacyfikacj´ rejonu Woli Justowskiej.

2266  lliippccaa  ww GGrrooddnniiee, w mieszkaniu paƒstwa Heleny
i Hipolita Suchockich odby∏a si´ uroczystoÊç wr´cze-
nia przyznanych im obojgu przez kierownika Urz´du
do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych
Medali „Pro Memoria” oraz Odznaki „Weterana Walk
o Niepodleg∏oÊç”. Wybór miejsca uroczystoÊci
uzgodniony zosta∏ z ww. Pan Hipolit Suchocki 
(ur. 1914 r.) po amputacji nogi jesienià 2004 r. nie wy-

chodzi z domu. Wr´czenia dokonali: Weronika Seba-
stianowicz – prezes ˚o∏nierzy AK przy Zwiàzku Pola-
ków na Bia∏orusi, Józef Porzecki – wiceprezes Zwiàz-
ku Polaków na Bia∏orusi, Wanda Szwejkowska – kon-
sul w Konsulacie Generalnym RP w Grodnie. Przy
wr´czaniu obecny by∏ równie˝ Andrzej Poczobut – re-
daktor kwartalnika naukowo-spo∏eczno-kulturalnego
„Magazyn Polski”. Ppor. H. Suchocki (lat 91) w latach
1934-39 zawodowy ˝o∏nierz Wojska Polskiego, w la-
tach 1941-1945 dzia∏acz Armii Krajowej ps. „Podko-
wa”, komendant Placówki AK „Bawó∏”, w 1945 r.
aresztowany i zes∏any do ∏agrów – m.in. Archan-
gielsk, Komi, Skaraganda, Norylsk, Ko∏yma. W 1953 r.
organizowa∏ i bra∏ udzia∏ w powstaniu norylskim w ∏a-
grze. W 1956 r. zwolniony zosta∏ z ∏agrów i wróci∏ na
Grodzieƒszczyzn´, gdzie mieszka do dzisiaj. Pani He-
lena Suchocka Nosel (86 lat), w latach 1942-1945,
dzia∏aczka Armii Krajowej – zes∏ana by∏a w latach
1947-1954 do ∏agrów. 

2288  lliippccaa  ww WWaarrsszzaawwiiee, w rezydencji Ambasady Zjed-
noczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Pó∏-
nocnej, brytyjski ambasador Charles Crawford goÊci∏
licznà grup´ przedstawicieli polskich Êrodowisk kom-
batanckich. 

3300  lliippccaa  ww WWaarrsszzaawwiiee, na skwerze im. Alojzego Pa-
we∏ka na Woli odby∏y si´ uroczystoÊci zwiàzane 
z 61. rocznicà ewakuacji niemieckiego obozu koncen-
tracyjnego KL Warschau. Przemówienie wyg∏osi∏ pre-
zes Komitetu Budowy Pomnika Ofiar Obozu KL War-
schau – Jan Rudziƒski. List do zebranych przes∏a∏ ks.
Pra∏at Zdzis∏aw Peszkowski. S´dzia Maria Trzciƒska
przypomnia∏a histori´ obozu. Zebrani odmówili modli-
twy za pomordowanych i z∏o˝yli wieƒce. UroczystoÊci
na skwerze im. Alojzego Pawe∏ka zakoƒczy∏o odÊpie-
wanie pieÊni patriotycznych. 

3311  lliippccaa  ww WWaarrsszzaawwiiee, w rocznic´ postawienia pierw-
szego Krzy˝a Katyƒskiego w Polsce, w Bazylice Âwi´-
tego Krzy˝a zosta∏a odprawiona Msza Êw. w intencji
Polaków zamordowanych przez Sowietów w Katyniu,
Bykowni, Kuropatach, Miednoje i Charkowie. Na uro-
czystoÊci przybyli mieszkaƒcy stolicy, cz∏onkowie
Rodziny Katyƒskiej, poczty sztandarowe. Homili´ wy-
g∏osi∏ ks. Stanis∏aw Ma∏kowski. UroczystoÊci w Bazy-
lice Âwi´tego Krzy˝a zakoƒczy∏o z∏o˝enie kwiatów
przed tablicà pamiàtkowà w bocznej nawie koÊcio∏a.
Nast´pnie uczestnicy udali si´ na Cmentarz Wojsko-
wy na Powàzkach, gdzie przy Krzy˝u Katyƒskim od-
mówili modlitwy za pomordowanych, z∏o˝yli kwiaty
i zapalili znicze. 

3311  lliippccaa  ww ppooww..  WW∏∏oosszzcczzoowwaa odby∏y si´ uroczystoÊci
z okazji 60. rocznicy zakoƒczenia II wojny Êwiatowej
oraz 61. rocznicy bitew partyzanckich na terenie gmi-
ny Krasocin. UroczystoÊç patriotycznà zorganizowali
kombatanci Ko∏a Gminnego ZKRP i BWP, z prezesem

KOMBATANT 2006 nr 1 9

Ciàg dalszy na str. 10



ppor. Janem St´pniem. Z ramienia Ko∏a Narodowych
Si∏ Zbrojnych organizatorami byli: por. Stanis∏aw Ko-
walczyk i por. Stefan Kapelusz. W uroczystoÊci udzia∏
brali: wójt Krasocina Józef Siwek, dyrektor Szko∏y
w Olesznie Roman Grabiec, kombatanci, 12 pocztów
sztandarowych oraz mieszkaƒcy Oleszna. Uroczysto-
Êci rozpocz´∏a Msza Êw. w koÊciele parafialnym
w Olesznie, którà odprawi∏ proboszcz miejscowej pa-
rafii Jerzy Sepio∏o. Nast´pnie kombatanci i w∏adze
gminy udali si´ przed obelisk NSZ, gdzie z∏o˝ono
kwiaty i zapalono znicze. Potem uczestnicy uroczy-
stoÊci pojechali do Lasu Kozia WieÊ, przed obelisk Ar-
mii Krajowej. Tu przemówienie okolicznoÊciowe wy-
g∏osi∏ prezes Ko∏a Gminnego ppor. Jan St´pieƒ oraz
zapalono znicze. Z kolei przed obeliskiem NSZ zlokali-
zowanym przy drodze obok wsi Rudka gm. Kluczewi-
sko wystàpi∏ por. Stefan Kapelusz i zapalono znicze.
Przed pomnikiem Armii Krajowej k. wsi Chotow prze-
mawiali: por. Henryk Foltyn oraz por. Stanis∏aw Ko-
walczak. Nast´pnie odby∏ si´ Apel Poleg∏ych. 

11  ssiieerrppnniiaa  ww WWaarrsszzaawwiiee odby∏o si´ Szaroszeregowe
Ognisko na Przystani Harcerskiej, zorganizowane
przez Oddzia∏ Warszawski Stowarzyszenia Szarych
Szeregów z okazji 61. rocznicy wybuchu Powstania
Warszawskiego. 

11  ssiieerrppnniiaa  ww PPiiaasseecczznniiee, na cmentarzu parafialnym
przy ul. KoÊciuszki odprawiona zosta∏a Msza Êw.
w intencji poleg∏ych i zmar∏ych Powstaƒców oraz z∏o-
˝ono wieƒce na kwaterze wojennej. Zebranych przy-
wita∏ i wyg∏osi∏ s∏owo wst´pne prezes Ko∏a nr 5 „Gà-
tyƒ” w Piasecznie Âwiatowego Zwiàzku ˚o∏nierzy Ar-
mii Krajowej – Mieczys∏aw Mierzwiak. 

11  ssiieerrppnniiaa  ww WWaarrsszzaawwiiee Zarzàd Ârodowiska ˚o∏nierzy
Batalionu „Zaremba – Piorun” Okr´gu Warszawskiego
Âwiatowego Zwiàzku ˚o∏nierzy Armii Krajowej zorga-
nizowa∏ spotkanie przy pomniku na skwerze Batalio-
nu AK „Zaremba – Piorun”. Uczestnicy oddali ho∏d
poleg∏ym i zmar∏ym ˝o∏nierzom batalionu, z∏o˝yli
kwiaty i zapalili znicze. 

11  ssiieerrppnniiaa  ww SSiieeddllccaacchh Powiatowa Rada Kombatanc-
ka, Ko∏o Miejskie ZKRP i BWP i Zwiàzek Inwalidów
Wojennych RP w Siedlcach zorganizowa∏y spotkanie
z okazji 61. rocznicy wybuchu Powstania Warszaw-
skiego. Delegacje wymienionych organizacji, w sk∏ad
których weszli m.in.: Stanis∏aw Woch, Lucjan Boruta,
Roman Tr´bicki, Tadeusz Tarkowski, Henryk Kowal-
czyk i in. – z∏o˝y∏y kwiaty i zapali∏y znicze ku czci po-
leg∏ych uczestników Powstania. 

22  ssiieerrppnniiaa  ww WWaarrsszzaawwiiee, w Sanktuarium Êw. Andrzeja
Boboli Patrona Polski, w 61. rocznic´ pierwszego ma-
sowego mordu dokonanego w trakcie Powstania
Warszawskiego na terenie Mokotowa odby∏ si´ – zor-
ganizowany przez Kràg „Radiostacja” Stowarzyszenia
Szarych Szeregów oraz Zarzàd i Rad´ Dzielnicy Mo-
kotów – okolicznoÊciowy „Koncert Pami´ci”, który
poprzedzi∏o z∏o˝enie kwiatów i zapalenie zniczy na te-
renie Sanktuarium oraz uroczysta Msza Êw. w intencji
poleg∏ych Powstaƒców. 

22  ssiieerrppnniiaa  ww WWaarrsszzaawwiiee, w rocznic´ jednego z pierw-
szych sierpniowych zwyci´stw Powstania Warszaw-

skiego – zdobycia Wytwórni Papierów WartoÊcio-
wych przy ul. Sanguszki – córka por. Bia∏ego – Maria
Lech-Czerny i Irena Kar∏owska – córka dr Petrynow-
skiej ods∏oni∏y tablic´ upami´tniajàcà bohaterskich
Powstaƒców. 

66--1122  ssiieerrppnniiaa  ww KKrraakkoowwiiee odby∏ si´ jubileuszowy, 
40. Marsz Szlakiem 1 Kompanii Kadrowej. Wzi´∏o
w nim udzia∏ ponad 500 uczestników. Honorowy pa-
tronat nad Marszem, organizowanym przez Zwiàzek
Pi∏sudczyków, sprawowa∏ ostatni Prezydent RP na
Uchodêstwie Ryszard Kaczorowski. Marsz wspierany
by∏ przez Ministerstwo Obrony Narodowej, Minister-
stwo Edukacji Narodowej i Sportu, Ministerstwo Go-
spodarki i Pracy, Urzàd do Spraw Kombatantów
i Osób Represjonowanych, Rad´ Ochrony Pami´ci
Walk i M´czeƒstwa oraz w∏adze samorzàdowe Krako-
wa, Kielc i innych miejscowoÊci na trasie. 

77  ssiieerrppnniiaa  ww MMaaggnnuusszzeewwiiee  ii SSttuuddzziiaannkkaacchh  PPaanncceerrnnyycchh
odby∏y si´ uroczyste obchody 61. rocznicy bitwy
o przyczó∏ek warecko-magnuszewski – jednej z naj-
wi´kszych bitew pancernych, do jakich dosz∏o na tere-
nie Polski podczas II wojny Êwiatowej. W uroczysto-
Êciach uczestniczyli kombatanci, przedstawiciele
w∏adz samorzàdowych Magnuszewa, Studzianek, G∏o-
waczowa, Radomia i województwa mazowieckiego. 

1155  ssiieerrppnniiaa  ww BBiiaa∏∏eejj  PPooddllaasskkiieejj odby∏y si´ uroczysto-
Êci z okazji Âwi´ta ˚o∏nierza Polskiego. UroczystoÊci
rozpocz´∏y si´ Mszà Êw. w intencji poleg∏ych w latach
1914-1945 ˝o∏nierzy polskich, celebrowanà przez
proboszcza parafii p.w. B∏. Honorata – ks. Stanis∏awa
Zajko. Organizatorem by∏ Zarzàd Rejonowy Zwiàzku
By∏ych ˚o∏nierzy Zawodowych i Oficerów Rezerwy
Wojska Polskiego w Bia∏ej Podlaskiej. We Mszy Êw.
wzi´li udzia∏: prezydent miasta Andrzej Czapski, sta-
rosta bialski Tadeusz ¸azowski, sekretarz powiatu Jan
Jaƒczuk, komendant WKU pp∏k Zbigniew Bojko, pre-
zes Ko∏a ÂZ˚AK kpt. Stanis∏aw Mirecki. W uroczysto-
Êciach uczestniczyli kombatanci, grupa oficerów
WKU i weterani powojennej s∏u˝by wojskowej z 97-
-letnim por. Aleksandrem Smoleƒskim oraz z wicepre-
zesem ZR ZB˚Z i ORWP – mjr. W∏adys∏awem Doro-
szukiem. Po Mszy Êw. delegacje z∏o˝y∏y wiàzanki
kwiatów i zapalono znicze przed tablicà pami´ci. Na-
st´pnie w Êwietlicy parafialnej Srebrnymi Medalami
„Opiekuna Miejsc Pami´ci Narodowej” udekorowani
zostali: kpt. Zbys∏aw Stawecki, st. chor. W∏odzimierz
Szkur∏at z Radzynia Podlaskiego, pp∏k Zbigniew Bojko,
chor. Maksymilian Korbel, Andrzej Czapski z Bia∏ej
Podlaskiej. 

1155  ssiieerrppnniiaa  ww PPoozznnaanniiuu dowództwo garnizonu zorga-
nizowa∏o obchody 85. rocznicy Bitwy Warszawskiej
i Âwi´ta Wojska Polskiego. Na Starym Rynku przy Ra-
tuszu odby∏ si´ uroczysty apel. Po przemarszu ulica-
mi miasta – przed tablicà poÊwi´conà ˝o∏nierzom pol-
skim wszystkich frontów II wojny z∏o˝ono kwiaty. 

1155  ssiieerrppnniiaa  ww ZZwwiieerrzzyyƒƒccuu odby∏a si´ – zorganizowa-
na przez Zarzàd Stowarzyszenia Dzieci Zamojszczy-
zny w Bi∏goraju, któremu przewodniczy Boles∏aw Szy-
manik – uroczystoÊç patriotyczno-religijna zwiàzana
z 62. rocznicà rozpocz´cia likwidacji obozu przesie-
dleƒczego w Zwierzyƒcu. W koÊciele parafialnym p.w.
Matki Bo˝ej Królowej Polski odprawiona zosta∏a Msza
Êw. w intencji pomordowanych i wi´zionych Dzieci
Zamojszczyzny. Dzieci ze Szko∏y Podstawowej 

im. Dzieci Zamojszczyzny w Zwierzyƒcu pod kierun-
kiem Iwony Zacharczuk przedstawi∏y monta˝ s∏owno-
-muzyczny, nast´pnie z∏o˝ono wieƒce i wiàzanki
przed Âcianà Pami´ci Narodowej w koÊciele i przed
pomnikiem obok placu koÊcielnego. UroczystoÊci za-
koƒczy∏y: przemarsz uczestników spod koÊcio∏a na
plac OÊrodka Szkoleniowo-Wypoczynkowego Lasów
Paƒstwowych i wspólny posi∏ek w OÊrodku. 

1155  ssiieerrppnniiaa  ww KKiieellccaacchh, z okazji Âwi´ta Wojska Pol-
skiego, podczas uroczyÊtoÊci patriotyczno-religijnej
ods∏oni´to i poÊwi´cono obelisk ku czci Premiera
Rzàdu RP na Uchodêstwie, Naczelnego Wodza Pol-
skich Si∏ Zbrojnych – gen. W∏adys∏awa Sikorskiego.
Obelisk na Wzgórzu Zamkowym w Kielcach posta-
wiono z inicjatywy Zarzàdu Okr´gu Ogólnopolskiego
Zwiàzku ˚o∏nierzy Batalionów Ch∏opskich przy wspó∏-
pracy z Wojewódzkà Radà Kombatantów. 

1199  ssiieerrppnniiaa  ww SSaannookkuu odby∏y si´ uroczystoÊci z oka-
zji Âwi´ta Wojska Polskiego, zorganizowane pod pa-
tronatem starosty sanockiego Bogdana Strusia i Po-
wiatowej Rady Kombatantów. W uroczystoÊciach
uczestniczyli: Wojewoda Podkarpacki Franciszek
WoÊ, parlamentarzyÊci, przedstawiciele 6 Brygady
Desantowo-Szturmowej z Krakowa oraz 21 Brygady
Strzelców Podhalaƒskich z p∏k. Wies∏awem W´grzy-
niakiem. Urzàd do Spraw Kombatantów i Osób Repre-
sjonowanych reprezentowali: p∏k Jan Ozga oraz p∏k
Jan Krystek. Obecni byli tak˝e: komendant Woje-
wódzkiego Sztabu Wojskowego z Rzeszowa p∏k Zbi-
gniew Smok, Konsul Generalny Republiki Czeskiej p∏k
dr Józef Byrtus, Burmistrz Miasta Sanoka Wojciech
Blecharczyk i in. Podczas uroczystoÊci odby∏a si´ de-
koracja odznaczeniami paƒstwowymi i resortowymi. 

2200  ssiieerrppnniiaa  ww KKiieellccaacchh zosta∏ uroczyÊcie ods∏oni´ty
i poÊwi´cony pomnik Armii Krajowej. W uroczysto-
Êciach uczestniczy∏y delegacje stowarzyszeƒ komba-
tanckich z p∏k. Antonim Hedà, reprezentujàcym Êwi´-
tokrzyskie oddzia∏y AK, Andrzej Przewoênik – sekre-
tarz Rady Ochrony Pami´ci Walk i M´czeƒstwa,
przedstawiciele w∏adz samorzàdowych oraz licznie
zgromadzeni mieszkaƒcy miasta i m∏odzie˝ szkolna. 

2211  ssiieerrppnniiaa  ww JJeerrzzyysskkaacchh, przy pomniku Armii Krajo-
wej odprawiona zosta∏a Polowa Msza Êw. w intencji
poleg∏ych, zamordowanych, zaginionych i zmar∏ych
˝o∏nierzy Armii Krajowej. Po Mszy odby∏ si´ Apel Po-
leg∏ych, nast´pnie uczestnicy uroczystoÊci z∏o˝yli
wieƒce przed pomnikiem. 

11  wwrrzzeeÊÊnniiaa  ww PPoozznnaanniiuu, po Mszy Êw. w koÊciele gar-
nizonowym odby∏y si´ wieczorem przed Pomnikiem
Armii Poznaƒ – uroczystoÊci zwiàzane z 66. rocznicà
agresji niemieckiej na Polsk´. Po przemówieniu woje-
wody wielkopolskiego delegacje z∏o˝y∏y kwiaty i wieƒ-
ce. 
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Ciàg dalszy na str. 14



Po uporczywych walkach na przy-
czó∏kach wiÊlanych i zdobyciu
Pragi oraz usi∏owaniu niesienia

pomocy Powstaniu Warszawskiemu, na-
stàpi∏o intensywne przygotowanie do
wzi´cia udzia∏u dywizji polskich w wy-
parciu Niemców ze zniszczonej stolicy,
która wcià˝ stanowi∏a bastion niemiec-
kiej obrony. Zbli˝ajàca si´ – jak si´ oka-
za∏o – wyjàtkowo ostra zima stanowi∏a
istotnà przeszkod´ w transporcie i za-
opatrzeniu wojska w potrzebny sprz´t,
materia∏y i ˝ywnoÊç. KoniecznoÊç poko-
nywania du˝ych odleg∏oÊci pieszo, przy
Ênie˝nych zamieciach, kopiastym Ênie-
gu i oko∏o 20-stopniowym mrozie wy-
maga∏a niemal nadludzkiego wysi∏ku
˝o∏nierskiego, przy ciàg∏ym zagro˝eniu
atakiem ze strony nieprzyjaciela. A ˝o∏-
nierskie jutro by∏o wielkim znakiem za-
pytania i zagadkowej nadziei. I oto 12
stycznia 1945 r. ruszy∏a znad Narwi
i Wis∏y zimowa ofensywa Armii Ra-
dzieckiej i Wojska Polskiego. 

W ciàgu kilku dni front niemiecki zo-
sta∏ rozbity. W b∏yskawicznym poÊcigu
pod koniec stycznia wojska radzieckie
dotar∏y do Ziemi Lubuskiej i Âlàska. 

W ciàgu trzech tygodni wyzwolona
zosta∏a zachodnia cz´Êç Polski. 

Natomiast w lutym i marcu ci´˝ar
walk znajdowa∏ si´ na pó∏nocnym i za-
chodnim Pomorzu. W obu tych etapach
wzi´∏o aktywny udzia∏ Wojsko Polskie.
W pierwszym wyzwalajàc Warszaw´,
w drugim – toczàc ci´˝kie boje na Po-
morzu. 

W celu likwidacji niemieckiego garni-
zonu w Warszawie, ze sk∏adu 1 Frontu
Bia∏oruskiego wydzielono 47 Armi´, któ-
ra uderzy∏a z rejonu Jab∏onny w kierun-
ku Leszna. 61 Armia i 2 Armia Pancerna
gwardii uderzy∏y w kierunku Warki,
Grójca, B∏onia, natomiast 1 Armia WP,
wykonujàc natarcie z rejonu Góry Kal-
warii (1,3,4 Dywizja Piechoty, 1 Brygada
Pancerna i oddzia∏y armijne), Jab∏onny
(2 Dywizja Piechoty wsparta 3 Brygadà
Artylerii Haubic) i Pragi (6 Dywizja Pie-
choty, 1 Brygada Kawalerii) bezpoÊred-
nio uderzy∏y na Warszaw´. 

Podj´te 14 i 15 stycznia dzia∏ania 
61 Armii i 2 Armii Pancernej gwardii od
po∏udnia oraz 47 Armii od pó∏nocy do-
prowadzi∏y do dwustronnego, g∏´bokie-
go obejÊcia Warszawy od po∏udnia i pó∏-
nocy oraz zagrozi∏y okrà˝eniem nie-
mieckiego garnizonu, sk∏adajàcego si´
z jednostek 9 Armii liczàcej 18 batalio-
nów, 476 ckm i prawie 300 dzia∏. 
16 stycznia 2 Dywizja Piechoty sforsowa-
∏a Wis∏´ w rejonie K´py Kie∏piƒskiej
i uderzy∏a na stolic´ od pó∏nocy. G∏ówne
si∏y armii 1,3,4 Dywizji Piechoty i Bryga-
dy Pancernej po sforsowaniu Wis∏y w re-
jonie Góry Kalwarii, nacierajàc na Pia-
seczno podchodzi∏y od po∏udnia do War-
szawy. 17 stycznia rano 6 Dywizja Pie-
choty sforsowa∏a Wis∏´ w rejonie Pragi
i rozpocz´∏a walki w stolicy, przesuwajàc
si´ w kierunku ÂródmieÊcia. Oko∏o
godz. 10 w∏àczy∏a si´ do walki 2 Dywizja
Piechoty, nacierajàc w kierunku Ogrodu
Saskiego. Pokonujàc opór grup os∏ono-
wych nieprzyjaciela, zw∏aszcza w rejonie
Cytadeli i na zachodnim ˚oliborzu, od-
dzia∏y 2 Dywizji Piechoty po∏àczy∏y si´
w ÂródmieÊciu z oddzia∏ami 6 Dywizji
Piechoty. Do godz. 15 Warszawa by∏a
wolna. Wieczorem tego dnia wkroczy∏y
do stolicy g∏ówne si∏y 1 Armii WP, od po-
∏udnia – strony Piaseczna. Podczas walk
o Warszaw´ 4 Mieszana Dywizja Lotni-
cza w dniu 16 stycznia wykona∏a 399 lo-
tów bojowych. MyÊliwce os∏ania∏y prze-
prawy wojsk przez Wis∏´, a szturmowce
dokonywa∏y uderzeƒ na oddzia∏y nie-
przyjaciela w rejonie Leszna. Ogó∏em
w czasie walk w rejonie Warszawy dywi-
zja lotnicza wykona∏a 2330 lotów. 

Widok umar∏ego miasta z wydostajà-
cym si´ z gruzów gryzàcym dymem roz-
wiewanym przez zimowy przejmujàcy
wiatr, snujàce si´ postacie ludzkie i wy-
chudzone zwierz´ta w poszukiwaniu ˝y-
cia w zrujnowanym mieÊcie, uczucie ze-
msty za dokonane zbrodnie, ∏zy bezsil-
noÊci i ˝alu za cierpienia Powstaƒców
i ludnoÊci Warszawy b´dà towarzyszyç
˝o∏nierzom do koƒca ˝ycia. 

p∏k w st. spocz. Roman NOGAL
Prezes Klubu KoÊciuszkowców

Szanowni Paƒstwo! 
W za∏àczeniu przedk∏adam kol´d´ u∏o˝onà
w okopach pod Warszawà w 1944 r. przez
˝o∏nierzy frontowych 12 pu∏ku piechoty
4 Dywizji Piechoty 1 Armii WP. Sam jestem
frontowym ˝o∏nierzem 4 Dywizji Piechoty
12 pu∏ku piechoty, cz∏onkiem Klubu Kom-
batantów 4 Dywizji Piechoty im. Jana Kiliƒ-
skiego oraz cz∏onkiem ZKRP i BWP Ziemi
Namys∏owskiej. 

Przeglàdajàc „Kombatanta” wydaje mi
si´, ˝e ma∏o jest artyku∏ów dotyczàcych ˝o∏-
nierzy 1 czy 2 Armii WP, zaÊ – moim zda-
niem– tak du˝o miejsca poÊwi´ca si´ np.
AK, BCh czy Powstaƒcom Warszawskim. 

Franciszek KASZY¡SKI

WÊród nocnej ciszy

WÊród nocnej ciszy szmer nam nadchodzi
W polu ˝o∏nierze, w domu rodzina
Co za smutna Wigilija
Ka˝da matka familija
Ojca wspomina /2 razy/

Mamcia si´ krzàta ko∏o komina
Mówi do dzieci – szósta godzina
Bie˝cie do sto∏u siadajcie
Same sobie doradzajcie
Bo ojca nie ma /2 razy/

Kochane dzieci co byÊcie da∏y
˚ebyÊcie ojca teraz ujrza∏y
Gdyby tu z nami za sto∏em
Wieczerzajàc z nami spo∏em
Op∏atek ∏ama∏ /2 razy/

Nie p∏aczcie mamo w Âwi´tà Wilij´
Ojciec powróci wszak jeszcze ˝yje
Niedawno do nas pisali
I ˝yczenia nam sk∏adali
Weso∏ych Âwiàtek /2 razy/

Powieczerzali pomodlili si´
Dzieci do spania po∏o˝yli si´
Dwom najstarszym matka w nocy
Ka˝e oko∏o pó∏nocy
IÊç na pasterk´ /2 razy/

Dzieci z pasterki do domu przyszli
Zastali matk´ przed obrazami
Gdy odmawia cz´Êç ró˝aƒca
To na intencj´ ojca
˚eby si´ wróci∏ /2 razy/

Nie p∏aczcie mamo, mamciu kochana
I my b´dziemy z Wami do rana
Zakol´dujemy sobie
Maleƒkiemu co w tym ˝∏obie
Jest narodzony /2 razy/
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61. rocznica zakoƒczenia walk o Warszaw´

Warszawa by∏a wolna
– pozosta∏y ∏zy bezsilnoÊci i ˝alu... 

Listy do redakcji



Or´downicy Pami´ci to m∏odzie˝
z warszawskich i podwarszaw-
skich szkó∏, która wspó∏pracuje

z Fundacjà „Moje Wojenne Dzieciƒstwo”
i opiekuje si´ opuszczonymi grobami ˝o∏-
nierskimi. To w∏aÊnie dla nich i dla ich ko-
legów zorganizowano sesj´ „Dzieci w po-
wstaniach narodowych”. 

Spotkanie zainaugurowa∏a prezes Fun-
dacji Eulalia Rudak, zwracajàc si´ do
zgromadzonej m∏odzie˝y o podtrzymywa-

nie pami´ci o wydarzeniach z czasu II woj-
ny Êwiatowej. W sesji, oprócz m∏odzie˝y ze
szkó∏ z Grójca, Piastowa, Wolumenu i Po-
wiÊla, uczestniczyli tak˝e m.in.: prezes Za-
rzàdu Zwiàzku Kombatantów RP i BWP
Dzielnicy Wola Franciszek Skrzypek; 
dr Jacek Wilczur, który bra∏ udzia∏ w pro-
cesie rewindykacji dzieci polskich wywie-
zionych do Niemiec, Anna Zieliƒska
– odebrana w czasie wojny rodzicom i wy-
wieziona do Rzeszy, Janina Czapliƒska
– ∏àczniczka Delegatury na Kraj oraz
uczestnik walk o Starówk´ – artysta pla-
styk Stanis∏aw Soszyƒski. 

Dr Jacek Wilczur w referacie „Dzieci
w powstaniach narodowych” zarysowa∏ bo-
haterski udzia∏ dzieci i m∏odzie˝y we
wszystkich dzia∏aniach narodowowyzwo-
leƒczych, poczynajàc od XVII w., po rok
1945, w tym przypomnia∏ najbardziej znane
fakty, jak protest we WrzeÊni, walka Orlàt
Lwowskich w 1918 r. czy udzia∏ dzieci w Po-
wstaniu Warszawskim. 

Po sesji m∏odzie˝ z∏o˝y∏a przed Pomni-
kiem Ma∏ego Powstaƒca na Podwalu bia∏e
i czerwone ró˝e – w ho∏dzie swoim rówie-
Ênikom, którzy walczyli i zgin´li za Polsk´. 

A.B.
Zdj´cia Agnieszka Boruszkowska

Spotkanie w Urz´dzie Wojewódzkim
zainaugurowa∏o wr´czenie przez wo-
jewod´ Krzy˝a Oficerskiego Orderu

Odrodzenia Polski por. Jaros∏awowi Ma-
rzyƒskiemu oraz udekorowanie Medalami
„Opiekuna Miejsc Pami´ci Narodowej”
sztandarów poznaƒskich Liceów nr 3 i nr 8.
Wr´czono tak˝e Z∏ote Odznaki ÂZ˚AK
w uznaniu wieloletniej, wybitnej dzia∏alno-
Êci zwiàzkowej Urszuli Hoffmann i Witol-
dowi de Mezerowi. 

W dalszej cz´Êci spotkania zaproszeni
goÊcie, w tym m∏odzie˝ z poznaƒskich
szkó∏, mieli okazj´ wys∏uchaç dwóch refe-
ratów. Pierwszy, pt. „Wywiad ZWZ-AK
w walce z niemieckà bronià odwetowà V1
i V2” wyg∏osi∏a por. dr Zofia Grodecka,
przewodniczàca Komisji Historycznej Za-
rzàdu Okr´gu Poznaƒ ÂZ˚AK. (...) W dru-
gim referacie kurator Wielkopolskiego
Muzeum Wojskowego Tadeusz Jeziorow-
ski przypomnia∏ „Udzia∏ polskich kobiet
w walce o niepodleg∏oÊç”. Wspomnia∏
m.in. o b∏. Natalii Tu∏asiewicz, prowadzà-
cej katechez´ dla kobiet wywiezionych na
roboty do Niemiec, co przyp∏aci∏a ˝yciem
w Ravensbrück; o pracy podziemnej cz∏on-
kini Wojskowej Organizacji Ziem Zachod-
nich Irenie Bobowskiej, która – b´dàc in-
walidkà poruszajàcà si´ na wózku – dzia∏a-
∏a jako wspó∏redaktorka i kolporterka ga-
zetki polskiej „Pobudki” i zosta∏a zg∏adzo-
na w wi´zieniu Berlin-Plötzensee. (...) 

Sesja w Poznaniu zorganizowana zosta∏a
22 wrzeÊnia 2005 r. dla uczczenia 66. rocz-
nicy utworzenia Polskiego Paƒstwa Pod-
ziemnego. 

Zofia GRODECKA
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Sesja historyczna poÊwi´cona
Polskiemu Paƒstwu 
Podziemnemu 

Przekazaç 
wiedz´... 
Walka Polskiego Paƒstwa Pod-
ziemnego w II wojnie Êwiatowej
by∏a tematem sesji, zorganizowa-
nej w Poznaniu przez Zarzàd
Okr´gu Poznaƒ Âwiatowego
Zwiàzku ˚o∏nierzy Armii Krajowej
pod patronatem Wojewody Wiel-
kopolskiego.

Po spotkaniu m∏odzie˝ zanios∏a bia∏e i czer-
wone ró˝e przed Pomnik Ma∏ego Powstaƒca

Sesja „Dzieci w powstaniach narodowych”

Polak nigdy w swym sercu 
Ojczyzny nie traci... 

Takie motto przyÊwieca∏o sesji
Or´downików Pami´ci „Dzieci
w powstaniach narodowych”,
zorganizowanej przez Fundacj´
„Moje Wojenne Dzieciƒstwo”
w warszawskim Domu Polonii 
23 listopada ub. roku. 

Uczestnicy sesji wys∏uchali referatu dr. Jacka
Wilczura „Dzieci w powstaniach narodo-
wych”

Uczniowie i nauczycielki ze szko∏y w Piasto-
wie dzi´kujà za zaproszenie na sesj´ i wspó∏-
prac´ ze szko∏à prezes Fundacji „Moje Wojen-
ne Dzieciƒstwo” Eulalii Rudak (pierwsza z le-
wej w pierwszym rz´dzie) Fot. Jerzy ˚urkowski



Wuroczystym otwarciu wystawy
wzi´li liczny udzia∏ ˝o∏nierze
NSZ z Kraju oraz zagranicy.

WÊród kolegów z USA obecny by∏ Ste-
fan Celichowski ps. „Skalski”. To dzi´ki
jego osobistemu zaanga˝owaniu ca∏e
przedsi´wzi´cie przeniesienia Archi-
wum Brygady Âwi´tokrzyskiej NSZ
z USA do Polski zakoƒczy∏o si´ sukce-
sem. Podczas otwarcia wystawy g∏os za-
brali prorektor UJ W∏adys∏aw Miodu-
nek oraz dyrektor Biblioteki Jagielloƒ-
skiej Zdzis∏aw Pietrzyk. GoÊci powitali
tak˝e przemówieniami panowie Stefan
Celichowski oraz prezes Zwiàzku ˚o∏-
nierzy NSZ Bohdan Szucki i wiceprezes
Z˚ NSZ Dawid Zadura. 

Sala wystawowa zape∏ni∏a
si´ ˝o∏nierzami NSZ oraz
m∏odzie˝à. Nad ekspozycjà
górowa∏ baner z symbolem
Zwiàzku Jaszczurczego. Od
tej pory przez równo miesiàc
wystawa otwarta by∏a dla
wszystkich zainteresowa-
nych. Po zakoƒczeniu oficjal-
nej cz´Êci imprezy, w sali
konferencyjnej UJ odby∏o si´
spotkanie Zwiàzku ˚o∏nierzy
NSZ, w czasie którego prezes
Zwiàzku dr Bohdan Szucki
wr´czy∏ Medale „Pro Memo-
ria”. Odby∏a si´ te˝ dyskusja
z udzia∏em historyka Leszka
˚ebrowskiego na temat hi-
storii NSZ oraz losów Êrodo-
wiska ˝o∏nierzy NSZ. 

Brygada Âwi´tokrzyska
NSZ powsta∏a 11 sierpnia

1944 r. na terenie okr´gu radomsko-
-kieleckiego NSZ. Do stycznia 1945 r.
toczy∏a boje z Niemcami oraz komuni-
stycznymi formacjami zbrojnymi.
W styczniu 1945 r. Armia Czerwona
rozpocz´∏a wielkà ofensyw´ w kierunku
zachodnim. Pod jej presjà Brygada roz-
pocz´∏a dramatycznà ewakuacj´ po-
przez okupowane przez Niemców ob-
szary Âlàska i Czech, zakoƒczonà w ma-
ju 1945 r. spotkaniem z oddzia∏ami
amerykaƒskiej armii pod dowództwem
gen. G. S. Pattona. 

Dawid ZADURA
Wiceprezes Z˚ NSZ

We wrzeÊniu 2005 r. przewodni-
czàcy Okr´gowej Rady Ârodo-

wiska ˚o∏nierzy WP przy Zarzàdzie
Okr´gowym ZKRP i BWP w Krako-
wie – p∏k Julian Zi´ba wraz z sekreta-
rzem ZO Zenonem Pikulskim zorga-
nizowali wycieczk´-pielgrzymk´ na Li-
tw´. Wzi´li w niej udzia∏ przedstawi-
ciele wszystkich Êrodowisk komba-
tanckich woj. ma∏opolskiego. Zwie-
dzano: Druskienniki, Zespó∏ Sanato-
rium nad Niemnem, dawnà stolic´ Li-
twy – Troki oraz Wilno. 

Wycieczka mia∏a charakter nie tylko
turystyczny, ale równie˝ patriotyczno-
-religijny. Wielu uczestników przygo-
towa∏o dary w postaci obuwia, odzie˝y
oraz ksià˝ek i przyborów szkolnych
dla Domu Dziecka Polonii Litewskiej. 

W Domu Polskim podczas spotka-
nia z weteranami Wojny Obronnej
1939 r., przy udziale miejscowej Polo-
nii i harcerzy wr´czyliÊmy 26 medali
i dyplomów podpisanych przez gen.
Mieczys∏awa Bieƒka, dowódc´ 2 Kor-
pusu Zmechanizowanego w Krako-
wie. Kiedy razem z J. Zi´bà i J. Kru-
sensternem z AK wr´czaliÊmy odzna-
czenia – ∏zy ciek∏y weteranom po po-
liczkach. Mówili, ˝e pierwszy raz po
zakoƒczeniu II wojny Êwiatowej otrzy-
mujà polskie odznaczenia z ràk pol-
skich oficerów. 

Jednym z wa˝nych prze˝yç by∏o te˝
zwiedzenie cmentarza na Rossie, na
którym spoczywajà wybitni Polacy,
z∏o˝yliÊmy im ho∏d; modliliÊmy si´ nad
Grobem Matki i Serca Marsza∏ka Jó-
zefa Pi∏sudskiego. 

ZwiedziliÊmy równie˝ koÊció∏ Êw.
Teresy wraz z kaplicà Matki Boskiej
Ostrobramskiej. 

Zenon PIKULSKI
Sekretarz Zarzàdu Okr´gowego 

ZKRP i BWP w Krakowie
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Wystawa w Krakowie nt. Brygady Âwi´tokrzyskiej NSZ

Droga do WolnoÊci
20 paêdziernika 2005 r. w Krakowie, w murach Biblioteki Jagielloƒ-
skiej otwarto wystaw´ pt. Droga do wolnoÊci – ˚o∏nierzy Brygady
Âwi´tokrzyskiej Narodowych Si∏ Zbrojnych. Na wystawie zaprezento-
wano eksponaty pochodzàce z Archiwum Brygady Âwi´tokrzyskiej
NSZ, której zasoby wiosnà tego roku przekazane zosta∏y Bibliotece
Jagielloƒskiej przez Êrodowisko ˝o∏nierzy NSZ z USA. W zasobach
Archiwum znajdujà si´ bezcenne materia∏y historyczne, dotyczàce
Brygady Âwi´tokrzyskiej NSZ oraz powojennych losów jej dowódców
i ˝o∏nierzy. Dzi´ki uprzejmoÊci polskich s∏u˝b dyplomatycznych oraz
przede wszystkim dyrekcji Biblioteki Jagielloƒskiej i Fundacji Cen-
trum Dokumentacji Czynu Niepodleg∏oÊciowego, b´dà teraz pod
opiekà ksià˝nicy najstarszego polskiego uniwersytetu.

Listy do redakcji

Pami´tamy 
o rodakach na Litwie



11  wwrrzzeeÊÊnniiaa  ww LLuubblliinniiee odby∏y si´ uroczystoÊci z oka-
zji 66. rocznicy wybuchu II wojny Êwiatowej oraz
z okazji Dnia Weterana. UroczystoÊci rozpocz´∏y si´
przed odrestaurowanym pomnikiem Partyzantów Lu-
belszczyzny. Po powitaniu przyby∏ych na obchody
przez p∏k. Jerzego Górnickiego, prezesa ZO ZKRP
i BWP w Lublinie – w tym Wojewody Lubelskiego An-
drzeja Kurowskiego, z∏o˝ono wiàzanki kwiatów na
p∏ycie pomnika. Nast´pnie wszyscy uczestnicy udali
si´ na plac Litewski, gdzie po 3-minutowym sygnale
syreny z∏o˝ono wiàzanki kwiatów na p∏ycie pomnika
Nieznanego ˚o∏nierza w Lublinie. Po czym kombatan-
ci udali si´ do Sali Kolumnowej Lubelskiego Urz´du
Wojewódzkiego, gdzie wielu spoÊród nich uhonoro-
wano odznaczeniami paƒstwowymi i resortowymi. 

11  wwrrzzeeÊÊnniiaa  ww KKrraakkoowwiiee uroczystoÊci Dnia Weterana
oraz 66. rocznicy wybuchu II wojny Êwiatowej orga-
nizowa∏ – jak co roku – ZO ZKRP i BWP. Wy∏oniono
Komitet Organizacyjny: przewodniczàcym zosta∏ mjr
Roman Walczak, sekretarzem kpt. Zenon Pikulski.
UroczystoÊci rozpocz´to Mszà Êw. w koÊciele garni-
zonowym przy udziale Kompanii Honorowej 2 Korpu-
su Zmechanizowanego, pocztów sztandarowych,
w∏adz samorzàdowych oraz wojska z dowódcà – gen.
broni Mieczys∏awem Bieƒkiem. Nast´pnie na cmenta-
rzu Rakowickim, przy pomniku ˚o∏nierzy WrzeÊnia
1939 – Armii Kraków odby∏ si´ Apel Poleg∏ych. Prze-
mawia∏ prezes ZO ZKRP i BWP – mjr Józef Kopczyƒ-
ski. Po czym delegacje z∏o˝y∏y wieƒce i wiàzanki
kwiatów. Delegacja ZO ZKRP i BWP z∏o˝y∏a tak˝e wià-
zanki kwiatów przed Grobem Nieznanego ˚o∏nierza
oraz przy pomniku Papie˝a Jana Paw∏a II. 

11  wwrrzzeeÊÊnniiaa  ww GGaarrbboowwiiee uczczono rocznic´ wybuchu
II wojny Êwiatowej. Organizatorem by∏ Zarzàd Ko∏a
Gminnego ZKRP i BWP. UroczystoÊci rozpocz´∏a od-
prawiona w miejscowym koÊciele Msza Êw. w inten-
cji poleg∏ych w II wojnie Êwiatowej. Uczestniczyli
w niej kombatanci oraz m∏odzie˝ szkolna ze sztanda-
rami. Po Mszy Êw. kombatanci udali si´ na groby po-
leg∏ych w II wojnie Êwiatowej na terenie gminy Gar-
bów. Tam zapalono znicze i z∏o˝ono wiàzanki kwiatów
ufundowane przez wójta gminy – Kazimierza Firleja. 

11  wwrrzzeeÊÊnniiaa  ww SSiieeddllccaacchh cz∏onkowie organizacji kom-
batanckich zrzeszonych w Powiatowej Radzie Kom-
batanckiej z∏o˝yli ho∏d ˝o∏nierzom poleg∏ym w 1939 r.
Przedstawiciele organizacji: Tadeusz Tarkowski i Jan
¸´czycki z ZIW, Józef Jastrz´bski z SPK, Lucjan Bo-
ruta, Krzysztof Biernacki, Roman Tr´bicki, Kazimierz
Ulko z Ko∏a Miejskiego ZKRP i BWP, Teodor Woliƒski
ze Zwiàzku By∏ych ˚o∏nierzy Zawodowych i Oficerów
Rezerwy – z∏o˝yli wiàzanki kwiatów na cmentarzu Ja-
nowskim, w kwaterze ˝o∏nierzy poleg∏ych w Wojnie
Obronnej 1939 r. Drugà wiàzank´ z∏o˝ono na Cmen-
tarzu Wojennym, trzecià – od Starosty Powiatu Sie-
dleckiego Henryka Brodowskiego – po∏o˝ono przed
obeliskiem gen. W∏adys∏awa Sikorskiego. Nast´pnie
kombatanci uczestniczyli we Mszy Êw. w koÊciele
garnizonowym w Siedlcach, którà celebrowa∏ ks. mjr
Andrzej Dziwulski. W Mszy uczestniczy∏a Kompania
Honorowa 1 Batalionu Rozpoznawczego z Siedlec. 

11  wwrrzzeeÊÊnniiaa  ww TTcczzeewwiiee odby∏a si´ uroczystoÊç ods∏o-
ni´cia tablicy poÊwi´conej ˝o∏nierzom 2 Batalionu

Strzelców, poleg∏ym w obronie Tczewa 1 wrzeÊnia
1939 r. Tablic´ poÊwi´cono, a nast´pnie umieszczo-
no w Kaplicy Pami´ci Narodowej w koÊciele p.w. Pod-
wy˝szenia Krzy˝a Âwi´tego. 

22  wwrrzzeeÊÊnniiaa  ww RReemmbbeerrttoowwiiee odby∏a si´ uroczystoÊç
ods∏oni´cia i poÊwi´cenia pomnika kilkudziesi´ciu
ofiar egzekucji nazistowskich, dokonywanych w la-
sach Kaw´czyna w latach 1939-1944. Mszy Êw.
w intencji zamordowanych przewodniczy∏ ks. p∏k
Krzysztof Wyl´˝ek – proboszcz Parafii p.w. Êw. Ojca
Rafa∏a Kalinowskiego. 

44  wwrrzzeeÊÊnniiaa  ww KKuurrkkoocciinniiee, przy Pomniku Ofiar Totalita-
ryzmu odby∏a si´ uroczystoÊç poÊwi´cona „Pami´ci
Golgoty Polaków”. UroczystoÊç odby∏a si´ przy sym-
bolicznej mogile, w której le˝y oko∏o 500 osób, po-
mordowanych przez hitlerowców w czasie II wojny
Êwiatowej. Podczas uroczystoÊci zast´pca kierowni-
ka Urz´du do Spraw Kombatantów i Osób Represjo-
nowanych, wiceminister Jerzy Koz∏owski uhonorowa∏
zas∏u˝onych kombatantów – na mocy decyzji Prezy-
denta RP z 25 lipca 2005 r. – wysokimi odznaczenia-
mi paƒstwowymi, a tak˝e wr´czy∏ Medale „Pro Me-
moria”, przyznawane przez kierownika UdSKiOR. 

77  wwrrzzeeÊÊnniiaa  ww WWaarrsszzaawwiiee, w Kaplicy Sióstr Francisz-
kanek od Cierpiàcych przy ul. Wilczej 7 odby∏a si´
Msza Êw., po której zosta∏a ods∏oni´ta tablica upa-
mi´tniajàca powstaƒczy Êlub Jana Nowaka-Jezioraƒ-
skiego z Jadwigà z Wolskich: W tej kaplicy dnia
7 wrzeÊnia 1944 roku por. Zdzis∏aw Jezioraƒski, ps.
„Jan Nowak”, ˝o∏nierz Armii Krajowej, Kurier z War-
szawy, emisariusz Polskiego Paƒstwa Podziemnego
i Rzàdu Polskiego na Uchodêstwie, dyrektor Rozg∏o-
Êni Polskiej Radia „Wolna Europa”, Autorytet Narodu
Polskiego, któremu wywalczy∏ znaczàcà pozycj´
w Êwiecie – poÊlubi∏ Jadwig´ z Wolskich, ps. „Greta”,
˝o∏nierza Armii Krajowej, ∏àczniczk´ Akcji „N”. Organi-
zatorem uroczystoÊci by∏o Ârodowisko ˚o∏nierzy
Âwi´tokrzyskich Zgrupowaƒ Partyzanckich Armii Kra-
jowej PONURY-NURT. 

1100  wwrrzzeeÊÊnniiaa  ww ˚̊aaggaanniiuu odby∏o si´ okolicznoÊciowe
spotkanie z okazji Âwi´ta 11 Lubuskiej Dywizji Kawa-
lerii Pancernej im. Króla Jana III Sobieskiego. W spo-
tkaniu uczestniczyli: rtm. Witold Deimel – prezes Za-
rzàdu G∏ównego Zwiàzku Kó∏ 1 Dywizji Pancernej
w Wielkiej Brytanii oraz cz∏onkowie Zarzàdu Ko∏a
ZKRP i BWP w ˚aganiu, Wieczys∏aw Cydzik, Marcin
Szober, Karol Franciszek, oraz Maria Jastrz´bska 
– prezes Ko∏a Sybiraków w ˚aganiu. 

1111  wwrrzzeeÊÊnniiaa  ww CCzz´́ssttoocchhoowwiiee, u stóp Hetmanki ˚o∏-
nierza Polskiego modlili si´ kombatanci, weterani i in-
walidzi wojenni. Msz´ Êw. w asyÊcie kapelanów po-

szczególnych formacji kombatanckich odprawi∏ ks.
kmdr Leon Szot – Kanclerz Kurii Polowej. W specjal-
nym przes∏aniu skierowanym do uczestników uroczy-
stoÊci Biskup Polowy WP gen. bryg. Tadeusz P∏oski
podzi´kowa∏ zebranym za modlitw´ w intencji zmar-
∏ych, poleg∏ych i pomordowanych bohaterów Ojczy-
zny i zach´ci∏ wszystkich zebranych do dalszego pie-
l´gnowania cnót narodowych i mi∏owania Ojczyzny.
W uroczystoÊci wzi´∏o udzia∏ 1600 kombatantów
wraz z rodzinami. 

1122  wwrrzzeeÊÊnniiaa  ww WWaarrsszzaawwiiee, w siedzibie Archiwum
G∏ównego Akt Dawnych – w Sali Balowej Pa∏acu Ra-
czyƒskich odby∏y si´ w ramach obchodów Roku
Ukrainy w Polsce: promocja wydawnictw archiwal-
nych oraz otwarcie wystawy „Dzieje Ukrainy w doku-
mencie archiwalnym (IX-XXI) wiek”. 

1144  wwrrzzeeÊÊnniiaa  wwee  WW∏∏oosszzcczzoowwiiee Zarzàd Ko∏a Miejsko-
-Gminnego ZKRP i BWP – wspólnie ze Êrodowiskiem
Armii Ludowej i Batalionów Ch∏opskich – zorganizo-
wa∏ uroczystoÊç patriotycznà z udzia∏em w∏adz po-
wiatowych i pocztów sztandarowych – ku czci party-
zantów AL Okr´gu Cz´stochowa, poleg∏ych w dniu
9 wrzeÊnia 1943 r. w okolicach wsi Ludwinów gm.
Radkow. Przemawia∏ prezes Spo∏ecznej Powiatowej
Rady Kombatantów kpt. Mieczys∏aw Migacz. Msz´
polowà odprawi∏ miejscowy proboszcz parafii Bebel-
no – ks. Jerzy Klimas. Apel Poleg∏ych wyg∏osi∏ ppor.
Aleksander St´powski. 

1144  wwrrzzeeÊÊnniiaa  ww BByyddggoosszzcczzyy, w siedzibie Teatru Pol-
skiego im. H. Konieczki odby∏a si´ konferencja z oka-
zji 100. rocznicy urodzin Mariana Rejewskiego „˚ycie
Enigmà pisane”. WczeÊniej ods∏oni´to rzeêb´ Maria-
na Rejewskiego, umieszczonà na skwerze przy zbie-
gu ul. Âniadeckich i ul. Gdaƒskiej w Bydgoszczy. 

1155  wwrrzzeeÊÊnniiaa  ww KKiieellccaacchh odby∏a si´ sesja naukowa
z okazji 65. rocznicy powstania Batalionów Ch∏op-
skich. Referaty wyg∏osili: prof. dr hab. Stefan Józef
Pastuszka – Ch∏opi i ludowcy przed 1939 r. – posta-
wy i zachowania; prof. dr hab. Piotr Matusak – Kon-
spiracyjny ruch ludowy i jego si∏a zbrojna w struktu-
rach Polskiego Paƒstwa Podziemnego; dr Janusz
Gmitruk – Fenomen kieleckiej ludowej konspiracji
1939-1945; prof. dr hab. Romuald Turkowski 
– Wspó∏twórcy ludowej konspiracji – twórcami Pol-
skiego Stronnictwa Ludowego; Stanis∏aw Ozonek 
– Upami´tnianie etosu Batalionów Ch∏opskich. 

1155  wwrrzzeeÊÊnniiaa  ww PPoozznnaanniiuu, na uroczystym Plenarnym
Posiedzeniu Zarzàdu Okr´gowego ZKRP i BWP – Mar-
sza∏ek Wielkopolski Stefan Miko∏ajczak wr´czy∏ preze-
sowi ZO, p∏k. Januszowi Rad∏owskiemu nowy sztan-
dar organizacyjny ufundowany przez Spo∏eczny Ko-
mitet Organizacyjny Fundacji Sztandaru, kierowany
przez mgr. Miros∏awa Grz´dowskiego. Uczestniczy∏o
wielu przedstawicieli w∏adz i prezesi 106 kó∏ Zwiàzku.
Wojewoda Wielkopolski Andrzej Nowakowski wr´czy∏
4 Krzy˝e Zes∏aƒców Sybiru i 18 medali „Pro Memo-
ria”. Konsul Generalny Federacji Rosyjskiej wr´czy∏
18 medali „60-lecia Zwyci´stwa w WWO”. Marsza∏ek
Wielkopolski – odznaki Honorowe „Za Zas∏ugi dla Wo-
jewództwa Wielkopolskiego”, a wiceprezes ZG ZKRP
i BWP, prezes ZO – 10 Odznak „Za Zas∏ugi dla ZKRP
i BWP”. 

Oprac. E.D., A.B.
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Zapewnienie pomocy lekar-
skiej naszym cz∏onkom jest
najwa˝niejszym zadaniem

Zarzàdu Okr´gowego i Zarzàdów
Oddzia∏ów Zwiàzku Inwalidów
Wojennych RP w ¸odzi. Stàd przy
Zarzàdach Oddzia∏ów ZIW RP
w ¸odzi dzia∏ajà poradnie lekar-
skie, w których pracujà spo∏ecznie
lekarze i piel´gniarki. Sà to do-
Êwiadczeni specjaliÊci z zakresu do-
legliwoÊci starszego wieku i inwa-
lidztwa. Poradnie lekarskie dzia∏a-
jà w trzech ∏ódzkich oddzia∏ach:
¸ódê-Ba∏uty, ¸ódê-Po∏udnie i Po-
lesie oraz ¸ódê-ÂródmieÊcie. Obej-
mujà podstawowà opiekà lekarsko-
-piel´gniarskà wszystkich cz∏onków
ZIW w ¸odzi i z najbli˝szych oko-
lic. 

W poradniach zatrudnionych jest
16 lekarzy, 4 piel´gniarki i rejestra-
torki, a w poradni ¸ódê-Ba∏uty
przyjmuje dodatkowo 2 lekarzy
konsultantów – neurolog i chirurg.
W 2004 r. lekarze ZIW na cotygo-
dniowych dy˝urach przyj´li 1750
pacjentów. 

Dzia∏alnoÊç poradni lekarskich
przy Zarzàdach ZIW w ¸odzi jest
olbrzymim udogodnieniem dla na-
szych cz∏onków – pacjenci nie cze-
kajà w kolejkach do lekarza i przyj-
mowani sà w naszych przychod-
niach we w∏aÊciwych warunkach. 

Dzi´ki poradniom lekarskim pro-
wadzi si´ równie˝ opiek´ lekarsko-
-piel´gniarskà nad osobami samot-
nymi, a szczególnie po 80. roku ˝y-
cia – wykonywane sà wizyty domo-

we, zabiegi, a w razie potrzeby za-
∏atwiane sà formalnoÊci w sprawie
przyj´ç do szpitali i badaƒ specjali-
stycznych. 

Naszym celem jest pog∏´bianie
wspó∏pracy z Wydzia∏em Zdrowia
Publicznego Urz´du Miasta ¸odzi
w celu uzyskania jak najlepszych
warunków dla inwalidów wojen-
nych, weteranów i osób represjo-
nowanych oraz kombatantów w za-
kresie opieki medycznej, w celu
u∏atwienia przyj´ç do lekarzy, do-
st´pu do badaƒ laboratoryjnych,
a szczególnie do specjalistów. Mo-
˝emy mieç pe∏nà satysfakcj´ z tego,
˝e dzia∏ajàca w naszym okr´gu or-
ganizacja S∏u˝by Zdrowia wype∏nia
przes∏anie ojców za∏o˝ycieli Zwiàz-
ku w tym przedmiocie i jest przyj-
mowana przez Zarzàd G∏ówny
ZIW RP jako wzór do praktyczne-
go i godnego naÊladowania w in-
nych okr´gach ZIW RP w kraju.

Teofil KA¸U˚Y¡SKI
Wiceprezes ZO ZIW RP w ¸odzi
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Zwiàzek Inwalidów Wojennych

O godnà jesieƒ ˝ycia...
Za∏o˝yciele Zwiàzku Inwalidów Wojennych za podstawowe zadanie
stawiali sobie niesienie pomocy poszkodowanym przez dzia∏ania wo-
jenne – inwalidom wojennym. Aktualnie, gdy Êrednia wieku inwalidy
wojennego przekroczy∏a 80 lat, sprawà najwa˝niejszà sta∏a si´ opie-
ka zdrowotna dla ludzi ci´˝ko doÊwiadczonych w czasie wojny.

Prezes Zarzàdu Okr´gu ZIW
RP Czes∏aw D∏ugosz, po
przywitaniu przyby∏ych goÊci

i wszystkich uczestników spotka-
nia, powiedzia∏ m.in.: PrzybyliÊmy
tu wkrótce po zakoƒczeniu wojny ze
szpitali, z jednostek wojskowych,
z oddzia∏ów partyzanckich, z obo-
zów koncentracyjnych, aby zagospo-
darowaç te ziemie, przywrócone Pol-
sce po latach. Wielu z nas by∏o moc-
no okaleczonych, chorych, wycieƒ-
czonych i g∏odnych. Jednak przystà-
piliÊmy do pracy, by pomóc naszym
kolegom bardziej ni˝ my poszkodo-
wanym przez wojn´. (...) 

Referat okolicznoÊciowy przygo-
towa∏ i wyg∏osi∏ jeden z najstar-

szych sta˝em cz∏onków i dzia∏aczy
ZIW RP – Janusz Lichterowicz,
który sporo miejsca poÊwi´ci∏ dzia-
∏alnoÊci Zwiàzku w pierwszych la-
tach istnienia 1945-1950. Nast´p-
nie przewodniczàcy Rady Miejskiej
Wroc∏awia Grzegorz Stopiƒski
udekorowa∏ Krystyn´ Kogut, Kazi-
mierza Kusiaka i Bronis∏awa Sze-
remeta Krzy˝em Zes∏aƒców Sybi-
ru, przyznanym przez Prezydenta
RP. „Medal za zas∏ugi dla Zwiàzku
Inwalidów Wojennych Rzeczypo-
spolitej Polskiej” burmistrzowi
Dzier˝oniowa Markowi Piorunowi
wr´czy∏ wiceprezes Zarzàdu G∏ów-
nego Tadeusz Paczek wraz z preze-
sem Zarzàdu Okr´gu Czes∏awem

D∏ugoszem. Wr´czono tak˝e Me-
dale „NIKE”, przyznawane za ogó∏
zas∏ug dla ZIW oraz Z∏ote Odzna-
ki Honorowe ZIW. Ponad 30 dzia-
∏aczy wyró˝niono wpisem do „Ksi´-
gi zas∏u˝onych aktywistów ZIW RP
okr´gu wroc∏awskiego” za d∏ugo-
letnià dzia∏alnoÊç zwiàzkowà, wzo-
rowà realizacj´ celów i zadaƒ
zwiàzkowych. 

Nast´pnie by∏y serdeczne gratu-
lacje z okazji 60 lat dzia∏alnoÊci na
Dolnym Âlàsku, uznanie i szacunek
oraz z g∏´bi serca p∏ynàce ˝yczenia
dla inwalidów wojennych, które
przekazali zaproszeni goÊcie. 

Po odegraniu Roty i odprowadze-
niu sztandaru ZIW RP, prezes ZO
Zwiàzku Inwalidów Wojennych RP
we Wroc∏awiu Henryk Korda za-
prosi∏ wszystkich uczestników spo-
tkania na pocz´stunek w siedzibie
Klubu ÂOW.

Jan PALUCHNIAK

Z okazji 60. rocznicy powstania Zwiàzku Inwalidów Wojennych na
Dolnym Âlàsku, 15 wrzeÊnia 2005 r. odby∏a si´ uroczystoÊç w Klubie
Âlàskiego Okr´gu Wojskowego we Wroc∏awiu. 

ZIW na Dolnym Âlàsku



UroczystoÊci w Materze zosta∏y
zorganizowane 5 paêdziernika
staraniem Stowarzyszenia „As-

sociazione Culturale 21 Settembre 1943”
(data zbrodni Wehrmachtu w tym mie-
Êcie w przeddzieƒ wyzwolenia przez woj-
ska alianckie) i antymafijnego Stowarzy-
szenia „Libera”. Wspó∏organizatorem
by∏a ponadto Fundacja im. niedawno
zmar∏ej wi´êniarki niemieckich obozów
koncentracyjnych Elisy Springer. Dwa
dni póêniej odby∏a si´ sesja naukowa
w 62. rocznic´ tego tragicznego dla Ma-
tery wydarzenia, zatytu∏owana „Piel-
grzymka pami´ci”, w której udzia∏ wzi´li
m.in. przedstawiciel Dyrekcji Muzeum
OÊwi´cimskiego dr HHeennrryykk  ÂÂwwiieebboocckkii
oraz znana z licznych wizyt i spotkaƒ
w Polsce wi´êniarka wielu obozów HHaallii--
nnaa  BBiirreennbbaauumm z m´˝em Sybirakiem. Na-
le˝y podkreÊliç, ˝e g∏ównà rol´ w organi-
zacji podnios∏ych uroczystoÊci w Materze
odegrali prezes wspomnianego Stowa-
rzyszenia i Fundacji FFiilliippppoo  ZZoolllliinnoo oraz
jego równie zas∏u˝eni najbli˝si wspó∏pra-
cownicy: MMaarriioo  ii FFrraanncceessccoo  AAmmbbrriiccoo,
utrzymujàcy Êcis∏y kontakt z krakowskim
Êrodowiskiem kombatanckim, reprezen-
towanym przez ni˝ej podpisanego. 

UroczystoÊci upami´tniajàce dwulet-
nià dzia∏alnoÊç (1944-46) Centrum Wy-
szkolenia Armii 2 Korpusu Polskiego
w Materze rozpocz´∏a Msza Êw. na Pol-
skim Cmentarzu Wojennym w Casamas-
sima k. Bari (siedziby naszego najwi´k-
szego szpitala podczas kampanii w∏oskiej
1944-45 i po wojnie), odprawiona przez
prezesa Stowarzyszenia „Libera”, ks. LLuu--
iiggii  CCiioottttii. Naszà ambasad´ w Rzymie re-

prezentowa∏ jej pierwszy radca – dr JJeerrzzyy
SSkkoottaarreekk, a nasz konsulat w Bari – hono-
rowy konsul na Apuli´ i Bazylikat´, 
dr DDoommeenniiccoo  CCeennttrroonnee. Ponadto udzia∏
w obchodach w Materze wzi´∏o czterech
wychowanków szkó∏ podchorà˝ych
w tym mieÊcie: przybyli z Anglii in˝. WWoojj--
cciieecchh  FFiijjaa∏∏kkoowwsskkii  i in˝. TTaaddeeuusszz  NNaa--
ggrrooddzzkkii, obecny prezes Zwiàzku Pola-
ków we W∏oszech dr MMiieecczzyyss∏∏aaww  RRaassiieejj
z Turynu oraz prof.
WWoojjcciieecchh  NNaarr´́bbsskkii
z Krakowa, jak rów-
nie˝ prof. TTeerreessaa  ZZaa--
nniieewwsskkaa ze Szko∏y
G∏ównej Gospodar-
stwa Wiejskiego
w Warszawie, orga-
nizatorka kilku kon-
ferencji, poÊwi´co-
nych szkolnictwu
i oÊwiacie polskiej
na obczyênie pod-
czas II wojny Êwiato-
wej. 

W∏adze w∏oskie re-
prezentowali burmi-
strzowie kilku w∏o-
skich miast z ich
sztandarami, a hono-
ry wojskowe odda∏
poleg∏ym i zmar∏ym
„za naszà i waszà
wolnoÊç” ˝o∏nierzom
polskim w∏oski plu-
ton honorowy z tr´-
baczem-bersalierem,
który odegra∏ trady-
cyjnà „Cisz´”. 

Po po∏udniu w auli zabytkowego Pa∏a-
cu Ridola odby∏a si´ sesja naukowa „Pol-
skie Szko∏y Wojskowe w Materze 1944-
-46”. Po odczytaniu listu naszego amba-
sadora w Rzymie i oficjalnych przemó-
wieniach organizatorów i w∏adz prof. 
W. Nar´bski udekorowa∏ sztandar Mate-
ry i najbardziej zas∏u˝one w przygotowa-
niu tej uroczystoÊci osoby przyznanymi
na wniosek Oddzia∏u Krakowskiego Kra-
jowego Zwiàzku b. ˚o∏nierzy PSZ na Za-
chodzie przez kierownika Urz´du ds.
Kombatantów i Osób Represjonowanych
Medalami „Pro Memoria” i „Za zas∏ugi
w upami´tnianiu tradycji polskich walk
i m´czeƒstwa”. Nast´pnie krótkie refera-
ty o Szko∏ach Podchorà˝ych w Materze
wyg∏osili po w∏osku dr. M. Rasiej i prof.
W. Nar´bski a prof. T. Zaniewska przed-
stawi∏a t∏umaczone na ten j´zyk rozwa˝a-
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60-lecie Centrum Wyszkolenia Armii 2 Korpusu Polskiego w Materze oraz Gimnazjum i Liceum
dla jego ˝o∏nierzy w Alessano

Matera i Alessano pami´tajà
W dniach 5-9 paêdziernika 2005 r. w dwóch po∏udniowow∏oskich mia-
stach Materze i Alessano mia∏y miejsce podnios∏e i – dla nielicznych
dawnych podchorà˝ych i uczniów tych polskich szkó∏ – wzruszajàce
uroczystoÊci 60-lecia tych wa˝nych placówek, które wykszta∏ci∏y kilku-
set ˝o∏nierzy 2 Korpusu Polskiego. Mia∏o to ogromne znaczenie dla
uzupe∏nienia dotkliwie uszczuplonej przez bolszewickie ludobójstwo
i straty wojenne podczas kampanii w∏oskiej kadry oficerskiej oraz prze-
rwanej przez wypadki wojenne edukacji ˝o∏nierzy tej wielkiej jednostki.

W Materze odby∏a si´ sesja naukowa w 62. rocznic´ tragicznych dla
miasta wydarzeƒ



nia o poezji ˝o∏nierskiej 2 Korpusu, przy-
pominajàc, ˝e uczniami tych szkó∏ byli
m.in. znani literaci i poeci Gustaw Her-
ling-Grudziƒski i Artur Mi´dzyrzecki. 

Po zakoƒczeniu sesji jej uczestnicy
udali si´ przed gmach Szko∏y Podstawo-
wej „Minozzi”, która w latach 1944-46
goÊci∏a nasze szko∏y podchorà˝ych pie-
choty i artylerii, celem ods∏oni´cia w∏o-

sko-polskiej tablicy, upami´tniajàcej po-
byt w Materze polskich ˝o∏nierzy oraz
ich walk´ i ofiar´ ˝ycia. Uroczystego od-
s∏oni´cia tablicy dokonali burmistrz Ma-
tery dr MMiicchheellee  PPoorrccaarrii oraz b. podcho-
rà˝owie polscy W. Nar´bski i M. Rasiej.
Nast´pnie uczestnicy uroczystoÊci zasa-
dzili przed gmachem Szko∏y symboliczne
drzewko oliwne pokoju. Warto dodaç, ˝e
na proÊb´ dyrekcji Szko∏y, nazajutrz od-
by∏o si´ spotkanie jej kadry nauczyciel-
skiej i m∏odzie˝y z polskimi kombatanta-
mi. Koƒcowym akordem obchodów
rocznicowych naszego Centrum Wyszko-
lenia Armii w Materze by∏o otwarcie zor-
ganizowanej przez Mario i Francesco
Ambrico ciekawej wystawy fotografii
„Ludzie 2 Korpusu Polskiego w Materze
1944-1946”, pozyskanych z Instytutu
i Muzeum im. gen. W∏. Sikorskiego
w Londynie, na którà ta zas∏u˝ona pla-
cówka przekaza∏a kurtk´ mundurowà
porucznika 5 Kresowej Dywizji Piechoty,
a piszàcy te s∏owa kopie polskich odzna-
czeƒ wojennych oraz odznak rozpoznaw-
czych jednostek 2 Korpusu, jak równie˝

jednodniówek i zaÊwiadczeƒ o ukoƒcze-
niu ró˝nych szkó∏ podchorà˝ych w Mate-
rze. Uroczysta kolacja by∏a okazjà do
serdecznych spotkaƒ i wspomnieƒ daw-
nych dni pobytu w tym zabytkowym mie-
Êcie. Trzeba podkreÊliç, ˝e Matera zosta-
∏a zaliczona do Âwiatowego Dziedzictwa
Kultury UNESCO, a w jej Êredniowiecz-
nej wczesnochrzeÊcijaƒskiej dzielnicy
„Sassi” ze skalnymi koÊció∏kami i freska-
mi nagrano znany film „Pasja”, z uwagi
na jej podobieƒstwo do Jerozolimy. 

Bardzo podnios∏y charakter mia∏y te˝
obchody 60-lecia Liceum i Gimnazjum
nr 1 dla ˝o∏nierzy 2 Korpusu Polskiego
w po∏o˝onym na koƒcu „obcasa w∏oskie-
go buta” Alessano, z którym przyjaciel-
skà wspó∏prac´ – z inicjatywy ni˝ej pod-
pisanego i dr AAnnttoonniioo  CCaalloorroo – nawiàza-
no 15 lat temu. Na t´ uroczystoÊç przyby-
∏a z Wielkiej Brytanii kilkunastoosobowa
grupa b. uczniów tej ˝o∏nierskiej szko∏y,
a ponadto zamieszka∏y w Rzymie 
b. opiekun duchowy emigracji, abp
SSzzcczzeeppaann  WWeessoo∏∏yy oraz jeden nasz kolega
z USA i dwóch z Polski. 

7 paêdziernika wieczorem mia∏a miej-
sce prezentacja drugiego uzupe∏nionego
wydania zredagowanej przy mojej wspó∏-
pracy ksià˝ki „Gli Alesaanesi di Anders
– un liceo e ginnasio polacco in Alessano
1945-46 – Ricordi e tesimonianze”
(Alessaƒczycy gen. Andersa – liceum
i gimnazjum polskie w Alessano 1945-46
– wspomnienia i dokumenty) oraz opra-
cowania nauczycielki liceum z pobliskie-
go Casarano CCrriissttiinnyy  MMaarrttiinneellllii „I papa-
veri di Montecassino” (Czerwone maki
z Monte Cassino). 

Nazajutrz rano odbyliÊmy wycieczk´
do miejscowoÊci Matino, gdzie dzia∏a∏o
polskie Gimnazjum i Liceum nr 2, Casa-
rano – siedziby Gimnazjum Kupieckiego
i Liceum Administracyjno-Handlowego
dla ˝o∏nierzy 2 Korpusu i Gallipoli,
w którym zdobywali szlify podchorà˝ac-
kie nasi pancerni kawalerzyÊci. Kulmina-
cyjnym punktem uroczystoÊci w Alessa-
no by∏o nadzwyczajne posiedzenie Rady
Miejskiej, na którym jednomyÊlnie
przyzna∏a ona honorowe obywatelstwo
tego miasteczka wszystkim ˝yjàcym
b. uczniom alessaƒskiej szko∏y. 

Po oficjalnych przemówieniach i wr´-
czeniu dyplomów przez obecnego burmi-

strza arch. LLuuiiggii  NNiiccoollaarrddii, prof. W. Na-
r´bski udekorowa∏ sztandar miasta i za-
s∏u˝onych dzia∏aczy: b. burmistrza dr CCoo--
ssiimmoo  ddeell  CCaassaallee, dr Antonio Caloro
i prof. Cristin´ Martinelli Medalami
„Pro Memoria”, a prof. MMaarriiaa  IInnssaallaattaa
SSiicciilliiaannoo i zamieszka∏ego w Casarano na-
szego towarzysza broni z 2 Korpusu MMii--
cchhaa∏∏aa  LLeejjcczzaakkaa – bohatera ksià˝ki 
C. Martinelli – medalami „Za Zas∏ugi”. 

Rocznicowe uroczystoÊci w Alessano
zakoƒczy∏a odprawiona w niedziel´
9 paêdziernika w miejscowej katedrze 
– gdzie w 1945 r. wmurowano naszà ta-
blic´ pamiàtkowà – przez polskiego
„alessaƒczyka” abp. Sz. Weso∏ego uro-
czysta Msza Êw., po której odÊpiewano
„Ark´” i „Bo˝e coÊ Polsk´”, zakoƒczonà
po 60. latach b∏aganiem „Ojczyzn´ wol-
nà pob∏ogos∏aw Panie”. 

Niech to przypomnienie niemal nie-
znanych w kraju, a bardzo wa˝nych
miejsc, gdzie ˝o∏nierze 2 Korpusu Pol-
skiego zdobywali – dzi´ki dalekowzrocz-
noÊci naszych Dowódców – cennà wiedz´
wojskowà i Êrednie wykszta∏cenie, otwie-
rajàce im po wojnie bramy wy˝szych
uczelni, stanowi istotne uzupe∏nienie na-
szej znajomoÊci dziejów tej s∏awnej wiel-
kiej jednostki. 

Wojciech NAR¢BSKI
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Prof. Wojciech Nar´bski udekorowa∏ sztandar
Matery Medalem „Pro Memoria”

Tablica upami´tniajàca pobyt w Materze pol-
skich ˝o∏nierzy



Wniedziel´ 11 grudnia 2005 r. przy
Grobie Nieznanego ˚o∏nierza
odby∏a si´ uroczysta zmiana Po-

sterunku Honorowego w 64. rocznic´ obro-
ny Tobruku i brawurowego przerwania linii
frontu pod Gazalà przez Polskich ˚o∏nierzy
Samodzielnej Brygady Strzelców Karpac-
kich (sierpieƒ – grudzieƒ 1941 r.) oraz
udzia∏u Artylerii tej Brygady w zdobyciu
Bardii (styczeƒ 1942 r.). 

Mimo przejmujàcego grudniowego ch∏o-
du i obfitego deszczu ze Êniegiem – na placu
Marsza∏ka Józefa Pi∏sudskiego w Warszawie
stawili si´, by uczciç pami´ç poleg∏ych kole-
gów, kombatanci – uczestnicy tamtych wy-
darzeƒ, przedstawiciele Ârodowiska ˚o∏nie-
rzy 2 Polskiego Korpusu KZB˚PSZnZ – na
czele z jego prezesem por. AAnnttoonniimm  LLiippkkàà
oraz ZZeennoonneemm  SSiiaarrkkiieewwiicczzeemm – skarbni-

Wspomnieniem ofiarnej pomocy
niesionej przez lubelskich koleja-
rzy dzieciom wywo˝onym z Za-

mojszczyzny w czasie II wojny Êwiatowej do
obozów koncentracyjnych i w g∏àb Rzeszy
rozpocz´∏a si´ 26 listopada 2005 r. w Lubli-
nie uroczystoÊç upami´tniajàca dat´ rozpo-
cz´cia pacyfikacji i wysiedleƒ na tym terenie. 

Przed tablicà pamiàtkowà, wmurowanà
w ho∏dzie lubelskim kolejarzom, zebrali si´
przedstawiciele marsza∏ka województwa
i wojewody, Kolei, Paƒstwowego Muzeum
na Majdanku, cz∏onkowie Stowarzyszenia
Dzieci Zamojszczyzny organizujàcego uro-
czystoÊç, delegacja Towarzystwa Przyjació∏
Majdanka, delegacje i poczty sztandarowe
stowarzyszeƒ i organizacji kombatanckich.

Skoro brzask strza∏y szwargotanie
jakby szatan zstàpi∏
na budzàcà si´ wiosk´
Zabieraç rzeczy osobiste 
pó∏ godziny na spakowanie
be∏kota∏ kaleczonà polszczyznà
jakiÊ t∏umacz (...) 
Czy dziÊ po szeÊçdziesi´ciu trzech latach
ktoÊ mi w to uwierzy
To chyba by∏ koszmarny sen
Ale ja go widzia∏em 

MMaarriiaann  BBrrooddaa

W przemówieniu prezes Zarzàdu SDzZ
w Bi∏goraju BBoolleess∏∏aaww  SSzzyymmaanniikk przypo-
mnia∏ tragiczne fakty sprzed 63 lat – zbrod-
niczy plan „oczyszczenia” Zamojszczyzny
z ludnoÊci polskiej i zasiedlenia jej osadnika-
mi niemieckimi, który zacz´to wprowadzaç
w ˝ycie w nocy z 27 na 28 listopada 1942 r.,

wyp´dzenie z domów 110 tys. osób, w tym
30 tys. dzieci, wywo˝onych w nieludzkich
warunkach do obozów na Majdanku,
w Zwierzyƒcu, ZamoÊciu, OÊwi´cimiu lub
do Rzeszy. Po przemówieniu delegacje z∏o-
˝y∏y wieƒce i wiàzanki kwiatów przed tablicà
pamiàtkowà. 

Zgromadzeni na uroczystoÊci udali si´ na-
st´pnie do koÊcio∏a rektoralnego p.w.
Wszystkich Âwi´tych na cmentarzu przy 
ul. Lipowej, gdzie pochowano 98 dzieci, któ-
re zgin´∏y w obozie na Majdanku. Msz´ Êw.
celebrowali kapelani SDzZ: ks. WW∏∏aaddyyss∏∏aaww
KKoowwaalliikk, ks. JJaann  SS∏∏oommaa  i oo..  MMiicchhaa∏∏. Po Mszy
Êw. jeden z cz∏onków Stowarzyszenia – MMaa--
rriiaann  BBrrooddaa – odczyta∏ wiersz napisany spe-
cjalnie na t´ okazj´ pt. „Koszmarny sen”.
Prezes Boles∏aw Szymanik zaÊ, dzi´kujàc za
przybycie delegacjom, przypomnia∏: ONI
GINÑC MODLILI SI¢ ZA NAS ˚Y-
WYCH – teraz MY w tej Âwiàtyni i na tym
Cmentarzu pomódlmy si´ za NICH. Nie od-
prowadzi∏ ich dzwon cmentarny. Nikt nie
po∏o˝y∏ im wtedy wiàzanki kwiatów – NIKT
nie zap∏aka∏, a wi´c PRZYNAJMNIEJ te-
raz PAMI¢TAJMY o NICH.

UroczystoÊç zakoƒczy∏a si´ modlitwà, z∏o-
˝eniem wieƒców i zapaleniem zniczy przed
Pomnikiem Dzieci Zamojszczyzny. 

Agnieszka BORUSZKOWSKA

W ho∏dzie pomordowanym Dzieciom Zamojszczyzny

Oddali swoje ˝ycie z dala od Ojczyzny...
kiem w Zarzàdzie Ârodowiska 2 PK; a tak˝e
przedstawiciele instytucji paƒstwowych, sa-
morzàdowych i organizacji spo∏ecznych oraz
delegacje szkó∏. Obecni byli m.in.: SStteeffaann

GGaawwlliikk – prezes Krajowego Zwiàzku By∏ych
˚o∏nierzy Polskich Si∏ Zbrojnych na Zacho-
dzie, prezesi: JJaannuusszz  GGoo∏∏uucchhoowwsskkii (Ârodo-
wisko 1 Dywizji Pancernej gen. Stanis∏awa
Maczka), WW∏∏ooddzziimmiieerrzz  CCiieesszzkkoowwsskkii (Ârodo-
wisko 2 Polskiej Dywizji Strzelców Pie-
szych), LLeesszzeekk  CCzzaarrnnoottaa--CCzzaarrnnyy – sekretarz
generalny Krajowego Zwiàzku B˚PSZnZ,
EEuuggeenniiaa  MMaarriiaa  CCeeggiieellsskkaa (Ârodowisko
„Oberlangen”). Urzàd do Spraw Komba-
tantów i Osób Represjonowanych reprezen-
towa∏ zast´pca kierownika Urz´du, wicemi-
nister JJeerrzzyy  KKoozz∏∏oowwsskkii. 

Uczeƒ Liceum Ogólnokszta∏càcego im.
Gen. W∏. Sikorskiego KKrrzzyysszzttooff  KKaarrpp przy-
pomnia∏ histori´ bohaterskich zmagaƒ ˝o∏-
nierzy genera∏a Stanis∏awa Kopaƒskiego 
– polskich bohaterów, którzy na wieki pozo-
stali w piaskach pustyni libijskiej... 

E. D. 
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63. rocznica pacyfikacji Zamojszczyzny

Fot. Ewa Dumin

Fot. Agnieszka Boruszkowska

Fot. Agnieszka Boruszkowska

Fot. Ewa Dumin

Jako pierwsza, wieniec z∏o˝y∏a delegacja Âro-
dowiska ˚o∏nierzy 2 Polskiego Korpusu 

Po uroczystoÊci przed Pomnikiem-Grobem Dzieci
Zamojszczyzny z∏o˝ono wieƒce i zapalono znicze

UroczystoÊç w koÊciele p.w. Wszystkich Âwi´-
tych. Przemawia prezes Zarzàdu Stowarzysze-
nia Dzieci Zamojszczyzny w Bi∏goraju Bole-
s∏aw Szymanik



11listopada 2005 r. w Kie∏piƒcu
uczczono pami´ç ˝o∏nierzy 3 szwa-
dronu 6 Wileƒskiej Brygady Armii

Krajowej kpt. W∏adys∏awa ¸ukasika „M∏ota”.
Ugrupowanie „M∏ota” dzia∏a∏o przeciw w∏adzy
PRL w latach 1945-1952 w przybu˝aƒskiej cz´Êci
powiatu soko∏owskiego. 17 lutego 1947 r. w oko-
licach Kie∏piƒca dosz∏o do walki z si∏ami bezpie-
czeƒstwa, w wyniku której zgin´∏o kilkunastu
˝o∏nierzy tego ugrupowania. Dzieje 6 Wileƒskiej
Brygady AK przedstawi∏ KKaazziimmiieerrzz  KKrraajjeewwsskkii,
historyk Instytutu Pami´ci Narodowej. 

G∏ówny budynek Falstad zbudowany by∏
w roku 1921, z przeznaczeniem na
szko∏´ dla ch∏opców. Niestety, jego

przeznaczenie dramatycznie zmieni∏o charakter
w 1941 r., po konfiskacie budynku przez niemiec-
kie si∏y okupacyjne. SS przekszta∏ci∏o szko∏´
w wi´zienie i obóz pracy, w którym w latach 1941-
-1945 przetrzymywano oko∏o 5000 osób, w wi´k-
szoÊci wi´êniów politycznych z Norwegii, a tak˝e
Rosji, Jugos∏awii, Polski i Danii. Dla wi´kszoÊci
wi´êniów Falstad by∏o obozem przejÊciowym,
„poczekalnià” na miejsce docelowe, którym naj-
cz´Êciej by∏ obóz koncentracyjny Sachsenhausen
lub OÊwi´cim. 

Falstadskogen to oddalone od obozu o oko∏o
1 km miejsce egzekucji. Tutaj, w latach 1942-1943
straci∏o ˝ycie oko∏o 220 osób. Liczba ta prawdo-
podobnie jest wi´ksza i trudno jà ustaliç precyzyj-
nie, bowiem tu˝ przed wyzwoleniem obozu
w maju 1945 SS zatopi∏o cz´Êç szczàtków zabi-
tych osób w Fiordzie Trondheim. 

FALSTADSENTERET
Muzeum, Miejsce Pami´ci i Centrum Praw Cz∏owieka
[1941 – 1945 obóz koncentrancyjny i obóz pracy]

W dniu dzisiejszym, w Falstadskogen znajduje
si´ 49 grobów i tablica pamiàtkowa z nazwiskami
ofiar, g∏ownie z Rosji i Jugos∏awii. 

Polacy stanowili grup´ wi´êniów liczàcà oko∏o
100 osób. 

Fundacja Falstadsenteret powsta∏a w 2000 r. 
– jej pe∏na nazwa to: Falstad – Miejsce Pami´ci
Narodowej i Centrum Praw Cz∏owieka. W g∏ów-
nym budynku obozu mieÊci si´ obecnie muzeum,
powsta∏e w 1995 r. 

W maju 2006 r. planowane jest otwarcie nowej
wystawy, wzbogaconej o nowe dokumenty, zdj´-
cia i filmy dokumentalne. Zaproszeni b´dà wi´ê-
niowie, którzy obóz przetrwali, w tym wi´êniowie
z Polski. Falstadsenteret jest w posiadaniu pe∏nej

listy polskich przetrzymywanych, która zawiera:
imiona i nazwiska, daty i miejsca urodzenia,
a w niektórych przypadkach stan cywilny i ówcze-
sny adres zamieszkania, a tak˝e zawód wykony-
wany w obozie. Niestety, ustalenie miejsca poby-
tu tych osób w dniu dzisiejszym jest bardzo trud-
ne. DDllaatteeggoo  ttee˝̋  nnaa  ssttrroonniiee  iinntteerrnneettoowweejj  FFaallssttaadd--
sseenntteerreett  ppuubblliikkoowwaannee  ssàà  nnaazzwwiisskkaa  bbyy∏∏yycchh  wwii´́êê--
nniióóww  zz PPoollsskkii,,  kkttóórryycchh  ddaannee  zzoossttaa∏∏yy  ooddnnaalleezziioonnee
ww kkaarrttootteekkaacchh  oobboozzoowwyycchh,,  zz pprrooÊÊbbàà  oo kkoonnttaakktt
kkaa˝̋ddeeggoo,,  kkttoo  ooddnnaallaazz∏∏  nnaa  lliiÊÊcciiee  sswwooiicchh  bblliisskkiicchh. 

Ka˝de wspomnienie, zarówno naocznego
Êwiadka obozu, jak i jego rodziny czy przyjació∏,
stanowiç b´dzie ekspozycj´ muzeum Falstad. Na
bazie rozmów z uczestnikami projektu powstanie
film dokumentalny. 

Kontakt (w j´zyku polskim): 
Magdalena BROL

magdalena.brol@falstadsenteret.no
tel. (+47) 740 22 827

tel. kom. (+47) 98 89 34 94

UroczystoÊç w Czerwonce Grochowskiej
upami´tnia∏a 140 ˝o∏nierzy AK – Placówki
„Gawron”, z by∏ych gmin Grochów i Kudelczyn.
˚o∏nierze tej placówki prowadzili dzia∏alnoÊç
partyzanckà w zorganizowanych strukturach
bojowych. Przeprowadzili kilkanaÊcie potyczek
z ˝o∏nierzami i ˝andarmerià niemieckà oraz do-
konali m.in. zamachu na starost´ powiatu soko-
∏owskiego Gramssa. Na prze∏omie lipca i sierp-
nia 1944 r. uczestniczyli w operacji „Burza”. Ze
wzgl´du na zmasowany udzia∏ wojsk niemiec-
kich na tym terenie, nie wszyscy dotarli na miej-

sce koncentracji i rozpocz´li dzia∏alnoÊç dywer-
syjnà na zapleczu frontu. Po wkroczeniu wojsk
radzieckich na teren powiatu zacz´∏y si´ maso-
we aresztowania ˝o∏nierzy AK oraz innych or-
ganizacji niepodleg∏oÊciowych. Znaczna cz´Êç
˝o∏nierzy placówki zosta∏a aresztowana i wys∏a-
na do sowieckich ∏agrów w g∏àb ZSRR, a tak˝e
do wi´zieƒ bezpieki. Wielu z nich zgin´∏o. Pod-
czas uroczystoÊci zosta∏ ods∏oni´ty i poÊwi´cony
pomnik ku czci 140 ˝o∏nierzy Armii Krajowej
Placówki „Gawron”. Fundatorem by∏ cz∏onek
tego oddzia∏u, por. AAppoolloonniiuusszz  KK´́ddzziioorraa. 

Wszystkie uroczystoÊci rozpoczyna∏y Msze
Êw., podczas których ks. biskup oraz probosz-
czowie wyg∏aszali patriotyczne homilie. Przema-
wiali kombatanci i przedstawiciele IPN. Odby-
wa∏y si´ Apele Poleg∏ych oraz sk∏adano wieƒce
i kwiaty. Masowy udzia∏ miejscowego spo∏e-
czeƒstwa w tych uroczystoÊciach Êwiadczy o jego
ÊwiadomoÊci patriotycznej i przywiàzaniu do
Ojczyzny. 

pp∏k Józef ZACIERKA „Zawisza”
Prezes Zarzàdu Ârodowiska Warszawskiego

By∏ego Obwodu Armii Krajowej 
Soko∏ów Podlaski

„S´p-Proso”

Pami´ç o ˝o∏nierzach Armii Krajowej
Spo∏eczeƒstwo Soko∏owa Podlaskiego i poszczególnych gmin tego
powiatu w sposób godny uczci∏o rocznic´ odzyskania Niepodleg∏oÊci.
Powiatowa uroczystoÊç odby∏a si´ w Soko∏owie z udzia∏em w∏adz po-
wiatu i miasta. W miejscowoÊciach: Kie∏piniec, gm. Sterdyƒ oraz Czer-
wonce Grochowskiej, gm. Soko∏ów Podlaski oddano ho∏d pami´ci ̋ o∏-
nierzy Armii Krajowej oraz innych organizacji niepodleg∏oÊciowych
walczàcych w czasie wojny i w pierwszych latach po jej zakoƒczeniu.
W uroczystoÊciach tych uczestniczy∏ m.in. ordynariusz diecezji drohi-
czyƒskiej, ks. bp Antoni Dydysz. W Kosowie Lackim oraz w pozosta-
∏ych gminach uroczystoÊci te odby∏y si´ w nieco w´˝szym zakresie.
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Z nades∏anej
korespondencji

Oddzia∏owa Komisja Âcigania Zbrod-
nii przeciwko Narodowi Polskiemu

w Gdaƒsku prowadzi Êledztwo dotyczàce
ni˝ej wymienionych zdarzeƒ – zabójstw
dokonanych przez cz∏onków sowieckiej
partyzantki: 

1. grudzieƒ 1942 r., majàtek Wysoka,
ko∏o Mo∏odeczna, woj. wileƒskie – zabój-
stwo WWiillhheellmmaa  KKoo˝̋uucchhoowwsskkiieeggoo oraz BBoo--
lleess∏∏aawwaa  SSzzaattoowwsskkiieeggoo (˝o∏nierza AK, ps.
Kiedo, zamieszka∏ego w okolicach
Oszmiany), 

2. paêdziernik 1943 r., zabójstwo KKaazzii--
mmiieerrzzaa  OOrr∏∏oowwsskkiieeggoo, oficera WP, ps.
„Ziutek”, „Wierny” – pierwszego komen-
danta placówki terenowej siatki konspira-
cyjnej AK w miejscowoÊci ko∏o Ropiej,
gm. Rudziszki, pow. wileƒsko-trocki, woj.
wileƒskie, komendanta placówki w Fol-
warku Kajetaniszki – Andreszyszki, 

3. 18 listopada 1943 r., wieÊ Ja∏owiec,
gm. Rudziszki, pow. wileƒsko-trocki, woj.
wileƒskie, zabójstwo DDoommiinniikkii  SSaakkoowwiicczz
oraz WWiinncceenntteeggoo  SSaakkoowwiicczzaa, 

4. 18 listopada 1943 r., wieÊ Ja∏owiec,
gm. Rudziszki, pow. wileƒsko-trocki, woj.
wileƒskie, zabójstwo HHiippoolliittaa  BBaarrttoosszzeewwii--
cczzaa, SStteeffaanniiii  BBaarrttoosszzeewwiicczz, WWaallddeemmaarraa
BBaarrttoosszzeewwiicczzaa, JJaannuusszzaa  BBaarrttoosszzeewwiicczzaa,
BBrroonniiss∏∏aawwaa  HHaarraassiimmoowwiicczzaa, JJaanniinnyy  HHaarraa--
ssiimmoowwiicczz, MMeellcchhiioorraa  HHaarraassiimmoowwiicczzaa,
ZZyyggmmuunnttaa  HHaarraassiimmoowwiicczzaa, 

5. listopad 1943 r., kolonia Buk∏y, gm.
Rudziszki, pow. wileƒsko-trocki, woj. wi-
leƒskie, zabójstwo CCyypprriiaannaa  KKaassaabbuucckkiiee--
ggoo (majora WP), 

6. listopad 1943 r., kolonia Buk∏y, gm.
Rudziszki, pow. wileƒsko-trocki, woj. wi-
leƒskie, zabójstwo RRyysszzaarrddaa  WWaawwrrzzeecckkiiee--
ggoo (oficera rezerwy WP) oraz matki wy-
mienionego, 

7. czerwiec 1944 r., wieÊ Opaciszki, gm.
Rudziszki, pow. wileƒsko-trocki, woj. wi-
leƒskie, zabójstwo m´˝czyzny o nazwisku
TTrrààbbaacczzyykk (ojca FFrraanncciisszzkkaa  TTrrààbbaacczzyykkaa,
˝o∏nierza VII Brygady AK „Wilhelma”), 

8. wrzesieƒ 1944 r., szosa relacji Ej-
szyszki – Wilno, w pobli˝u wsi Pierciupie,
zabójstwo dokonane przez funkcjonariu-
szy NKWD – AAlleekkssaannddrraa  MMaarrcciinnoowwsskkiiee--
ggoo (lat 33), zamieszka∏ego we wsi Jurgie-
lany, gm. Rudziszki, pow. wileƒsko-troc-
ki, woj. wileƒskie. 

Osoby posiadajàce wiedz´ na temat
b´dàcy przedmiotem post´powania pro-
szone sà o kontakt listowy z tut. Oddzia-
∏owà Komisjà na adres: 

IInnssttyyttuutt  PPaammii´́ccii  NNaarrooddoowweejj
OOddddzziiaa∏∏oowwaa  KKoommiissjjaa  ÂÂcciiggaanniiaa  ZZbbrrooddnnii

pprrzzeecciiwwkkoo  NNaarrooddoowwii  PPoollsskkiieemmuu  ww GGddaaƒƒ--
sskkuu,,  8811--331111  GGddyynniiaa,,  uull..  WWiittoommiiƒƒsskkaa  1199  
––  ssyyggnnaattuurraa  aakktt  SS  6633//0044//ZZkk..  

Poszukuj´ informacji na temat okolicz-
noÊci Êmierci mego stryja MMiieecczzyyss∏∏aa--

wwaa  ˚̊mmuuddyy, syna Leona ˚mudy i Fran-
ciszki Klaja, urodzonego 1921 r. w Pol-
skiej Marynce k. Medyki i aresztowanego
w maju 1940 r. przez sowieckie NKWD.
Prawdopodobnie przebywa∏ w obozie
w ˚ytomierzu, skàd przedosta∏ si´ do
Wojska Polskiego organizowanego w lip-
cu 1943 r. w Sielcach nad Okà. Tym sa-
mym bra∏ udzia∏ w bitwie pod Lenino,
gdzie prawdopodobnie zginà∏. Od zakoƒ-
czenia wojny do chwili obecnej, pomimo
wielu trudów, nie uda∏o si´ mojej rodzi-
nie ustaliç losów Mieczys∏awa ˚mudy
i miejsca jego pochówku. 

B´d´ bardzo wdzi´czny za przekazanie
wszelkich informacji przez osoby, które
mia∏y kontakt z Mieczys∏awem ̊ mudà na
mojà skrzynk´ internetowà: 

wwll..zzmmuuddaa@@iinntteerriiaa..ppll
lluubb  aaddrreess  ppoocczzttoowwyy::    
WW∏∏aaddyyss∏∏aaww  ˚̊mmuuddaa    
uull..  SSoobbiieesskkiieeggoo  2277  

3377--770000  PPrrzzeemmyyÊÊll    
tteell..  ((00--1166))  667700  6666  4477

PPaann  HHeennrryykk  RRuusszzcczzyykk
BBuurrmmiissttrrzz  ZZaakkrroocczzyymmiiaa
oorraazz
RRaaddaa  GGmmiinnyy  ZZaakkrroocczzyymm
uull..  WWaarrsszzaawwsskkaa  77

Zarzàd Ârodowiska Mazowsze Pó∏noc 
– ÂZ˚ Armii Krajowej w Warszawie na
r´ce pana Burmistrza oraz Rady Gminy
sk∏ada uprzejme podzi´kowania wszyst-
kim organizatorom za pami´ç w przysy∏a-
niu zaproszeƒ na uroczystoÊci zwiàzane
z obchodami Obrony Zakroczymia.
Umo˝liwia to nam od szeregu lat uczest-
niczenie w tych uroczystoÊciach, ostatnio

w dniu 26 wrzeÊnia 2004 r. – w 65. roczni-
c´ Obrony Zakroczymia. 

Jest to dla naszego Ârodowiska fakt
bardzo donios∏y, gdy˝ znaczna cz´Êç na-
szych cz∏onków pochodzi z przyleg∏ych do
Zakroczymia okr´gów: p∏ockiego i p∏oƒ-
skiego. 

Pobyt w Zakroczymiu ∏àczy si´ dla nas
ze sk∏adaniem ho∏du Kolegom poleg∏ym
w okresie okupacji, którzy zostali upa-
mi´tnieni tablicami wmurowanymi na
cmentarzyku przy klasztorze oo. Kapucy-
nów w Zakroczymiu oraz Czerwiƒsku. 

Ka˝dy nasz pobyt w Zakroczymiu to nie
tylko powrót myÊlami do tamtych lat, lecz
tak˝e utwierdzenie si´ w przekonaniu, ˝e
pami´ç o nich jest utrwalana w m∏odym
pokoleniu, przygotowujàcym co roku
swojà cz´Êç artystycznà. 

Dzi´kujemy za to dyrekcji Gimnazjum
nr 1 w Zakroczymiu. 

Uznanie i podzi´kowanie pozwalamy
sobie równie˝ wyraziç tà drogà ojcu gwar-
dianowi klasztoru oo. Kapucynów, gdy˝
cz´Êç religijna tych uroczystoÊci, w koÊcie-
le i na cmentarzu nadaje nie tylko pod-
nios∏y ton, ale i sk∏ania wszystkich uczest-
ników do g∏´bokiej refleksji. 

Jeszcze raz serdecznie dzi´kujemy 
– wszystkim i za wszystko. 

Prezes Zarzàdu Okr´gu Warszawa ÂZ˚AK
Ârodowisko Mazowsze – Pó∏noc
Tadeusz RZESZOTARSKI

oraz
Wiceprezes

Tadeusz KARWOWSKI
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Przewodniczàcy Zarzàdu
G∏ównego Stowarzyszenia
Szarych Szeregów – LLeesszzeekk

KKoo∏∏aacczz przywita∏ licznie przyby-
∏ych na Zjazd przedstawicieli Sto-
warzyszenia oraz jego goÊci hono-
rowych, m.in.: Prezydenta RRyysszzaarr--
ddaa  KKaacczzoorroowwsskkiieeggoo wraz z ma∏-
˝onkà, wicewojewod´ mazowiec-

kiego – MMaacciieejjaa  SSiieecczzkkoowwsskkiieeggoo,
AAnnnn´́  TTrroojjaannoowwsskkàà – córk´ Stani-
s∏awa Broniewskiego „Orszy” oraz
jego syna – WWiittoollddaa  BBrroonniieewwsskkiiee--
ggoo, CCzzeess∏∏aawwaa  CCyywwiiƒƒsskkiieeggoo – preze-
sa Zarzàdu G∏ównego Âwiatowego
Zwiàzku ˚o∏nierzy Armii Krajo-
wej, przedstawicieli szkó∏ noszà-

cych imi´ Szarych Szeregów,
Zwiàzku Harcerstwa Polskiego
i in. Nast´pnie odczytane zosta∏y
˝yczenia i listy gratulacyjne skiero-

Prof. Norman Davies podpisuje swoje naj-
nowsze dzie∏o

Ks. Stefan Wysocki, cz∏onek Rady do Spraw
Kombatantów i Osób Represjonowanych jako
pierwszy otrzyma∏ Medal „Pro Memoria”
z ràk p∏k. Miros∏awa Suleja 

Organizacja jedyna 
w swoim rodzaju...
W sobot´ 5 listopada 2005 r., w siedzibie Mazowieckiego Urz´-
du Wojewódzkiego w Warszawie odby∏a si´ uroczystoÊç XV-le-
cia Stowarzyszenia Szarych Szeregów, nad którà patronat ho-
norowy objà∏ ostatni Prezydent RP na Uchodêstwie Ryszard Ka-
czorowski.

wane do uczestników Zjazdu,
wspominano zmar∏ych cz∏onków
Stowarzyszenia oraz uczczono mi-
nutà ciszy pami´ç pierwszego na-
czelnika Szarych Szeregów Stani-
s∏awa Broniewskiego „Orszy”
i wszystkich kolegów. 

Ostatni Prezydent RP na
Uchodêstwie RRyysszzaarrdd  KKaacczzoorrooww--
sskkii wspomina∏ swojà dzia∏alnoÊç
harcerskà w rodzinnym Bia∏ymsto-
ku. Powiedzia∏ m.in.: JesteÊmy or-
ganizacjà jedynà w swoim rodzaju,
fenomenem w Êwiatowej historii... 

Prezes CCzzeess∏∏aaww  CCyywwiiƒƒsskkii, zwra-
cajàc si´ do uczestników Zjazdu,
mówi∏ o harcerzach z Szarych Sze-
regów: Najwierniejsi towarzysze
Armii Krajowej. ByliÊcie w czasie
okupacji wzorem. Wasze wycho-
wanie harcerskie ukszta∏towa∏o
typ ˝o∏nierza-partyzanta. Nasza
droga by∏a wspólna od 27 wrzeÊnia
1939 roku, kiedy to powsta∏y zr´by
Polskiego Paƒstwa Podziemnego.
(...) Zawsze byliÊmy razem. Czy te-
raz mamy prawo spoczàç? Nie, jest
jeszcze du˝o do zrobienia... Krze-
wienie polskoÊci, moralnoÊci
chrzeÊcijaƒskiej i patriotyzmu – to
jest nasze zadanie... 

Jednym z kulminacyjnych mo-
mentów uroczystoÊci sta∏o si´ wr´-
czenie nagrody im. Stanis∏awa
Broniewskiego „Orszy” prof. NNoorr--
mmaannoowwii  DDaavviieessoowwii, który przyby∏
na uroczystoÊç nieco spóêniony
z Krakowa. Przewodniczàcy LLee--
sszzeekk  KKoo∏∏aacczz skorzysta∏ z okazji, by
zwróciç si´ do autora s∏ynnych
dzie∏ o najnowszej historii Polski:
Mo˝e narodzi si´ i pójdzie w Êwiat
– ksià˝ka o tych ch∏opcach i dziew-
cz´tach, którzy zmagali si´ z tak

niebywa∏à pot´gà... O ich niepraw-
dopodobnym bohaterstwie... 

Na zakoƒczenie oficjalnej cz´Êci
Zjazdu sekretarz generalny Stowa-
rzyszenia KKoonnrraadd  KKaarrppiiƒƒsskkii od-
czyta∏ decyzj´ kierownika Urz´du
do Spraw Kombatantów i Osób
Represjonowanych, dotyczàcà
przyznania Medalu „Pro Memo-
ria” na wniosek Zarzàdu G∏ówne-
go Stowarzyszenia Szarych Szere-
gów jego zas∏u˝onym cz∏onkom.
Nast´pnie odby∏o si´ uroczyste
wr´czenie Medali oraz dyplomów
z podzi´kowaniami wraz z odzna-
kà okolicznoÊciowà licznym cz∏on-
kom Stowarzyszenia Szarych Sze-
regów. 

I na koniec, nie zabrak∏o ser-
decznego: CZUWAJ! 

Ewa DUMIN
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15 lat Stowarzyszenia Szarych Szeregów

Fot. Ewa Dumin

Fot. Ewa Dumin

Fot. Ewa Dumin

Fot. Ewa Dumin



WÊród przyby∏ych by∏a delegacja
ze sztandarem Zwiàzku Sybira-
ków na Florydzie, reprezento-

wanego m.in. przez prezesa Zwiàzku 

NNaa  zzaapprroosszzeenniiee  pprreezzyyddeennttaa  OOllsszzttyynnaa  ii  ZZaarrzzààdduu  OOddddzziiaa∏∏uu
ZZwwiiààzzkkuu  SSyybbiirraakkóóww  ww  OOllsszzttyynniiee,,  ww  ddnniiaacchh  1166--2222  wwrrzzeeÊÊnniiaa  ww
ppooddoollsszzttyyƒƒsskkiimm  ooÊÊrrooddkkuu  ttuurryyssttyycczznnyymm  SSttaarr--DDaaddaajj  ooddbbyy∏∏  ssii´́  
IIIIII  ÂÂwwiiaattoowwyy  ZZjjaazzdd  PPoollsskkiicchh  SSiieerroott  BByy∏∏yycchh  WWyycchhoowwaannkkóóww
SSyybbeerryyjjsskkiicchh  DDoommóóww  DDzziieecckkaa  zz  llaatt  11994400--11994466..  NNaa  zzjjaazzdd
pprrzzyyjjeecchhaa∏∏oo  7700  uucczzeessttnniikkóóww  zz  ccaa∏∏eejj  PPoollsskkii  ii  iinnnnyycchh  ppaaƒƒssttww..

Za to, ˝e byli Polakami...

– WWaacc∏∏aawwaa  GGóórrsskkiieeggoo. Urzàd do Spraw
Kombatantów i Osób Represjonowanych
reprezentowa∏ prof. AAddaamm  DDoobbrrooƒƒsskkii.
GoÊciem honorowym by∏ s∏ynny polski te-

nor BBeerrnnaarrdd  ¸̧aaddyysszz wraz z ma∏˝onkà Le-
okadià. 

17 wrzeÊnia 2005 r., w 66. rocznic´ napa-
Êci sowieckiej na Polsk´, uczestnicy 
III Âwiatowego Zjazdu Sierot Polskich By-
∏ych Wychowanków Syberyjskich Domów
Dziecka z lat 1940-1946 wzi´li udzia∏
w uroczystoÊci ods∏oni´cia Pomnika Sybi-
raków w Olsztynie. 

Msz´ Êw. w koÊciele Âwi´tego Józefa ce-
lebrowa∏ Metropolita Warmiƒski, ks. abp
EEddmmuunndd  PPiisszzcczz. Nast´pnie odby∏a si´ ce-
remonia ods∏oni´cia i poÊwi´cenia Pomni-
ka Sybiraków, na którym wyryto s∏owa:
Pami´ci Zes∏aƒców Syberyjskich zmar∏ych
z zimna i g∏odu, pomordowanych przez
NKWD w wi´zieniach i ∏agrach na Syberii,
w Kazachstanie i innych miejscach Zwiàz-
ku Sowieckiego za to, ˝e byli Polakami. 

W uroczystoÊci bra∏ udzia∏ m.in. prof.
MMaarriiuusszz  KKuullppaa z ASP w Gdaƒsku – twór-
ca Pomnika Sybiraków. Przybyli tak˝e
przedstawiciele w∏adz paƒstwowych, woje-
wódzkich i miejskich, hierarchowie War-
miƒskiej Kurii Metropolitalnej, generali-
cja, przedstawiciele Komendy Wojewódz-
kiej i Miejskiej Policji, prezesi Kó∏ Oddzia-
∏u ZS w Olsztynie i przedstawiciele stowa-
rzyszeƒ kombatanckich z pocztami sztan-
darowymi oraz harcerze i m∏odzie˝ szkol-
na. 

Podczas uroczystoÊci dzia∏acze Zwiàzku
Sybiraków zostali odznaczeni orderami,

UroczystoÊci rozpocz´∏y si´ Mszà
Êw. w Archikatedrze Lubelskiej,
celebrowanà przez abp. BBoolleess∏∏aa--

wwaa  PPyyllaakkaa. Nast´pnie przed Ratuszem od-
by∏a si´ ceremonia ods∏oni´cia i poÊwi´ce-
nia p∏yty z Honorowà Odznakà Sybiraka,
która zosta∏a nadana Lublinowi na wnio-
sek Grupy Lubelskiej Ârodowiska Boro-

2233  ppaaêêddzziieerrnniikkaa  22000055  rr..  ww LLuubblliinniiee  ooddbbyy∏∏yy  ssii´́::  uurroocczzyyssttooÊÊçç  oodd--
ss∏∏oonnii´́cciiaa  ii ppooÊÊwwii´́cceenniiaa  pp∏∏yyttyy  zz HHoonnoorroowwàà  OOddzznnaakkàà  SSyybbiirraakkaa  nnaa
ffrroonnttoonniiee  RRaattuusszzaa  oorraazz  zz ookkaazzjjii  ppiieerrwwsszzeejj  rroocczznniiccyy  ooddss∏∏oonnii´́cciiaa
ii ppooÊÊwwii´́cceenniiaa  ppoommnniikkaa  „„DDllaa  PPaammii´́ccii......  KKuu  PPrrzzeessttrrooddzzee””  nnaa
SSkkwweerrzzee  BBoorroowwiicczzaann  pprrzzyy  uull..  NNoowwyy  ÂÂwwiiaatt,,  aa ttaakk˝̋ee  zz ookkaazzjjii  
6611..  rroocczznniiccyy  wwyywwiieezziieenniiaa  ˝̋oo∏∏nniieerrzzyy  AAKK  ddoo  ∏∏aaggrróóww  ww BBoorroowwii--
cczzaacchh  ww ZZSSRRRR..

Lublin odznaczony 
Honorowà Odznakà Sybiraka

wiczan Zwiàzku Sybiraków. 
Akt nadania odczyta∏a KKrryyssttyynnaa  MMaattee--

uusszzuukk, wiceprezes Zwiàzku Sybiraków
Oddzia∏ Lublin, po czym wr´czy∏a prezy-
dentowi Lublina Honorowà Odznak´ Sy-
biraka. HHeennrryykk  PPiieellaacchh, wnioskodawca
uhonorowania miasta Lublina Odznakà,
odczyta∏ uzasadnienie jej nadania. Ods∏o-

ni´cia p∏yty z Honorowà Odznakà Sybira-
ka dokona∏ prezydent Lublina w asyÊcie
HHeennrryykkaa  JJaarroosszzyyƒƒsskkiieeggoo – ∏agrowicza,
Kawalera Orderu Wojennego Virtuti Mi-
litari oraz WW∏∏aaddyyss∏∏aawwyy  PPiieellaacchh, córki JJaannaa
PPiisskkoorrkkaa, zmar∏ego w ∏agrach w Borowi-
czach. 

Tablic´ z replikà Honorowej Odznaki
Sybiraka poÊwi´ci∏ arcybiskup BBoolleess∏∏aaww
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Sybiracy pami´tajà

Krystyna Mateuszuk, wiceprezes Zwiàzku Sy-
biraków Oddzia∏ w Lublinie, wr´cza Honoro-
wà Odznak´ Sybiraka Andrzejowi Pruszkow-
skiemu, prezydentowi miasta 

Pomnik Sybiraków w Olsztynie po ceremonii ods∏oni´cia



Krzy˝ami Zes∏aƒców Sybiru i medalami.
Medalem „Pro Memoria” wyró˝niono
m.in. prezesa Zarzàdu Oddzia∏u ZS
w Olsztynie EEuuggeenniiuusszzaa  GGrraabbsskkiieeggoo. Me-
dalami „Opiekun Miejsc Pami´ci Narodo-
wej” uhonorowani zostali: z∏otym – abp
EEddmmuunndd  PPiisszzcczz, srebrnymi – m.in. inicja-
tor budowy pomnika AAnnddrrzzeejj  SSttaarrkkiieewwiicczz,
dyr. PPaawwee∏∏  JJaasszzcczzuukk i prezes Ko∏a ZS
w Barczewie JJaaddwwiiggaa  OOssiiaakk. 

Apel Poleg∏ych z udzia∏em Kompanii
Honorowej 15 Gi˝yckiej Brygady Zme-
chanizowanej i orkiestry wojskowej Garni-
zonu Gi˝ycko oraz z∏o˝enie wieƒców
i wiàzanek kwiatów przed pomnikiem za-
koƒczy∏y uroczystoÊç. 

Na podstawie materia∏ów nades∏anych przez
dr. Zygmunta SKOTNICKIEGO

Wiceprezesa Zarzàdu Oddzia∏u 
Zwiàzku Sybiraków w Olsztynie Podczas akademii udekorowano

odznaczeniami paƒstwowymi 60
Sybiraków. Krzy˝em Komandor-

skim Orderu Odrodzenia Polski uhono-
rowano prezesa Oddzia∏u ZS we Wro-
c∏awiu JJaannaa  FFeennccaa i pierwszego prezesa
ZS na Dolnym Âlàsku ZZooffii´́  HHeellwwiinngg.
Z∏otym Krzy˝em Zas∏ugi odznaczono
prezesa Ko∏a ZS w Brzegu Dolnym
WW∏∏aaddyyss∏∏aawwaa  CChhoolleeww´́. Sybirakom wr´-
czono tak˝e Krzy˝e Zes∏aƒców Sybiru,
Medale „Pro Memoria”, Medale
„Opiekun Miejsc Pami´ci Narodowej”
i Honorowe Odznaki Sybiraka. 

Blasku akademii doda∏y liczne pocz-
ty sztandarowe – sybirackie, komba-
tanckie i szkolne. Na cz´Êç artystycznà
z∏o˝y∏y si´: przygotowany przez solist´
zespo∏u Wiàzowianie ZZbbiiggnniieewwaa  KKaarr--
ppoowwsskkiieeggoo recital i program patriotycz-
ny w wykonaniu m∏odzie˝y szkolnej. 

17 wrzeÊnia natomiast przy pomniku
Zes∏aƒców Sybiru na wroc∏awskim
Skwerze Sybiraków uroczystoÊci rozpo-
cz´∏y si´ Mszà Êw. celebrowanà przez
infu∏ata SSttaanniiss∏∏aawwaa  TTuurrkkoowwsskkiieeggoo w ce-

Dzieƒ Sybiraka
we Wroc∏awiu

remoniale wojskowym. Kompani´ Ho-
norowà i wart´ przy pomniku wystawi∏a
Wy˝sza Szko∏a Wojsk Làdowych im. 
T. KoÊciuszki, a orkiestr´ reprezenta-
cyjnà Komenda Wojewódzka Policji. Po
patriotycznej homilii nastàpi∏ Apel Po-
leg∏ych i Zam´czonych na Nieludzkiej

Ziemi, salwa Kompanii Honorowej
oraz z∏o˝enie kwiatów przed pomni-
kiem. 

Jan FENC
Prezes Oddzia∏u Zwiàzku Sybiraków 

we Wroc∏awiu
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Prezes Ârodowiska Borowiczan Roman Bar
w asyÊcie Teresy Wróbel i Teresy Romaƒskiej-
-FaÊciszewskiej sk∏ada wieniec przy pomniku
„Dla Pami´ci... Ku Przestrodze” na Skwerze
Borowiczan

Sybiracy pami´tajà

UUrroocczzyyssttàà  aakkaaddeemmiiàà  ww ssiieeddzziibbiiee  PPoollsskkiieeggoo  RRaaddiiaa  rroozzppoocczz´́∏∏yy
ssii´́  1166  wwrrzzeeÊÊnniiaa  22000055  rr..  oobbcchhooddyy  DDnniiaa  SSyybbiirraakkaa  wwee  WWrroocc∏∏aawwiiuu..
UUcczzeessttnniicczzyy∏∏oo  ww nniieejj  ppoonnaadd  440000  SSyybbiirraakkóóww  ii SSyybbiirraacczzeekk  oorraazz  zzaa--
pprroosszzeennii  ggooÊÊcciiee  ––  MMeettrrooppoolliittaa  WWrroocc∏∏aawwsskkii  kkss..  kkaarrddyynnaa∏∏  HHeennrryykk
GGuullbbiinnoowwiicczz,,  pprrzzeeddssttaawwiicciieellee  ww∏∏aaddzz  wwoojjeewwóóddzzkkiicchh  ii ssaammoorrzzàà--
ddoowwyycchh  oorraazz  WWoojjsskkaa  PPoollsskkiieeggoo..

Uhonorowani odznaczeniami paƒstwowymi: Zofia Helwing, Jan Fenc i W∏adys∏aw Cholewa

Wojewoda DolnoÊlàski odznacza Sybiraka,
Wies∏awa Kacprzyƒskiego Krzy˝em Zes∏aƒ-
ców Sybiru

Prof. Adam Dobroƒski wr´cza Medal „Pro
Memoria” prezesowi ZO ZS w Olsztynie
Eugeniuszowi Grabskiemu

PPyyllaakk przy dêwi´kach hejna∏u miasta Lu-
blina. 

Nast´pnie uczestnicy uroczystoÊci udali
si´ przed pomnik „Dla Pami´ci... Ku Prze-
strodze” na Skwerze Borowiczan, gdzie
zosta∏y z∏o˝one wieƒce i zapalono znicze. 

Henryk PIELACH
Wiceprezes Ârodowiska Borowiczan



1100lliissttooppaaddaa  22000055  rr..  ww ¸̧ooddzzii  oodd--
bbyy∏∏oo  ssii´́  OOggóóllnnooppoollsskkiiee  SSppoo--
ttkkaanniiee  WWeetteerraannóóww  ii KKoommbbaa--

ttaannttóóww..  JJeeggoo  cceelleemm  bbyy∏∏oo  zzaapprreezzeennttoowwaa--
nniiee  bbaazzyy  ddiiaaggnnoossttyycczznnoo--kklliinniicczznneejj  ∏∏óóddzz--
kkiieeggoo  UUnniiwweerrssyytteecckkiieeggoo  SSzzppiittaallaa  KKllii--
nniicczznneeggoo  nnrr  22 iimm..  WWoojjsskkoowweejj  AAkkaaddeemmiiii
MMeeddyycczznneejj,,  kkttóórryy  oodd  11 ssttyycczznniiaa  22000066  rr..
ffuunnkkccjjoonnuujjee  ttaakk˝̋ee  jjaakkoo  CCeennttrraallnnyy  SSzzppiittaall
WWeetteerraannóóww..  PPllaaccóówwkkaa  pprrzzyyjjmmuujjee  kkoomm--
bbaattaannttóóww  oorraazz  iicchh  rrooddzziinnyy  zz ccaa∏∏eeggoo  kkrraa--
jjuu..  WW pprreezzeennttaaccjjii  CCSSWW  wwzzii´́llii  uuddzziiaa∏∏  pprree--
zzeessii  oorraazz  pprrzzeeddssttaawwiicciieellee  nnaajjwwii´́kksszzyycchh
zzwwiiààzzkkóóww  ii ssttoowwaarrzzyysszzeeƒƒ  ww kkrraajjuu,,  kkttóórrzzyy
mmooggllii  pprrzzeebbaaddaaçç  ssii´́  ww rraammaacchh  pprrzzyyggoottoo--
wwaaƒƒ  ddoo  uurroocczzyysstteeggoo  oottwwaarrcciiaa  SSzzppiittaallaa..  

WW iimmiieenniiuu  kkoommbbaattaannttóóww  gg∏∏ooss  zzaabbrraa∏∏
FFrraanncciisszzeekk  MMaattyyssiikk,,  pprrzzeewwooddnniicczzààccyy
WWoojjeewwóóddzzkkiieejj  RRaaddyy  KKoommbbaattaannttóóww
ww ¸̧ooddzzii,,  kkttóórryy  ppooddzzii´́kkoowwaa∏∏  ddyyrreekkttoorroowwii
SSzzppiittaallaa  LLeesszzkkoowwii  MMaarrkkuusszzeewwsskkiieemmuu  zzaa
mmoo˝̋lliiwwooÊÊçç  zzaappoozznnaanniiaa  ssii´́  zz ooffeerrttàà  CCeenn--
ttrraallnneeggoo  SSzzppiittaallaa  WWeetteerraannóóww  oorraazz  zzaa
dduu˝̋yy  wwkk∏∏aadd  pprraaccyy  ww jjeeggoo  ppoowwssttaanniiee,,
aa ttaakk˝̋ee  zzaa  uupprrzzeejjmmooÊÊçç  ii ffaacchhoowwooÊÊçç  kkaaddrryy
SSzzppiittaallaa..  

DDyyrreekkttoorr  LLeesszzeekk  MMaarrkkuusszzeewwsskkii  mmóówwii∏∏
oo zzaaddaanniiaacchh  SSzzppiittaallaa::  mmoo˝̋lliiwwiiee  jjaakk  nnaajj--
kkrróóttsszzyy  cczzaass  oocczzeekkiiwwaanniiaa  nnaa  uuss∏∏uuggii  mmee--
ddyycczznnee,,  ggddyy˝̋  ttoo  ww∏∏aaÊÊnniiee  wweetteerraannii  ppoottrrzzee--
bbuujjàà  iicchh  nnaajjppiillnniieejj  ii nniiee  mmooggàà  cczzeekkaaçç  nnaa

Od 1 stycznia 2006 r. w ¸odzi funkcjonuje Centralny Szpital Weteranów

Weterani nie mogà czekaç... 

bbaaddaanniiaa  cczzyy  zzaabbiieeggii  llaattaammii  oorraazz  wwyyssookkii
ppoozziioomm  uuss∏∏uugg  ssppeeccjjaalliissttyycczznnyycchh..  

SSppoottkkaanniiee  ooddbbyy∏∏oo  ssii´́  ww pprrzzeeddddzziieeƒƒ
NNaarrooddoowweeggoo  ÂÂwwii´́ttaa  NNiieeppooddlleegg∏∏ooÊÊccii,,  ttoo--
ttee˝̋  wweetteerraannii  uucczzeessttnniicczzyyllii  ww uurroocczzyyssttooÊÊccii
zz∏∏oo˝̋eenniiaa  pprrzzeezz  ddeelleeggaaccjjee  wwiieeƒƒccóóww  ii wwiiàà--
zzaanneekk  kkwwiiaattóóww  pprrzzeedd  ppoommnniikkiieemm  MMaarr--
sszzaa∏∏kkaa  JJóózzeeffaa  PPii∏∏ssuuddsskkiieeggoo  ww ¸̧ooddzzii..
UUrrzzààdd  ddoo  SSpprraaww  KKoommbbaattaannttóóww  ii OOssóóbb
RReepprreessjjoonnoowwaannyycchh  rreepprreezzeennttoowwaa∏∏  zzaa--
sstt´́ppccaa  kkiieerroowwnniikkaa  UUrrzz´́dduu  wwiicceemmiinniisstteerr
JJeerrzzyy  KKoozz∏∏oowwsskkii..  

MMooddlliittww´́  zzaa  ppoolleegg∏∏yycchh  ww oobbrroonniiee  OOjj--
cczzyyzznnyy  ppoopprroowwaaddzzii∏∏  kkss..  MMaarreekk  SSttrrzzeelleecc--
kkii..  

DDaallsszzaa  cczz´́ÊÊçç  uurroocczzyyssttooÊÊccii  ooddbbyy∏∏aa  ssii´́
ww MMuuzzeeuumm  HHiissttoorriiii  MMiiaassttaa  ¸̧ooddzzii,,  ggddzziiee
wwrr´́cczzoonnoo  mmiiaannoowwaanniiaa  nnaa  ppiieerrwwsszzee  ii kkoo--
lleejjnnee  ssttooppnniiee  ooffiicceerrsskkiiee  wweetteerraannoomm
ii kkoommbbaattaannttoomm  wwaallkk  oo wwoollnnàà  ii nniieeppooddllee--
gg∏∏àà  PPoollsskk´́,,  zz∏∏oottee,,  ssrreebbrrnnee  ii bbrrààzzoowwee  MMee--
ddaallee  „„ZZaa  ZZaass∏∏uuggii  ddllaa  OObbrroonnnnooÊÊccii  KKrraajjuu””
oorraazz  MMeeddaallee  „„PPrroo  MMeemmoorriiaa””..  MMeeddaalleemm
„„PPrroo  MMeemmoorriiaa””  zzoossttaa∏∏  ttaakk˝̋ee  ooddzznnaacczzoonnyy
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Baz´ diagnostycznà Uniwersyteckiego Szpita-
la Klinicznego podczas spotkania z komba-
tantami zaprezentowa∏ dyrektor Szpitala
Leszek Markuszewski

W uroczystoÊci licznie uczestniczyli komba-
tanci i mieszkaƒcy ¸odzi

Poczty sztandarowe przed pomnikiem Marsza∏ka Józefa Pi∏sudskiego w ¸odzi
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UroczystoÊç w Muzeum Historii Miasta ¸odzi 
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Wieniec w imieniu weteranów sk∏ada delega-
cja z Franciszkiem Matysikiem, przewodni-
czàcym Wojewódzkiej Rady Kombatantów
w ¸odzi oraz Marianem Kazubskim, preze-
sem Zwiàzku Inwalidów Wojennych RP 


