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Kombatanckie spotkanie op∏atkowe

Niech trwa
legenda o bohaterach...
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17listopada
2006 r.
goÊciem

kierownika Urz´du
do Spraw Komba-
tantów i Osób Re-
presjonowanych JJaa--
nnuusszzaa  KKrruuppsskkiieeggoo
by∏a BBaarrbbaarraa  ZZiióó∏∏--
kkoowwsskkaa--TTaarrkkoowwsskkaa
– bratanica zamor-
dowanego w Katy-
niu kapelana Le-
gionów i Wojska Polskiego, ks. mjr. JJaannaa
LLeeoonnaa  ZZiióó∏∏kkoowwsskkiieeggoo. 

Kierownik UdSKiOR Janusz Krupski
uroczyÊcie wr´czy∏ Barbarze Zió∏kow-
skiej-Tarkowskiej Krzy˝ Walecznych, ja-
kim ks. mjr Jan Zió∏kowski zosta∏ od-
znaczony w 1921 r. za bohaterskà posta-
w´ podczas walk z wojskiem litewskim
pod Gibami k. Sejn 22 wrzeÊnia 1920 r.
oraz Z∏oty Krzy˝ Zas∏ugi, którym zosta∏
odznaczony w 1939 jako starszy kapelan
i proboszcz parafii wojskowej w Jaro-
s∏awiu za wybitnà i gorliwà prac´ dusz-
pasterskà w wojsku. Oba odznaczenia
p. Barbara Zió∏kowska-Tarkowska przy-
j´∏a z ogromnym wzruszeniem. 

Ks. Jan Leon Zió∏kowski, syn Jana
i Marianny z domu Jarotek, urodzi∏ si´
2 kwietnia 1889 r. w Woli Wieruszyckiej 
k. Bochni. 29 czerwca 1913 r. otrzyma∏
w Katedrze Wawelskiej z ràk ks. abp. AAddaa--
mmaa  SSaappiieehhyy  Êwi´cenia kap∏aƒskie. 21 lipca
1919 r. zosta∏ jako ochotnik kapelanem
5 pu∏ku piechoty Legionów. Funkcj´ t´
pe∏ni∏ w stopniu kapitana do 31 grudnia

1921 r. Bra∏ udzia∏ we wszystkich bitwach
5 pp Legionów na Wileƒszczyênie, pod
Dyneburgiem, podczas wyprawy na Ki-
jów, w Bitwie Warszawskiej i Niemeƒskiej. 

Od stycznia do paêdziernika 1922 r. pe∏-
ni∏ w stopniu majora funkcj´ proboszcza
1 Dywizji Legionów. Nast´pnie do kwiet-
nia 1925 r. by∏ kierownikiem rejonowym
duszpasterstwa – kolejno w Wilnie, Lubli-
nie i Stanis∏awowie. W maju 1925 r. zosta∏
proboszczem parafii wojskowej w Stani-
s∏awowie. W paêdzierniku 1930 r. przenie-
siono go do Korpusu Ochrony Pograni-
cza. Podjà∏ prac´ starszego kapelana 
25 batalionu KOP „Czortków” Brygady
KOP „Podole”. Po dwóch latach s∏u˝by
zosta∏ wyró˝niony Odznakà KOP nr 1637,
którà znaleziono potem przy jego ciele
w do∏ach katyƒskich. Od 1 maja 1937 r.
pe∏ni∏ funkcj´ administratora parafii woj-
skowej w garnizonie Jaros∏aw. 

Latem 1939 r. mianowany proboszczem
24 Dywizji Piechoty w Jaros∏awiu. Jako
dziekan 24 DP w sk∏adzie Armii „Karpa-
ty” wzià∏ udzia∏ w Kampanii WrzeÊniowej
1939 r. Przeszed∏ szlak bojowy 24 DP od
Tarnowa przez Pilzno, Strzy˝ów, Sàdowà
Wiszni´, Bircz´, PrzemyÊl, Janów i walki
nad Wereszycà. 17 wrzeÊnia 1939 r. rano
w Tarnopolu odprawi∏ ostatnià msz´ polo-
wà dla wojska, a tego samego dnia dosta∏
si´ do niewoli sowieckiej pod Trembowlà.
Na postoju w Kopyczyƒcach mia∏ mo˝li-
woÊç ucieczki, ale zrezygnowa∏, wiedzàc
˝e b´dzie potrzebny innym jeƒcom. Ju˝
w obozie przejÊciowym w Kozielszczyênie
– jak wspomina dr SSttaanniiss∏∏aaww  NNiieewwiiaaddoomm--
sskkii  – odprawi∏ potajemnie Msz´ Âwi´tà

dla jeƒców. W listopadzie wraz z innymi
trafi∏ do Kozielska. Prof. SSttaanniiss∏∏aaww  SSwwiiaa--
nniieewwiicczz wymienia go jako jednego z kilku
kapelanów, których zapami´ta∏ z Koziel-
ska – obok ks. WWoojjttyynniikkaa, NNoowwaakkaa, SSkkoorree--
llaa  i KKaannttaakkaa. Odwa˝nie wype∏nia∏ wobec
jeƒców obowiàzki duszpasterskie, odpra-
wiajàc po kryjomu msze Êwi´te i udziela-
jàc spowiedzi. W zwiàzku z tym przynaj-
mniej dwukrotnie by∏ karany aresztem. 

W obozie w Kozielsku od koƒca grudnia
1939 r. by∏ jedynym kapelanem dla ponad
czterech tysi´cy jeƒców. Rozstrzelany wraz
z innymi w Katyniu ok. 9 kwietnia 1940 r.
jako jeniec nr 1801. Przed egzekucjà zosta∏
prawdopodobnie zmasakrowany. 

Podczas spotkania Barbara Zió∏kow-
ska-Tarkowska przekaza∏a kierownikowi
Urz´du Januszowi Krupskiemu ksià˝ki,
których jest autorkà: Pierwsza z nich, Ka-
tyƒczyk AM 487, to wspomnienia o ks. ka-
pelanie Janie Zió∏kowskim i jej w∏asnych
poszukiwaniach prawdy o jego losie. Dru-
ga zaÊ – 5 pu∏k piechoty Legionów 1918-
-1921. Gaw´da historyczna to historia for-
macji, w której s∏u˝y∏ ks. Zió∏kowski. 

Oprac. A.B. 

Barbara Zió∏kowska-Tarkowska z odznacze-
niami ks. mjr. Jana Leona Zió∏kowskiego

Ks. mjr Jan Leon Zió∏kowski (1889-1940)

Ksiàdz, ˝o∏nierz, Katyƒczyk...

KKrrzzyy˝̋eemm  KKoommaannddoorrsskkiimm  OOrrddeerruu  OOddrrooddzzeenniiaa  PPoollsskkii  
odznaczeni zostali poÊmiertnie adwokaci, 
obroƒcy w procesach poczerwcowych: 

Micha∏ Grzegorzewicz 
Stanis∏aw Hejmowski 
Gerard Kujanek

KKrrzzyy˝̋eemm  OOffiicceerrsskkiimm  OOrrddeerruu  OOddrrooddzzeenniiaa  PPoollsskkii  
odznaczeni zostali: 
Henryk Karoƒ 
Stanis∏awa Przybylska 
poÊmiertnie: 
Józef Granatowicz 
Maria Popiela 
Helena Por´bna 

Prezydent RP przyzna∏ ordery bohaterom
„Poznaƒskiego Czerwca 1956” 
66  ggrruuddnniiaa  22000066  rr..  PPrreezzyyddeenntt  RRzzeecczzyyppoossppoolliitteejj  PPoollsskkiieejj  LLeecchh  KKaacczzyyƒƒsskkii  pprrzzyyzznnaa∏∏  oorrddeerryy  zzaass∏∏uu˝̋oonnyymm  bboohhaatteerroomm
,,,,PPoozznnaaƒƒsskkiieeggoo  CCzzeerrwwccaa  11995566””..  WW  iimmiieenniiuu  PPrreezzyyddeennttaa  nnaaddaannee  oorrddeerryy  wwrr´́cczzyy∏∏  JJaann  OOllsszzeewwsskkii,,  ddoorraaddccaa  PPrreezzyyddeennttaa  RRPP..  

KOMBATANT 2007 nr 12 Na ok∏adce: Warszawa, 15 grudnia 2006 r. Prezes Ârodowiska ˚o∏nierzy 2 Korpusu Polskiego Krajowego Zwiàzku by∏ych
˚o∏nierzy Polskich Si∏ Zbrojnych na Zachodzie Antoni Lipka podczas zwiedzania Muzeum Wojsk Làdowych. W tle 
– portrety genera∏ów polskich powstaƒ narodowych (Fot. Ewa Dumin)
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Ks. kapelan Jan Zió∏kow-
ski, zamordowany przez
NKWD wraz z polskimi
oficerami w Katyniu
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KOMBATANT 2007 nr 1 3

GoÊcie naszego Urz´du

5grudnia 2006 r. w Urz´dzie do Spraw
Kombatantów i Osób Represjonowa-

nych mia∏a miejsce uroczystoÊç wr´czenia
Krzy˝a Zwiàzku Represjonowanych Poli-
tycznie ˚o∏nierzy-Górników. Uczestniczy∏a
w niej delegacja Krajowego Zarzàdu
ZRP˚G: prezes WWiieess∏∏aaww  OObb∏∏uucckkii, wicepre-
zes JJaannuusszz  TTeecczzkkoowwsskkii, sekretarz TTaaddeeuusszz
JJaarreekk i przewodniczàcy Komisji Odznaczeƒ
RRyysszzaarrdd  DDuurrddaa. Najwy˝szym odznaczeniem
Zwiàzku uhonorowano: kierownika
UdSKiOR JJaannuusszzaa  KKrruuppsskkiieeggoo, dyrektora

Uczestnicy uroczystoÊci wŕ czenia Krzy˝a Zwiàzku
Represjonowanych Politycznie ̊ o∏nierzy-Górników

Pracownicy Urz´du uhonorowani 
Krzy˝em Zwiàzku Represjonowanych 
Politycznie ˚o∏nierzy-Górników

Departamentu Wojskowego p∏k. WWiieess∏∏aawwaa
MMiisszzttaallaa, naczelnika Wydzia∏u Odznaczeƒ
i Mianowaƒ p∏k. dr. MMiirrooss∏∏aawwaa  SSuulleejjaa oraz
redaktor naczelnà biuletynu „Kombatant”
EEww´́  DDuummiinn. Wymienione osoby otrzyma∏y
równie˝ okolicznoÊciowy Medal XV-lecia
Zwiàzku. 

Stowarzyszenie by∏ych ˝o∏nierzy-górni-
ków zosta∏o zarejestrowane pod nazwà
Zwiàzek Represjonowanych ˚o∏nierzy-
-Górników w 1992 r. Na poczàtku liczy∏o 44
tys. cz∏onków – by∏ych ˝o∏nierzy-górników

z kopalƒ w´gla, zak∏adów wydobywania rud
uranu, kamienio∏omów, skierowanych tam
przymusowo przez komunistyczne w∏adze.
Aktualnie Zwiàzek liczy 18600 cz∏onków
oraz 4272 wdowy – w tym zaledwie 320 by-
∏ych ̋ o∏nierzy z zak∏adów wydobywania ura-
nu – skupionych w 45 okr´gach i prawie stu
ko∏ach terenowych. 

oprac. A.B. 

Po przywitaniu przyby∏ych na spotka-
nie kierownik Urz´du JJaannuusszz  KKrruuppsskkii
wr´czy∏ akt nominacji nowo powo-

∏anemu cz∏onkowi Rady – prezesowi Ogól-
nokrajowego Stowarzyszenia Kombatan-
tów Polskich Si∏ Zbrojnych na Zachodzie 
– ZZyyggmmuunnttoowwii  KKoorrwwiinn--SSookkoo∏∏oowwsskkiieemmuu. 

Nast´pnie sekretarz Rady, prezes Zrze-
szenia „WolnoÊç i Niezawis∏oÊç” – Zarzàdu
Obwodu Warszawa WWaallddeemmaarr  KKrruusszzyyƒƒsskkii
poinformowa∏ zebranych, i˝ do Prezydium
Rady wp∏yn´∏o 13 pism z ró˝nych Êrodo-
wisk kombatanckich i osób represjonowa-
nych, wyra˝ajàcych stanowiska wobec przy-
gotowywanych w Urz´dzie za∏o˝eƒ do pro-
jektu ustawy kombatanckiej. Sekretarz Ra-
dy zwi´êle przedstawi∏ najistotniejsze pro-
blemy i postulaty zg∏oszone w tych pi-
smach. Stwierdzi∏, ˝e nikt nie zakwestiono-
wa∏ koniecznoÊci zmiany statusu Urz´du.
Wr´cz przeciwnie, prawie wszyscy poparli
jak najszybsze przywrócenie podleg∏oÊci
Urz´du Prezesowi Rady Ministrów.
W sprawie podkreÊlenia znaczenia komba-
tantów II Konspiracji wyst´powa∏y organi-
zacje, których cz∏onkowie walczyli, gin´li
i odsiadywali wyroki w wi´zieniach, a wi´c
Narodowe Si∏y Zbrojne, Zrzeszenie „Wol-
noÊç i Niezawis∏oÊç” i wi´êniowie okresu
stalinowskiego. Istniejà zarówno zwolenni-
cy, jak i przeciwnicy powstania Korpusu
Weteranów. Zwrócono si´ o ustalenie pro-
centowe dodatków kombatanckich, ulg na
przejazdy, zmniejszenia op∏at za leki oraz
otoczenia specjalnà troskà i opiekà osób,

W dniu 4 grudnia 2006 r. odby∏o si´ posiedzenie Rady do Spraw Kom-
batantów i Osób Represjonowanych. Uczestnicy spotkania – przed-
stawiciele najwi´kszych Êrodowisk kombatanckich i osób represjono-
wanych – tym razem g∏ównie wypowiadali si´ na temat za∏o˝eƒ nowe-
go prawa kombatanckiego. 

Posiedzenie Rady do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych

Kombatancka debata

które ukoƒczy∏y 80. rok ˝ycia. W dyskusji,
jaka nast´pnie si´ wywiàza∏a, g∏os zabiera-
li kolejno wszyscy obecni na posiedzeniu
cz∏onkowie Rady – przedstawiajàc opinie
reprezentowanych przez siebie Êrodowisk.
Dyskusj´ podsumowa∏ przewodniczàcy
Rady, prezes Zarzàdu G∏ównego Âwiato-
wego Zwiàzku ˚o∏nierzy Armii Krajowej
CCzzeess∏∏aaww  CCyywwiiƒƒsskkii. 

*
W dalszej cz´Êci posiedzenia g∏os zabra∏

m.in. prezes Stowarzyszenia Polskich
Kombatantów w Kraju WW∏∏aaddyyss∏∏aaww  MMaatt--
kkoowwsskkii, który serdecznie podzi´kowa∏ kie-
rownikowi Urz´du oraz Departamentowi
Stowarzyszeƒ i Spraw Socjalnych – za po-
moc okazanà w tragicznej sytuacji, gdy
podczas Zjazdu SPK zmar∏ jeden z jego
uczestników. Cz∏onkowie Rady minutà ci-
szy uczcili pami´ç Weterana – przewodni-
czàcego Oddzia∏u SPK w Grodnie SSttaannii--
ss∏∏aawwaa  KKoommppaallaa. 

Prezes Zwiàzku Kombatantów RP i By-
∏ych Wi´êniów Politycznych gen. dyw. WWaa--
cc∏∏aaww  SSzzkkllaarrsskkii zwróci∏ si´ z proÊbà o opra-
cowanie przed Wydzia∏ Odznaczeƒ i Mia-
nowaƒ wytycznych dotyczàcych wniosków
o odznaczenia. 

Na zakoƒczenie posiedzenia kierownik
Urz´du Janusz Krupski, dzi´kujàc zebra-
nym za udzia∏ w debacie oraz nades∏ane
opinie – zapowiedzia∏ dalsze prace nad za-
∏o˝eniami do projektu ustawy kombatanc-
kiej. 

Oprac. E.D. 

UUCCHHWWAA¸̧AA
SSeejjmmuu  RRzzeecczzyyppoossppoolliitteejj  PPoollsskkiieejj

zz  ddnniiaa  1155  ggrruuddnniiaa  22000066  rr..  
ww  6600..  rroocczznniicc´́  ÊÊmmiieerrccii  ggeenn..  LLeeooppoollddaa

OOkkuulliicckkiieeggoo  „„NNiieeddêêwwiiaaddkkaa””
oossttaattnniieeggoo  ddoowwóóddccyy  AArrmmiiii  KKrraajjoowweejj

SzeÊçdziesiàt lat temu, w Wigili´ Bo˝ego
Narodzenia 1946 r., w sowieckim wi´zieniu
zosta∏ zamordowany genera∏ Leopold
Okulicki „Niedêwiadek” – niez∏omny ˝o∏-
nierz do koƒca walczàcy o Niepodleg∏à
Polsk´. Za swojà s∏u˝b´ by∏ odznaczony
m.in. Z∏otym Krzy˝em Orderu Wojennego
Virtuti Militari. 

Genera∏ Leopold Okulicki by∏ wspó∏-
twórcà S∏u˝by Zwyci´stwu Polski, Komen-
dantem Okr´gu ¸ódzkiego Zwiàzku Walki
Zbrojnej, Komendantem Okupacji So-
wieckiej ZWZ, wspó∏organizatorem Armii
Polskiej w Zwiàzku Sowieckim i ostatnim
Komendantem G∏ównym Armii Krajowej
– skazanym w moskiewskim procesie szes-
nastu przywódców Polskiego Paƒstwa Pod-
ziemnego. 

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej pragnie
podkreÊliç, ˝e zachowanie pami´ci o hero-
icznej postawie genera∏a Leopolda Okulic-
kiego i Jego podkomendnych – ˝o∏nierzy
Armii Krajowej jest naszym obowiàzkiem
i s∏u˝y kszta∏towaniu patriotycznych po-
staw Polaków. 

Sejm wolnej Polski stwierdza, ˝e genera∏
Leopold Okulicki „Niedêwiadek” dobrze
zas∏u˝y∏ si´ Ojczyênie. 

Marsza∏ek Sejmu 
Marek JUREK

Fot. Agnieszka Boruszkowska
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Wkonferencji uczestniczy∏o kil-
kaset osób, a wÊród nich par-
lamentarzyÊci, przedstawicie-

le rzàdu, historycy, pedagodzy, m∏o-
dzie˝ – a przede wszystkim przedstawi-
ciele najwi´kszych Êrodowisk skupiajà-
cych kombatantów i osoby represjono-
wane, czyli tych, którzy najbardziej za-
s∏u˝yli si´ dla Ojczyzny, poÊwi´cajàc
krew i ˝ycie w walce o Jej niepodleg∏oÊç.
Witajàc przyby∏ych goÊci, obrady otwo-
rzy∏ prowadzàcy je prof. dr hab. WWiiee--
ss∏∏aaww  WWyyssoocckkii. 

W pos∏aniu od Prezydenta RP LLeecchhaa
KKaacczzyyƒƒsskkiieeggoo, (który w tym czasie
uczestniczy∏ w Szczycie NATO w Ry-
dze) odczytanym przez podsekretarz
stanu w Kancelarii Prezydenta LLeenn´́
DDààbbkkoowwsskkàà--CCiicchhoocckkàà, przywo∏ane zo-

Warszawa, 29 listopada 2006 r. Konferencja w Sejmie RP – „Wizja polskiego patriotyzmu”

29 listopada 2006 r. w Sali Kolumnowej Sejmu RP odby∏a si´ – pod honorowym patronatem Prezy-
denta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyƒskiego – konferencja „Wizja polskiego patriotyzmu”,
zorganizowana przez Zarzàd G∏ówny Âwiatowego Zwiàzku ˚o∏nierzy Armii Krajowej oraz Minister-
stwo Edukacji Narodowej przy wspó∏udziale Kancelarii Sejmu RP oraz Centralnego OÊrodka Dosko-
nalenia Nauczycieli. Tematyka obrad skupia∏a si´ m.in. wokó∏ nast´pujàcych wàtków: Jak broniç pa-
triotyzmu? Co mo˝emy nazwaç – we wspó∏czesnej Polsce, Europie, Êwiecie – patriotyzmem? Patrio-
tyzm w kontekÊcie tradycji, wspó∏czesnoÊci i przysz∏oÊci... 

Wizja polskiego patriotyzmu 

Te wartoÊci winniÊmy przekazywaç 
przysz∏ym pokoleniom... 

sta∏y s∏owa Papie˝a JJaannaa  PPaaww∏∏aa  IIII: 
– Naród, który traci pami´ç, jest naro-
dem bez przysz∏oÊci. 

PPrreezzyyddeenntt  RRPP  ppooddkkrreeÊÊllaa∏∏,,  ˝̋ee  kkaa˝̋ddee
ppookkoolleenniiee  ddzziieeddzziicczzyy  ppoo  pprrzzooddkkaacchh
zzbbiioorroowwàà,,  ppoollsskkàà  ppaammii´́çç,,  oorraazz  ˝̋ee  ppaa--
mmii´́çç  ddzziieejjóóww  oojjcczzyyssttyycchh  ddeeccyydduujjee
oo ttyymm,,  kkiimm  jjeesstteeÊÊmmyy;;  wwiizzjjaa  ppaattrriioottyyzzmmuu
jjuuttrraa  ppoowwiinnnnaa  bbyyçç  zzaatteemm  zzbbuuddoowwaannaa  nnaa
ttyymm  ffuunnddaammeenncciiee..  

Wicepremier RRoommaann  GGiieerrttyycchh, szef re-
sortu edukacji, podkreÊla∏, i˝ w czasie sil-
nego zachwiania tradycyjnego systemu
wartoÊci Polska potrzebuje ˝arliwego pa-
triotyzmu. Zwróci∏ uwag´ na rol´ rodziny
w przekazywaniu patriotyzmu, umi∏owa-
nia Ojczyzny. To rodzice uczà dzieci, jak
byç patriotà i dobrze wype∏niaç swoje
obowiàzki w spo∏eczeƒstwie. Wskazywa∏

równie˝ na zagro˝enia: – Wypaczeniem
patriotyzmu jest nacjonalizm (...). Patriota
to nie jest osoba, która na pierwszym
miejscu stawia naród, ale wartoÊci – i z te-
go wynika umi∏owanie Ojczyzny. Nie
mo˝na zmieniaç podmiotu patriotyzmu 
– przekierowywaç lojalnoÊci wobec naro-
du na lojalnoÊç wobec klasy, regionu czy
kontynentu... Wa˝ne s∏owa skierowa∏ do
uczestniczàcych w konferencji wetera-
nów: – Podmiotem patriotyzmu jest naród
z jego historià, tradycjà, kulturà, z cierpie-
niem, którego Wy, kombatanci, jesteÊcie
symbolem. To dzi´ki Waszemu poÊwi´ce-
niu my mo˝emy byç dzisiaj wolni. (...) Ni-
gdy nie sp∏acimy d∏ugu, który nasze poko-
lenie zaciàgn´∏o u pokolenia Kolumbów...
Ci ludzie dali najlepszy przyk∏ad tego, jak
bardzo mo˝na kochaç Polsk´... 

KOMBATANT 2007 nr 14

Konferencja w Sejmie RP

Fot. Ewa Dumin
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Zdaniem mówcy, wspó∏czesny polski
patriotyzm najlepiej zdefiniowany zo-
sta∏ przez Papie˝a Polaka Jana Paw∏a II
w dziele „Pami´ç i to˝samoÊç”, gdzie
mowa by∏a o pami´ci jako warunku to˝-
samoÊci, a o to˝samoÊci jako warunku
przetrwania. 

Prezes Zarzàdu G∏ównego Âwiatowe-
go Zwiàzku ˚o∏nierzy Armii Krajowej
CCzzeess∏∏aaww  CCyywwiiƒƒsskkii  wyrazi∏ nadziej´, ˝e
konferencja przybli˝y odpowiedê na py-
tanie: jak wprowadzaç w ˝ycie patrio-
tyzm? Aby podkreÊliç wag´ problemu,
przywo∏a∏ s∏owa Marsza∏ka JJóózzeeffaa PPii∏∏--
ssuuddsskkiieeggoo: Zwyci´˝yç i spoczàç na lau-
rach to kl´ska. Wskazywa∏ jednoczeÊnie
na zagro˝enia, a wÊród nich na to, ˝e: 
– wspó∏czeÊnie wzgl´dy materialne prze-
wa˝ajà nad stosowaniem si´ do zasad
etyki i poszanowaniem wartoÊci; 
– mi∏oÊç do Ojczyzny sta∏a si´ niemodna; 
– widoczny staje si´ odp∏yw rodaków za
granic´; 
– w codziennej rzeczywistoÊci wyst´puje
wiele niegodziwoÊci; 
– zbyt cz´sto w sposób niekonstruktywny
krytykowana jest w∏adza i jej dzia∏ania. 

Tym bardziej wi´c nale˝y odnotowaç
wa˝ne inicjatywy i dzia∏ania zwiàzane
z wychowaniem i kszta∏towaniem postaw
patriotycznych, podejmowane m.in.
przez: Ministerstwo Obrony Narodowej
oraz Ministerstwo Edukacji Narodowej.
PodkreÊliç nale˝y tak˝e realizowany
przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa
Narodowego – bardzo wa˝ny program
„Patriotyzm Jutra”. Prze∏om stanowi∏o
równie˝ powstanie i dzia∏alnoÊç Muzeum
Powstania Warszawskiego, które sta∏o si´
swoistà kuênià patriotyzmu i edukacji
m∏odego pokolenia. Mówca podkreÊli∏
tak˝e ogromne zas∏ugi Rady Ochrony Pa-
mi´ci Walk i M´czeƒstwa w upami´tnia-
niu tych miejsc, które naznaczone sà bo-
haterstwem i ofiarà na rzecz niepodleg∏o-
Êci Ojczyzny. Przypomnia∏ o koncepcji
Âwiatowego Zwiàzku ˚o∏nierzy Armii
Krajowej utworzenia klubów historycz-
nych im. Stefana Roweckiego „Grota”.
Dzia∏a ich ju˝ kilkadziesiàt w wi´kszoÊci
miast w Polsce i skupiajà wokó∏ siebie
osoby zainteresowane historià oraz upo-
wszechnianiem postaw patriotycznych.
Koƒczàc, prezes Czes∏aw Cywiƒski pod-
kreÊli∏, ˝e w pierwszym rz´dzie sszzkkoo∏∏àà  ppaa--
ttrriioottyyzzmmuu  ppoowwiinnnnaa  bbyyçç  rrooddzziinnaa,,  ppootteemm

sszzkkoo∏∏aa,,  wwoojjsskkoo,,  KKooÊÊcciióó∏∏,,  oorrggaanniizzaaccjjee  ssppoo--
∏∏eecczznnee..  TToo  oonnee  ffoorrmmuujjàà  mm∏∏ooddeeggoo  cczz∏∏oowwiiee--
kkaa  ww mmii∏∏ooÊÊccii  ddoo  OOjjcczzyyzznnyy..  JJeeÊÊllii  ssppee∏∏nniiàà
sswwoojjàà  rrooll´́,,  wwóówwcczzaass  ssppookkoojjnniiee  bb´́ddzziieemmyy
mmooggllii  mmyyÊÊlleeçç  oo pprrzzyysszz∏∏ooÊÊccii......  

W przes∏aniu ostatniego Prezydenta
RP na Uchodêstwie RRyysszzaarrddaa  KKaacczzoo--
rroowwsskkiieeggoo skierowanym do uczestników
konferencji, które odczyta∏ MMiieecczzyyss∏∏aaww
BBoolleess∏∏aaww  HHoozzaakkoowwsskkii (ÂZ˚AK), przy-
wo∏ano s∏owa SStteeffaannaa  KKaarrddyynnaa∏∏aa  WWyy--
sszzyyƒƒsskkiieeggoo: – Dla nas, po Bogu, naj-
wi´ksza mi∏oÊç to Polska, poj´cie zaÊ
patriotyzmu – zdefiniowane zosta∏o ja-
ko bezinteresowne dzia∏anie na rzecz
Ojczyzny, ale – tak˝e rzetelna, codzien-
na praca oraz obowiàzki ˝ycia codzien-
nego... 

*
Po wystàpieniach oficjalnych konferen-

cja toczy∏a si´ w dwóch panelach.
W pierwszym – Raport o stanie patrioty-
zmu – prelegentami byli: prof. dr hab. JJaa--
nnuusszz  CCiisseekk, prof. dr hab. AAnnddrrzzeejj  NNoowwaakk,
prof. dr hab. BBoogguuss∏∏aaww  PPoollaakk, dr PPaawwee∏∏
SSkkiibbiiƒƒsskkii i dr BBoohhddaann  UUrrbbaannkkoowwsskkii.
W drugim – Potrzeby, mo˝liwoÊci i postu-
laty dotyczàce kszta∏towania patriotyzmu
– g∏os zabrali: ks. prof. dr hab. HHeennrryykk
SSkkoorroowwsskkii, prof. dr JJaann  ˚̊aarryynn, dr JJóózzeeff
RReellll i mgr KKrrzzyysszzttooff  JJaabb∏∏oonnkkaa. 

Po ka˝dym z paneli odby∏a si´ dyskusja,
w której wszyscy zgodzili si´, ˝e w∏aÊciwe
kszta∏towanie patriotyzmu mo˝e dokony-
waç si´ równolegle poprzez odnow´ ro-
dziny, szko∏y, nowe wyzwania dla polskie-
go KoÊcio∏a i mediów. Procesy te ju˝
trwajà, a to za sprawà wielkiej misji Jana
Paw∏a II, który swoim odejÊciem tak silnie
wstrzàsnà∏ spo∏eczeƒstwem. Mówiono
(prof. dr hab. Bogus∏aw Polak) o tym, ˝e
patriotyzm Polaków po 1989 roku ma
wiele wymiarów: pami´ci o bohaterach
i poleg∏ych, dumy z ich zwyci´stw i osià-
gni´ç, rozumienia postawy prospo∏ecznej,
obywatelskiej, opieki nad s∏abymi, pracy
na rzecz spo∏ecznoÊci lokalnej i wszelkiej
innej s∏u˝ebnoÊci wobec ojczystego kraju.
W bliskoÊci z rodzinà, przywiàzaniu do
symboliki patriotycznej, tak bogatej tra-
dycji polskiej tolerancji. Wynika wi´c ze
swoistej wi´zi dawnych i obecnych poko-
leƒ Polaków dumnych ze swojej polsko-
Êci, którzy te wartoÊci winni przekazywaç
przysz∏ym pokoleniom... 

Ewa DUMIN
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Prezes Fundacji Polskiego Paƒstwa Podziem-
nego Miros∏aw Spiechowicz

Od prawej: prezes Ârodowiska PONURY-
-NURT Zdzis∏aw Rachtan ps. „Halny”, prezes
Stowarzyszenia Polskich Kombatantów
Obroƒców Ojczyzny Maciej Krokos, Józef
Werstler ze Âwiatowego Zwiàzku ˚o∏nierzy Ar-
mii Krajowej, przewodniczàcy G∏ównej Komi-
sji Rewizyjnej ÂZ˚AK por. Jerzy Kacperczyk

Na zdj´ciu od lewej: prezes Zarzàdu G∏ówne-
go Âwiatowego Zwiàzku ˚o∏nierzy Armii Kra-
jowej Czes∏aw Cywiƒski, wicemarsza∏ek Sej-
mu Janusz Dobrosz, minister edukacji naro-
dowej Roman Giertych

Konferencja w Sejmie RP

Fot. Ewa Dumin

Fot. Ewa Dumin

Fot. Ewa Dumin

Fot. Ewa Dumin
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DDoo  nniieeddaawwnnaa  nniicc  nniiee  wwsskkaazzyywwaa∏∏oo,,  ˝̋ee  bb´́ddzziiee--
mmyy  mmiieellii  nnaa  cczzeellee  SSttoowwaarrzzyysszzeenniiaa  pprrooffeessoorraa
ii nnaauukkoowwccaa  oo mmii´́ddzzyynnaarrooddoowweejj  rreennoommiiee..
CCzzyy  ∏∏aattwwoo  bbyy∏∏oo  wwssttààppiiçç  ddoo  SSzzaarryycchh  SSzzeerreeggóóww
ii jjaakkii  DDrruuhh  mmaa  ddoorroobbeekk  ˝̋yycciioowwyy??  

– RzeczywiÊcie, gdy wst´powa∏em w 1943
roku do Szarych Szeregów trudno by∏o prze-
widzieç przysz∏oÊç. Mia∏em zaledwie czterna-
Êcie lat. Z trudem odnalaz∏em drog´ do Sza-
rych Szeregów, gdy˝ obowiàzywa∏a konspira-
cja. Wstàpi∏em do dru˝yny „Gigantów”, któ-
rà kierowa∏ Kazimierz Janowski „Miros∏aw”.
Dru˝yna dzia∏a∏a w bursie Rady G∏ównej
Opiekuƒczej przy ulicy Polnej w stolicy. Po
wojnie studiowa∏em na Politechnice War-
szawskiej, którà ukoƒczy∏em w 1953 roku.
Znalaz∏em swojà pasj´ ˝yciowà – projekto-
wanie zapór wodnych. Projektowa∏em ich
kilka w kraju, m.in. zapor´ w Tresnej ko∏o
˚ywca, w Przeczycach, w Gocza∏kowicach,
w Czorsztynie. By∏em tak˝e konsultantem
zapór w Iraku, Birmie, Turcji, W∏oszech, Al-
gierii i Boliwii. Inna dziedzina mojej pracy to
badania geotechniczne pod∏o˝a, tak˝e pod
wysokoÊciowce w stolicy oraz badania i kon-
sultacje dotyczàce budowy drugiej linii war-
szawskiego metra, czym si´ obecnie zajmuj´
– ju˝ jako emerytowany profesor. Przez wie-
le lat by∏em kierownikiem Katedry Geotech-
niki, dziekanem i prorektorem w Szkole
G∏ównej Gospodarstwa Wiejskiego i to trak-
tuj´ jako szczególny dorobek. 

PPrrzzeedd  llaattyy  zznnaannyy  hhiissttoorryykk  AAlleekkssaannddeerr
GGiieeyysszzttoorr  nnaappiissaa∏∏,,  ˝̋ee  dduummnnaa  ii ttrraaggiicczznnaa  llee--
ggeennddaa  SSzzaarryycchh  SSzzeerreeggóóww  ssttaallee  ˝̋yyjjee  ww ÊÊwwiiaaddoo--
mmooÊÊccii  PPoollaakkóóww  ii jjeesstt  pprrzzeekkaazzyywwaannaa  zz ppookkoollee--
nniiaa  nnaa  ppookkoolleenniiee..  CCzzyy  ttoo  ooddppoowwiiaaddaa  rrzzeecczzyy--
wwiissttooÊÊccii??  

– Tak, to prawda. StaliÊmy si´ jednym
z wielkich mitów narodowych, obok legendy
o Armii Krajowej, przy której boku walczyli-
Êmy. A dzisiejsze ˝ycie to potwierdza. Ponad
200 szkó∏ oraz 300 dru˝yn i hufców harcer-
skich przyj´∏o w kraju imi´ Szarych Szeregów
i naszych bohaterów: Janka Bytnara „Rude-
go”, Tadeusza Zawadzkiego „ZoÊki” i Alka
Dawidowskiego. Dzieje si´ to zupe∏nie samo-
rzutnie i ciàgle przybywajà nowe szko∏y i dru-
˝yny harcerskie. Przyczyni∏ si´ do tego Alek-

Braterstwo i s∏u˝ba po latach
Rozmowa z Wojciechem Wolskim – przewodniczàcym 
Zarzàdu G∏ównego Stowarzyszenia Szarych Szeregów

sander Kamiƒski, pisarz i wspó∏-
twórca Szarych Szeregów, który
w czasie wojny napisa∏ „Kamienie
na szaniec”, stawiajàc Szarym
Szeregom „pomnik trwalszy od
spi˝u”. Kamiƒski w „Kamieniach
na szaniec” i wydanej po wojnie
ksià˝ce „ZoÊka i Parasol” ocali∏
Êwiat wartoÊci najwy˝szej próby
i opowiedzia∏ prawd´ o ˝yciu
i Êmierci pokolenia Szarych Sze-
regów, a tworzywem jego ksià˝ek
sta∏y si´ wydarzenia niezwyk∏e.
Ale dzisiejsza m∏odzie˝ te warto-
Êci akceptuje. JesteÊmy wi´c spo-
kojni o nasz etos. 

TTrrwwaa  iiddeeoowwaa  ttrraannssffoorrmmaaccjjaa  ii ppoo--
zzbbyywwaanniiee  ssii´́  kkoommuunniissttyycczznnyycchh
nnaalleecciiaa∏∏ooÊÊccii..  KKaannoonneemm  jjeesstt  dduummaa
zz hhiissttoorriiii  PPoollsskkii  ii ggooddnnooÊÊccii  nnaarroo--
ddoowweejj..  TToo  nnoowwee  wwyyzzwwaanniiee  ddllaa  PPoo--
llaakkóóww..  ZZaacczznniijjmmyy  mmoo˝̋ee  oodd  ssyymm--
bboollii..  

– Mam osobistà satysfakcj´, po-
niewa˝ przyczyni∏em si´ do zmiany w Warsza-
wie, w dzielnicy Ursynów, nazwy ulicy z Roso-
∏a na Janka Rodowicza „Anody”. OczywiÊcie
zmiana nazw ulic to istotna sprawa, ale ma
charakter symbolu. Problem jest g∏´bszy, bo
dotyczy przebudowy wielu struktur w naszym
˝yciu paƒstwowym i spo∏ecznym. Ale najistot-
niejsze jest przekszta∏cenie naszej mentalno-
Êci. Chodzi o traktowanie paƒstwa nie jako
re˝imu z obcego nadania, bo tego ju˝ nie ma
– jesteÊmy od 1989 roku wolni i suwerenni,
a nasze paƒstwo to wspólne dobro. Dbajmy
wi´c o nie jak o w∏asne i wspierajmy je. Staraj-
my si´ byç spo∏eczeƒstwem obywatelskim,
które paƒstwu podpowiada, jak rozwiàzywaç
nowe problemy, a nie czeka na zarzàdzenie
z góry. Ale bàdêmy przede wszystkim wobec
paƒstwa w porzàdku, bo ono jest nasze. 

WWiiaaddoommoo,,  ˝̋ee  lliitteerraattuurraa,,  ffiillmm  ii tteeaattrr  wwyycchhoo--
wwuujjàà..  NNiieesstteettyy,,  nniiee  mmaa  wwiieellkkiieejj  ppoowwiieeÊÊccii
oo AArrmmiiii  KKrraajjoowweejj  ii SSzzaarryycchh  SSzzeerreeggaacchh,,  aa ffiill--
mmyy  oo PPoowwssttaanniiuu  kkooƒƒcczzàà  ssii´́  nnaa  „„KKaannaallee””  AAnn--
ddrrzzeejjaa  WWaajjddyy..  WWyyÊÊwwiieettllaa  ssii´́  ww tteelleewwiizzjjii  zzaa--
kk∏∏aammaannyy  „„PPooppiióó∏∏  ii ddiiaammeenntt””  ii ddllaa  mm∏∏ooddzziiee˝̋yy

„„CCzztteerreecchh  ppaanncceerrnnyycchh  ii ppssaa””  ffaa∏∏sszzuujjààccee  hhiissttoo--
rrii´́..  JJaakk  DDrruuhh  ttoo  sskkoommeennttuujjee??  

– Literatura wojenna o Szarych Szeregach
i Armii Krajowej zaczyna si´ i koƒczy na
„Kamieniach na szaniec” i „ZoÊce i Paraso-
lu” Aleksandra Kamiƒskiego. To niestety
prawda. Ukaza∏y si´ natomiast cenne opra-
cowania historyczne – jest ich setki – intere-
sujàce wspomnienia i biografie, ale wcià˝ nie
ma wielkiej powieÊci o Powstaniu Warszaw-
skim. A nic tak nie przemawia do wyobraêni
– szczególnie m∏odego czytelnika – jak dobra
powieÊç. Nie ma te˝ dzie∏a filmowego, które
by∏oby panoramà Powstania i pokaza∏oby je-
go wielkoÊç. Przyczyny sà znane. Okres ko-
munistyczny na wiele lat zaciàgnà∏ jednak
czarnà kurtyn´ nad Powstaniem Warszaw-
skim; by∏ to temat tabu. Podobnie sta∏o si´
z Armià Krajowà i Szarymi Szeregami. Jak
ten problem rozwiàzaç, aby zarówno w na-
szej literaturze, filmie i teatrze nie by∏o czar-
nej dziury? Niech wypowiedzà si´ krytycy li-
teratury i filmu. Dobrà prognozà jest fakt po-
wo∏ania Instytutu Sztuki Filmowej i rozpisa-
nia konkursu na film o Powstaniu Warszaw-

KOMBATANT 2007 nr 16

Prof. Wojciech Wolski – przewodniczàcy Zarzàdu G∏ówne-
go Stowarzyszenia Szarych Szeregów

Kombatant 2007 01  1/10/07  16:25  Page 6



skim. Nagrodzono dwa scenariusze i filmy
wkrótce majà powstaç. To bardzo dobra wia-
domoÊç. Czekajmy wi´c. 

PPooppuullaarryyzzuujjeemmyy  nnaasszzàà  hhiissttoorrii´́..  CCzzyy  nniiee  ppoo--
wwiinnnniiÊÊmmyy  ttaakk˝̋ee  zzaajjààçç  ssii´́  wwssppóó∏∏cczzeessnnooÊÊcciiàà
ii zzaajjmmoowwaaçç  ssttaannoowwiisskkoo  ww sspprraawwaacchh  wwaa˝̋nnyycchh
ddllaa  PPoollsskkii??  NNaa  pprrzzyykk∏∏aadd  nnaa  nnaasszz  gg∏∏ooss  zzaass∏∏uugguu--
jjee  ssttoossuunneekk  NNiieemmiieecc  ddoo  PPoollsskkii..  JJeesstt  mm∏∏ooddee
ppookkoolleenniiee  NNiieemmccóóww,,  zzuuppee∏∏nniiee  iinnnnee,,  aallee  jjeesstt
ii EErriikkaa  SStteeiinnbbaacchh  ii jjeejj  nniieepprrzzyyjjaazznnyy  wwoobbeecc
PPoollsskkii  ppoommyyss∏∏  bbuuddoowwyy  „„CCeennttrruumm  WWyypp´́ddzzoo--
nnyycchh””..  CCoo  DDrruuhh  oo ttyymm  ssààddzzii??  

– Podzielam ten poglàd. Takie pos∏ania po-
winniÊmy og∏aszaç, zresztà mogà to czyniç
tak˝e inni kombatanci. Prze˝yliÊmy hitlerow-
skie obozy, dramat Powstania Warszawskie-
go i najlepiej wiemy, gdzie le˝y prawda. To
Niemcy wywo∏ali wojn´, a póêniej usi∏owali
nas eksterminowaç i ujarzmiç Europ´. To oni
byli najeêdêcami, a my ich ofiarà, a nie od-
wrotnie, jak wynika∏oby z wymowy tzw.
„Centrum Wyp´dzonych”. Ju˝ wystawa zor-
ganizowana w Berlinie dobitnie to pokaza∏a.
Dlatego kategorycznie odrzucamy pomys∏
Eriki Steinbach. JednoczeÊnie jesteÊmy
rzecznikami przyjaznej wspó∏pracy z nowymi
Niemcami, które sà przecie˝ demokratyczne. 

PPrrzzeejjddêêmmyy  ddoo  sspprraaww  SSttoowwaarrzzyysszzeenniiaa..  JJaakk
DDrruuhh  oocceenniiaa  jjeeggoo  kkoonnddyyccjj´́  ii ddoorroobbeekk??  

– JesteÊmy Êredniej wielkoÊci organizacjà
kombatanckà, widocznà na mapie innych or-
ganizacji tego typu. Mamy jednak harcerskà
specyfik´ i z∏otà kart´ z okresu okupacji nie-
mieckiej i sowieckiej. 

Staramy si´ czyniç wszystko, chocia˝ mamy
bardzo skromne Êrodki, aby ten nasz etos nie
zosta∏ zapomniany. Jeszcze za ˝ycia Stanis∏a-
wa Broniewskiego ukaza∏a si´ jego znakomi-
ta ksià˝ka „Ca∏ym ˝yciem”, kompendium
wiedzy o Szarych Szeregach. Ten sam autor
napisa∏ „Akcj´ pod Arsena∏em” i biografi´
pierwszego Naczelnika Szarych Szeregów
Floriana Marciniaka. Ju˝ po Êmierci Bro-
niewskiego wydaliÊmy jego wspomnienia „To
nie takie proste”. Do ksi´garƒ trafi∏y poczàt-
kowo trzy tomy zbiorowej pracy „Harcerze
Szarych Szeregów” pod redakcjà Jerzego Ja-
brzemskiego. Ten sam autor napisa∏ naszà
skróconà histori´ pod tym samym tytu∏em,
w jednym tomie, wydanà przez Wydawnic-
two Naukowe PWN w 1997 roku. Ukaza∏y
si´ tak˝e dwie ksià˝ki pióra Mariana Micha-
∏owskiego „Warszawskie Szare Szeregi”
i „Harcerze w Powstaniu Warszawskim”.
Ksià˝ek tych nie ma od dawna w sprzeda˝y

i osoby zainteresowane mogà z nich korzy-
staç w bibliotekach. Nasz zespó∏ redakcyjny
opracowuje miesi´cznik „Zeszyty Historycz-
ne”, który przedstawia wspomnienia kole-
gów oraz aktualne informacje z ˝ycia Stowa-
rzyszenia. Dla upami´tnienia naszej historii
ustanowiliÊmy honorowà nagrod´ imienia
Stanis∏awa Broniewskiego „Orszy”, którà co
roku przyznajemy ludziom szczególnie zas∏u-
˝onym dla Polski i bliskim idea∏om Szarych
Szeregów. Kolejno nagrod´ otrzymali: Jan
Nowak-Jezioraƒski, W∏adys∏aw Bartoszew-
ski, b. Prezydent na Uchodêstwie Ryszard
Kaczorowski i historyk angielski, autor ksià˝-
ki o Powstaniu Warszawskim Norman Da-
vies. Jest to udana forma promowania naszej
historii i samego Stowarzyszenia. 

BBoohhaatteerroowwiiee  ssàà  bbiieeddnnii..  WW ookkrreessiiee  oossttaattnniicchh
kkiillkkuu  llaatt  nnaassttààppii∏∏oo  zzuubboo˝̋eenniiee  nnaasszzyycchh  cczz∏∏oonn--
kkóóww,,  ppooddoobbnniiee  jjaakk  ooggóó∏∏uu  kkoommbbaattaannttóóww..  CCzzyy
nniiee  nnaajjwwyy˝̋sszzyy  cczzaass  ttoo  zzmmiieenniiçç??  

– Niestety, to prawda. UtraciliÊmy wiele
zni˝ek, a skromny dodatek ich nie rekom-
pensuje, nie ma ju˝ dla nas bezp∏atnych sana-
toriów, wyd∏u˝ajà si´ kolejki do szpitali,
a skutkiem wzrostu cen jest sta∏y spadek war-
toÊci i tak niskich rent i emerytur. Dro˝ejà le-
ki. Dla paƒstwa zapewnienie kombatantom
opieki socjalnej i medycznej stanowi pro-
blem finansowy, ale trzeba szukaç dróg jego
rozwiàzania. Bo z∏y to przyk∏ad dla m∏odzie-
˝y, gdy bohaterowie ˝yjà biednie. Sà jednak
informacje, ˝e przygotowuje si´ nowà ustaw´
kombatanckà, która ma ten problem rozwià-
zaç. A wi´c jest nadzieja. 

NNaaddzziieejjaa  jjeesstt,,  aallee  rryyssuujjee  ssii´́  ppeewwiieenn  pprroobblleemm..
PPooddoobbnnoo  ttwwóórrccyy  nnoowweejj  uussttaawwyy  zzaassttaannaawwiiaajjàà
ssii´́,,  cczzyy  oobbjjààçç  nniiàà  SSzzaarree  SSzzeerreeggii  ––  zzee  wwzzggll´́dduu
nnaa  mm∏∏ooddyy  wwiieekk  hhaarrcceerrzzyy  ww cczzaassiiee  wwoojjnnyy..  DDoo--
nniiooss∏∏yy  oo ttyymm  mmeeddiiaa..  JJaakk  DDrruuhh  ttoo  sskkoommeennttuu--
jjee??  

– Szare Szeregi z∏o˝y∏y w czasie wojny wiel-
kà danin´ krwi. Wielu z tych najm∏odszych
˝o∏nierzy poleg∏o. Komendant G∏ówny Ar-
mii Krajowej gen. Stefan Rowecki „Grot”
w rozkazie nr 129 z 1942 roku uzna∏ cz∏on-
ków Szarych Szeregów za ˝o∏nierzy – bez
wzgl´du na wiek. Uhonorowa∏ ich w 1989 r.
Prezydent RP na Uchodêstwie Kazimierz Sa-
batt, odznaczajàc Szare Szeregi Orderem
Virtuti Militari. 

DDzzii´́kkuujj´́  zzaa  rroozzmmooww´́..  

Rozmawia∏: Zbigniew ¸ENKA

Nowe w∏adze
Stowarzyszenia
Szarych Szeregów

21listopada 2006 r. odby∏ si´
w Warszawie V Krajowy Zjazd
Stowarzyszenia Szarych Szere-

gów. Stowarzyszenie powsta∏o 3 listopada
1990 roku. Obecnie organizacja liczy 2314
cz∏onków, zrzeszonych w 20 oddzia∏ach i 13
samodzielnych kr´gach. Najliczniejsze sà:
Oddzia∏ Warszawski – 555 cz∏onków, Kra-
kowski – 153 i Wielkopolski – 128 cz∏on-
ków. 

Na zjeêdzie wybrano przewodniczàcego
Stowarzyszenia – WWoojjcciieecchhaa  WWoollsskkiieeggoo
i przewodniczàcà Rady Naczelnej MMaarrii´́
SSttyyppuu∏∏kkoowwsskkàà--CChhoojjeecckkàà „Kam´”. Wybra-
no równie˝ cz∏onków Zarzàdu G∏ównego,
Rady Naczelnej, G∏ównej Komisji Rewizyj-
nej i Sàdu Kole˝eƒskiego. W zjeêdzie wzi´-
∏o udzia∏ 89 delegatów i zaproszeni goÊcie.
WÊród goÊci byli: prezes Âwiatowego
Zwiàzku ˚o∏nierzy Armii Krajowej CCzzee--
ss∏∏aaww  CCyywwiiƒƒsskkii, prezes ZHR MMaacciieejj  JJ´́ddrrzzee--
jjeewwsskkii i przedstawicielka ZHP, dyrektor
Muzeum Harcerstwa KKaattaarrzzyynnaa  TTrraacczzyykk. 

Stowarzyszenie skupia cz∏onków konspi-
racyjnego Zwiàzku Harcerstwa Polskiego,
który w dniu 27 wrzeÊnia 1939 roku zszed∏
do konspiracji i przybra∏ wojenny krypto-
nim Szare Szeregi. By∏y one podporzàdko-
wane Komendantowi G∏ównemu Armii
Krajowej. Tak powsta∏a w broniàcej si´
jeszcze stolicy tajna organizacja m∏odzie˝o-
wa, która w programie mia∏a walk´ o wy-
zwolenie Polski. W okresie najwi´kszego
rozwoju liczy∏a 17 tysi´cy cz∏onków. Stowa-
rzyszenie jest Cz∏onkiem Nadzwyczajnym
Âwiatowego Zwiàzku ̊ o∏nierzy Armii Kra-
jowej. 

Z.¸. 
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Wdniach 8-10 grudnia 2006 r. delega-
cja Urz´du do Spraw Kombatantów
i Osób Represjonowanych, na czele

z kierownikiem Urz´du JJaannuusszzeemm  KKrruuppsskkiimm,
wzi´∏a udzia∏ w spotkaniach z polskimi kom-
batantami i osobami represjonowanymi na
Bia∏orusi. W sk∏ad delegacji weszli: ZZyyggmmuunntt
MMooggii∏∏aa--LLiissoowwsskkii – prezes Towarzystwa Mi∏o-
Êników Wo∏ynia i Polesia oraz cz∏onek Rady
Naczelnej Âwiatowego Zwiàzku ˚o∏nierzy Ar-
mii Krajowej, MMiieecczzyyss∏∏aaww  SSppiieecchhoowwiicczz – pre-
zes Fundacji Polskiego Paƒstwa Podziemnego
oraz cz∏onek ÂZ˚AK, a tak˝e p∏k dr MMiirrooss∏∏aaww
SSuulleejj – naczelnik Wydzia∏u Odznaczeƒ i Mia-
nowaƒ Departamentu Wojskowego Urz´du
oraz dr JJaann  SSttaanniiss∏∏aaww  CCiieecchhaannoowwsskkii  – doradca
kierownika Urz´du. 

8 grudnia ub.r. kierownik Urz´du z∏o˝y∏
kwiaty na polskich cmentarzach, w tym na
cmentarzu ˝o∏nierzy poleg∏ych w walce z bol-
szewickà inwazjà 1920 r. Podczas spotkania
op∏atkowego z weteranami w Konsulacie Ge-

Odszed∏ p∏k Roman Nogal (1924-2006)

Obudêcie Go ze snu wiecznego...

Wizyty kierownika Urz´du

Spotkania z polskimi kombatantami na Bia∏orusi
neralnym RP w BrzeÊciu wr´czy∏ nominacje
oficerskie dziewi´ciu osobom, a jednej osobie
Medal „Pro Memoria”. 

9 grudnia ub.r., podczas spotkania op∏atko-
wego z weteranami w Konsulacie Generalnym
w Grodnie, kierownik Urz´du Janusz Krupski
wr´czy∏ osiemnastu osobom Medale „Pro Me-
moria”, a dwóm osobom Odznak´ Weterana
Walk o Niepodleg∏oÊç. W Szczuczynie delega-
cja Urz´du z∏o˝y∏a wieniec i wiàzanki kwiatów
na cmentarzu przy ul. Zielonej (w kwaterze
˝o∏nierzy 1920 r. i Armii Krajowej) oraz wià-
zanki na Cmentarzu Nowym na mogile mjr.
MMiicchhaa∏∏aa  SSzzllaacchhttuunnaa, podczas wojny pilota
Royal Air Force. 

10 grudnia ub.r., na spotkaniu op∏atkowym
w Ambasadzie RP w Miƒsku, kierownik Urz´-
du wr´czy∏ dziewi´ciu osobom Medale „Pro
Memoria”, jednej zaÊ nominacj´ na pierwszy
stopieƒ oficerski. Z kolei w NieÊwie˝u delega-
cja z∏o˝y∏a wieƒce i wiàzanki w kwaterze ˝o∏-
nierzy roku 1920, a timi bandami oraz pol-

skich studentów rozstrzelanych przez Sowie-
tów. Podczas Mszy Êw. w koÊciele farnym, naj-
starszej Êwiàtyni barokowej Rzeczypospolitej,
kierownik Urz´du wr´czy∏ Medal „Pro Memo-
ria” ks. FFrraanncciisszzkkoowwii  RRuuddzziioowwii, miejscowemu
proboszczowi. Po zakoƒczeniu Mszy Êw. dele-
gacja spotka∏a si´ z przedstawicielami polskiej
spo∏ecznoÊci z NieÊwie˝a i okolic. 

Zorganizowanie wizyty i mo˝liwoÊç spotka-
nia z Polakami, kombatantami i osobami re-
presjonowanymi, zamieszka∏ymi na Bia∏orusi,
by∏o mo˝liwe dzi´ki uprzejmoÊci i zaanga˝owa-
niu pracowników Konsulatów Generalnych
RP – w BrzeÊciu na czele z konsulem general-
nym JJaarrooss∏∏aawweemm  KKssiiàà˝̋kkiieemm, w Grodnie z kon-
sulem generalnym AAnnddrrzzeejjeemm  KKrr´́ttoowwsskkiimm
oraz Ambasady RP w Miƒsku na czele z mini-
strem AAlleekkssaannddrreemm  WWaassiilleewwsskkiimm, chargé d’af-
faires polskiej placówki oraz radcà KKrrzzyysszzttoo--
ffeemm  ÂÂwwiiddeerrkkiieemm, kierownikiem Wydzia∏u Kon-
sularnego Ambasady RP w stolicy Bia∏orusi. 

Jan S. CIECHANOWSKI

WiadomoÊç o tym, ˝e w Âwi´ta Bo˝ego
Narodzenia zmar∏ nagle prezes Klubu
KoÊciuszkowców, cz∏onek Rady do

Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych
p∏k RRoommaann  NNooggaall  – wszystkich porazi∏a. Ogarnà∏
nas najg∏´bszy smutek – nic nie zwiastowa∏o Jego
odejÊcia. Pan Prezes tu˝ przed Âwi´tami z∏o˝y∏
wizyt´ w Redakcji „Kombatanta”, by z wielkà
kurtuazjà wyraziç serdeczne ˝yczenia – uwa˝ajà-
cy, o subtelnym sposobie bycia, reprezentowa∏ t´
charakterystycznà i tak rzadko dzisiaj ju˝ spoty-
kanà przedwojennà szko∏´ wychowania i manier.
Serce mia∏ rycerza – waleczne, pe∏ne pasji spo-
∏ecznikowskiej i si∏y ducha. By∏ szczerym i odda-
nym przyjacielem naszego pisma, a zarazem au-
torem licznych publikacji w „Kombatancie”, upa-
mi´tniajàcych czyn zbrojny ˝o∏nierza polskiego,
którego drogi do wolnoÊci wiod∏y ze Wschodu 
– od Lenino, przez Wa∏ Pomorski i Ko∏obrzeg, a˝
do Berlina. Nale˝a∏ do tych weteranów, którzy
w czasie II wojny Êwiatowej walczyli na najtrud-
niejszych odcinkach, i którym Êmierç nie raz spoj-
rza∏a w oczy, gdy szli wprost na nieprzyjaciela,
czyniàc rozpoznanie walkà... 

By∏ ˝o∏nierzem frontowym 1 batalionu 3 pp na
szlaku bojowym 1 Dywizji Piechoty im. T. Ko-
Êciuszki. Jako dowódca dru˝yny rusznic ppanc.
bra∏ udzia∏ w walkach o Warszaw´, na Wale Po-
morskim, w forsowaniu Odry i rozlewisk Starej
Odry, nad Kana∏em Hohenzollernów, w okrà˝e-
niu i w szturmie Berlina. Odznaczony za czyny
bojowe i odwag´ Krzy˝em Walecznych – szcze-
gólnie zas∏u˝y∏ si´ dzia∏alnoÊcià na rzecz patrio-
tycznego wychowania m∏odzie˝y szkolnej i har-
cerskiej. 

W 1947 r. ukoƒczy∏ Oficerskà Szko∏´ Sanitar-
nà w Centrum Wyszkolenia Sanitarnego w ¸o-
dzi, w stopniu chorà˝ego. 

W 1954 r. ukoƒczy∏ studia stomatologiczne
w Akademii Medycznej w Warszawie. W wojsko-
wej s∏u˝bie zdrowia przepracowa∏ 30 lat – do
przejÊcia w stan spoczynku w 1975 roku, w stop-
niu podpu∏kownika. Po dalszych studiach uzyska∏
II stopieƒ specjalizacji i przez nast´pne 20 lat
pracowa∏ w cywilnej s∏u˝bie zdrowia. W 2000 r.
zosta∏ awansowany na stopieƒ pu∏kownika. Od
czterech lat by∏ prezesem Klubu Kombatantów
1 Dywizji Piechoty im. Tadeusza KoÊciuszki. 

Odznaczony by∏: Krzy˝em Oficerskim Orderu
Odrodzenia Polski (2000 r.), Krzy˝em Kawaler-
skim Orderu Odrodzenia Polski (1970 r.), Krzy-
˝em Walecznych (1945 r.), Z∏otym Krzy˝em Za-
s∏ugi (1963 r.) i in. 

21 lipca 2006 r. kierownik Urz´du do Spraw
Kombatantów i Osób Represjonowanych powo-
∏a∏ Prezesa Romana Nogala w sk∏ad Rady do
Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. 

Pu∏kownik Roman Nogal powtarza∏ cz´sto:
„krew przelana za Ojczyzn´ jednakowy ma ko-
lor”. Twierdzi∏, ˝e nie warto targowaç si´ o to,
gdzie by∏o trudniej, niebezpieczniej lub o to, któ-
ry kierunek by∏ „s∏uszny”. Szacunek i uznanie na-
le˝y si´ zarówno tym, którzy walczyli na Wscho-
dzie, na Zachodzie, jak i w Polskim Paƒstwie
Podziemnym... Mawia∏: „spory zostawmy polity-
kom i historykom”. W opinii Pana Prezesa po-
Êwi´cone w walce o niepodleg∏oÊç Ojczyzny krew
i ˝ycie – równa∏y wszystkich, nie podlega∏y jakim-
kolwiek ocenom i dyskusjom. 

Tak te˝ pojmowa∏ swojà misj´ jako Weteran
Walk o Niepodleg∏oÊç – upami´tnianie naj-
pi´kniejszych tradycji or´˝a polskiego i czynu
zbrojnego polskiego ˝o∏nierza w czasie II woj-
ny Êwiatowej i przekazywanie tej tradycji m∏od-
szym pokoleniom. Wokó∏ tych celów integro-
wa∏ Êrodowisko by∏ych ˝o∏nierzy 1 Dywizji Pie-

choty im. Tadeusza KoÊciuszki. Ârodowisko
KoÊciuszkowców zbli˝y∏ do Êrodowisk ˝o∏nie-
rzy Polskich Si∏ Zbrojnych na Zachodzie. Mia∏
wielu przyjació∏ w Âwiatowym Zwiàzku ˚o∏-
nierzy Armii Krajowej. Marzy∏, by polscy wete-
rani pozostawili po sobie wspólny testament,
a w nim zapisanà potomnym w sukcesji – mi-
∏oÊç i poÊwi´cenie dla Ojczyzny. 

W dà˝eniu do realizacji swojej wizji Prezes p∏k
Roman Nogal by∏ niestrudzony – s∏u˝y∏ wolnej
Polsce w trosce o to, by historia nigdy si´ nie po-
wtórzy∏a... 

Odszed∏ goràcy patriota, zas∏u˝ony spo∏ecznik,
cz∏owiek wielkiego serca. 

DziÊ, gdy ju˝ Go nie ma wÊród nas, pozostaje
myÊl o tym, jak wiele dobrego jeszcze móg∏by Pan
Prezes uczyniç dla sprawy kombatanckiej i jak
bardzo b´dzie Go brakowa∏o. Gdyby˝ jeszcze
mo˝na by∏o obudziç Go ze snu wiecznego: 
Panie Romanie, Ojczyzna Pana wzywa!... 

Ewa DUMIN
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WArchiwum G∏ównym Akt Dawnych
16 listopada 2006 r. odby∏a si´ pre-

zentacja ksià˝ki prof. SSzzooddmmaannkkuullaa  PPiirriimm--
kkuulloovvaa Deportowani polscy obywatele
w Uzbekistanie (1941-1946). 

Szodmankul Pirimkulov od ponad 30
lat zajmuje si´ tematykà Polaków w Uz-
bekistanie w czasie II wojny Êwiatowej.
10 listopada ub.r. decyzjà Prezydenta RP
zosta∏ odznaczony Krzy˝em Oficerskim
Orderu Odrodzenia Polski. W swoich
publikacjach porusza zagadnienie sto-
sunków polsko-uzbeckich, których histo-
ria si´ga ju˝ czasów zaborów, kiedy to
Polacy wcieleni do armii carskiej stacjo-
nowali w Azji Ârodkowej. 

Aby zgromadziç dokumentacj´ wyko-
rzystanà w publikacji Deportowani polscy
obywatele w Uzbekistanie (1941-1946)
prof. Sz. Pirimkulov odwiedzi∏ archiwa
uzbeckie, polskie, a tak˝e rosyjskie. Autor
w swojej ksià˝ce, opartej na analizie wie-
lu dokumentów êród∏owych, opisuje de-
portacje, które nastàpi∏y w latach 1941-

Zaproszeni na promocj´ ksià˝ki goÊcie

Drugi z lewej autor ksià˝ki prof. Szodmankul Pi-
rimkulov, dalej – prof. Albin G∏owacki, naczel-
ny dyrektor Archiwów Paƒstwowych dr S∏awo-
mir Radoƒ, chargé d’affaires Djavhar Izamov

Deportowani polscy obywatele w Uzbekistanie (1941-1946)

Aby pami´ç nie umar∏a
-1946 na teren Uzbekistanu. Pisarz pod-
kreÊla równie˝, ˝e Uzbecy nieÊli pomoc
represjonowanym Polakom i byli wobec
nich ˝yczliwi.

Ksià˝k´ i osob´ prof. Szodmankula Pi-
rimkulova przybli˝y∏ prof. dr hab. AAllbbiinn
GG∏∏oowwaacckkii, który powiedzia∏ m.in., ˝e
Êwiadkowie tamtych wydarzeƒ odchodzà
na wiecznà wart´, jednak dzi´ki publika-
cjom prof. Sz. Pirimkulova ÊwiadomoÊç
wspólnych losów Polaków i Uzbeków
przetrwa. Jest to pierwsza tak komplekso-
wa publikacja dotyczàca stosunków pol-
sko-uzbeckich w czasie II wojny Êwiatowej. 

Prof. Szodmankul Pirimkulov zwróci∏
si´ do przyby∏ych goÊci: – Chcia∏bym
Wam powiedzieç, ˝e zagadnienia, które
sà przedmiotem prezentowanej ksià˝ki, to
nie sà tylko polskie zagadnienia, ale rów-
nie˝ uzbeckie. (...) By∏em bardzo szcz´Êli-
wy i zadowolony, ˝e moja ksià˝ka zosta∏a
uznana za skromny wk∏ad w rozwój przy-
jaêni polsko-uzbeckiej i w rozwój badaƒ
nad tym zagadnieniem. 

W promocji ksià˝ki uczestniczyli m.in.:
naczelny dyrektor Archiwów Paƒstwo-
wych dr SS∏∏aawwoommiirr  RRaaddooƒƒ, chargé d’affa-
ires Republiki Uzbekistanu w Polsce DDjjaa--
vvhhaarr  IIzzaammoovv oraz kombatanci. 

K.H.

WMuzeum Wojska Polskiego
1 grudnia 2006 r. odby∏a si´ pro-

mocja ksià˝ki Rona Jeffery’a Wis∏a jak
krew czerwona. Wspomnienia Anglika 
– ˝o∏nierza Armii Krajowej. Z tej okazji
do Polski z Nowej Zelandii przyby∏a, po
18 latach nieobecnoÊci, wdowa po autorze
ksià˝ki – MMaarriiaa  JJeeffffeerryy z domu Uszycka.
Przyby∏ych na uroczyste spotkanie goÊci
przywita∏ oraz wyg∏osi∏ s∏owo wst´pne dy-
rektor Muzeum Wojska Polskiego prof. dr
hab. JJaannuusszz  CCiisseekk. 

RRoonn  JJeeffffeerryy histori´ swoich losów
w czasie II wojny Êwiatowej opublikowa∏
po 40 latach, w 1985 r. w Nowej Zelandii.
Dopiero po takim d∏ugim czasie móg∏ opi-
saç swoje doÊwiadczenia wojenne. 

W ksià˝ce Wis∏a jak krew czerwona autor
przedstawia okres, kiedy jako ̋ o∏nierz brytyj-
ski w latach 1941-1944 przebywa∏ w Polsce
po ucieczce z niemieckiego obozu dla jeƒ-
ców wojennych. Podczas pobytu wPolsce na-
wiàza∏ kontakt z podziemiem i zosta∏ ˝o∏nie-

Uczestnicy spotkania. Przemawia prezes Zarzàdu
G∏ównego Âwiatowego Zwiàzku ˚o∏nierzy Armii
Krajowej Czes∏aw Cywiƒski, który przywita∏ siedzà-
cà obok wdow  ́po autorze ksià˝ki Marí  Jeffery s∏o-
wami: »Witam Cí  kole˝anko z AK – „Patrycjo”«

Wspomnienia Anglika – ˝o∏nierza Armii Krajowej

Przekazaç prawd´... 
rzem Armii Krajowej. Rzàd Wielkiej Bryta-
nii podchodzi∏ sceptycznie do polskich ra-
portów o terrorze hitlerowskim, gdy  ̋uwa˝a∏
je za stronnicze i przesadzone. B´dàc kurie-
rem brytyjskim w Polsce, Ron Jeffery posia-
da∏ wiedz  ́na ten temat. Aby zaÊwiadczyç
o niemieckich zbrodniach w okupowanej
Polsce – w lutym 1944 r. w mundurze nie-
mieckiego oficera przedosta∏ sí  do Londy-
nu. Tu jednak spotka∏ sí  z niedowierzaniem
i ignorancjà ze strony w∏adz brytyjskich. 

W swoich wspomnieniach autor przed-
stawi∏ sytuacj´ i nastroje panujàce w wal-
czàcej Warszawie. Przygody, jakie opisa∏
w ksià˝ce, stanowià pasmo cudownych
ocaleƒ autora. 

Brytyjczyk Ron Jeffery zwiàza∏ si´ z Pol-
skà i sta∏ si´ rzecznikiem spraw polskich
nie tylko dlatego, ˝e zakocha∏ si´ i o˝eni∏
z Polkà. Pokocha∏ kraj, o który walczy∏,
nara˝ajàc w∏asne ˝ycie. Po wojnie wyemi-
growa∏ do Nowej Zelandii. 

K.H. 
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WW  mmaajjuu  ww SSoocchhoocciinniiee kombatanci z Ko∏a Gminnego
ZKRP i BWP obchodzili jubileusz 30-lecia. Podczas
uroczystych obchodów jubileuszu z∏o˝yli kwiaty i za-
palili znicze w miejscach pami´ci narodowej.
W miejscowym koÊciele zosta∏a odprawiona Msza
Êw. w intencji poleg∏ych, pomordowanych i zmar-
∏ych. Nast´pnie odby∏o si´ spotkanie w Gminnym
OÊrodku Kultury. Po powitaniu zaproszonych goÊci
prezes Zarzàdu Ko∏a ZKRP i BWP Stanis∏aw Giszczak
przedstawi∏ histori´ organizacji kombatanckiej w So-
chocinie. Podczas uroczystoÊci wr´czono odznaki
„Za Zas∏ugi dla ZKRP i BWP”, które otrzymali: Jadwi-
ga Lipiƒska, Józef Andrusiewicz, Ryszard Lewan-
dowski, Jan Wolski i Stanis∏aw Nawrocki. Na zakoƒ-
czenie odÊpiewano „Rot´”. Na zdj´ciu: Prezydium
Zjazdu. 

1144  mmaajjaa  ww UUnniieejjoowwiiccaacchh ko∏o Z∏otoryi, na terenie
prywatnego Muzeum LWP i Pamiàtek po Armii Ra-
dzieckiej im. p∏k. Ludwika Polaƒskiego obchodzono
Dzieƒ Zwyci´stwa. Licznie przybyli dolnoÊlàscy
cz∏onkowie Zwiàzku ˚o∏nierzy LWP, Stowarzyszenia
Wspó∏pracy Polska – Wschód i wroc∏awskiego Klu-
bu Weteranów Lewicy. Otwierajàc imprez´ gospo-
darz muzeum, prezes ZP Z˚LWP w Z∏otoryi Micha∏
Sabadach przywita∏ serdecznie goÊci: pos∏a dr. med.
Huberta Cost´, prezesa ZG Z˚LWP p∏k. dypl. Roma-
na Or∏owskiego, konsula generalnego Federacji Ro-
syjskiej w Poznaniu W∏adimira Kuzniecowa, wice-
prezesa ZG, prezesa ZOD Z˚LWP pp∏k. Krzysztofa
Majera, prezesa ZOD SWP-W Leszka Solarka, przed-
stawicieli lokalnych w∏adz samorzàdowych,
a zw∏aszcza licznie przyby∏ych kombatantów. Pod-
czas spotkania wr´czono medale i oznaczenia,
m.in.: Srebrny Krzy˝ Zas∏ugi, medale „Za Zas∏ugi dla
ObronnoÊci Kraju”, odznaki „Opiekun Miejsc Pami´-
ci Narodowej”. Nast´pnie odby∏ si´ VII Festiwal Pio-
senki ˚o∏nierskiej. 

1166  mmaajjaa  ww WWaarrsszzaawwiiee w UdSKiOR goÊcili cz∏onko-
wie Czeskiego Zwiàzku Bojowników o WolnoÊç
(Česky∂ svaz bojovniku° za svobodu). Czescy komba-
tanci przyjechali do Polski na zaproszenie ZKRP
i BWP. Spotkanie by∏o okazjà do wymiany doÊwiad-
czeƒ i informacji ma temat polskiego i czeskiego
prawa kombatanckiego. W rozmowie uczestniczyli:
František Gil, Miroslav Pešl i Mikuláš Končicky∂, dy-
rektor Departamentu Stowarzyszeƒ i Spraw Socjal-
nych UdSKiOR Krzysztof Skolimowski, gen. dyw.
Wac∏aw Szklarski – prezes ZKRP i BWP, naczelnik
Wydzia∏u Wspó∏pracy ze Stowarzyszeniami
UdSKiOR Jan Krystek, radca kierownika Urz´du Jan
P. Sobolewski oraz p∏k Jerzy Bednarski z ZKRP
i BWP. Na zakoƒczenie spotkania dyrektor Krzysztof
Skolimowski wr´czy∏ goÊciom z Czech „Medal Urz´-
du”, przyznany Czeskiemu Zwiàzkowi Bojowników
o WolnoÊç przez kierownika Urz´du za zas∏ugi
w upami´tnianiu tradycji czesko-polskiego brater-
stwa broni oraz drobne upominki w postaci ksià˝ek.

Na zdj´ciu od lewej: František Gil, Miroslav Pešl
i Mikuláš Končicky∂.

1188  mmaajjaa  ww BBiiaa∏∏yymmssttookkuu uroczyÊcie obchodzono 62.
rocznic´ bitwy o Monte Cassino. Delegacje, m.in.
Urz´du Miasta Bia∏egostoku, a tak˝e cz∏onków ZO
Krajowego Zwiàzku By∏ych ˚o∏nierzy Polskich Si∏
Zbrojnych na Zachodzie, z∏o˝y∏y wieƒce i wiàzanki
kwiatów przed pomnikiem Czynu Zbrojnego ˚o∏nierzy
Walczàcych na Zachodzie. Dla uczczenia tej rocznicy
20 maja odprawiona zosta∏a tak˝e Msza Êw. w ko-
Êciele garnizonowym, z udzia∏em 15 pocztów sztan-
darowych, przedstawicieli Êrodowisk kombatanckich
i m∏odzie˝y. UroczystoÊci zakoƒczono spotkaniem
kole˝eƒskim. 

2233  mmaajjaa  ww SSkkiieerrnniieewwiiccaacchh obradowali cz∏onkowie
Ârodowiska Skierniewice Okr´gu ¸ódzkiego ÂZ˚AK.
Zebranie z udzia∏em m.in. wiceprezesa ZO ÂZ˚AK
Henryka Wody i przedstawicieli Urz´du Miasta Skier-
niewice poprowadzi∏ Tadeusz Szafraƒski – wicepre-
zes Ârodowiska. Nowym prezesem Ârodowiska – po
Êmierci Tadeusza Góreckiego, który odszed∏ „na
wiecznà wart´” 26 kwietnia br. – wybrano Miros∏awa
Tytza, dotychczas pe∏niàcego funkcj´ wiceprezesa.
Nowo wybrany prezes wyg∏osi∏ doroczne sprawoz-
danie z dzia∏alnoÊci Zarzàdu Ârodowiska, podkreÊla-
jàc szczególnie owocnà wspó∏prac´ z w∏adzami mia-
sta, dowództwem miejscowego garnizonu i naczelni-
kiem Ochotniczej Stra˝y Po˝arnej. W czasie spotka-
nia Krystyna Pawlicka otrzyma∏a awans na stopieƒ
porucznika. 

2255  mmaajjaa  ww OOppoolluu, w sali konferencyjnej Sztabu 
10 Opolskiej Brygady Logistycznej im. p∏k. Piotra Wy-
sockiego, zebra∏ si´ po raz 9. i ostatni przed IV Zjaz-
dem Zarzàd Okr´gu ZKRP i BWP w Opolu. Tematem
obrad by∏o podsumowanie zebraƒ sprawozdawczo-
-wyborczych w ko∏ach i konferencji delegatów oraz
stan finansów za ubieg∏y rok, a tak˝e ocena sk∏ada-
nych wniosków na odznaczenia i nominacje. Z wnio-
skami zg∏oszonymi w czasie akcji sprawozdawczo-
-wyborczej zapozna∏ zebranych prezes Okr´gu p∏k
Stefan Szelka. W drugiej cz´Êci posiedzenia wr´czo-
no wyró˝nienia i nominacje. P∏k Antoni Tkacz, szef
Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego, wr´czy∏ Srebr-
ny Medal „Za Zas∏ugi dla ObronnoÊci Kraju” przyzna-
ny poÊmiertnie por. Tadeuszowi Paluchowi. Medal
odebra∏ cz∏onek rodziny Zmar∏ego. Na wniosek ZO

Kapitu∏a Odznaki Honorowej „Za Zas∏ugi dla Woje-
wództwa Opolskiego” uhonorowa∏a tà odznakà osiem
osób. Dekoracji dokona∏ Grzegorz Kubat, marsza∏ek
województwa opolskiego. Nominacje na stopieƒ po-
rucznika oÊmiu kombatantom, a wÊród nich m.in.
Marii Gabryk, Zofii Jasiƒskiej i Antoniemu Kasprzy-
czakowi – wr´czy∏ p∏k Antoni Tkacz. Prezes ZG ZKRP
i BWP gen. dyw. Wac∏aw Szklarski przyzna∏ te˝ dwie
odznaki „Za Zas∏ugi dla ZKRP i BWP”: Marii Filipow
i Józefowi Rzewulskiemu. Za zas∏ugi dla Zwiàzku wr´-
czono te˝ 13 dyplomów. Na zdj´ciu: p∏k Stefan Szel-
ka wr´cza dyplom por. Tadeuszowi Rudnickiemu 
– prezesowi ZM-G ZKRP i BWP w Wo∏czynie. Z lewej
stoi por. Stanis∏aw Dziadura prezes Ko∏a M-G ZKRP
i BWP w Baborowie. 

2266  mmaajjaa  ww MMiieecchhoowwiiee, w Miechowskim Domu Kultu-
ry, uroczyÊcie otwarto wystaw´ Kombatanci Inspek-
toratu AK „Maria”. To trzecia z cyklu wystaw pod
wspólnym tytu∏em Nasza Droga do Niepodleg∏oÊci
1939-1989. Uroczyste otwarcie ekspozycji z udzia-
∏em delegacji w∏adz samorzàdowych, pocztów sztan-
darowych, przedstawicieli Êrodowisk kombatanckich
z powiatu i gmin oraz harcerzy poprzedzi∏a Msza Êw.
w Bazylice Grobu Bo˝ego w intencji walczàcych
o wolnoÊç Ojczyzny, koncelebrowana przez ks. dr.
Andrzeja Boksiƒskiego. WÊród zaproszonych na
otwarcie wystawy goÊci byli m.in. p∏k Kazimierz
Cheçko i p∏k Leonard Wyjad∏owski z Krakowa. W do-
wód uznania profesjonalnego przygotowania wysta-
wy jej organizatorzy, Irena i Jerzy Weso∏owscy, otrzy-
mali kwiaty, a dyrektorowi MDK Dariuszowi Marczew-
skiemu oraz pracownikom placówki – Beacie Wysoc-
kiej i Zbigniewowi Nowakowi – wr´czono dyplomy
z podzi´kowaniem. 

2266  mmaajjaa  ww WWoolliiccyy, z inicjatywy Ko∏a Nr 54 ZKRP
i BWP oraz Urz´du Miasta i Gminy Ch´ciny, odby∏a
si´ uroczystoÊç patriotyczno-religijna, upami´tniajàca
62. rocznic´ pacyfikacji Wolicy. Uczestniczyli w niej
przedstawiciele w∏adz samorzàdowych, poczty
sztandarowe ZKRP i BWP – Kó∏ Nr 3 i 8 z Kielc, a tak-
˝e z gmin: Daleszyce, Nowiny, Morawica, Sobków,
Piekoszów, Ch´ciny oraz OSP z Wolicy i Tokarni, m∏o-
dzie˝ szkolna i mieszkaƒcy. Po Mszy Êw. w miejsco-
wym koÊciele przed pomnikiem usytuowanym przy
Zespole Szkó∏ Ogólnokszta∏càcych Nr 2 przyby∏ych
na uroczystoÊç przywita∏a jego dyrektor Nina Bu-
dziosz, a prezes Ko∏a Bonifacy Lisek wyg∏osi∏ referat
przypominajàcy ponure dni okupacji i przebieg pacy-
fikacji wsi, w której hitlerowcy aresztowali ∏àcznie po-
nad 50 osób. Po z∏o˝eniu wieƒców uczestnicy uro-
czystoÊci udali si´ na cmentarz, gdzie przed symbo-
licznà mogi∏à z nazwiskami pomordowanych z∏o˝ono
wiàzanki kwiatów i zapalono znicze. Nast´pnie w sali
gimnastycznej Zespo∏u Szkó∏ wystàpili uczniowie
z programem pieÊni i poezji patriotycznej oraz zespó∏
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Wkrajach takich jak HHoollaannddiiaa,
WWiieellkkaa  BBrryyttaanniiaa, HHiisszzppaanniiaa,
NNoorrwweeggiiaa, DDaanniiaa, NNiieemmccyy

ii PPoorrttuuggaalliiaa, a po cz´Êci równie˝
w UUSSAA, paƒstwo gwarantuje jedynie
tzw. podstawowy poziom opieki nad
weteranami, to jest przyznaje szczegól-
ne uprawnienia niemal wy∏àcznie inwa-
lidom wojennym i cz∏onkom rodzin
kombatantów poleg∏ych w walce lub
zmar∏ych w wyniku odniesionych ran.
W tej sytuacji zrozumia∏e jest, ˝e
uprawnienia pochodne otrzymujà wdo-
wy i wdowcy pozostali po trwale kontu-
zjowanych lub poleg∏ych ˝o∏nierzach.
Ponadto w UUSSAA wdowy i wdowcy ko-
rzystajà z uprawnieƒ pod warunkiem
pozostawania w stanie wolnym i posia-
dania niskich dochodów w∏asnych. 

Z kolei w paƒstwach, w których za-
kres opieki jest szerszy, beneficjentami
prawa kombatanckiego sà najcz´Êciej,
poza inwalidami wojennymi, tylko bez-
poÊredni uczestnicy walk zbrojnych
(˝o∏nierze frontowi). Niezale˝nie od te-
go pojawiajà si´ niekiedy dodatkowe
przepisy ograniczajàce mo˝liwoÊç ko-
rzystania przez wdowy i wdowców
z uprawnieƒ pochodnych. I tak, pomija-
jàc cz∏onków rodzin poleg∏ych ˝o∏nie-
rzy, mo˝na wskazaç nast´pujàce bariery
zaw´˝ajàce kràg potencjalnych benefi-
cjentów: 
– wdowy i wdowcy korzystajà z niektó-
rych uprawnieƒ, pod warunkiem pozo-
stawania w stanie wolnym (BBiiaa∏∏oorruuÊÊ,,
RRoossjjaa,,  RRuummuunniiaa  ii IInnddiiee); 
– uprawnienia posiadajà jedynie osoby
pozosta∏e po inwalidach wojennych
(FFiinnllaannddiiaa); 
– uprawnienia posiadajà jedynie osoby
pozosta∏e po inwalidach wojennych lub
weteranach – inwalidach z ogólnego

Dokonujàcy porównaƒ polskiego prawa kombatanckiego z zagranicznym na ogó∏ mniejszà uwag´
zwracajà na status osób pozosta∏ych po zmar∏ych kombatantach i ofiarach represji. Nie ulega jednak
wàtpliwoÊci, ˝e tak˝e to zagadnienie powinno staç si´ przedmiotem analiz. Zebrany przez nas mate-
ria∏ nie zawsze jest kompletny, tym niemniej daje mo˝liwoÊç uchwycenia pewnych prawid∏owoÊci. 

Prawo kombatanckie za granicà. Podstawowe zagadnienia

Wdowy i wdowcy pozostali 
po kombatantach 

stanu zdrowia, pod warunkiem pozosta-
wania w stanie wolnym (UUkkrraaiinnaa); 
– wdowy i wdowcy korzystajà z niektó-
rych uprawnieƒ, pod warunkiem, ˝e
ma∏˝eƒstwo ze zmar∏ym weteranem
trwa∏o co najmniej rok i pozostajà
w stanie wolnym; ponadto osobie pozo-
sta∏ej po inwalidzie wojennym mo˝na
przyznaç rent´ specjalnà, jeÊli zawar∏a
ona ma∏˝eƒstwo przed up∏ywem 10 lat
od momentu kontuzjowania zmar∏ego
i ma∏˝eƒstwo to trwa∏o minimum jeden
rok. (BBeellggiiaa. Dok∏adniejsze dane, jaki-
mi dysponujemy, dotyczà jedynie osób
pozosta∏ych po inwalidach wojennych.); 
– wdowy i wdowcy korzystajà z niektó-
rych uprawnieƒ jedynie w przypadku ni-
skich dochodów w∏asnych (FFrraannccjjaa). 

*
W CChhoorrwwaaccjjii,,  GGrreeccjjii  i na WW´́ggrrzzeecchh

wyst´puje model mieszany opieki nad
weteranami. Wszyscy kontuzjowani ˝o∏-
nierze, niezale˝nie od tego, w jakich
formacjach walczyli, majà mo˝liwoÊç
otrzymania statusu inwalidy wojenne-
go. Szerzej, z innych uprawnieƒ, mogà
korzystaç tylko niektóre grupy wetera-
nów. Przyk∏adowo na WW´́ggrrzzeecchh renty
inwalidów wojennych przyznawane sà
˝o∏nierzom w´gierskim, którzy walczyli
po stronie niemieckiej i alianckiej oraz
powstaƒcom 1956 r. Natomiast dodatki
kombatanckie do emerytur otrzymujà
tylko ˝o∏nierze koalicji antyniemieckiej
i powstaƒcy (pod warunkiem, ˝e osiàga-
jà dochody ni˝sze od wyznaczonego
górnego progu). Sytuacja ta rzutuje na
zakres opieki paƒstwa nad osobami po-
zosta∏ymi po weteranach, Êwiadczenia
pochodne wywodzà si´ bowiem
z uprawnieƒ przyznanych wczeÊniej
zmar∏emu kombatantowi. 

*
Reasumujàc, mo˝na przyjàç, ˝e

w ustawodawstwie zagranicznym wyst´-
pujà dwa poziomy ograniczeƒ w przy-
znawaniu uprawnieƒ wdowom i wdow-
com pozosta∏ym po kombatantach.
Pierwszy wynika z pochodnego charak-
teru tych˝e uprawnieƒ i jest zwiàzany
z przyznawaniem Êwiadczeƒ specjal-
nych g∏ównie inwalidom wojennym
i ˝o∏nierzom frontowym. Drugi jest
konsekwencjà przepisów adresowanych
bezpoÊrednio do osób pozosta∏ych po
kombatantach. 

W tym ostatnim przypadku najcz´-
Êciej wyst´puje warunek pozostawania
w stanie wolnym, znany równie˝ z pol-
skiego prawa okresu mi´dzywojennego.
Z uwagi na cz´stotliwoÊç jego wyst´po-
wania oraz lakonicznoÊç danych posia-
danych przez nas na temat uprawnieƒ
wdów i wdowców, mo˝na z du˝ym
prawdopodobieƒstwem przyjàç, ˝e po-
dobne przepisy sà doÊç powszechne
i nale˝à do standardowych w prawie
kombatanckim za granicà.

Materia∏ zebrany przez nas z zagrani-
cy wskazuje wyraênie, ˝e tak˝e w oma-
wianym zakresie polskie prawo komba-
tanckie ró˝ni si´ od wyst´pujàcego w in-
nych krajach. Poza warunkami osiàgni´-
cia przewidzianego przepisami wieku
lub pobierania Êwiadczenia emerytalno-
-rentowego nasze prawo w zasadzie nie
przewiduje innych ograniczeƒ.1

Jan P. SOBOLEWSKI

1 Por. zw∏aszcza art. 24 ust. 2 pkt 1 ustawy
z 29 maja 1974 r. o zaopatrzeniu inwalidów
wojennych i wojskowych oraz ich rodzin (Dz.
U. z 2002 r. Nr 9 poz. 87) i art. 20 ust. 3 usta-
wy z 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz
niektórych osobach b´dàcych ofiarami repre-
sji wojennych i okresu powojennego (Dz. U.
z 2002 r. Nr 42 poz. 371 z póên. zm.). 
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folklorystyczny Ko∏a Gospodyƒ Wiejskich w ¸ukowej.
Natomiast 2 czerwca br. obchody 62. rocznicy be-
stialskiego mordu na mieszkaƒcach Ch´cin rozpocz´-
∏y si´ uroczystoÊcià patriotyczno-religijnà w koÊciele
p.w. Êw. Bart∏omieja. Wzi´li w niej udzia∏ m.in. przed-
stawiciele ZO ÂZ˚AK z Kielc oraz OSP z Ch´cin ze
sztandarami. Wiàzanki kwiatów z∏o˝ono przed tablicà
upami´tniajàcà wydarzenia z 2 czerwca 1944 r. przy
Urz´dzie Miasta i Gminy Ch´ciny oraz przed pomni-
kiem upami´tniajàcym aresztowanie ponad 60 osób. 

2288  mmaajjaa  ww KKoozziieenniiccaacchh Mszà Êw. w koÊciele parafial-
nym, koncelebrowanà przez ks. dziekana W∏adys∏awa
Sarw´ i ks. Miros∏awa Maja, rozpocz´∏a si´ uroczy-
stoÊç patriotyczno-religijna zorganizowana przez Za-
rzàd Stowarzyszenia Polskich Kombatantów w Kraju
Federacja Âwiatowa Oddzia∏ Kozienice. Po Mszy Êw.
przy pomniku-mogile ˝o∏nierzy AK, BCh i NSZ z∏o˝o-
no wieƒce i wiàzanki kwiatów. Pomordowanym przez
hitlerowców ho∏d odda∏y tak˝e 22 poczty sztandaro-
we. UroczystoÊç uÊwietni∏a Kompania Honorowa WP
i orkiestra garnizonowa z Radomia. Obecni byli m.in.
przedstawiciele w∏adz samorzàdowych oraz ZG SPK. 

2299  mmaajjaa  ww PPaabbiiaanniiaaccaacchh Uniwersytet Trzeciego Wie-
ku przy Miejskim OÊrodku Kultury zorganizowa∏ semi-
narium na temat Sybiracy. Wprowadzenie wyg∏osi∏a
prezes Zarzàdu UTW Lidia Berner. Histori´ losów ze-
s∏aƒców, opartà na Êwiadectwach Henryka Paproc-
kiego i w∏asnej rodziny – wyg∏osi∏a Zofia Znamierow-
ska – Sybiraczka, wzbogacajàc jà o wiersze M. Jon-
kajtysa, A. Rudawcowej i utwór w∏asny. 

77  cczzeerrwwccaa  ww LLuubblliinniiee, podczas uroczystego zebrania
cz∏onków Ko∏a Nr 3 Zwiàzku ˚o∏nierzy LWP, w imieniu
prezesa Zarzàdu G∏ównego Z˚ LWP p∏k Kazimierz Po-
tocki wr´czy∏ cz∏onkom Zwiàzku „Krzy˝e Ludowego
Wojska Polskiego”. Otrzymali je: Ludwik Bronisz-Pi-
ka∏o, Kazimierz Dec, Jan Markowski, Ludwik Pawlik
i Wac∏aw Zawada. Minutà ciszy uczczono te˝ odejÊcie
wieloletniego skarbnika Ko∏a Z˚ LWP, mjr. Czes∏awa
Panasa. 

1188  cczzeerrwwccaa  ww PPaabbiiaanniiccaacchh, w 25. rocznic´ powstania
parafii p.w. Êw. Maksymiliana Kolbe odby∏a si´ Msza
Êw. pod przewodnictwem metropolity ∏ódzkiego abp.
W∏adys∏awa Zió∏ka, koncelebrowana przez ks. pra∏ata
Ryszarda Olszewskiego. Przybyli na nià przedstawi-
ciele w∏adz miejskich i samorzàdowych, poczty
sztandarowe, m∏odzie˝ i mieszkaƒcy miasta. Z okazji
jubileuszu parafii wn´trze Êwiàtyni wzbogaci∏o si´
o nowà Drog´ Krzy˝owà. W ho∏dzie ˝o∏nierzom pole-
g∏ym w obronie Ojczyzny i dla upami´tnienia losów
Polaków zes∏anych na Syberi´ – pierwszà stacj´ Dro-
gi Krzy˝owej Pan Jezus na Êmierç skazany ufundo-

wa∏a Zofia Znamierowska, córka KoÊciuszkowca,
w imieniu Komitetu Budowy Pomnika ˚o∏nierzy Sybi-
raków w Grodêcu Opolskim. 

1188  cczzeerrwwccaa  ww OOlleeÊÊnniiccyy, z okazji 60. rocznicy utworze-
nia oleÊnickiego Oddzia∏u ZIW RP w koÊciele p.w. Mat-
ki Bo˝ej Mi∏osierdzia zosta∏a odprawiona Msza Êw. w in-
tencji inwalidów wojennych. Proboszcz parafii MBM,
dokonujàc wprowadzenia, powita∏ inwalidów wojen-
nych na czele z prezes Oddzia∏u ZIW RP w OleÊnicy Da-
nielà Radziwon oraz poczet sztandarowy ZIW RP. We
Mszy Êw. uczestniczy∏y m.in. rodziny pionierów i za∏o-
˝ycieli ZIW RP w OleÊnicy, przedstawiciele organizacji
kombatanckich wspó∏pracujàcych ze Zwiàzkiem, w tym
prezes Obwodu ÂZ˚AK oraz samorzàdowcy. Nast´pnie
uczestnicy uroczystoÊci jubileuszowych udali si´ na
cmentarz, by na grobach pierwszych prezesów i za∏o-
˝ycieli ZIW RP w OleÊnicy z∏o˝yç wiàzanki kwiatów i za-
paliç znicze. Obecny ZO kolejno odwiedzi∏ groby pionie-
rów: Józefa Maja, W∏adys∏awa Surdeja, Rafa∏a Ku∏acza,
Józefa Besztera i Antoniego P∏anety. W imieniu ZO ZIW
RP we Wroc∏awiu i ZO w OleÊnicy na grobie Antoniego
P∏anety wiàzank´ kwiatów, w obecnoÊci rodziny Zmar-
∏ego z Wroc∏awia i OleÊnicy, z∏o˝y∏ Jan Paluchniak. Po
modlitwie przypomniano zas∏ugi Antoniego P∏anety
i ówczesnego ZO ZIW RP. W przeddzieƒ cz∏onkowie
obecnego ZO ZIW RP w OleÊnicy z∏o˝yli wiàzanki kwia-
tów na grobie poprzedniego prezesa Oddzia∏u Witalisa
Radziwona (zmar∏ego w lutym 2005 r.). 

1188  cczzeerrwwccaa  ww ¸̧ooddzzii--¸̧aasskkoowwiiccaacchh, w 66. rocznic´ ma-
sowych deportacji Polaków (21.06.1940 r.) z Kresów
Wschodnich na Syberi´ – w koÊciele p.w. Zes∏ania Du-
cha Âw. odby∏ si´ uroczysty koncert zespo∏u artystycz-
nego Sybiracy. Zespó∏ przyby∏ na zaproszenie ks. pro-
boszcza Andrzeja Chmieleckiego. Uroczystej euchary-
stii – podczas której modlono si´ za Sybiraków zmar-
∏ych na zes∏aniu, poleg∏ych w obronie Ojczyzny i za ˝y-
jàcych – przewodniczy∏ ks. proboszcz, który wyg∏osi∏
pi´knà, patriotycznà homili´. Po nabo˝eƒstwie odby∏
si´ koncert o charakterze patriotyczno-religijnym pod
kierownictwem Iwony Ejsmont. S∏owo wià˝àce Jan
Onoszko, wiersze recytowa∏a Zofia Znamierowska. 

2200  cczzeerrwwccaa  ww WWaarrsszzaawwiiee, na Powàzkach Wojsko-
wych, z okazji wizyty w Polsce kombatantów z Fran-
cji ze Stowarzyszenia „Rhin et Danube”, przed Kwa-

terà Polskich ˚o∏nierzy 1 Armii Francuskiej odby∏a si´
uroczystoÊç z udzia∏em m.in. przedstawicieli Amba-
sady Francji w Warszawie – attaché obrony p∏k. Chri-
stiana Barthelena i attaché morskiego por. kmdr. Je-
ana-Christiana Roussy, Ministerstwa Obrony Narodo-
wej, UdSKiOR oraz kombatantów ze Stowarzyszenia
By∏ych ˚o∏nierzy 1 Armii Francuskiej „Ren i Dunaj”
Sekcja Polska i delegacji kombatantów by∏ych ˝o∏nie-
rzy Polskich Si∏ Zbrojnych na Zachodzie. W przemó-
wieniach podkreÊlano m.in. zwiàzki mi´dzy Francjà
i Polskà oraz braterstwo broni ˝o∏nierzy francuskich
i polskich w czasie II wojny Êwiatowej. Wr´czono
równie˝ odznaczenia honorowe. Na zakoƒczenie de-
legacje z∏o˝y∏y wieƒce i wiàzanki kwiatów przed kwa-
terà. 

2244  cczzeerrwwccaa  ww GGrraajjeewwiiee uroczyÊcie obchodzono
Âwi´to 9 Pu∏ku Strzelców Konnych, na które przybyli
byli ˝o∏nierze 9 psk im. gen. Kazimierza Pu∏askiego
oraz 9 psk AK. Tegoroczne uroczystoÊci rozpocz´∏y
si´ o godz. 10.00 zbiórkà uczestników na placu przed
Urz´dem Miasta, gdzie zgromadzonych przywita∏ An-
toni Dudziƒski, prezes Towarzystwa Przyjació∏ 9 PSK
w Grajewie. Powitanie wyg∏osi∏ Stanis∏aw WiÊniew-
ski, prezes Klubu By∏ych ˚o∏nierzy 9 PSK i 9 PSK AK,
nast´pnie z∏o˝ono wiàzanki przed tablicà pamiàtko-
wà. Dalsza cz´Êç obchodów, z udzia∏em w∏adz samo-
rzàdowych, orkiestry i Kompanii Honorowej WP wy-
stawionych przez 15 Gi˝yckà Brygad´ Zmechanizo-
wanà, Grup Rekonstrukcji Historycznej w mundurach
z wrzeÊnia 1939 roku, pocztów sztandarowych, har-
cerzy oraz mieszkaƒców miasta – odby∏a si´ na tere-
nie by∏ych koszar 9 psk. Msz´ Polowà koncelebrowa-
li ks. kapelan p∏k Jerzy Niedba∏a z 15 GBZ i ks. kmdr
Marian Wydra z Bia∏egostoku. Po Mszy Êw. wr´czono
odznaczenia i upominki dla najbardziej zaanga˝owa-
nych w dzia∏alnoÊç KB˚ 9 PSK i 9 PSK AK oraz Towa-
rzystwa Przyjació∏ 9 PSK. T́  cz´Êç uroczystoÊci za-
koƒczy∏y: z∏o˝enie wiàzanek i kwiatów przed pamiàt-
kowà tablicà, Apel Pami´ci i salwa honorowa. Na-
st´pnie na terenie Zespo∏u Szkó∏ nr 2 im. 9 PSK odby∏
si´ koncert orkiestry wojskowej z Gi˝ycka oraz rekon-
strukcja walk z okresu Kampanii WrzeÊniowej w wy-
konaniu Grup Rekonstrukcji Historycznej z Grajewa,
¸om˝y i Bia∏egostoku. 
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Anna by∏a córkà LLuuddwwiikkaa  DDyy--
ddyyƒƒsskkiieeggoo, doktora nauk me-
dycznych Uniwersytetu War-

szawskiego oraz WWaacc∏∏aawwyy  zz FFrrààcckkiiee--
wwiicczzóóww. Urodzi∏a si´ 17 wrzeÊnia 1902
r. w Warszawie. Jako szeÊcioletnie
dziecko straci∏a matk´. W 1915 r.
podj´∏a wraz z m∏odszà siostrà nauk´
w szkole Cecylii Plater-Zyberkówny.
W 1916 r. wstàpi∏a do szkolnej dru˝y-
ny harcerskiej im. Królowej Jadwigi;
dru˝ynowà zosta∏a w 1921 r. W tym˝e
roku zda∏a matur´. W czasie wojny
z bolszewikami w 1920 r. ukoƒczy∏a
kurs sanitarny PCK, po czym praco-
wa∏a jako sanitariuszka w Wojskowym
Szpitalu Ujazdowskim. W latach
1921-1926 studiowa∏a, nak∏oniona
przez ojca, w Szkole G∏ównej Gospo-
darstwa Wiejskiego i uzyska∏a tytu∏
in˝yniera sadownictwa. W latach
1926-1928 przesz∏a kurs pracy spo-
∏eczno-oÊwiatowej w Wolnej Wszech-
nicy. Nie zaprzestajàc dzia∏alnoÊci
harcerskiej, w 1924 r. zosta∏a hufco-
wà, w 1925 r. zdoby∏a stopieƒ harcmi-
strzyni i przesz∏a do G∏ównej Kwatery
˚eƒskiej, a w 1928 r. wybrano jà na-
czelniczkà GKW. Przygotowywa∏a
programy konferencji i zlotów, bra∏a
w nich udzia∏ m.in. w Anglii i USA.
W 1929 r. zrealizowa∏a swoje marze-
nie i rozpocz´∏a studia medyczne na
UW. G∏´boko wierzàca, wstàpi∏a do
Stowarzyszenia M∏odzie˝y Katolickiej
Juventus Christiana i bra∏a czynny
udzia∏ w jego dzia∏alnoÊci, przy czym
pozna∏a JJeerrzzeeggoo  PPaasszzkkoowwsskkiieeggoo, rów-
nie˝ cz∏onka Stowarzyszenia. Pobrali
si´ w 1932 r. i zamieszkali w Wilnie,
gdzie Jerzy jako in˝ynier dróg i mo-
stów podjà∏ prac´ w Dyrekcji Okr´go-
wej Kolei. W 1936 r. Anna ukoƒczy∏a
medycyn´ na Uniwersytecie im. Stefa-
na Batorego, specjalizujàc si´ w pe-
diatrii. W 1938 r. przenieÊli si´ do To-
runia. Anna pracowa∏a jako lekarka
szkolna i asystentka Oddzia∏u Dzie-
ci´cego w Szpitalu Miejskim, wycho-
wujàc równoczeÊnie trójk´ dzieci. 

Anna Paszkowska, ps. „Marta” (1902-1997)

Konspiratorka, harcerka i matka
Wojna 1939 r. zasta∏a jà w Wilnie. Po

rozbiciu pociàgu ewakuacyjnego zna-
laz∏a si´ w Kutnie i pracowa∏a w utwo-
rzonym napr´dce szpitalu polowym.
Jak pisa∏a, pozna∏a wtedy ca∏à groz´
wojny. Po ustaniu dzia∏aƒ wojennych
Jerzy otrzyma∏ prac´ w Toruniu przy
odbudowie mostu. Annie w∏adze nie-
mieckie odmówi∏y prawa do praktyki
lekarskiej. Wiosnà 1940 r. poprzez
harcmistrza majora WP JJóózzeeffaa  RRaattaajj--
cczzaakkaa, komendanta organizujàcego si´
Pomorskiego Okr´gu ZWZ, Paszkow-
scy zostali wciàgni´ci do pracy konspi-
racyjnej. Anna by∏a kasjerkà Komen-
dy, rozliczenia szyfrowa∏a w formie ra-
chunków domowych; pe∏ni∏a te˝ funk-
cj´ ∏àczniczki z Bydgoszczà, jeêdzi∏a
równie˝ do Warszawy, by ostrzec
o aresztowaniach na Pomorzu; zosta∏a
te˝ kierowniczkà sekcji sanitarnej. Je-
rzy zosta∏ szefem dywersji Okr´gu Po-
morskiego. Mieszkanie ich s∏u˝y∏o za
punkt kontaktowy dla oficerów i ∏àcz-
ników sztabu Okr´gu. W czerwcu 
1942 r. zacz´∏y si´ liczne aresztowania
wÊród cz∏onków organizacji. Paszkow-
skich zatrzymano 2 lipca 1942 r. Trójkà
pozostawionych bez opieki dzieci zaj´-
li si´ harcerze i przewieêli je do War-
szawy do ojca Anny, która by∏a wów-
czas w ósmym miesiàcu cià˝y. Âledztwo
prowadzono w Toruniu, Gdaƒsku
i Starogardzie Gdaƒskim. Anny nie bi-
to, ale ani jej m´˝a, ani innych areszto-
wanych nie oszcz´dzono. Na poród
Ann´ przewieziono z wi´zienia do
szpitala w Gdaƒsku, gdzie 11 wrzeÊnia
1942 r. urodzi∏a córeczk´, po czym na
skutek fatalnych warunków sanitar-
nych w wi´zieniu przesz∏a ci´˝kie za-
ka˝enie po∏ogowe. Dzieckiem pozwo-
lono zaopiekowaç si´ przyjació∏ce An-
ny, harcerce KKaarroolliinniiee  LLeeee. 

1 grudnia 1942 r. oboje Paszkowskich
przewieziono do obozu koncentracyjne-
go w Stutthofie. Jerzy, pobity i skopany
przy wo˝eniu Êniegu, zmar∏ w nocy
3 grudnia 1942 r. Obóz kobiecy liczy∏
wtedy oko∏o 300 kobiet, potem liczba

ich wzros∏a do kilku tysi´cy. Anna wraz
z innymi wi´êniarkami politycznymi
prowadzi∏a dzia∏alnoÊç konspiracyjnà
majàcà na celu podtrzymanie woli prze-
trwania, wzmocnienie ∏àczàcej je wi´zi,
pomoc s∏abszym, umo˝liwienie tajnych
praktyk religijnych. Dzieli∏y si´ paczka-
mi, stara∏y si´ zdobyç dodatkowà ˝yw-
noÊç, opiekowa∏y si´ m∏odszymi – nieraz
prawie dzieçmi – i uczy∏y je. Annie w∏a-
dze obozowe nie pozwoli∏y pracowaç
w izbie chorych, a˝ do wybuchu epide-
mii tyfusu brzusznego i plamistego w zi-
mie 1944 r. Piel´gnujàc chore, zarazi∏a
si´ i ci´˝ko chorowa∏a. Przy ewakuacji
obozu rozpocz´tej w styczniu 1945 r.
Anna zosta∏a w∏àczona dopiero do
ostatniego transportu 23 kwietnia 1945
r. Barki z wi´êniarkami przejà∏ we
Flensburgu Szwedzki Czerwony Krzy˝.
Annà zaopiekowa∏a si´ znajoma
szwedzka harcerka – lekarka i zatrudni-
∏a jà w szpitalu dla uwolnionych wi´ê-
niów. 

Do Polski wróci∏a w paêdzierniku
1945 r. z transportem budowniczych
polsko-szwedzkiego sanatorium prze-
ciwgruêliczego w Otwocku. Podj´∏a
w nim prac´, najpierw jako asystentka,
potem ordynator. Odnalaz∏a swoje
dzieci, jak te˝ matk´ i siostr´ m´˝a,
i zamieszka∏a wraz z nimi w Otwocku.
Tylko najm∏odsza córka pozosta∏a a˝
do matury u Karoliny Lee, która opie-
kowa∏a si´ nià od niemowl´ctwa. An-
na, poza pracà w Szpitalu Chorób P∏uc
dla Dzieci w Otwocku, by∏a te˝ adiunk-
tem Instytutu Gruêlicy. Opublikowa∏a
42 prace naukowe. W 1970 r. przesz∏a
na emerytur´, ale do 1981 r. pozosta-
wa∏a konsultantem. Uczestniczy∏a te˝
w pracy Komisji Historycznej powo∏a-
nej w 1965 r. przy Zak∏adzie Historii
Polski II Wojny Âwiatowej Instytutu
Historii PAN. Pisa∏a prace na temat
obecnoÊci harcerek w obozach kon-
centracyjnych. Pod koniec ˝ycia straci-
∏a wzrok. Zmar∏a w Warszawie 
16 wrzeÊnia 1997 r. 

Ewa KRASNOWOLSKA

KOMBATANT 2007 nr 1 13

Kobiety-˚o∏nierze w walce

Kombatant 2007 01  1/10/07  16:26  Page 13



2255  cczzeerrwwccaa  ww PPiioottrróówwkkuu  kkoo∏∏oo  RRyykk, pod patronatem
Prezydenta RP Lecha Kaczyƒskiego, odby∏a si´ uro-
czystoÊç upami´tniajàca 60. rocznic´ bohaterskiej
Êmierci mjra Mariana Bernaciaka ps. „Orlik” – cz∏onka
ZWZ-AK, legendarnego dowódcy 15 pp AK „Wilków”,
a nast´pnie Zrzeszenia „WiN” na Lubelszczyênie – któ-
ry zginà∏ 24 czerwca 1946 r. na skutek donosu miej-
scowego so∏tysa, agenta UB. W obchodach udzia∏
wzi´li parlamentarzyÊci, przedstawiciele w∏adz samo-
rzàdowych, kombatanci, m∏odzie˝ szkolna oraz ˝o∏nie-
rze 5 Batalionu Ratownictwa In˝ynieryjnego z D´blina.
Obecny by∏ kierownik UdSKiOR Janusz Krupski. Uro-
czystoÊç rozpocz´∏a Msz Êw., której przewodniczy∏ ks.
infu∏at Kazimierz Korszniewicz. Nast´pnie zgromadzeni
przemaszerowali przed pomnik „Orlika” – kamieƒ z in-
skrypcjà oraz symbolami krzy˝a i Polski Walczàcej.
Tam, po odÊpiewaniu „Roty” i okolicznoÊciowej modli-
twie, odby∏ si´ Apel Poleg∏ych, a nast´pnie delegacje
z∏o˝y∏y wieƒce i wiàzanki kwiatów przed pomnikiem. 

3300  cczzeerrwwccaa  ww WWaarrsszzaawwiiee, w 63. rocznic´ aresztowa-
nia dowódcy Armii Krajowej gen. Stefana Roweckie-
go „Grota” odby∏y si´ uroczystoÊci poÊwi´cone jego
pami´ci. Po Mszy Êw. w koÊciele Êw. Jakuba z udzia-
∏em w∏adz stolicy i licznie zebranych weteranów 
II wojny Êwiatowej, uczestnicy uroczystoÊci z∏o˝yli
wieƒce w miejscu aresztowania gen. St. Roweckiego
przy ul. Spiskiej 14, a nast´pnie przed pomnikiem Ge-
nera∏a przy ul. Matejki. 

99  lliippccaa  nnaa  BBiiaa∏∏oorruussii – jak informuje konsul w Konsulacie
Generalnym w Grodnie Wanda Szwejkowska – Zwiàzek
Polaków na Bia∏orusi we wspó∏pracy z kombatantami 
– by∏ymi ˝o∏nierzami Armii Krajowej – zorganizowa∏ uro-
czystoÊci zwiàzane z 62. rocznicà Akcji „Ostra Brama”.
Wzi´li w nich udzia∏: delegacja Zarzàdu G∏ównego Zwiàz-
ku Polaków na Bia∏orusi z Grodna na czele z wicepreze-
sem Józefem Porzeckim, Konsulatu Generalnego RP
w Grodnie na czele z konsulem generalnym Andrzejem
Kr´towskim oraz redaktor naczelny „Magazynu Polskie-
go na uchodêstwie” Andrzej Poczobut. UroczystoÊci
rozpocz´∏a Msza Êw. w intencji ˝o∏nierzy AK poleg∏ych
w walkach w Akcji „Ostra Brama” oraz wszystkich pole-
g∏ych polskich ˝o∏nierzy, odprawiona w koÊciele w So-
∏ach. Ponadto z∏o˝ono wiàzanki kwiatów i zapalono zni-
cze na mogi∏ach poleg∏ych ˝o∏nierzy na cmentarzach
w Wi´s∏awini´tach, So∏ach, Iwaszkowcach i w Smorgo-
niach – przy pomniku poleg∏ych w latach 1918-28 ˝o∏-
nierzy WP – oraz w ˚odziszkach przed pomnikiem ˝o∏-
nierzy Wojska Polskiego poleg∏ych w 1920 r. Na cmen-
tarzu w ˚odziszkach konsul Andrzej Kr´towski wr´czy∏
Aldonie Dyjakowskiej, opiekujàcej si´ blisko 65 lat po-
mnikiem polskich ˝o∏nierzy, Medal Or∏a z Kancelarii Pre-
zesa Rady Ministrów. Tak˝e w ˚odziszkach Rejonowy
Oddzia∏ Zwiàzku Polaków na Bia∏orusi ze Smorgoni, na
czele z prezes Teresà Pietrowà, zorganizowa∏ spotkanie
z miejscowymi kombatantami i Polakami. 

1155  lliippccaa  ww LLuubblliinniiee odby∏y si´ uroczyste obchody 67.
rocznicy bohaterskiej obrony Lublina przed nacierajà-
cymi wojskami hitlerowskimi. Ich inspiratorem – po-
dobnie jak w latach poprzednich – by∏ prezes Zarzàdu
Ko∏a Nr 19 ZKRP i BWP w Lublinie p∏k W∏adys∏aw Ro-
kicki, przy wspó∏pracy dyrekcji i m∏odzie˝y Zespo∏u
Szkó∏ Elektronicznych i harcerzy Hufca Lublin ZHP.
W obchodach rocznicowych uczestniczyli: przedsta-
wiciele w∏adz paƒstwowych i samorzàdowych oraz
wojska, delegacje zak∏adów pracy, kombatanci 

– uczestnicy walk Kampanii WrzeÊniowej 1939 r.,
przedstawiciele ZKRP i BWP z prezesem ZO p∏k. Je-
rzym Górnickim i Zwiàzku ˚o∏nierzy LWP oraz m∏o-
dzie˝ szkolna i mieszkaƒcy Lublina. UroczystoÊç roz-
pocz´∏a Msza Êw. w koÊciele p.w. Êw. Franciszka,
w której uczestniczy∏y licznie poczty sztandarowe Êro-
dowisk kombatanckich, szkó∏, harcerzy oraz orkiestra
WP. Z programem recytatorskim wystàpi∏a m∏odzie˝
z Zespo∏u Szkó∏ Elektronicznych. Po Mszy Êw. uczest-
nicy obchodów rocznicowych przeszli przed pomnik
Obroƒców Lublina. Tu – po odegraniu hymnu paƒ-
stwowego – okolicznoÊciowe przemówienia wyg∏osi-
li: S∏awomir Litwiƒski, wojewoda lubelski Wojciech
˚ukowski, prezydent miasta Andrzej Pruszkowski i in.
Obchody rocznicowe zakoƒczy∏o z∏o˝enie wieƒców
i wiàzanek kwiatów przez liczne delegacje. Relacj´ na-
des∏a∏ p∏k w st. spoczynku Kazimierz Potocki. 

1155  lliippccaa  ww CCzzaajjaacchh ods∏oni´to i poÊwi´cono pomnik
W∏adys∏awa ¸ukasiuka ps. „M∏ot” – dowódcy oddzia-
∏ów partyzanckich 6 Brygady Wileƒskiej AK, który zgi-
nà∏ w Czajach-Wólce 27 czerwca 1949 r. UroczystoÊç
rozpocz´∏a Msza Êw. w koÊciele p.w. Matki Bo˝ej
Ostrobramskiej, celebrowana przez wikariusza general-
nego diecezji drohiczyƒskiej ks. pra∏ata Stanis∏awa Ula-
czyka i ks. pra∏ata Romana Wodyƒskiego, brata jedne-
go z ˝o∏nierzy z oddzia∏u „M∏ota”. Po Mszy Êw. Kazi-
mierz Krajewski, historyk z IPN, wyg∏osi∏ wyk∏ad o ˝y-
ciu i walce „M∏ota”. Nast´pnie ods∏oni´cia pomnika
kpt. W∏adys∏awa ¸ukasiuka dokonali Marsza∏ek Sejmu
Marek Jurek oraz synowie i córka kapitana „M∏ota”:
Andrzej i Zbigniew ¸ukasiuk oraz Marta Zi´tkiewicz.
W uroczystoÊciach uczestniczyli tak˝e m.in. Mariusz
Kamiƒski – szef CBA, wnuczka kpt. „M∏ota” Magdale-
na ¸ukasiuk i ostatni ˝yjàcy ˝o∏nierz dowodzonego
przez „M∏ota” 3 szwadronu 6 Brygady Wileƒskiej AK
Olgierd Zawadzki ps. „Longin”. 

1155  lliippccaa  ww BBaalliiccaacchh, pow. Busko-Zdrój, uroczyÊcie od-
s∏oni´to pomnik Batalionów Ch∏opskich, na którym
widnieje napis: ... i poszli siaç wolnoÊci zbo˝e...
W ho∏dzie mieszkaƒcom Balic i okolic, ˝o∏nierzom Ba-
talionów Ch∏opskich walczàcym i poleg∏ym w latach 
II wojny Êwiatowej za wolnà i niepodleg∏à Polsk´.
Wdzi´czne spo∏eczeƒstwo Balic, maj 2006 r. Pomnik
wzniesiono z inicjatywy Stanis∏awa Wcis∏o, przy
wspó∏pracy i pomocy ZO OZ˚BCh w Kielcach i Ko∏a
OZ˚BCh w Gnojnie. W uroczystoÊci wzi´li udzia∏ m.in.:
wicemarsza∏ek Sejmu Marek Kotlinowski, parlamenta-
rzyÊci z PSL, przedstawiciele w∏adz samorzàdowych,
kombatanci z BCh i innych Êrodowisk z pocztami
sztandarowymi oraz m∏odzie˝. Po ods∏oni´ciu i po-
Êwi´ceniu pomnika przemówienie wyg∏osi∏ wicepre-
zes ZO OZ˚BCh w Kielcach Jan Sa∏ek. W cz´Êci arty-
stycznej wystàpi∏a m∏odzie˝ szkolna z programem te-
matycznie zwiàzanym z dzia∏alnoÊcià BCh. 

1188  lliippccaa  ww WWaarrsszzaawwiiee, na placu Zamkowym (Mi´dzy-
murze) otwarto wystaw´ pt. Chleba i wolnoÊci! Nie-
z∏omni w czasach PRL-u, przygotowanà przez Od-
dzia∏ IPN w Krakowie. Z∏o˝y∏o si´ na nià kilkanaÊcie
plansz zawierajàcych rocznicowe zdj´cia i opisy wy-
darzeƒ, rozgrywajàcych si´ w Polsce w latach 1946,
1956, 1966, 1976, 1981 i 1982. Ekspozycja mia∏a na
celu upami´tnienie przypadajàcych w roku 2006 wa˝-
nych rocznic z powojennej historii Polski. Rozpoczy-
na∏o jà zdj´cie oddzia∏u ze zgrupowania mjr. Józefa
Kurasia „Ognia”. Otwarcia wystawy dokona∏ Marsza-
∏ek Senatu Bogdan Borusewicz, obecni byli: zast´pca
prezesa IPN prof. Witold Kulesza, ambasador Izraela

w Polsce David Peleg, kombatanci ze Êrodowisk nie-
podleg∏oÊciowych oraz uczestnicy wydarzeƒ Poznaƒ-
skiego Czerwca 1956 r. Na zdj´ciu: otwarcie wysta-
wy, przemawia prof. Witold Kulesza. 

2233  lliippccaa  ww GGiibbaacchh uroczyÊcie obchodzono 61. rocznic´
ob∏awy augustowskiej – najwi´kszego, niewyjaÊnione-
go dotàd mordu, dokonanego przez Sowietów na Pola-
kach po zakoƒczeniu II wojny Êwiatowej. Obchody zor-
ganizowali: IPN, parafia rzymsko-katolicka w Gibach,
starosta sejneƒski oraz wójt gminy Giby. UroczystoÊci
rozpocz´∏y si´ Mszà Êw. koncelebrowanà przez ks. bp.
Romualda Kamiƒskiego. Po nabo˝eƒstwie g∏os zabra∏
prezes IPN dr hab. Janusz Kurtyka, który mówi∏ m.in.
o zdradzie i wspó∏odpowiedzialnoÊci polskich funkcjo-
nariuszy za zbrodni´ dokonanà przez NKWD. Uroczy-
stoÊci przed Krzy˝em-Pomnikiem zakoƒczy∏y: Apel Po-
leg∏ych, salwa honorowa i z∏o˝enie wieƒców i wiàzanek
kwiatów przez delegacje m.in. przedstawicieli w∏adz
paƒstwowych i samorzàdowych, parlamentarzystów,
s∏u˝b mundurowych i kombatantów. W przeddzieƒ ob-
chodów, 22 lipca ub.r. w Domu Pracy Twórczej Wigry
otwarto wystaw´ przygotowanà przez OBEP IPN w Bia-
∏ymstoku pt. Ob∏awa augustowska – lipiec 1945 r.
Otwarcia dokonali m.in.: prezes IPN dr hab. Janusz Kur-
tyka, dyrektor Oddzia∏u IPN w Bia∏ymstoku dr hab. Ce-
zary Kuklo, prezes Zarzàdu Obwodu Suwa∏ki ÂZ˚AK Je-
rzy Klimko oraz Stanis∏aw Kowalczyk, cz∏onek Obywa-
telskiego Komitetu Poszukiwaƒ Zaginionych Mieszkaƒ-
ców Suwalszczyzny w lipcu 1945 r. 

2255  lliippccaa  ww WWaarrsszzaawwiiee, na mocy postanowienia Pre-
zydenta RP Lecha Kaczyƒskiego o nadaniu orderów
za wybitne zas∏ugi w dzia∏alnoÊci na rzecz niepodle-
g∏oÊci Rzeczypospolitej Polskiej, za prac´ spo∏ecznà
w Êrodowiskach kombatanckich, Krzy˝em Koman-
dorskim Orderu Odrodzenia Polski odznaczeni zosta-
li: Czes∏awa Maria Bochyƒska i Franciszek Ludwik
Oremus, zaÊ Krzy˝em Kawalerskim Orderu Odrodze-
nia Polski – Stanis∏aw Bryndza, Józef El˝bieciak i Jan
Kowalcze. Na zdj´ciu: Franciszek Ludwik Oremus,
prezes ZG Stowarzyszenia Armii Krajowej i Wi´êniów
Politycznych (poÊrodku) oraz wicewojewoda ma∏o-
polski Andrzej Mucha 10 sierpnia ub.r. wr´czyli Krzy˝
Komandorski OOP Czes∏awie Bochyƒskiej-KuraÊ. 
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Na zbiórce przed koÊcio-
∏em ustawi∏y si´ jako
pierwsze poczty sztanda-

rowe, a wÊród nich m.in. poczet 25
Pu∏ku Piechoty AK Ziemi Piotr-
kowskiej, za nimi poczty sztanda-
rowe Konspiracyjnego Wojska Pol-
skiego, znowu Armii Krajowej, da-
lej poczty Represjonowanych ˚o∏-
nierzy-Górników, Zwiàzku By∏ych
Wi´êniów Okresu Stalinowskiego,
Szarych Szeregów, NSZZ „Soli-
darnoÊç ’80” z Kopalni W´gla Bru-
natnego Be∏chatów, Zespo∏u Szkó∏
Ponadgimnazjalnych nr 1 (jedyny
z wielu szkó∏ piotrkowskich!) oraz
troch´ spóêniony, bo przyby∏y
z bardzo daleka, do∏àczy∏ poczet
sztandarowy Okr´gu Wielkopol-
skiego Narodowych Si∏ Zbrojnych
z prezesem pp∏k. JJaanneemm  PPooddhhoorr--
sskkiimm. Za pocztami sztandarowymi
ustawili si´ wybitni przedstawiciele
˚o∏nierzy Wykl´tych ziemi piotrkow-
skiej z p∏k. SSttaanniiss∏∏aawweemm  BBuurrzzàà--KKaarr--
lliiƒƒsskkiimm – prezesem Okr´gu
ÂZ˚AK na czele i prezesami Konspi-
racyjnego Wojska Polskiego,
ÂZ˚AK, NSZ oraz innych ugrupo-
waƒ podziemia antykomunistycznego
tamtych lat oraz przedstawiciele i de-
legacje kombatantów, w∏adz i zapro-
szeni goÊcie z wielu rejonów Polski. 

Po komendzie, z kap∏anami na
czele i przy dêwi´kach orkiestry
wszyscy wmaszerowali do koÊcio∏a. 

Msza Êw. by∏a koncelebrowana przez
dziekana dekanatu piotrkowskiego ks.
SSttaanniiss∏∏aawwaa  SSoocchh´́ i proboszcza parafii Na-
wiedzenia NMP ks. RRoommaannaa  CCzzeerrmmaaƒƒ--
sskkiieeggoo oraz przyby∏ych specjalnie na t´
uroczystoÊç ks. JJaannaa  SStt´́ppnniiaa z Radomia
i ks. JJóózzeeffaa  GGrreecckkii z Ostrowa Wielkopol-
skiego – by∏ych ˝o∏nierzy podziemia prze-

Êladowanych w czasach stalinowskich.
Pi´knà homili´ na temat ˚o∏nierzy Wy-
kl´tych wyg∏osi∏ ks. Roman Czermaƒski;
Msza Êw. by∏a wielkà manifestacjà patrio-
tyzmu Polaków. 

Po Mszy Êw. uformowano na ulicy obok
koÊcio∏a kolumn´ marszowà, którà otwie-
ra∏a orkiestra z Kopalni W´gla Brunatne-
go Be∏chatów, nast´pnie ruszono ulicami

w kierunku ronda ˚o∏nierzy Wykl´-
tych 1944-1956. 

Przy tym rondzie znajduje si´ g∏az
z tablicà, która mia∏a byç ods∏oni´ta
i poÊwi´cona. Po przybyciu na miej-
sce, przyby∏ych przywita∏ dyrektor
piotrkowskiego Muzeum Okr´go-
wego MMaarrcciinn  GGààssiioorr. Wyg∏oszono
okolicznoÊciowe przemówienia (...).
Nast´pnie zaproszono przedstawi-
cieli kombatantów, wiceprezyden-
tów miasta i przewodniczàcego Rady
Miasta Piotrkowa Trybunalskiego do
ods∏oni´cia tablicy ku czci ˚o∏nierzy
Wykl´tych 1944-1956. Po ods∏oni´-
ciu obecni kap∏ani kolejno poÊwi´ci-
li tablic´ umieszczonà na kilkutono-
wym g∏azie. 

Z∏o˝ono wieƒce i wiàzanki kwia-
tów. (...) Wart´ honorowà przy po-
mniku wystawi∏a 25 Brygada Kawa-
lerii Powietrznej z Tomaszowa Ma-
zowieckiego. Po oficjalnych uroczy-
stoÊciach i pamiàtkowych fotogra-
fiach wszyscy zaproszeni zostali na
grochówk´ wojskowà. 

MyÊl´, ˝e ta uroczystoÊç pozosta-
nie nam na d∏ugo w pami´ci, a ja ja-
ko jeden z organizatorów podwójnie
jà prze˝ywa∏em; by∏o pi´knie, nawet
pogoda dopisa∏a mimo koƒca paê-
dziernika. Jednak na koniec chc´ po-
wiedzieç, ˝e brakowa∏o mi tam m∏o-
dzie˝y, mimo wys∏ania zaproszenia
do w∏adz szkolnictwa piotrkowskie-

go nie przyby∏y delegacje szkó∏ i – jak
przewidywa∏em równie˝ – mimo naszych
zaproszeƒ do mediów piotrkowskich nie
przybyli i nie ukaza∏o si´ NIC w mediach
na temat tej uroczystoÊci – to przykre dla
mnie, a jeszcze bardziej dla tych bohate-
rów, przemilczanych celowo przez lata
a i teraz te˝, jak widaç po tej uroczystoÊci. 

Robert SZALA

Piotrków Trybunalski

Ku czci ˚o∏nierzy Wykl´tych 1944-1956

Na zdj́ ciu od prawej: por. Jerzy Kacperczyk – przewodniczàcy
G∏ównej Komisji Rewizyjnej ÂZ˚AK oraz Stanis∏aw Burza-Kar-
liƒski – prezes Zarzàdu Okr´gu Piotrków Trybunalski ÂZ˚AK

Na zdj´ciu drugi od prawej – prezes Okr´gu Wielkopolska
Narodowych Si∏ Zbrojnych p∏k Jan Podhorski, obok niego
stoi kpt. Jerzy Biesiadowski 

Przemawia by∏y kierownik Urz´du do Spraw Kombatan-
tów i Osób Represjonowanych Zbigniew Zieliƒski

Mszà Âwí tà w koÊciele Parafii Nawiedzenia NMP (przy ulicy Âlàskiej) w intencji poleg∏ych, pomordowanych
i zmar∏ych uczestników walk o ca∏kowità niepodleg∏oÊç naszej Ojczyzny w latach 1944-1956 rozpocz ∏́y sí
28.10.2006 r. o godzinie 12.30 uroczystoÊci ods∏oní cia i poÊwí cenia tablicy umieszczonej na g∏azie, ku czci
˚o∏nierzy Wykĺ tych lat 1944-1956, czyli bohaterów podziemia antykomunistycznego, dla których wolnoÊç
przyniesiona na ostrzach sowieckich bagnetów by∏a tylko zamianà jednego okupanta na drugiego, a prze-
lewali swà krew w walce i oczekiwali innej wolnoÊci dla naszej Ojczyzny. 
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1199grudnia 2006 roku w war-
szawskim Centrum Konfe-
rencyjnym Ministerstwa

Obrony Narodowej odby∏o si´ dorocz-
ne kombatanckie spotkanie op∏atkowe
z udzia∏em przedstawicieli zwiàzków
i stowarzyszeƒ zrzeszajàcych kombatan-
tów i osoby represjonowane. W tym ro-
ku w spotkaniu, które na trwa∏e wpisa∏o
si´ w kalendarz kombatanckich uroczy-
stoÊci – udzia∏ wzià∏ Prezydent Rzeczy-
pospolitej Polskiej LLeecchh  KKaacczzyyƒƒsskkii.
Kierownik Urz´du do Spraw Komba-
tantów i Osób Represjonowanych
JJaannuusszz  KKrruuppsskkii przywita∏ przyby∏ych na
uroczystoÊç prezesów oraz cz∏onków
stowarzyszeƒ kombatantów i osób re-
presjonowanych, przedstawicieli Kan-
celarii Prezydenta RP, Ministerstwa
Obrony Narodowej, Instytutu Pami´ci
Narodowej, duszpasterstwa wojskowe-
go. Modlitwom przewodniczy∏ Biskup
Polowy Wojska Polskiego gen. dyw. TTaa--
ddeeuusszz  PP∏∏oosskkii. Ordynariusz Polowy po-
b∏ogos∏awi∏ równie˝ op∏atek, którym
podzielili si´ uczestnicy spotkania. Pre-
zydent RP Lech Kaczyƒski z∏o˝y∏ naj-
serdeczniejsze ˝yczenia Obroƒcom Oj-
czyzny, wyrazi∏ tak˝e wdzi´cznoÊç za ich
znakomità s∏u˝b´. Zwierzchnik Si∏
Zbrojnych podkreÊli∏, ˝e szczególnà
troskà chce objàç te Êrodowiska komba-
tanckie, które z uwagi na swà przyna-
le˝noÊç by∏y w czasach PRL marginali-
zowane. Prezydent RP przyjà∏ równie˝
serdeczne ˝yczenia od kombatantów,
które wyg∏osi∏ prezes Zarzàdu G∏ówne-
go Âwiatowego Zwiàzku ˚o∏nierzy Ar-
mii Krajowej, pp∏k CCzzeess∏∏aaww  CCyywwiiƒƒsskkii.
Refleksjà wigilijnà podzieli∏ si´ ze
wszystkimi ks. pra∏at ZZddzziiss∏∏aaww  „„JJaassttrrzz´́--
bbiieecc””  PPeesszzkkoowwsskkii, kapelan Rodzin Ka-
tyƒskich. Kierownik UdSKiOR JJaannuusszz
KKrruuppsskkii ˝yczy∏ zebranym zdrowia
i wszelkiej pomyÊlnoÊci oraz tego, by ni-
kogo nie zabrak∏o na przysz∏orocznym
spotkaniu. Chwile prze∏amywania si´
op∏atkiem uÊwietni∏ kol´dami Chór Ze-
spo∏u Artystycznego Wojska Polskiego.

E.D.

Prezydent RP Lech Kaczyƒski spotka∏ si´ z kombatantami w Centrum Konferencyjnym MON

Najserdeczniejsze ˝yczenia 
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22 paêdziernika 2006 r. w Lublinie,
w koÊciele p.w. Matki Boskiej

Zwyci´skiej odby∏a si´ uroczystoÊç zor-
ganizowana przez Ârodowisko Borowi-
czan w Lublinie z Mszà Êw. dzi´kczynnà
za ∏ask´ szcz´Êliwego powrotu z ∏agrów
sowieckich do Ojczyzny oraz ods∏oni´-
ciem tablicy pamiàtkowej poÊwi´conej
˝o∏nierzom Armii Krajowej o treÊci:
DLA PAMI¢CI... KU PRZESTRO-
DZE... ˚o∏nierzom Armii Krajowej bez-
prawnie aresztowanym i wi´zionym w la-
tach 1944-1947 w sowieckich ∏agrach nr
270 Borowicze, Jog∏a, Ustie, Bobrowik,
Szybatowo, Opoczno, Szpital nr 3810
oraz Swierd∏owsk nr 531. Zachowamy
wiecznà pami´ç o tych, którzy zmarli
z g∏odu, chorób, kator˝niczej pracy i zo-
stali pochowani w bezimiennych gro-
bach, a tych, którym dane by∏o prze˝yç
i powróciç do Ojczyzny, polecamy opie-
ce Bo˝ej. Borowiczanie i ich rodziny,
22.X.2006 r. 

Msz´ Êw. odprawi∏ ks. rektor dr FFrraann--
cciisszzeekk  PPrrzzyyttuu∏∏aa, który poÊwi´ci∏ tablic´
ods∏oni´tà przez: SSttaanniiss∏∏aawwaa  NNiieeoocczzyy--
mmaa, EEddwwaarrddaa  ˚̊uurrkkaa i JJóózzeeffaa  PPrróócchhnniicc--
kkiieeggoo – by∏ych wi´êniów ∏agrów nr 270
Borowicze. 

Po Mszy Êw. jej uczestnicy udali si´
przed ratusz, gdzie przed tablicà z Ho-
norowà Odznakà Sybiraka Borowicza-
nie: Józef Próchnicki, AAnnnnaa  JJóóêêwwiikk
– urodzona w ∏agrach w Borowiczach
i WWaallddeemmaarr  KKiicciiaakk –  z∏o˝yli wiàzank´
kwiatów. Nast´pnie wszyscy udali si´
autokarem na Skwer Borowiczan przed
pomnik „Dla Pami´ci... Ku Przestro-
dze...”. Tam prezes Ârodowiska Borowi-
czan RRoommaann  BBaarr w asyÊcie WW∏∏aaddyyss∏∏aawwyy
PPiieellaacchh i SSaabbiinnyy  ¸̧yysszzcczz zapalili znicze
i z∏o˝yli wieniec od Ârodowiska. 

Przy pomniku, jak i przed tablicà na
ratuszu z∏o˝ono wieƒce od wicemar-
sza∏ka województwa lubelskiego SSttaannii--
ss∏∏aawwaa  GGooggaacczzaa, wojewody lubelskiego
WWoojjcciieecchhaa  ˚̊uukkoowwsskkiieeggoo, prezydenta
Lublina AAnnddrrzzeejjaa  PPrruusszzkkoowwsskkiieeggoo  oraz
od organizacji kombatanckich. Po czym
w sali konferencyjnej lubelskiej Spó∏-

Tablica w koÊciele p.w. Matki Boskiej Zwyci´-
skiej w Lublinie ods∏oni´ta 22 paêdziernika
2006 r. 

Przed tablicà z Honorowà Odznakà Sybiraka
na lubelskim ratuszu kwiaty sk∏adajà (od le-
wej): Waldemar Kiciak, Anna Jóêwik i Józef
Próchnicki

Prezydent Lublina Andrzej Pruszkowski
w otoczeniu Borowiczan przy pomniku na
Skwerze Borowiczan, 22.10.2006 r. 

Lublin

Umierali w sowieckich ∏agrach
z g∏odu, chorób, kator˝niczej pracy...

dzielni Spo˝ywców „Spo∏em” prezes
Roman Bar wr´czy∏ Odznaki Honoro-
we Sybiraka oraz Odznaki „Obozy In-
ternowanych w Rosji Sowieckiej”. 

W uroczystoÊciach z udzia∏em pocz-
tów sztandarowych uczestniczy∏ Zespó∏
Taƒca Ludowego UMCS w Lublinie,
który Êpiewem uÊwietni∏ Msz´ Êw., a na
zakoƒczenie uroczystoÊci zaÊpiewa∏ pie-
Êni patriotyczne. 

Henryk PIELACH
przewodniczàcy 

Komitetu Organizacyjnego

Pami´ç o tych represjach jest szcze-
gólnie bolesna wÊród obywateli

Paƒstwa Polskiego, zw∏aszcza tej gene-
racji, która ich bezpoÊrednio lub po-
Êrednio doÊwiadczy∏a ze strony syste-
mów represji – hitlerowskiego, jak i so-
wieckiego. Ró˝norodne formy przeÊla-
dowania, cz´ste eksterminacje, przesie-
dlenia, deportacje, internowania, zabój-
stwa, których ewidentnym przyk∏adem
jest Katyƒ – zapad∏y g∏´boko w umys∏y
i serca ca∏ych pokoleƒ. Represje te mia-
∏y swe êród∏o w skomplikowanych rela-
cjach historycznych i politycznych, za-
chodzàcych pomi´dzy rzàdami ZSRR
i Rzeczypospolitej Polskiej, a które
szczególnie ostro wyst´powa∏y w latach
1939-1945. (...) Wyzwalaniu terytorium
Rzeczypospolitej przez Armi´ Czerwo-
nà towarzyszy∏a równolegle dzia∏alnoÊç
s∏u˝b bezpieczeƒstwa ZSRR – NKWD,
NKGB, SMIERSZ. S∏u˝by te dokona∏y
wyprzedzajàco rozpoznania struktur
Podziemnego Paƒstwa Polskiego i Ar-
mii Krajowej. W lipcu – sierpniu 1944 r.
nastàpi∏y pierwsze aresztowania, uwi´-
zienia i kolejno w nast´pnych miesià-
cach – deportacje i internowania. (...) 

W listopadzie i grudniu 1944 r. skie-
rowanych zosta∏o ∏àcznie 4.896 obywa-
teli polskich, ˝o∏nierzy AK – g∏ównie
szeregowych – do podobozów zlokali-
zowanych w Jogle i Szybatowie, spe∏nia-
jàcych funkcje rozdzielcze. Obozy te nie
by∏y ca∏kowicie przygotowane do przy-
j´cia tak wielkiej liczby osób – brak by-
∏o ˝ywnoÊci, wody do kuchni i dla po-
trzeb higieny, opa∏u, lekarstw i innych

Pami´ç o represjach

Najci´˝szy
by∏ ∏agier 
w Borowiczach... 
[... ] II wojna Êwiatowa zapisa∏a si´
w historii Êwiata nie tylko militarny-
mi zwyci´stwami, poprzedzonymi
te˝ i kl´skami, lecz równolegle roz-
leg∏ymi gehennami, tragediami,
wÊród których poczesne miejsce
zajmujà represje doznane przez
wszystkie narody ZSRR oraz in-
nych paƒstw, g∏ównie sàsiedzkich. 
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nieodzownych do funkcjonowania
sk∏adników wyposa˝enia. Po krótkim
okresie kwarantanny i „rozpoznaniu”,
jak i pierwszej (po 2,5 miesiàcach!) „ba-
ni” – nastàpi∏a selekcja pod kàtem przy-
datnoÊci do pracy, tj. do I lub II katego-
rii. I tak do I-szej zakwalifikowano
2.257 osób, tj. 46,1 %, a do II-giej 2.020,
tj. 41,3 % (∏àcznie 87,4 %). W po∏owie
lutego 1945 r. nastàpi∏o przemieszcze-
nie do obozów roboczych po∏o˝onych
w pobli˝u Borowicz, tj. do Ustie i Bo-
browika. W obozach tych, zgodnie
z obowiàzujàcà zasadà „kto nie pracuje,
ten nie je”, internowani skierowani zo-
stali do prac przy budowie kopalni w´-
gla i jego wydobywaniu (Ustie), wydo-
bywaniu z rzeki Msty drewna (leso-
sp∏aw), do odbudowy i rozbudowy ce-
gielni, do zak∏adów produkcyjnych
w Borowiczach, przy naprawie i budo-
wie dróg, przy za- i wy∏adunku wago-
nów kolejowych – a wi´c ci´˝kich i cz´-
sto niebezpiecznych prac fizycznych.
W Szybatowie wykonywano prace zwià-
zane z wydobywaniem gliny, w Jogle
g∏ównie prace gospodarcze w obozie.
W okresie letnim pozostajàcy w obo-
zach, a zaliczeni do kategorii III, za-
trudniani byli w sàsiednich ko∏chozach
oraz przy lesosp∏awie. 

Ci´˝ka fizyczna praca wykonywana
w zimowych warunkach klimatycznych,
braki odzie˝y dostosowanej do klimatu,
przebywanie ponad 10 godzin w zimnie
przy wyst´pujàcych opadach atmosfe-
rycznych, dokuczliwych, zimnych wia-
trach. Skrajnie trudne warunki bytowa-
nia (baraki 400-osobowe, brud, insek-
ty), n´dzne wy˝ywienie, srogi nadzór
obozowy, brak mo˝liwoÊci nawiàzania
korespondencji z rodzinà to – tylko
w wielkim skrócie – zespó∏ czynników
okreÊlajàcych warunki, w jakich przeby-
wali i pracowali internowani Polacy
w ∏agrze nr 270. W ich wyniku nast´po-
wa∏y ubytki si∏ oraz liczne zachorowania
i zgony, nasilajàce si´ w marcu i kwiet-
niu 1945 r., zw∏aszcza w podobozie
Ustie, zaÊ w Bobrowiku w wyniku krwa-
wej dezynterii, jaka mia∏a miejsce
w kwietniu, co spowodowa∏o czasowe
zamkni´cie obozu i wymusi∏o koniecz-
noÊç wys∏ania chorych do Jog∏y – spe∏-
niajàcej rol´ obozu szpitalnego. 

Zaistnia∏y krytyczny stan spowodowa∏
koniecznoÊç przeprowadzenia kontroli
„z punktu widzenia warunków panujà-
cych w obozie nr 270 dla internowanych
Polaków”, którà przeprowadzi∏ p∏k
NKWD Mielnik na polecenie gen. W.W.
Czernyszewa. W sporzàdzonym przez
niego raporcie zawarte sà nast´pujàce
ustalenia: „Przez 10 miesi´cy przebywa-
nia Polaków w obozie nr 270 i przy bu-
dowie kopalƒ bezwzgl´dna wi´kszoÊç
kontyngentu przesz∏a przez lazaret. 
Na leczenie skierowano 463 osoby,
zmar∏y 453 osoby, co wynosi 9,25%”;
„si∏´ roboczà wykorzystuje si´ kraƒco-
wo nieracjonalnie, wydajnoÊç pracy jest
bardzo niska, normy sà wykonywane
w 25 do 70%, dodatkowych przydzia∏ów
˝ywnoÊci wi´kszoÊç Polaków nie otrzy-
muje” oraz konkluzja stanu zdrowotno-
Êci: „zdolni do pracy w dniu 1 wrzeÊnia
1945 r.: I kat.: 1.084 – 25,2%, II kat.:
1.088 – 25,3% osób, chorzy i os∏abieni:
596 + 1.367 – tj. ∏àcznie 2.963, czyli
45,7%”!!! Konkluzja koƒcowa: „nieza-
le˝nie od tego, ˝e w ciàgu dwóch mie-
si´cy ˝ywienie internowanych Polaków
nieco si´ polepszy∏o, a zachorowalnoÊç
i liczba zgonów zmala∏a, to jednak sytu-
acja kontyngentu pozostaje ci´˝ka i wy-
maga podj´cia niezw∏ocznych Êrod-
ków”. W Êlad za tym w raporcie zawar-
ta jest informacja o podj´ciu czynnoÊci
przez grupy operacyjno-Êledcze celem
sprawdzenia posiadanych materia∏ów
dotyczàcych Polaków – cz∏onków Armii
Krajowej z punktu mo˝liwoÊci zwolnie-
nia osób, które dopuÊci∏y si´ ma∏o zna-
czàcych wykroczeƒ!!! W wyniku prac
komisji Êledczych zakwalifikowanych
zosta∏o do zwolnienia z obozów nr 270
3.458 osób, tj. 70,6% stanu osobowego.
Powrót do Ojczyzny tej grupy nastàpi∏
w lutym i marcu 1946 r. Niestety, do tej
grupy nie zosta∏o zakwalifikowanych
810 internowanych, którzy w lipcu 1946
r. zostali skierowani do obozu nr 531
w Swierd∏owsku, skàd zostali zwolnieni
w listopadzie 1947 r. W zespole obozów
nr 270 wi´zionych by∏o 5.795 obywateli
polskich (g∏ównie ˝o∏nierzy AK) w la-
tach 1944-1947, bowiem po wyjeêdzie
ww. kontyngentu Polaków w czerwcu
1947 r. przywieziono 472 kolejnych Po-
laków z obozu nr 331 Kutaisi, zaÊ w lip-

cu 423 osoby z obozu nr 454 w Riaza-
niu. Skierowani zostali do Borowicz
w wyniku sankcji zastosowanej za pod-
j´te strajki i bunty!!! 

Celem dokonania pe∏nej charaktery-
styki obozów nr 270 nie mo˝na pominàç
informacji o zgonach, jakie mia∏y miej-
sce w wyniku wyst´pujàcych warunków
bytowania – g∏odu, ci´˝kiej pracy, ob-
ostrzonego re˝ymu nadzorczego, pe∏nej
izolacji i szeregu innych negatywnych
czynników. Bilans zgonów zamyka si´
liczbà 637 ogó∏u zmar∏ych, w tym w Bo-
rowiczach 617, zaÊ w Swierd∏owsku 14
osób, zabitych w transportach lub
ucieczkach – 6 osób, co ∏àcznie stanowi
12,5% stanu osobowego przywiezione-
go w 1944 r. 

Zespó∏ obozów nr 270 w Borowiczach
w ocenie wielu autorów publikacji doty-
czàcych internowania ˝o∏nierzy AK
uznawany jest za najci´˝szy. 

Koƒczàc powy˝szà charakterystyk´ 
– istotne jest te˝ zaprezentowanie cza-
sokresów internowania, które Êrednio
wynosi∏y: w Borowiczach 485 dni,
w Swierd∏owsku 1.040 dni. Ârednio ka˝-
dy z internowanych przepracowa∏ 360
dni. 

Tak w du˝ym skrócie przedstawia∏y
si´ losy internowanych Polaków – ˝o∏-
nierzy Armii Krajowej na borowickiej
ziemi. 

Zwolnienie ze „Êwiata ∏agrów” nie
oznacza∏o jeszcze wolnoÊci. Wielu po
powrocie by∏o represjonowanych przez
„w∏adz´ ludowà”, szykanowanych, trak-
towanych jak obywatele drugiej katego-
rii, naznaczonych „pi´tnem AK”. Mimo
tego znakomita wi´kszoÊç w∏àczy∏a si´
w trud odbudowy Kraju, wiele lat pra-
cowa∏a, przyczyniajàc si´ do rozwoju
Ojczyzny. 

D∏ugie jednak lata 1946 – a˝ do 1989 r.
to czas milczenia... [... ]

Roman BAR
prezes Ârodowiska Borowiczan

Zwiàzku Sybiraków
______________________________
Fragmenty wystàpienia prezesa Romana Bara
podczas Mi´dzynarodowej Konferencji „Dla
pami´ci... Ku przestrodze...”, która odby∏a si´
w Borowiczach w dniach 30-31 paêdziernika
2006 r. 
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10listopada 2006 r. Szko∏a Pod-
stawowa nr 279 im. Batalio-
nów AK „Gustaw” i „Har-

naÊ” Êwi´ci∏a trzydziestopi´ciolecie swe-
go istnienia i zarazem dziesi´ciolecie
przyj´cia patrona. Od owego czasu szko-
∏´ ∏àczà Êcis∏e wi´zy ze Êrodowiskiem
obu batalionów. Ich cz∏onkowie – byli
powstaƒcy z 1944 r., w znacznej cz´Êci
harcerze – sà cz´stymi goÊçmi uczniów,
odbywajà z nimi pogadanki informujàce
o historii lat okupacji, a zw∏aszcza Po-
wstania Warszawskiego. Co roku przy-
znawana jest Nagroda Patrona dla
uczennic i uczniów bioràcych udzia∏
w konkursie z wiedzy o historii Powsta-
niu i obu patronackich batalionach. Ale
nie tylko: szko∏a ocenia i punktuje za-
chowanie dzieci, ich postaw´ spo∏ecznà,
aktywnoÊç w szkole i poza nià, kole˝eƒ-
skoÊç, pracowitoÊç – s∏owem wszystko,
co sk∏ada si´ na poj´cie dobrego ucznia,
wykazujàcego ponad to zainteresowanie
i uczucie zwiàzku z historià ojczystego
miasta i kraju, a wi´c patriotyzm. 

Szko∏a ofiarowa∏a powstaƒcom jednà
ze swoich izb. Odbywajà si´ w niej ich
spotkania, tam te˝ – wÊród pamiàtek,
albumów, fotografii z Powstania War-
szawskiego – przechowywane sà sztan-
dary obu batalionów, towarzyszàce
wraz ze sztandarem szko∏y (ufundowa-
nym przez patronów) szkolnym uroczy-
stoÊciom. Uczniowie opiekujà si´ mogi-
∏ami poleg∏ych cz∏onków obu powstaƒ-
czych batalionów na powàzkowskim
Cmentarzu Wojskowym. 

W uroczystoÊci udzia∏ wzi´∏a obecna
dyrektor Szko∏y ZZooffiiaa  FFiilliipp, by∏a dyrek-
tor pani KKnniiaaêê, która przyj´∏a patronat
batalionów AK „Gustaw” i „HarnaÊ”,
nauczyciele, rodzice, uczniowie, przed-
stawiciele w∏adz oÊwiatowych i miej-
skich – oraz liczne grono dawnych po-
wstaƒców. 

E.K. 

Warszawa

Jubileusz szko∏y
im. Batalionów
AK „Gustaw”
i „HarnaÊ” Wpaêdzierniku 2005 r. odby∏o si´

spotkanie dyrekcji szczeciƒ-
skiego Gimnazjum nr 7

z przedstawicielami Zarzàdu Zwiàzku Sy-
biraków, na którym obie strony podj´∏y
decyzj´ o nadaniu szkole imienia Sybira-
ków. Od tej chwili trwa∏y intensywne pra-
ce w oparciu o stworzony przez dyrektor
Gimnazjum EEww´́  ZZaagguubbiieeƒƒ program edu-
kacji sybirackiej m∏odzie˝y. Obejmowa∏ on
m.in.: lekcje historii prowadzone przez Sy-
biraków, lekcje j´zyka polskiego w oparciu
o wiersze i proz´ Sybiraków, zorganizowa-
nie na terenie szko∏y wystawy pt. Piek∏o
Sybiru przy wspó∏pracy Instytutu Pami´ci
Narodowej itp. 

Ukoronowaniem tych dzia∏aƒ by∏o
nadanie szkole imienia Sybiraków 29
wrzeÊnia 2006 r. UroczystoÊci rozpocz´∏a
Msza Êw. koncelebrowana przez ks. bp. JJaa--
nnaa  GGaa∏∏eecckkiieeggoo. Sybiraków reprezentowali
przedstawiciele 26 Kó∏ Oddzia∏u Szczeciƒ-
skiego Zwiàzku Sybiraków i 13 pocztów
sztandarowych. Pi´knà opraw´ Mszy Êw.
stworzy∏ szczeciƒski chór „Kombatant”. 

Po zakoƒczeniu Mszy Êw. nastàpi∏o uro-
czyste przejÊcie ulicami miasta do budynku
szko∏y. Tam dyrektor Ewa Zagubieƒ przy-
wita∏a zaproszonych goÊci. Swojà obecno-
Êcià uroczystoÊç zaszczycili m.in.: wicewoje-
woda zachodniopomorski MMaarrcciinn  SSyycchhooww--
sskkii, wiceprezydent Szczecina AAnnnnaa  NNoowwaakk,
pose∏ LLeesszzeekk  DDoobbrrzzyyƒƒsskkii, przedstawiciel
Zarzàdu G∏ównego Zwiàzku Sybiraków
SSttaanniiss∏∏aaww  JJuurrkkiinn, liczni Sybiracy z prezes
Oddzia∏u IIwwoonnàà  BBiieedduullsskkàà. 

Po odÊpiewaniu przez chór szkolny i ze-
branych Hymnu Sybiraków wiceprezydent
Szczecina Anna Nowak odczyta∏a akt
nadania imienia szkole, wr´czy∏a go dyrek-
tor Gimnazjum i przedstawicielom Samo-
rzàdu Uczniowskiego. Póêniej nastàpi∏o
ods∏oni´cie przez dyrektor szko∏y i prezes
Oddzia∏u Iwon´ Biedulskà oraz poÊwi´ce-
nie przez ks. bp. Jana Ga∏eckiego okolicz-
noÊciowej tablicy pamiàtkowej. G∏os za-
bra∏a Iwona Biedulska, podkreÊlajàc, ˝e
jest to wa˝ny dzieƒ równie˝ dla Sybiraków,
którzy majà nadziej´, ˝e historia dla wielu
uczniów stanie si´ pasjà, dzi´ki której
wówczas, kiedy po Sybirakach zostanie ju˝
tylko pami´ç, oni – m∏odzi b´dà przekazy-
waç histori´ narodu polskiego nast´pnym
pokoleniom. 

Po ods∏oni´ciu tablicy pamiàtkowej. Od le-
wej: Iwona Biedulska – prezes Oddzia∏u
Zwiàzku Sybiraków w Szczecinie i Ewa Zagu-
bieƒ, dyrektor Gimnazjum nr 7 w Szczecinie

Uczestnicy uroczystoÊci – od lewej: Iwona
Biedulska, przedstawiciel Zarzàdu G∏ównego
Zwiàzku Sybiraków Stanis∏aw Jurkin, ks. bp
Jan Ga∏ecki, wiceprezydent Szczecina Anna
Nowak, kierownik UdSKiOR Janusz Krupski,
wicewojewoda Marcin Sychowski, kurator za-
chodniopomorski Maciej Kopeç

Szczecin

Przekazywaç b´dà pami´ç 
o Sybirakach nast´pnym pokoleniom

Znaczàcym akcentem uroczystoÊci by∏o
odznaczenie przez kierownika Urz´du do
Spraw Kombatantów i Osób Represjono-
wanych JJaannuusszzaa  KKrruuppsskkiieeggoo Medalem
„Pro Memoria” Sybiraków: DDaannuuttyy
KKwwiiaattkkoowwsskkiieejj, ZZddzziiss∏∏aawwaa  FFrreejjaa, JJeerrzzeeggoo
DDuuddzziiƒƒsskkiieeggoo, JJaannaa  RReemmsszzyy i RRyysszzaarrddaa
RRyybbiicckkiieeggoo. 

Przedstawiciel ZG Zwiàzku Sybiraków
SSttaanniiss∏∏aaww  JJuurrkkiinn udekorowa∏ Odznakà
Honorowà Sybiraka Ew´ Zagubieƒ – dy-
rektora Szko∏y i AAnnnn´́  GGaarrbbaacczz – nauczy-
cielk´ historii. Odczyta∏ te˝ okolicznoÊcio-
wy list prezesa ZG Sybiraków TTaaddeeuusszzaa
CChhwwiieeddzziiaa skierowany do m∏odzie˝y 
– z ˝yczeniami i gratulacjami. 

Po okolicznoÊciowych wystàpieniach od-
by∏a si´ cz´Êç artystyczna w wykonaniu
uczniów, przygotowana w oparciu o proz´
i wiersze o tematyce zes∏aƒczej. Wystàpi∏
tak˝e Chór „Kombatant”. Po wyst´pie ze-
brani mogli obejrzeç wystaw´ malarki 
– Sybiraczki BBooggddaannyy  WWiinnnniicckkiieejj, absol-
wentki Wy˝szej Szko∏y Plastycznej w Po-
znaniu. W holu szko∏y wy∏o˝ono Kronik´
Szko∏y, w której goÊcie sk∏adali okoliczno-
Êciowe wpisy. 

Iwona BIEDULSKA
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W pierwszà rocznic´ poÊwi´ce-
nia sztandaru oraz nadania
Gimnazjum nr 2 w Strzebi-

niu imienia Armii Krajowej 20 paêdzier-
nika 2006 r. odby∏o si´ spotkanie m∏o-
dzie˝y tego Gimnazjum z pos∏ami ziemi
lublinieckiej, w∏adzami gminy, komba-
tantami oraz miejscowà ludnoÊcià. (...) 

UroczystoÊç rozpocz´∏a Msza Êw.
w miejscowym koÊciele pod wezwaniem
Êw. Krzy˝a, którà odprawi∏ i homili´ wy-
g∏osi∏ ks. proboszcz KKllaauuddiiuusszz  KK∏∏aacczzkkaa. Po
Mszy Êw. m∏odzie˝ Gimnazjum przedsta-
wi∏a historyczne widowisko przypomina-
jàce walk´ partyzantów i ˝o∏nierzy Wojska
Polskiego o niepodleg∏oÊç Polski od 1939 r.,
poprzez czas okupacji, Powstanie War-
szawskie, walk´ robotników w okresie
PRL, a˝ do chwili obecnej. Widowisko to
zosta∏o przygotowane z wielkim piety-
zmem i podkreÊli∏o heroicznà walk´ naro-
du polskiego. (...) 

Nast´pnie m∏odzie˝, poczty sztanda-
rowe oraz zaproszeni goÊcie przeszli

Prezes ZO ZKRP i BWP w Cz´stochowie Jan
Trzciƒski dekoruje sztandar Gimnazjum
w Strzebiniu Odznakà „Za Zas∏ugi dla ZKRP
i BWP”, asystuje p∏k Maciej Lechowicz

Strzebin

Lekcja historii i patriotyzmu 
przez Strzebin przed pomnik ku czci
˝o∏nierzy poleg∏ych podczas II wojny
Êwiatowej, gdzie odby∏a si´ dalsza cz´Êç
uroczystoÊci. Po odÊpiewaniu hymnu
paƒstwowego g∏os zabra∏a dyrektor
Gimnazjum BBoo˝̋eennaa  DDuuddaa--FFyyrrllaa, która
udzieli∏a g∏osu prezesowi Zarzàdu
Okr´gu ZKRP i BWP w Cz´stochowie
JJaannoowwii  TTrrzzcciiƒƒsskkiieemmuu. PodkreÊli∏ on
wspó∏prac´ grona pedagogicznego oraz
m∏odzie˝y tego Gimnazjum z Ko∏em
ZKRP i BWP w Kosz´cinie. Za t´
wspó∏prac´ oraz opiek´ m∏odzie˝y nad
mogi∏ami i pomnikami, jak równie˝ za
gremialny udzia∏ m∏odzie˝y w ró˝nych
uroczystoÊciach paƒstwowych i roczni-
cowych Jan Trzciƒski na wniosek Ko∏a
w Kosz´cinie, w imieniu ZG Zwiàzku
odznaczy∏ sztandar Gimnazjum Odzna-
kà „Za Zas∏ugi dla ZKRP i BWP”. 

Nast´pnie g∏os zabrali m.in.: przed-
stawiciel ÂZ˚AK w Cz´stochowie MMii--
rroonn  GGoossppooddaarreekk, pos∏owie EEddmmuunndd
MMaanniiuurraa i LLuuccjjaann  KKaarraassiieewwiicczz, wójt

gminy Kosz´cin MMiicchhaa∏∏  SSttaasszzyyƒƒsskkii oraz
wizytator Âlàskiego Kuratorium OÊwia-
ty AAnniittaa  TToobboorreekk. (...) 

Na zakoƒczenie delegacje kombatan-
tów oraz gminy z∏o˝y∏y wiàzanki kwiatów
przed pomnikiem ku czci poleg∏ych 
w II wojnie Êwiatowej, a dyrektor Gimna-
zjum B. Duda-Fyrla podzi´kowa∏a wszyst-
kim zebranym za udzia∏ w tej tak wa˝nej
dla szko∏y i m∏odzie˝y uroczystoÊci. 

Jan TRZCI¡SKI
prezes ZO ZKRP i BWP 

w Cz´stochowie

Na zaproszenie dyrektora Szko∏y
Podstawowej w Pecnej MMaa∏∏ggoorrzzaa--
ttyy  SSrroocczzyyƒƒsskkiieejj i dyrektora Gim-

nazjum Samorzàdowego w Pecnej LLiiddiiii
SSzzyyrreejj w uroczystym otwarciu roku szkol-
nego wzi´li udzia∏ kombatanci z Okr´go-
wej Komisji Pracy Organicznej Okr´go-
wego Zarzàdu Zwiàzku Kombatantów
RP i By∏ych Wi´êniów Politycznych. 

4 wrzeÊnia ub.r. o godz. 9.00 na szkolnym
boisku zebrali si´ nauczyciele, rodzice 
– w tym Komitet Rodzicielski – oraz m∏o-
dzie˝. Uczestnictwo kombatantów w tych
uroczystoÊciach datuje si´ od 2000 r.,
w wyniku pisemnego zaproszenia. Aktual-
nie kombatanci dwa razy w roku uczestni-
czà w spotkaniach lekcyjnych. W obydwu
szko∏ach, w ka˝dej klasie odbywajà si´
spotkania z aktywnym udzia∏em m∏odzie-
˝y. Wszystko to zawdzi´czamy nauczycie-
lom, którzy te spotkania organizujà. 

Dzia∏alnoÊç wychowawcza nauczycieli
w tych szko∏ach, z udzia∏em kombatan-

Pecna

Nowy rok szkolny
tów, odbywa si´ zgodnie z programem
pracy naukowej w przekazywaniu wiedzy,
wychowania obywatelskiego, w kszta∏to-
waniu cech osobowych cz∏owieka oraz
postaw patriotycznych m∏odego pokole-
nia. Ca∏a spo∏ecznoÊç Pecnej, w tym
Urzàd Gminy w Mosinie, zainteresowana
jest wychowaniem m∏odego pokolenia.
Jest to 20-osobowa grupa skonsolidowa-
nych nauczycieli. Codziennie realizujà
oni swoje zadania i cele wychowania oby-
watelskiego i patriotycznego. 

Tu wprowadzane sà w ˝ycie treÊci
uchwa∏y Komisji Edukacji Narodowej,
którà powo∏a∏ Sejm RP w 1773 r.: „Od-
tàd m∏odzie˝ Polska wychowywana b´-
dzie dla potrzeb narodu i jego przysz∏o-
Êci”. To has∏o zdobi nasze szko∏y w ca∏ej
Wielkopolsce. 

Doceniajàc prac´ Ma∏gorzaty Sroczyƒ-
skiej i Lidii Szyrej, Okr´gowy Zarzàd
ZKRP i BWP w Poznaniu wyró˝ni∏ obie
panie Odznakà „Za Zas∏ugi dla ZKRP

i BWP” – szczególnie za patriotyczne wy-
chowywanie m∏odego pokolenia. Odznaki
zosta∏y wr´czone podczas uroczystego
otwarcia roku szkolnego 2006/2007. 

p∏k Stefan WAWRZYNOWICZ
przewodniczàcy Okr´gowej Komisji

Pracy Organicznej
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2255  lliippccaa  ww WWaarrsszzaawwiiee, w Muzeum Powstania War-
szawskiego, w sali „pod Liberatorem” mia∏a miejsce
promocja kolejnego I tomu Wielkiej Ilustrowanej En-
cyklopedii Powstania Warszawskiego. Uczestniczyli
w niej m.in. prezes Fundacji „Warszawa walczy 1939-
-1945” Czes∏aw K. Solnicki, prezes Zwiàzku Powstaƒ-
ców Warszawskich gen. bryg. Zbigniew Âcibor-Ryl-
ski. W uroczystoÊci, poprowadzonej przez dyrektora
muzeum Jana O∏dakowskiego, wzi´∏o udzia∏ kilkuset
uczestników – ˝o∏nierzy Powstania. Powstaƒcy wr´-
czyli dyplomy honorowe i medale w dowód szczegól-
nego uznania za wybitny wk∏ad w popularyzacj´ hi-
storii walk o Warszaw´ w II wojnie Êwiatowej, które
przyznano instytucjom, m.in. MON (dyplom i medal
odebra∏ Krzysztof Sikora, dyrektor Departamentu Wy-
chowania i Promocji ObronnoÊci) oraz Domowi Wy-
dawniczemu „Bellona”, wydawcy „WIEPW” (dyplom
i medal odebra∏ dyrektor wydawnictwa dr Józef
Skrzypiec). Uhonorowano nimi tak˝e m.in. abp. S∏a-
woja Leszka G∏ódzia, prof. W∏adys∏awa Bartoszew-
skiego, prof. Iren´ ¸ukaszewskà-Bu∏at, dr. Andrzeja
Krzysztofa Kunerta, dr Joann´ Bojarskà. 

11  ssiieerrppnniiaa  ww WWaarrsszzaawwiiee, w Muzeum Niepodleg∏oÊci
otwarto wystaw´ pt. Moja Warszawa. Znalaz∏y si´ na
niej pamiàtki pochodzàce ze zbiorów Stanis∏awa So-
szyƒskiego, m.in. tabliczki z nazwami ulic, sztuçce,
kubki, zabawki, podziurawione kulami rynny i kawa∏ki
blach wydobyte z gruzów zniszczonej stolicy, a tak˝e
dokumenty, egzemplarze gazet codziennych, plakaty
– obrazujàce histori´ Warszawy na przestrzeni 
100 lat. Autorkà ekspozycji by∏a Anna Oleszczuk. Wy-
staw´ zorganizowano z inicjatywy Fundacji „Moje
Wojenne Dzieciƒstwo”, mo˝na jà by∏o oglàdaç do 
15 paêdziernika 2006 r. 

11  ssiieerrppnniiaa  wwee  WWrroocc∏∏aawwiiuu – jak informuje Jan Paluch-
niak, sekretarz DolnoÊlàskiej Rady Kombatantów
i Osób Represjonowanych – jak co roku mieszkajàcy
w tym mieÊcie Powstaƒcy Warszawscy uczcili rocz-
nic´ wybuchu Powstania Warszawskiego. W Bazylice
Mniejszej p.w. Êw. El˝biety odby∏a si´ uroczysta Msza
Êw., celebrowana przez dziekana Wojsk Làdowych,
ks. pra∏ata p∏k. Januarego Wàtrob´. Wyra˝ajàcà
wdzi´cznoÊç i szacunek ˝yjàcym Powstaƒcom homi-
li´ wyg∏osi∏ delegat Biskupa Polowego ds. kombatan-
tów w Polsce po∏udniowo-zachodniej, ks. p∏k dr Hen-
ryk Szareyko. Przewodniczàca Ârodowiska Powstaƒ-
ców Warszawskich we Wroc∏awiu Zofia Dillenius ser-
decznie podzi´kowa∏a za Msz´ Êw. i homili´. Nast´p-
nie przy tablicy „Ku chwale i pami´ci Powstaƒców
Warszawskich Armii Krajowej” z∏o˝ono wiàzanki
kwiatów i zapalono znicze. 

11  ssiieerrppnniiaa  ww WWaaddoowwiiccaacchh obchodzono Âwi´to Pu∏ko-
we 12 Pu∏ku Piechoty i Armii Krajowej oraz 62. rocz-
nic´ wybuchu Powstania Warszawskiego. Uroczysto-
Êci pod honorowym patronatem gen. broni Mieczys∏a-
wa Bieƒka, dowódcy 2 Korpusu Zmechanizowanego,
rozpocz´∏y si´ zbiórkà pocztów sztandarowych na wa-
dowickim rynku, nast´pnie w Bazylice Ofiarowania
NMP odprawiona zosta∏a Msza Êw. w intencji pole-
g∏ych i zmar∏ych ˝o∏nierzy 12 pp i AK. Po niej nastàpi∏
przemarsz przed pomnik Poleg∏ych ˚o∏nierzy 12 pp.
Tam delegacje z∏o˝y∏y wiàzanki kwiatów, odby∏ si´ te˝
Apel Poleg∏ych. Dalsza cz´Êç uroczystoÊci mia∏a miej-
sce w Wojskowym OÊrodku Wypoczynkowym „Pod-
halanin”, gdzie m.in. wicewojewoda ma∏opolski Rafa∏

Rostecki wr´czy∏ kombatantom odznaczenia paƒ-
stwowe: Krzy˝ Komandorski Orderu Odrodzenia Polski
i trzy Krzy˝e Kawalerskie Orderu Odrodzenia Polski.
Wr´czono tak˝e awanse oficerskie. W uroczysto-
Êciach wzi´li udzia∏ m.in. szef Wojewódzkiego Sztabu
Wojskowego p∏k dypl. Boles∏aw Wiss, dyrektor Depar-
tamentu Wojskowego UdSKiOR p∏k Ryszard Stankie-
wicz, burmistrz Wadowic Ewa Filipiak, starosta wado-
wicki Józef Kozio∏ oraz prezes Stowarzyszenia ˚o∏nie-
rzy AK i Wi´êniów Politycznych Franciszek Oremus. 

11  ssiieerrppnniiaa  ww BBiiaa∏∏yymmssttookkuu  o godz. 17.00, w 62. rocz-
nic´ Powstania Warszawskiego zebrali si´ przed po-
mnikiem Armii Krajowej ˝o∏nierze-kombatanci AK
z pocztem sztandarowym na czele, delegacja wojska,
dru˝yna harcerska oraz liczni przedstawiciele s∏u˝b
mundurowych, urz´dów, instytucji i organizacji. ˚o∏-
nierze i harcerze wystawili warty honorowe przy po-
mniku. UroczystoÊç rozpocz´∏a si´ g∏osem syren,
a z g∏oÊnika rozbrzmia∏y s∏owa Warszawianki. Cz∏onek
ZO ÂZ˚AK omówi∏ krótko przyczyny, przebieg i skutki
Powstania i jego znaczenie dla niepodleg∏oÊci Polski.
Poleg∏ych uczczono minutà ciszy. UroczystoÊç zakoƒ-
czy∏a si´ wys∏uchaniem Marszu Mokotowa oraz z∏o˝e-
niem wieƒców i wiàzanek kwiatów przed pomnikiem.
Z∏o˝yli je m.in.: cz∏onkowie Zarzàdów Okr´gu i Obwo-
dów AK, wojewoda bia∏ostocki, prezydent Bia∏egosto-
ku, przedstawiciel Urz´du Marsza∏kowskiego, cz∏on-
kowie IPN, przedstawiciele policji, wojska, harcerze
i liczni bia∏ostoczanie. Relacj´ nades∏a∏ Henryk Rembi-
szewski, cz∏onek ZO ÂZ˚AK w Bia∏ymstoku. 

66  ssiieerrppnniiaa  ww KKiieellccaacchh  byli ˝o∏nierze Êwi´tokrzyskich
formacji AK, poczty sztandarowe, rodziny kombatan-
tów i mieszkaƒcy miasta uczcili 61. rocznic´ rozbicia
miejscowego wi´zienia. Cz∏onkowie brygady Zrzesze-
nia „WolnoÊç i Niezawis∏oÊç” uwolnili wtedy z ràk
funkcjonariuszy UB ˝o∏nierzy podziemia niepodleg∏o-
Êciowego. W uroczystoÊci wzià∏ udzia∏ gen. bryg. An-
toni Heda-Szary, dowódca akcji rozbicia wi´zienia.
UroczystoÊci rozpocz´∏y si´ Mszà Êw. w kieleckiej ka-
tedrze, w intencji oswobodzicieli wi´êniów UB
i NKWD. Nast´pnie kombatanci i zaproszeni goÊcie
przeszli na ul. Zamkowà, przed budynek, w którym
kiedyÊ mieÊci∏o si´ wi´zienie, a dziÊ znajduje si´ Mu-
zeum Pami´ci Narodowej. Tam gen. bryg. A. Heda-
-Szary wraz ze swoimi dawnymi ˝o∏nierzami oraz
mieszkaƒcy Kielc z∏o˝yli kwiaty przed tablicà upa-
mi´tniajàcà uwolnienie wi´êniów. 

1111  ssiieerrppnniiaa  wwee  WWrroocc∏∏aawwiiuu – jak informuje Jan Paluch-
niak, sekretarz DolnoÊlàskiej Rady Kombatantów
i Osób Represjonowanych – w Klubie SOW odby∏y si´
uroczyste obchody Âwi´ta Wojska Polskiego. Po
wprowadzeniu pocztu sztandarowego, przyj´ciu mel-
dunku przez dowódc´ SOW gen. dyw. Fryderyka Cze-
kaja, odegraniu hymnu narodowego – dowódca po-
wita∏ zgromadzonych oficerów i ˝o∏nierzy, przedsta-
wicieli w∏adz paƒstwowych i samorzàdowych, metro-
polit´ wroc∏awskiego ks. bp. Mariana Go∏´biewskie-
go, weteranów, przedstawicieli policji i harcerzy. Na-
st´pnie gen. F. Czekaj wyg∏osi∏ referat dotyczàcy Bi-
twy Warszawskiej. Po nim wr´czono medale: „Za Za-
s∏ugi dla ObronnoÊci Kraju” oraz „Si∏y Zbrojne w S∏u˝-
bie Ojczyzny”. Gratulacje odznaczonym z∏o˝y∏ wice-
wojewoda dolnoÊlàski Roman Kulczycki. 

1155  ssiieerrppnniiaa  ww WWaarrsszzaawwiiee, z okazji Âwi´ta Wojska Pol-
skiego i 86. rocznicy Bitwy Warszawskiej, w Muzeum
Wychodêstwa Polskiego w ¸azienkach Królewskich

odby∏ si´ koncert w wykonaniu Warszawskiej Orkie-
stry Symfonicznej „Sonata” im. Bogumi∏a ¸epeckiego
pod dyrekcjà Stanis∏awa Winiarczyka. W programie
znalaz∏ si´ Koncert na orkiestr´ i fortepian e-moll op.
11 Fryderyka Chopina. 

1155  ssiieerrppnniiaa  wwee  WWrroocc∏∏aawwiiuu, w Bazylice Mniejszej p.w.
Êw. El˝biety odby∏a si´ Msza Êw. z okazji Âwi´ta Wnie-
bowzi´cia NajÊwi´tszej Marii Panny oraz Âwi´ta Woj-
ska Polskiego. Wzi´∏y w niej udzia∏ m.in. kombatanc-
kie poczty sztandarowe – AK, BCh, „Jaworzniaków”,
ZWPOS, Zwiàzku Sybiraków, Rodziny Katyƒskiej. 

1155  ssiieerrppnniiaa  ww ZZwwiieerrzzyyƒƒccuu, w koÊciele parafialnym p.w.
Matki Bo˝ej Królowej Polski odby∏a si´ uroczystoÊç pa-
triotyczno-religijna z okazji 63. rocznicy rozpocz´cia li-
kwidacji obozu przesiedleƒczego w Zwierzyƒcu. Budo-
w´ obozu rozpocz´to latem 1940 r., do 13 sierpnia
1943 r. przesz∏o przez niego ponad 24 tys. osób, w tym
7 tys. dzieci, z których ponad 200 zmar∏o. UroczystoÊci
rocznicowe w koÊciele rozpocz´∏y si´ przemówieniem
wyg∏oszonym przez prezesa Zarzàdu Stowarzyszenia
Dzieci Zamojszczyzny w Bi∏goraju Boles∏awa Szymani-
ka oraz okolicznoÊciowym wyst´pem dzieci ze SP im.
Dzieci Zamojszczyzny w Zwierzyƒcu, przygotowanym
pod kierunkiem Iwony Kozio∏. Nast´pnie w intencji po-
mordowanych i wi´zionych Dzieci Zamojszczyzny od-
prawiona zosta∏a Msza Êw., po której delegacje z∏o˝y∏y
wieƒce i wiàzanki kwiatów przed Âcianà Pami´ci Naro-
dowej w koÊciele i przed pomnikiem znajdujàcym si´
obok placu koÊcielnego. Obchody zakoƒczy∏o spotkanie
uczestników uroczystoÊci w OÊrodku Szkoleniowo-Wy-
poczynkowym Lasów Paƒstwowych. 

1155  ssiieerrppnniiaa  ww OO∏∏aawwiiee, w dzieƒ Âwi´ta Wojska Polskie-
go uczczono pami´ç bohaterów, poleg∏ych i wetera-
nów II wojny Êwiatowej. W koÊciele p.w. Mi∏osierdzia
Bo˝ego odby∏a si´ Msza Êw. koncelebrowana przez
kapelana kombatantów ks. Stanis∏awa Bijaka. Na-
st´pnie delegacje zapali∏y znicze i z∏o˝y∏y wieƒce
i wiàzanki kwiatów przed tablicami pamiàtkowymi
s∏awiàcymi chwa∏´ or´˝a polskiego. W uroczysto-
Êciach uczestniczyli przedstawiciele w∏adz samorzà-
dowych ze starostà Marià Bo˝enà Polakowskà i bur-
mistrzem Franciszkiem Paêdziernikiem, poczty sztan-
darowe organizacji kombatanckich i szkó∏, m∏odzie˝
szkolna z wychowawcami oraz licznie zgromadzeni
mieszkaƒcy O∏awy. Na zdj´ciu: poczty sztandarowe,
ksi´˝a, kombatanci po uroczystoÊciach. W Êrodku 
– przewodniczàcy Powiatowej Rady Prezesów Kó∏
ZKRP i BWP p∏k Eugeniusz Praczuk. 

1188  ssiieerrppnniiaa  ww BBrrooddnniiccyy uczczono pami´ç ˝o∏nierzy
poleg∏ych 86. lat temu w bitwie pod Brodnicà w cza-
sie wojny polsko-bolszewickiej. Obchody rozpocz´∏y
si´ na Du˝ym Rynku, gdzie zebrali si´ przedstawicie-
le w∏adz paƒstwowych i samorzàdowych, parlamen-
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26paêdziernika 2006 r. w siedzi-
bie Warszawskiego Okr´gu
ZKRPiBWP odby∏a si´ uro-

czystoÊç wr´czenia dyplomów honoro-
wych, listów gratulacyjnych i medali pa-
miàtkowych zas∏u˝onym kombatantom.
Wr´czenia tych wyró˝nieƒ dokona∏ wi-
ceprezes Zarzàdu G∏ównego ZKRP 
i BWP p∏k HHeennrryykk  SSttrrzzeelleecckkii w obecno-
Êci prezesa Zarzàdu Okr´gu Warszaw-
skiego ZKRP i BWP p∏k. JJóózzeeffaa  KKoollee--
ÊÊnniicckkiieeggoo. Dyplomem honorowym wy-
ró˝niono z okazji 85. rocznicy urodzin
por. TTaaddeeuusszzaa  PPaaww∏∏oowwsskkiieeggoo – seniora
warszawskiego Êrodowiska kombatanc-
kiego, a dyplom z okazji 80. rocznicy
urodzin wr´czono p∏k. PPaaww∏∏oowwii  KKlluucczz--
kkoowwii – przewodniczàcemu Zarzàdu
Dzielnicowego ZKRP i BWP Warszawa
– Praga Pó∏noc, zaÊ dyplomem honoro-
wym nadanym z okazji 75. rocznicy uro-
dzin wyró˝niono mjr. w st. sp. RRoommaannaa
GGuu∏∏´́, reprezentujàcego w Zarzàdzie

Okr´gu w∏adze Stowarzyszenia Komba-
tantów Misji Pokojowych ONZ. 

Ponadto Z∏ote Odznaki „Opiekun
Miejsc Pami´ci Narodowej” nadane
przez Rad´ Ochrony Pami´ci Walk
i M´czeƒstwa otrzymali: por. TTaaddeeuusszz
PPaaww∏∏oowwsskkii, p∏k PPaawwee∏∏  KKlluucczzeekk oraz p∏k
RRoommaann  NNooggaall – prezes Klubu Komba-
tantów 1 Dywizji Piechoty im. Tadeusza
KoÊciuszki, który przy tej okazji wr´czy∏
dyplomy okolicznoÊciowe swej organiza-
cji kombatanckiej: Paw∏owi Kluczkowi,
Tadeuszowi Paw∏owskiemu oraz ZZooffiiii
WWoollaanniinn  – sekretarz Zarzàdu Okr´gu. 

Na zakoƒczenie uroczystoÊci wicepre-
zes Zarzàdu G∏ównego Henryk Strzelec-
ki odczyta∏ list z gratulacjami najbli˝sze-
go grona wspó∏pracowników skierowany
do p∏k. Józefa KoleÊnickiego w zwiàzku
z Jego „diamentowym” jubileuszem 
60-lecia po˝ycia ma∏˝eƒskiego. Gromkie
Sto lat zakoƒczy∏o t´ uroczystoÊç. 

R.G. 

Na zdj´ciu: wiceprezes Henryk Strzelecki sk∏a-
da gratulacje prezesowi Józefowi KoleÊnickie-
mu z okazji jego „diamentowego” jubileuszu
zawarcia zwiàzku ma∏˝eƒskiego przed 60 laty

Wiceprezes Zarzàdu G∏ównego ZKRP i BWP
w towarzystwie prezesa ZO Warszawskiego
Józefa KoleÊnickiego wr´cza dyplom gratula-
cyjny Romanowi Gule z okazji 75. urodzin

Zarzàd Warszawskiego Okr´gu ZKRP i BWP

Wyró˝nienia dla zas∏u˝onych
kombatantów

5wrzeÊnia 2006 r. w sali kinowej
Bi∏gorajskiego Centrum Kultury
odby∏ si´ II Walny Zjazd Stowa-

rzyszenia Dzieci Zamojszczyzny Ziemi
Bi∏gorajskiej. Wzi´li w nim udzia∏ za-
proszeni goÊcie, m.in. SSttaanniiss∏∏aaww  SScchhoo--
ddzziiƒƒsskkii  – starosta bi∏gorajski, burmistrz
miasta JJaannuusszz  RRooss∏∏aann, dyrektor BCK
JJaannuusszz  DDoolliinnaa, prezes Ko∏a AK SSttaannii--
ss∏∏aaww  MMaazzuurr oraz przedstawiciele me-
diów: Telewizji Kablowej, redaktorzy
gazet „Nowa” i „Tanew”. Na poczàtku
Zjazdu wr´czono dyplomy pamiàtkowe
osobom wspierajàcym dzia∏alnoÊç Sto-
warzyszenia oraz jego wyró˝niajàcym
si´ cz∏onkom. W dalszej cz´Êci Zjazdu
sprawozdanie z dzia∏alnoÊci Zarzàdu
przedstawi∏ ust´pujàcy prezes HHeennrryykk
SSkkuubbiisszz. Z kolei przewodniczàca Komi-

sji Rewizyjnej MMiicchhaalliinnaa  KKoorrddoowwiicczz
przedstawi∏a sprawozdanie Komisji
z zarzàdzania finansami Stowarzysze-
nia. Ust´pujàcemu Zarzàdowi jedno-
g∏oÊnie udzielono absolutorium. 

W g∏osowaniu tajnym na prezesa Sto-
warzyszenia zosta∏ wybrany ponownie 
– i jednog∏oÊnie – Henryk Skubisz.
W wyniku g∏osowania jawnego zosta∏
wybrany nowy Zarzàd, w sk∏ad którego
weszli: BBoolleess∏∏aaww  PPaalliikkoott  – wiceprezes,
AAnnddrrzzeejj  CCaapp – wiceprezes, JJaann  WWoollaanniinn
– sekretarz, WWaacc∏∏aaww  JJaammrroo˝̋ – skarbnik
oraz JJaann  PPaalliinnkkaa, JJeerrzzyy  JJaakkuubbcczzyykk, JJóó--
zzeeff  MMaazzuurreekk i KKrryyssttyynnaa  ZZyyggmmuunntt. 

Wybrano równie˝ Komisj´ Rewizyjnà
i Sàd Kole˝eƒski. W czasie obrad Zjaz-
du podj´ta zosta∏a uchwa∏a w sprawie
zmiany Statutu. Obecnie jesteÊmy Sto-

warzyszeniem o zasi´gu krajowym. Za-
twierdzono tak˝e regulaminy pracy Ko-
misji Rewizyjnej i Sàdu Kole˝eƒskiego. 

Henryk SKUBISZ
prezes Zarzàdu Stowarzyszenia

Dzieci Zamojszczyzny
Ziemi Bi∏gorajskiej

Bi∏goraj

II Walny Zjazd Stowarzyszenia 
Dzieci Zamojszczyny Ziemi Bi∏gorajskiej 

Prezydium II Walnego Zjazdu. Od lewej: Ja-
nusz Ros∏an, Stanis∏aw Schodziƒski, Janusz
Dolina, Henryk Skubisz, Boles∏aw Palikot,
Stanis∏aw Mazur
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By∏ rok 1942 – 18 listopada. Po-
˝ó∏k∏a karta, wyrwana z okupa-
cyjnego kalendarza martyrolo-

gii narodu polskiego miotana jesien-
nym podmuchem wichury, rzucana jak
liÊç jesienny – przypomnia∏a po 64 la-
tach o tym dniu 18 listopada. 

Czasy okupacji... Sen na wiàzce gra-
natów pod poduszkà nie by∏ taki lekki
jak dziÊ na mi´kkim puchu. By∏ snem
z∏udy, upragnionych nadziei i wiary
w zwyci´stwo, sprawiedliwoÊç i lepszà
przysz∏oÊç. By∏ koszmarnym wciele-
niem tamtych czasów spod znaku swa-
styki i „trupiej g∏ówki”. Z takiego snu
o Êwicie zbudzi∏y, najpierw ledwie do-
s∏yszalne, potem coraz g∏oÊniejsze echa
pobudki granej na szataƒskich instru-
mentach rozkalibrowanych „empi-
mów” i erkaemów, przy akompania-
mencie dalekiego warkotu maszyn
i ochryp∏ego szwargotu szwabskiego.
Do uszu przedostawa∏y si´ strz´py ode-
rwanych zdaƒ: „Donnerwetter”... ver-
fluchte Polen... schnell... polnische
Banditen... los... los... los...! 

Taki by∏ „los” ludzi pod okupacjà.
Sen... czy jawa – niejeden zadawa∏ to
pytanie... a fakty potoczy∏y si´ z zawrot-
nà szybkoÊcià górskiej lawiny niosàcej
zag∏ad´ i Êmierç! Powietrze, przesyco-
ne fluidem o dziwnej konsystencji 
– osza∏amia∏o i deprymowa∏o... „Empi-
my” terkota∏y bez ustanku jak ˝aby
w sitowiu zebrane na sympozjum, skan-
dujàc przeraêliwie p a c y f i k a c j a...
p a c y f i k a c j a... p a c y f i k a c j a! 

Muzyk´ „empimów” uzupe∏nia∏y 
– lamenty, wrzawa i p∏acz matek
i dzieci po zabraniu najdro˝szych im
osób przez zbirów SS (Schutzstaffeln)
i ˝o∏daków Hitlera, którzy nazywali
polskich patriotów „polnische Bandi-
ten”, a˝eby móc usprawiedliwiç przed

Wspomnienie

Krwawa Êroda w Kazimierzu
Êwiatem ohydne post´pki. Kazimierz
legitymowa∏ si´ wrogim stosunkiem
do Niemców... by∏ ostojà Podziemia
i ruchu partyzanckiego. Doskona∏e
warunki topograficzne sprzyja∏y dy-
wersji i partyzantce, która upodoba∏a
sobie szczególnie – dzikie gàszcze, po-
szyte wàwozy i jary okalajàce Kazi-
mierz. Tutaj mieÊci∏a si´ baza, skàd
partyzanci n´kali Niemców, doprowa-
dzajàc ich do wÊciek∏oÊci i szaleƒstwa.
I oto pacyfikacja mia∏a wy∏adowaç t´
wÊciek∏oÊç – przyÊwieca∏ jej cel! 

Po pierwsze – sterroryzowanie i zmu-
szenie do pos∏uszeƒstwa spo∏eczeƒ-
stwa. Po drugie – przeprowadzenie na
szerokà skal´ aresztowaƒ wÊród cz∏on-
ków organizacji podziemnych wed∏ug
posiadanej listy, która rzutowa∏a rów-
nie˝ na zasi´g zlokalizowania akcji
„krwawej Êrody” [relacje cz∏onka ZBo-
WiD-u WWiikkttoorraa  BBuucciioorryy ps. „Heban”].
Po trzecie – stworzenie warunków bez-
pieczeƒstwa dla gestapo, które obra∏o
sobie klasztor oo. reformatów za sie-
dzib´ swej dzia∏alnoÊci. Wreszcie ostat-
nim i bezpoÊrednim ogniwem w ∏aƒcu-
chu wydarzeƒ poprzedzajàcym „krwa-
wà Êrod´” by∏o postrzelenie komen-
danta policji granatowej (MMiikkoo∏∏aajjaa  ¸̧aa--
ggooddyy). Wszystko to powodowa∏o, ˝e te-
ren Kazimierza i okolice by∏y strefà
niepewnà i stanowi∏y potencjalnà groê-
b´ dla okupanta. Akcja „krwawej Êro-
dy” mia∏a charakter planowanego
i zorganizowanego dzia∏ania wed∏ug
wypróbowanych i znanych metod.
Niemcy penetrowali domy, dokonywali
aresztowaƒ patriotów i rewizji na pod-
stawie listy proskrypcyjnej. Wcale nie
oznacza∏o to, ˝e osoby niezaanga˝owa-
ne konspiracyjnie by∏y pewne bezpie-
czeƒstwa. Cz´sto stawa∏y si´ one ofia-
rami bezdusznej ∏atwowiernoÊci i wiary
w lojalnoÊç Niemców, którzy wype∏nia-
li nimi luk´ wyznaczonego kontyngentu

ludzkiego. P∏omieƒ Êrodowej pacyfika-
cji objà∏ swym zasi´giem miasto Kazi-
mierz i najbli˝sze okolice – wsie: Bo-
chotnic´, Parchatk´, Zb´dowice, Je-
ziorszczyzn´, Cholewiank´, Rogów,
Rzeczyc´. Krwawe ˝niwo tego dnia wy-
da∏o plon: zabitych – 83 osoby, w tym
w Kazimierzu – 17 osób. Wywiezionych
do OÊwi´cimia – 140 osób, z liczby tej
powróci∏y 44 osoby [dok∏adne dane
osób pomordowanych i wywiezionych
znajdujà si´ w posiadaniu Wiktora Bu-
ciory]. Na tym nie koniec. Cztery dni
póêniej, w niedziel´ – Niemcy dokona-
li potwornej masakry na ludnoÊci wsi
Zb´dowice, gdzie wymordowali 87
osób, 21 rodzin, z których rodzina
PPrrzzeeppiióórreekk straci∏a 9 osób, w tym trzy-
miesi´czne dziecko. Dzieje tych rodzin
to ˝ywa skarga, trwalsza od bólu i ∏ez,
wcielona na obelisku (p∏ycie pamiàtko-
wej). ˚yjà jeszcze ludzie, którym uda∏o
si´ wyrwaç molochowi o zakrwawionej
paszczy. Niesamowità histori´ prze˝y∏
MMiieecczzyyss∏∏aaww  GGoolliisszzeekk, rybak z Kazimie-
rza. Po raz pierwszy wpad∏ w sieci ob∏a-
wy przy miejscowym kamienio∏omie.
Cudem uda∏o mu si´ wyrwaç zbirom
spod znaku swastyki. Wkrótce wpad∏
jednak z deszczu pod rynn´. Ledwo
zdà˝y∏ przyjÊç do swego domu na 
ul. Krakowskiej, a tu wsz´dzie Niemcy.
Niebawem wyciàgn´li go z domu, jak
w´gorza, i pod asystà miejscowego ko-
mendanta policji – osadzono go
w areszcie. Pech chcia∏, ˝e mia∏ na so-
bie pi´kne nowe oficerki, które upodo-
ba∏ sobie jeden z konwojentów. Dra-
matyczny epilog rozegra∏ si´ podczas
transportu wi´êniów. Na skraju Kazi-
mierza w przydro˝nym rowie pad∏y
strza∏y (jeden w ty∏ g∏owy, drugi w ple-
cy), przedtem zrabowano buty. M. Go-
liszek runà∏ jak k∏oda... a potem cu-
downe ocalenie... pomoc p. PPiieellsskkoowweejj
przysz∏a w por´. D∏ugo ˝y∏ i o tym
wszystkim opowiada∏. 
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TaÊma w kalejdoskopie „krwawej
Êrody” urywa si´. Zjawia si´ inny ob-
raz... JakiÊ m´˝czyzna wysoki zbiega
z gór od strony baszty. Skrada si´
wÊród krzaków, broczy krwià, pada,
podrywa si´, biegnie wÊród szataƒskie-
go Êmiechu „empimów”. W koƒcu
udaje mu si´ dopaÊç do dziedziƒca ko-
Êcielnego. Wbiega do koÊcio∏a i ukry-
wa si´ w podziemiach – to EEuuggeenniiuusszz
KKuunniicckkii, miejscowy komendant AK,
ps. „K∏os”. Tymczasem zjawia si´ inny
obraz... Ulica Czerniawy, wÊród krza-
ków bieli si´ willa MMaarriiii  i RRoommuuaallddaa
GGiieerraassiiƒƒsskkiicchh, znanych artystów scen
warszawskich. Dom okaza∏y stoi jak
posàg na wzgórzu. Na dole w wàwozie
s∏ychaç straszliwe zawodzenie starusz-
ka (AAnnddrrzzeejjaa  SSoobbcczzaakkaa) prowadzone-
go na Êmierç. I oto inna grupa idzie
w kierunku willi Gierasiƒskich... O Bo-
˝e! – mój „CiapuÊ”! (tak nazywa∏a swe-
go m´˝a p. Gierasiƒska) – wyrywa si´
z ust p. Marii... i nagle zbawienna myÊl
przychodzi jej do g∏owy... Deska rzuco-
na w dó∏ kloaczny, jedyne miejsce ra-
tunku wÊród fekalii... z trzaskiem opa-
d∏a drewniana pokrywa... Niemcy tu˝,
tu˝... ju˝ sà, ale tym razem chodzi∏o im
o gàski, które zwabi∏y ich g´ganiem...
zaraz pad∏y ofiarà ich apetytów... a na
dole biedny „CiapuÊ” – znany aktor,
któremu wypad∏a rola tragikomiczna.
Tymczasem w kalejdoskopie inny ob-
raz – ul. Lubelska 20... wsz´dzie pe∏no
Niemców, godzina wczesna. Na stry-
chu niewykoƒczonego domu ukryci
mà˝ i ˝ona... drabina odstawiona (to
„Hektor” z ˝onà). Niemcy sà ju˝ na
podwórzu... szperajà! Wychodzi staru-
szek (MMiieecczzyyss∏∏aaww  KKoowwaallsskkii). S∏ychaç
przekleƒstwa. Pytajà o niewykoƒczony
dom... Sind dort Leute! Czy sà tam lu-
dzie – t∏umaczy jakiÊ Âlàzak. Nie, nie
ma – pada stanowcza odpowiedê.
Chwila wahania – a potem rozkaz 
– Komm, verfluchte Polen... weg,
weg... i poszli do domu innego w ogro-
dzie. Wyprowadzili cz∏owieka (AAlleekk--
ssaannddrraa  FFuurrttaassaa), fotografa. Nie nale˝a∏
do ˝adnej organizacji, wi´c nie obawia∏
si´ niczego. Zosta∏ wywieziony do
OÊwi´cimia, gdzie zginà∏. Niemcy ode-

szli. Na ulicy piek∏o, s∏ychaç kanonad´
jak na polu bitwy. Nagle salwa, tu˝
przy domu pada jakiÊ cz∏owiek (LLee--
ooppoolldd  DDrreewwiinnkkoowwsskkii – robotnik). S∏y-
chaç cz∏apanie ˝o∏nierskich chodaków
po bruku. Obrazy w kalejdoskopie
przesuwajà si´ jak taÊma ckmu, coraz
to krwawszy widok. Na ul. Krakowskiej
zwisa na p∏ocie cia∏o SSttaanniiss∏∏aawwaa  DDzziiwwii--
sszzaa. Na ul. Nadrzecznej – zosta∏ roz-
strzelany starzec (EEddmmuunndd  ZZaa∏∏uusskkii)...
˝àd∏a „empimów” zasiek∏y nast´pnego
(LLuuccjjaannaa  PPaa∏∏kk´́) na ul. Pu∏awskiej.
Purpurà zakwit∏y schodki promenady
nadwiÊlaƒskiej, gdzie dokonano egze-
kucji na AAnnttoonniimm  GGrraassiiƒƒsskkiimm. Obrazy
w kalejdoskopie zlewajà si´ w jednà
czerwonà plam´ – o krwi i Êmierci. 

Oto koƒcowy obraz – prawdziwe ob-
licze hitleryzmu, os∏awionego „Drang
nach Osten”. To okowy niewoli i obra-
zów zag∏ady, pacyfikacje, bezprawie
i dymy pieców krematoryjnych. Na
szcz´Êcie hitleryzm runà∏. Zostawi∏ jed-
nak urn´ wspomnieƒ – jej czàstkà
„krwawa Êroda” – to symbol cierpienia.
Dokument zbrodni dokonanej na nie-
winnym narodzie. To danina krwi na o∏-
tarzu walki o wolnoÊç naszej Ojczyzny!
To wiecznie jàtrzàca rana, wcià˝ ˝ywa.
Wreszcie – to pomnik martyrologii na-
rodu polskiego. Rocznica pami´ci i bó-
lu. Niechaj b´dzie wieczna chwa∏a
i czeÊç ofiarom „krwawej Êrody”. 

*

Wobec coraz cz´stszych akcji krwa-
wych pacyfikacji i eskalacji aresztowaƒ
na terenie powiatu pu∏awskiego, ko-
mendant Podobwodu „B” Pu∏awy, mjr
SS..  WW´́gglloowwsskkii ps. „Lechit” powzià∏ de-
cyzj´ zorganizowania „Oddzia∏u Le-
Ênego”, o czym poinformowa∏ ppor. 
JJ..  ZZ..  TTaarrggoossiiƒƒsskkiieeggoo ps. „Hektor”, któ-
remu poleci∏ przygotowaç si´ do funk-
cji dowódcy. Tak powsta∏ pierwszy Od-
dzia∏ Partyzancki na terenie Obwodu
AK Pu∏awy. 

Jan Z. TARGOSI¡SKI „Hektor”
dowódca Oddzia∏u Partyzanckiego OP/3 

zgrupowanie 15 pp „Wilków” AK

Przedstawiciele 
polskich placówek
dyplomatycznych 

za granicà informujà

Hamburg

Odszed∏ mecenas 

Wincenty 
Broniwój-
-Orliƒski

Wdniu 11 listopada 2006 r.
odszed∏ od nas w wieku 92
lat wybitny przedstawiciel

Polonii hamburskiej mecenas WWiinn--
cceennttyy  BBrroonniiwwóójj--OOrrlliiƒƒsskkii. 

Mecenas W. Broniwój-Orliƒski 
(ur. 31.12.1913 r.) – by∏y Powstaniec
Warszawski, ˝o∏nierz AK, dowódca od-
dzia∏u Przerzutów Powietrznych Ko-
mendy Okr´gu Warszawa-ÂródmieÊcie
Pó∏noc, odznaczony przez gen. TT..  BBoorraa--
--KKoommoorroowwsskkiieeggoo Krzy˝em Walecznych
i Orderem Virtuti Militari, by∏y wi´zieƒ
obozu koncentracyjnego w Bergen-Bel-
sen a nast´pnie wieloletni delegat Rzà-
du Polskiego w Londynie na Niemcy
Zachodnie, wielokrotnie honorowany
by∏ najwy˝szymi polskimi odznaczenia-
mi paƒstwowymi, w tym Krzy˝em Ko-
mandorskim z Gwiazdà Orderu Odro-
dzenia Polski. Przez wiele lat pe∏ni∏ obo-
wiàzki prezesa Stowarzyszenia Polskich
Kombatantów w Niemczech oraz preze-
sa hamburskiego oddzia∏u Zwiàzku Po-
laków w Niemczech „Rod∏o”. 

W 1990 r. uczestniczy∏ w przekazaniu
insygniów prezydenckich II Rzeczypo-
spolitej przez RRyysszzaarrddaa  KKaacczzoorroowwsskkiiee--
ggoo, ostatniego Prezydenta RP na
Uchodêstwie nowo wybranemu prezy-
dentowi III Rzeczypospolitej LLeecchhoowwii
WWaa∏∏´́ssiiee. 

Cieszy∏ si´ w Êrodowisku polonij-
nym ogromnym szacunkiem i powa-
˝aniem. 

Jerzy KACZMAREK
wicekonsul

Konsulat Generalny RP w Hamburgu
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tarzyÊci, przedstawiciele instytucji paƒstwowych,
wojska, policji oraz harcerze i m∏odzie˝ szkolna, skàd
przemaszerowano na Cmentarz Wojskowy. Tam zgro-
madzonych goÊci i mieszkaƒców Brodnicy powita∏
starosta brodnicki Waldemar G´sicki. Modlitw´ za po-
leg∏ych odmówi∏ kapelan 4 Brodnickiego Pu∏ku Che-
micznego im. Ignacego MoÊcickiego. Nast´pnie od-
by∏ si´ Apel Poleg∏ych, a delegacje z∏o˝y∏y kwiaty
przed pomnikiem bohaterów 1920 r. W uroczystoÊci
udzia∏ wzi´∏y delegacje Êrodowisk kombatanckich,
m.in. byli ˝o∏nierze AK, Polskich Si∏ Zbrojnych na Za-
chodzie, ˝o∏nierze-górnicy oraz byli wi´êniowie hitle-
rowskich wi´zieƒ i obozów. UroczystoÊç uÊwietni∏a
Orkiestra Reprezentacyjna Pomorskiego Okr´gu Woj-
skowego. 

2211  ssiieerrppnniiaa  ww WWaarrsszzaawwiiee Mszà Êw. w koÊciele
Wszystkich Âwi´tych przy pl. Grzybowskim rozpo-
cz´to obchody 62. rocznicy zdobycia budynku PAST-y.
Dalsza cz´Êç uroczystoÊci odby∏a si´ przed tablicà
pamiàtkowà, wmurowanà przy ul. Zielnej 39. Trady-
cyjnie w uroczystym spotkaniu udzia∏ wzi´li ˝o∏nierze
batalionu Armii Krajowej „Kiliƒski”. Na obchody rocz-
nicowe przyby∏ Zbigniew D´bski, ˝yjàcy uczestnik
walk, który zawiesi∏ polskà flag´ na budynku Polskiej
Akcyjnej Spó∏ki Telefonicznej. Przed tablicà poÊwi´-
conà wydarzeniom sprzed 62 laty delegacje z∏o˝y∏y
wieƒce i wiàzanki kwiatów, a nast´pnie zaproszeni
goÊcie udali si´ na tradycyjne spotkanie uczestników
walk powstaƒczych. Na zdj´ciu: uczestnicy uroczy-
stoÊci, m.in. prezes Âwiatowego Zwiàzku ˚o∏nierzy
AK Czes∏aw Cywiƒski, szef Kancelarii Prezydenta RP
Aleksander Szczyg∏o, p.o. prezydenta Warszawy Ka-
zimierz Marcinkiewicz, Powstaƒcy Warszawscy,
mieszkaƒcy stolicy. 

WW  ddnniiaacchh  2211--2244  ssiieerrppnniiaa  ww GGddaaƒƒsskkuu, z inicjatywy ZO
Zwiàzku Sybiraków i Edwarda Sulikowskiego odby∏
si´ IX Zjazd Wychowanków Sybirskich Domów Dziec-
ka. Wzi´∏o w nim udzia∏ 67 osób z ca∏ej Polski.
Uczestnicy zjazdu z∏o˝yli kwiaty i zapalili znicze: na
cmentarzu ¸ostowice przed Pomnikiem Sybiraka,
przed Pomnikiem Poleg∏ych Stoczniowców oraz na
Westerplatte. Uroczyste otwarcie IX Zjazdu odby∏o si´

w Szymbarku – uczestnicy wys∏uchali fragmentu
ksià˝ki prof. Stefana Angielskiego oraz obejrzeli film
o prze˝yciach na Nieludzkiej Ziemi. Odby∏a si´ rów-
nie˝ Msza Êw. GoÊcie IX Zjazdu zwiedzili z przewod-
nikiem Gdaƒsk, Gdyni´ i Sopot. Na ka˝dym uczestni-
ku Zjazdu Wychowanków Sybirskich Domów Dziecka
– jak podkreÊla w relacji jego uczestniczka, Halina
Wójcik-Mi´dzik – wra˝enie zrobi∏y: „Chata Sybiraka”
i Centrum Edukacji i Promocji Regionu w Szymbarku. 

2222  ssiieerrppnniiaa  ww WWaarrsszzaawwiiee, w Muzeum Powstania War-
szawskiego odby∏a si´ promocja ksià˝ki dr. hab.
Krzysztofa Komorowskiego Bitwa o Warszaw´ ’44.
Militarne aspekty Powstania Warszawskiego. WÊród
zaproszonych goÊci obecni byli m.in. ostatni Prezy-
dent na Uchodêstwie Ryszard Kaczorowski, prezes
ZPW gen. bryg. Zbigniew Âcibor-Rylski, gen. bryg.
Stanis∏aw Na∏´cz-Komornicki – Kanclerz Orderu Wo-
jennego Virtuti Militari, Czes∏aw Cywiƒski – prezes
Âwiatowego Zwiàzku ˚o∏nierzy Armii Krajowej oraz
kombatanci. Spotkanie otworzy∏ koncert Zespo∏u Ar-
tystycznego Wojska Polskiego, który wykona∏ pieÊni
powstaƒcze. Nast´pnie publikacj´ przedstawi∏ prof.
Janusz Cisek, dyrektor Muzeum Wojska Polskiego.
G∏os w dyskusji zabrali m.in. Czes∏aw Cywiƒski, pre-
zes ÂZ˚AK, prof. dr hab. Stanis∏aw Koziej i dr Andrzej
Krzysztof Kunert. 

2244  ssiieerrppnniiaa  ww PPoozznnaanniiuu odby∏ si´ IV Okr´gowy Zjazd
Delegatów ZKRP i BWP. W Zjeêdzie uczestniczy∏o 92
delegatów podleg∏ych Kó∏, marsza∏ek Wielkopolski
Marek Woêniak, wicewojewoda Zbigniew Hoffman,
by∏y marsza∏ek Stefan Miko∏ajczak oraz prezesi miej-
scowych zwiàzków i stowarzyszeƒ kombatanckich.
˚yczenia dla uczestników Zjazdu przekaza∏a delegacja
m∏odzie˝y Szko∏y Podstawowej im. Cytadelowców
Poznaƒskich. Podczas Zjazdu podsumowany zosta∏
czteroletni okres dzia∏ania, oddano czeÊç 5210 zmar-
∏ym cz∏onkom, przyj´to kierunki dzia∏ania na kolejnà
kadencj´. Wybrano nowe w∏adze. Prezesem ponow-
nie zosta∏ wybrany p∏k Janusz Rad∏owski. 

2277  ssiieerrppnniiaa  ww WWaarrsszzaawwiiee, w obecnoÊci kombatanc-
kich pocztów sztandarowych, weteranów i wiernych,
w koÊciele parafialnym p.w. Matki Bo˝ej Wspomo˝y-
cielki Wiernych odby∏a si´ uroczystoÊç koÊcielno-pa-
triotyczna, podczas której ks. bp Józef Zawitkowski
poÊwi´ci∏ witra˝e, przedstawiajàce historyczne od-
znaki honorowe „Hubalczycy” i „Za szturm Berlina”.
Inicjatorami uroczystoÊci byli: Zarzàd Krajowy Ogól-
nopolskiego Stowarzyszenia Spo∏ecznego Misja Po-
jednania, Krajowa Rada Kombatantów WP ZKRP
i BWP, proboszcz parafii MBWW, Prezydium Komisji
Upami´tnienia Tradycji Kombatanckich ZKRP i BWP. 

2277  ssiieerrppnniiaa  ww WWaarrsszzaawwiiee obchody 62. rocznicy Akcji
„Burza” rozpocz´∏a Msza Êw. w Katedrze Polowej WP.
UroczystoÊç – z licznym udzia∏em pocztów sztanda-
rowych – zorganizowa∏ Zarzàd Ogólnokrajowego Âro-
dowiska ˚o∏nierzy AK Korpusu „Jod∏a” w Warszawie.
Msz´ Êw. celebrowa∏ ks. p∏k Robert Mokrzycki. Wzi´-
li w niej udzia∏ m.in. ˝o∏nierze AK z okr´gów: bia∏o-
stockiego, poleskiego i wo∏yƒskiego. Po Mszy Êw.
uczestnicy uroczystoÊci przeszli przed pomnik Po-
wstania Warszawskiego, gdzie rozpocz´∏a si´ dalsza
cz´Êç obchodów rocznicowych z udzia∏em Kompanii
Reprezentacyjnej WP. Edmund Baluniak, prezes Okr´-
gu Wo∏yƒ ÂZ˚AK – okr´g ten jako pierwszy rozpoczà∏
Akcj´ „Burza”– przypomnia∏ szlak bojowy Korpusu,
którego oddzia∏y zgrupowane by∏y w lasach mi´dzy

Kowlem a W∏odzimierzem Wo∏yƒskim i ruszy∏y na po-
moc walczàcej Warszawie. Na zakoƒczenie uroczy-
stoÊci odby∏ si´ Apel Poleg∏ych. Delegacje z∏o˝y∏y
wieƒce i wiàzki kwiatów. Za przybycie na uroczyÊci
goÊciom podzi´kowa∏ prezes Ârodowiska ˚o∏nierzy
Korpusu „Jod∏a” Zdzis∏aw Schmeidl. 

WWee  wwrrzzeeÊÊnniiuu  ww BBiiaa∏∏eejj  PPooddllaasskkiieejj ukaza∏a si´ Ksi´ga
Pami´ci w opracowaniu Boles∏awa ¸ugowskiego, po-
Êwi´cona bialskim organizacjom kombatanckim
i Êrodowiska wojskowego. Ksi´ga Pami´ci zawiera
wieloletnie archiwalne publikacje prasowe drukowane
w „S∏owie Podlasia”, czasopismach „Kombatant”
i „Polsce Wierni”. Jest jeszcze jednym dowodem
uznania dla tych, którzy pomimo wieku i niedomagaƒ
potrafià wykrzesaç z siebie tyle si∏, aby w∏àczyç si´
w nurt ˝ycia spo∏ecznego na rzecz tradycji narodo-
wych i chwa∏y or´˝a polskiego. Ksi´ga Pami´ci sta-
nowi ju˝ dziÊ dokument historyczny i mo˝e s∏u˝yç
utrwalaniu pami´ci wÊród m∏odego pokolenia Podla-
sian. Informacj´ nades∏a∏ Boles∏aw ¸ugowski. 

11  wwrrzzeeÊÊnniiaa  ww DDààbbrroowwiiee  CChhee∏∏mmiiƒƒsskkiieejj odby∏a si´ uro-
czystoÊç upami´tniajàca 67. rocznic´ napaÊci hitle-
rowskich Niemiec na Polsk´. We Mszy Êw. w koÊcie-
le p.w. NajÊwi´tszej Marii Panny uczestniczyli przed-
stawiciele w∏adz samorzàdowych, sztandar i cz∏onko-
wie lokalnego Ko∏a ZKRP i BWP, m∏odzie˝ szkolna
i mieszkaƒcy miasta. Honorowym uczestnikiem spo-
tkania by∏a córka zamordowanego przez Niemców
w pierwszych dniach wrzeÊnia 1939 r. kierownika
szko∏y w Dàbrowie Che∏miƒskiej Celestyna Kamiƒ-
skiego. Po Mszy Êw., którà celebrowali proboszcz pa-
rafii Boluminek Tadeusz Myszk i wikariusz ks. Daniel
Milewski, uczestnicy przeszli przed pomnik pomordo-
wanych mieszkaƒców Dàbrowy Che∏miƒskiej i oko-
licznych miejscowoÊci. Jak relacjonuje Aleksander
Fa∏czyk, by∏y ˝o∏nierz AK Okr´gu Radomsko-Kielec-
kiego „Jod∏a” – prezes Ko∏a ZKRP i BWP Jan Wiel-
gosz ze wzruszeniem wspomina∏ tamte wydarzenia,
ludzi i warunki, w jakich przysz∏o broniç wolnoÊci
i narodowej to˝samoÊci. Akcentem koƒcowym ofi-
cjalnych obchodów by∏o z∏o˝enie wiàzanek kwiatów
przed pomnikiem m.in. przez delegacje w∏adz samo-
rzàdowych, stra˝y po˝arnej i mieszkaƒców. 

11  wwrrzzeeÊÊnniiaa  ww OO∏∏aawwiiee obchodzono 67. rocznic´ wybu-
chu II wojny Êwiatowej i Dzieƒ Weterana. W Sanktu-
arium Matki Bo˝ej Pocieszenia licznie zebrali si´
przedstawiciele lokalnych w∏adz i s∏u˝b munduro-
wych, kompania WP z orkiestrà, kombatanci, poczty
sztandarowe, dyrektorzy szkó∏ i zak∏adów pracy oraz
m∏odzie˝ szkolna z wychowawcami. Przyby∏ych na
Msz´ Êw. w intencji poleg∏ych powita∏ kapelan kom-
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3listopada ub.r. skoƒczy∏ 80 lat. Uro-
dzi∏ si´ w Burciszkach, w powiecie
oszmiaƒskim. Po wybuchu II wojny

Êwiatowej ucz´szcza∏ na tajne komplety,
dzia∏a∏ te˝ w konspiracji. Jako ̋ o∏nierz Ar-
mii Krajowej (ps. „Zmrok”, „Kuku∏ka”)
walczy∏ w szeregach 8 Brygady „Tura”. By∏
uczestnikiem Operacji „Ostra Brama”, po
której – wraz z innymi ˝o∏nierzami AK
aresztowanymi przez NKWD – trafi∏ do
sowieckiej niewoli. Osadzony w obozie
w Miednikach zdo∏a∏ uciec; przez d∏u˝szy
czas pozostawa∏ w ukryciu. Po raz drugi
aresztowany przez Sowietów przeszed∏
ci´˝kie Êledztwo. Choç zosta∏ zwolniony 
– ju˝ nast´pnego dnia NKWD przysz∏o do
domu ponownie go aresztowaç. Poniewa˝
uda∏o mu si´ ukryç, Rosjanie aresztowali
jego ojca, który po ci´˝kich przes∏ucha-
niach, pó∏ roku po zwolnieniu z aresztu
zmar∏. 

Po wojnie ppor. Stefan Matusewicz
ukoƒczy∏ Politechnik´, jednak ca∏e ˝y-
cie pracowa∏ jako kierowca ci´˝arówek. 

Dzia∏alnoÊcià na rzecz Êrodowisk
kombatanckich zajà∏ si´ w 1992 r. 
– w lutym 1993 r. powsta∏o Dobroczyn-
ne Stowarzyszenie Polskich Kombatan-
tów na Litwie, przekszta∏cone nast´p-
nie w Stowarzyszenie Polskich Komba-
tantów na Litwie, którego jest preze-
sem. We wspó∏pracy m.in. z Radà
Ochrony Pami´ci Walk i M´czeƒstwa
uda∏o mu si´ odbudowaç ponad 30
miejsc pami´ci na Liwie. 

Za swojà dzia∏alnoÊç zosta∏ uhonoro-
wany m.in.: Krzy˝em Kawalerskim Or-
deru Odrodzenia Polski (1995 r.)
i Krzy˝em Oficerskim Orderu Zas∏ugi
Rzeczypospolitej Polskiej (2003 r.). 

Oprac. A.B. 

Ppor. Stefan Matusewicz

Prezes Stowarzyszenia Polskich Kombatantów na Litwie

Setnà rocznic´ urodzin 26 paêdzier-
nika 2006 r. obchodzi∏ por. SSttaannii--
ss∏∏aaww  MMaazzuurreekk. Do dostojnego Jubi-

lata z tej okazji przybyli przyjaciele, kom-
batanci, przedstawiciele samorzàdu i me-
diów. ˚yczenia od kombatantów przeka-
zali: p∏k dr SSttaanniiss∏∏aaww  CCaa∏∏kkaa – sekretarz
Zarzàdu G∏ównego ZKRP i BWP, p∏k
SStteeffaann  SSzzeellkkaa – prezes ZO i sekretarz 
– IIrreennaa  CChhaammiieelleecc,, a tak˝e cz∏onkowie
Ko∏a nr 17: mjr SSttaanniiss∏∏aaww  UUnniiaattoowwsskkii  
– prezes Ko∏a i jego zast´pca BBoolleess∏∏aaww
JJaawwoorrsskkii – kawaler Orderu Wojennego
Virtuti Militari. Delegacji Urz´du Mar-
sza∏kowskiego Województwa Opolskiego
przewodniczy∏ AAnnddrrzzeejj  KKaassiiuurraa – cz∏o-
nek zarzàdu województwa, natomiast
ZZeennoonn  RRuuttkkoowwsskkii – pe∏nomocnik woje-
wody opolskiego ds. kombatantów od-
czyta∏ ˝yczenia Jubilatowi od Prezesa
Rady Ministrów i kierownika Urz´du do
Spraw Kombatantów i Osób Represjo-
nowanych. Przes∏anie w imieniu prezy-
denta Opola na r´ce Jubilata z∏o˝y∏ wice-
prezydent SSttaanniiss∏∏aaww  CCiicchhyy, a tak˝e wice-
dyrektor Miejskiego Centrum Pomocy
Rodzinie MMaa∏∏ggoorrzzaattaa  KKoozzaakk. Serdeczne
˝yczenia stulatkowi z∏o˝y∏a te˝ lek. med.
AAnniieellaa  KKaacczzuurrbbaa, która opiekuje si´ por.

St. Mazurkiem z ramienia kierowanej
przez nià przychodni. 

Podczas tego szczególnie serdecznego
spotkania Jubilat zosta∏ uhonorowany
Medalem „Pro Memoria” i Honorowà
Odznakà „Zas∏u˝ony dla Województwa
Opolskiego”. Spotkanie przebiega∏o
w bardzo serdecznej atmosferze. 

Por. Stanis∏aw Mazurek urodzi∏ si´ 
26 paêdziernika 1906 r. w Bejscach na
Kielecczyênie. W m∏odoÊci dzia∏a∏ aktyw-
nie w Zwiàzku M∏odzie˝y Wiejskiej „Wi-
ci”. Odby∏ te˝ zasadniczà s∏u˝b´ wojsko-
wà w latach 1928-1930, awansujàc do
stopnia kaprala. Po odbyciu s∏u˝by woj-
skowej pracowa∏ jako sekretarz gminy.
3 wrzeÊnia 1939 r. zosta∏ zmobilizowany,
otrzyma∏ przydzia∏ do 6 Pu∏ku Strzelców
Podhalaƒskich stacjonujàcego w Sambo-
rze. W pu∏ku tym walczy∏ we wrzeÊniu 
1939 r. – pe∏niàc funkcj´ zast´pcy dowód-
cy plutonu. 21 wrzeÊnia 1939 r. zosta∏ in-
ternowany na W´grzech. Stamtàd prze-
dosta∏ si´ do Francji i zosta∏ wcielony do
powstajàcego Wojska Polskiego z przy-
dzia∏em do 6 Kresowego Pu∏ku Strzelców
Pieszych, w którym walczy∏ w obronie
Francji w 1940 r. pod Belfort, St. Hippo-
lyte – Mortadon. Po kapitulacji Francji

wraz z 2 Dywizjà Strzelców Pieszych zo-
sta∏ internowany w Szwajcarii, w kantonie
Berno, gdzie przebywa∏ do zakoƒczenia
wojny. 

W listopadzie 1945 r., po demobiliza-
cji, wróci∏ do Kraju. Osiedli∏ si´
w Dzier˝oniowie. Przeszed∏ na emery-
tur´ w 1972 r. i przeniós∏ si´ do Opola.
Tu aktywnie pracowa∏ w Kole nr 17
ZKRP i BWP. Powierzono mu funkcj´
przewodniczàcego Komisji Socjalno-
-Zdrowotnej. Na tym stanowisku wykaza∏
du˝o inwencji, przede wszystkim w zakre-
sie niesienia pomocy potrzebujàcym. 

Za wzorowà prac´ zawodowà i dzia∏al-
noÊç spo∏ecznà odznaczony zosta∏ Krzy-
˝em Kawalerskim Orderu Odrodzenia
Polski, Z∏otym i Srebrnym Krzy˝em Za-
s∏ugi, Medalem „Za udzia∏ w wojnie
obronnej 1939 r.”, Krzy˝em Czynu Bojo-
wego Polskich Si∏ Zbrojnych na Zacho-
dzie i wieloma innymi medalami i odzna-
czeniami, m.in. „Za Zas∏ugi dla ZKRP
i BWP” oraz Medalem „Pro Memoria”. 

p∏k Stefan SZELKA

Por. Stanis∏aw Mazurek

Jubileusz stulecia uczestnika 
Wojny Obronnej 1939 r. 
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Âwi´to Narodowe 11 Listopada zosta∏o nam przywrócone do kalendarza Êwiàt paƒstwowych
uchwa∏à Sejmu w 1989 r. Przypomnijmy wa˝niejsze wydarzenia, jakie mia∏y miejsce w listopadzie
1918 r., zwiàzane z odzyskaniem przez Polsk´ niepodleg∏oÊci. 

Niepodleg∏oÊç 
nie jest nam dana raz na zawsze...

KOMBATANT 2007 nr 128

Refleksja nt. 88. rocznicy odzyskania niepodleg∏oÊci

Koƒczy si´ I wojna Êwiatowa.
Trzej zaborcy gn´biàcy Naród
Polski ponoszà kl´sk´. Ju˝

w marcu 1917 r. abdykuje car Rosji
MMiikkoo∏∏aajj  IIII. 3 listopada 1918 r. na-
stàpi∏a kapitulacja wojsk austro-w´-
gierskich. Rozbrajanie Austriaków
w Krakowie rozpocz´∏o si´ ju˝ 31
paêdziernika. 9 listopada wybuch∏a
w Berlinie rewolucja. Cesarz Nie-
miec WWiillhheellmm  IIII abdykuje i ucieka
do Holandii. Internowany od lipca
1917 r. w Magdeburgu JJóózzeeff  PPii∏∏ssuudd--
sskkii  wraca 10 listopada do Warszawy.
11 listopada w Compi¯gne pod Pa-
ry˝em Niemcy podpisali akt kapitu-
lacji koƒczàcy I wojn´ Êwiatowà.
W tym samym dniu Rada Regencyj-
na, organ w∏adzy ustanowiony przez
okupantów, przekazuje Pi∏sudskie-
mu dowództwo nad wojskiem, a 14
listopada mianuje go Naczelnikiem
Paƒstwa Polskiego. 

Do faktu odzyskania niepodleg∏o-
Êci przez Polsk´ odniós∏ si´ papie˝
BBeenneeddyykktt  XXVV, dajàc wyraz pragnie-
niu, aby Polska jak najszybciej od-
rodzona znowu w zupe∏nej niepod-
leg∏oÊci zaj´∏a nale˝ne jej miejsce
w gronie paƒstw i kontynuowa∏a
swojà histori´.

16 listopada Naczelnik Pi∏sudski
wys∏a∏ do przywódców czo∏owych
paƒstw Êwiata depesz´ o powstaniu
niepodleg∏ej Polski, zawierajàcà
stwierdzenie: Paƒstwo Polskie po-
wstaje z woli ca∏ego narodu i opiera
si´ na podstawach demokratycz-
nych. Rzàd polski zastàpi panowa-
nie przemocy, która przez 140 lat
cià˝y∏a nad losami Polski przez

ustrój, zbudowany na porzàdku
i sprawiedliwoÊci. Jestem przekona-
ny, ˝e pot´˝ne demokracje Zacho-
du udzielà nam swojej pomocy
i braterskiego poparcia. TreÊç tej
depeszy nawiàzywa∏a do 13 punktu
or´dzia prezydenta Stanów Zjedno-
czonych WWooooddrroowwaa  WWiillssoonnaa o po-
trzebie powstania Paƒstwa Polskie-
go, wyg∏oszonego w Senacie USA
8 stycznia 1918 r. 

Samodzielne wyzwolenie si´ Pol-
ski i utworzenie paƒstwa przed de-
cyzjami mi´dzynarodowymi mia∏o
ogromne znaczenie dla dwuletniego
okresu wojny o granice. 

Odzyskanie niepodleg∏oÊci w 1918 r.
nie by∏oby oczywiÊcie mo˝liwe bez
czynów zbrojnych w okresie zabo-
rów, jak Insurekcja KoÊciuszkowska
w 1794 r., kampania wojenna Ksi´-
stwa Warszawskiego, powstania na-
rodowe w 1830 i 1863 roku, walki
Legionów w I wojnie Êwiatowej.
Ka˝dy zryw powstaƒczy, pomimo
ponoszonych krwawych ofiar, pod-
trzymywa∏ wol´ walki o w∏asne paƒ-
stwo. 

W okresie mi´dzywojennego dwu-
dziestolecia czczono 11 listopada
g∏ównie jako Êwi´to wojskowe. Jed-
nostki wojskowe otrzymywa∏y sztan-
dary, ods∏aniano pomniki, wspomi-
nano sukcesy militarne naszego
wojska i oddawano czeÊç poleg∏ym
bohaterom. W 1925 r. z∏o˝ono pod
arkadami pa∏acu Saskiego w War-
szawie prochy Nieznanego ˚o∏nie-
rza. UroczystoÊci odbywa∏y si´ na
terenie ca∏ego kraju. Szczególnie

uroczyÊcie obchodzono je we Lwo-
wie, poniewa˝ zbiega∏o si´ z roczni-
cà obrony miasta. W 1934 r. defila-
d´ wojskowà po raz ostatni odebra∏
Marsza∏ek Józef Pi∏sudski. Od 1937 r.
11 listopada sta∏ si´ Âwi´tem Nie-
podleg∏oÊci. 

Wojna Obronna w 1939 r. wywo-
∏ana napaÊcià hitlerowskich Nie-
miec i sowieckiej Rosji spowodowa-
∏a utrat´ niezale˝nego bytu na wiele
lat. Z dwoma najeêdêcami walczyli:
˝o∏nierze Kampanii WrzeÊniowej,
formacje Polskich Si∏ Zbrojnych na
Zachodzie, ˝o∏nierze Polski Pod-
ziemnej, tj. Armia Krajowa i inne
formacje oraz ˝o∏nierze tzw. II kon-
spiracji, tj. organizacji „WolnoÊç
i Niezawis∏oÊç” walczàcej z re˝y-
mem komunistycznym. 

Wspó∏czeÊnie data 11 listopada
jako Narodowe Âwi´to Niepodle-
g∏oÊci jest symbolem zmagaƒ wielu
pokoleƒ Polaków, którzy nie podda-
wali si´ narzuconej nam przemocy
i walczyli o wolnoÊç i suwerennoÊç
Ojczyzny. Historia przypomina
nam, ˝e niepodleg∏oÊç nie jest dana
raz na zawsze. Mogà zaistnieç oko-
licznoÊci, w których b´dzie ona za-
gro˝ona. Dlatego nale˝y jà utrwalaç
poprzez patriotyczne wychowanie
i budzenie obywatelskiej odpowie-
dzialnoÊci. Rol´ takà mogà i powin-
ny spe∏niaç uroczystoÊci 11 listopa-
da, w których uczestniczà naoczni
Êwiadkowie historii i m∏oda genera-
cja, w tym m∏odzie˝ szkolna. 

Ryszard W¸ODARCZYK
prezes Oddzia∏u SPK w Zielonce
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batantów ks. pra∏at Stanis∏aw Bijak w asyÊcie ducho-
wieƒstwa. Wzruszajàce, patriotyczne kazanie wyg∏o-
si∏ kustosz Sanktuarium, ks. dr Andrzej Szafulski. Po
nabo˝eƒstwie uczestnicy spotkania udali si´ przed
Pomnik Losów Ojczyzny. Tam g∏os zabrali: przewod-
niczàcy Powiatowej Rady Prezesów Kó∏ ZKRP i BWP
w O∏awie p∏k Eugeniusz Praczuk oraz starosta powia-
tu o∏awskiego Maria Bo˝ena Polakowska. Nast´pnie
komendant WKU pp∏k Andrzej Hojak wr´czy∏ komba-
tantom akty mianowania na wy˝sze stopnie wojsko-
we. Awans na podporucznika otrzyma∏a Zofia Masio,
nominacje na stopieƒ porucznika odebrali: Paulina Ja-
Ênikowska, Tymoteusz Maczyszyn, Eugeniusz MiÊ-
tak, Józef Twardowski, Antoni Pop∏awski i Henryk
Âlusarz. Odznaczenia „Za Zas∏ugi dla ZKRP i BWP”
wr´czy∏ p∏k Eugeniusz Praczuk, a listy gratulacyjne
˝o∏nierzom WrzeÊnia, zamieszka∏ym na terenie po-
wiatu o∏awskiego – starosta M. B. Polakowska, bur-
mistrz O∏awy Franciszek Paêdziernik i przewodniczà-
cy Rady Prezesów Kó∏ ZKRP i BWP p∏k Eugeniusz
Praczuk. UroczystoÊç uÊwietni∏ wyst´p m∏odzie˝y
z Gimnazjum nr 2 w O∏awie. Po Apelu Poleg∏ych, sal-
wie honorowej i z∏o˝eniu wieƒców przed pomnikiem
– zakoƒczy∏a si´ oficjalna cz´Êç ceremonii. Obchody
rocznicowe zorganizowa∏a Powiatowa Rada Preze-
sów Kó∏ ZKRP i BWP w O∏awie. Na zdj´ciu: uczestni-
cy obchodów Dnia Weterana w O∏awie. 

11  wwrrzzeeÊÊnniiaa  ww WWaarrsszzaawwiiee, z okazji 67. rocznicy wy-
buchu II wojny Êwiatowej w Domu Wojska Polskie-
go odby∏o si´ uroczyste spotkanie ˝o∏nierzy – wete-
ranów walk zbrojnych na Mokotowie w latach

1939-1944. Przyby∏ych goÊci powita∏ prezes Âro-
dowiska ˚o∏nierzy Pu∏ku AK „Baszta” i Innych Mo-
kotowskich Oddzia∏ów Powstaƒczych Wojciech Mi-
litz. Nast´pnie gen. bryg. Zbigniew Âcibor-Rylski,
prezes ZPW, uhonorowa∏ Teres´ Nowak i Stanis∏a-
wa Kr´cika Bràzowym Medalem „Za zas∏ugi dla
obronnoÊci kraju”. W dalszej cz´Êci uroczystoÊci
Mariusz Ciechomski, przewodniczàcy Rady Dzielni-
cy Mokotów, wr´czy∏ kilkunastu kombatantom Od-
znaki Honorowe „Za zas∏ugi dla Warszawy”. Oko-
licznoÊciowe przemówienie wyg∏osi∏ burmistrz Mo-
kotowa Robert Soszyƒski. WÊród zaproszonych go-
Êci obecni byli tak˝e m.in. Maria Stypu∏kowska-
-Chojecka „Kama” i dyrektor warszawskiego Gim-
nazjum nr 6 im. Pu∏ku AK „Baszta” Ewa Wójcik. Po
cz´Êci oficjalnej spotkania z koncertem pieÊni i pio-
senek ˝o∏nierskich wystàpi∏ Reprezentacyjny Zespó∏
Artystyczny WP. Na zdj´ciu – uhonorowani odznakà
„Za zas∏ugi dla Warszawy”. 

11  wwrrzzeeÊÊnniiaa  ww KKrrooÊÊnniiee, z inicjatywy prezydenta miasta
Piotra Przytockiego i przewodniczàcego Rady Miasta,
odby∏o si´ uroczyste spotkanie z okazji Dnia Wetera-
na, w czasie którego prezes Ko∏a ÂZ˚AK w KroÊnie
Józef S∏yÊ wyg∏osi∏ prelekcj´ pt. T∏o agresji Hitlera na
Polsk´ 1 wrzeÊnia 1939 r. Przedstawiciele w∏adz mia-
sta wr´czyli uczestnikom spotkania listy gratulacyjne.
Dalsza cz´Êç uroczystoÊci mia∏a miejsce przed po-
mnikiem Armii Krajowej i pomnikiem Tysiàclecia Paƒ-
stwa Polskiego i Walk Niepodleg∏oÊciowych, gdzie
z∏o˝ono wiàzanki kwiatów. 

11  wwrrzzeeÊÊnniiaa  ww GGaarrbboowwiiee uroczystoÊci z okazji Dnia
Weterana i 67. rocznicy agresji Niemiec hitlerowskich
na Polsk´ rozpocz´∏a Msz Êw. w intencji ˝o∏nierzy po-
leg∏ych w czasie II wojny Êwiatowej oraz zmar∏ych
i ˝yjàcych kombatantów. Uczestniczy∏y w niej m.in.
poczty sztandarowe: szko∏y podstawowej i gimna-
zjum w Garbowie, szko∏y w Bogucinie oraz Ko∏a
Gminnego ZKRP i BWP. Po Mszy Êw. grupa komba-
tantów z wójtem gminy Kazimierzem Firlejem uda∏a
si´ na groby poleg∏ych i pomordowanych, by zapaliç
na nich znicze i z∏o˝yç wiàzanki kwiatów. Inicjatorami
i organizatorami uroczystoÊci by∏ ZKRP i BWP Ko∏o
Gminne w Garbowie. 

11  wwrrzzeeÊÊnniiaa  wwee  WWrroocc∏∏aawwiiuu, z okazji 67. rocznicy wy-
buchu II wojny Êwiatowej i Dnia Weterana, w Bazyli-
ce Mniejszej p.w. Êw. El˝biety odby∏a si´ Msza Êw.
w intencji Ojczyzny i poleg∏ych w II wojnie Êwiatowej,
koncelebrowana przez ks. pra∏ata p∏k. Januarego Wà-
trob´. Homili´ wyg∏osi∏ delegat Biskupa Polowego WP
ds. kombatantów na Polsk´ po∏udniowo-zachodnià
ks. pp∏k dr Henryk Szareyko. Po Mszy Êw. na placu
przed Bazylikà wciàgni´to na maszt flag´ paƒstwowà,
a wojewoda Krzysztof Grzelczyk wyg∏osi∏ okoliczno-
Êciowe przemówienie. Uczestnicy uroczystoÊci 
– przedstawiciele w∏adz paƒstwowych i samorzàdo-
wych, wojska, Êrodowisk kombatanckich, harcerzy
i m∏odzie˝y szkolnej – z∏o˝yli wieƒce i wiàzanki kwia-
tów przy tablicach pamiàtkowych organizacji komba-
tanckich i wojskowych w Bazylice Mniejszej. 

Oprac. A.B. 
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W 2007 r. egzemplarz „Kom-
batanta” b´dzie kosztowa∏ 
2,50 z∏, a cena prenumeraty

rocznej wraz z kosztem wysy∏ki – 30 z∏.
Prenumerata ze zleceniem dostawy za
granic´ pocztà lotniczà kosztuje 
24 USD lub równowartoÊç tej kwoty
(mogà byç czeki). Wp∏at na prenumera-
t´ nale˝y dokonywaç na konto: Urzàd
ds. Kombatantów i Osób Represjono-
wanych, ul. Wspólna 2/4, 00-926 War-
szawa, numer konta: 

NNBBPP  OOddddzziiaa∏∏  OOkkrr´́ggoowwyy  WWaarrsszzaawwaa
0033110011001100110000005500447722223311000000000000

Bardzo prosimy o wype∏nienie prze-
kazu wed∏ug za∏àczonego wzoru. 

Ciàg dalszy ze str. 26

Fot. Agnieszka Boruszkowska
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APEL O KONTYNUOWANIE TRADYCJI

Kiedy p∏on´∏y niebo i ziemia nad naszym Krajem, wype∏nialiÊmy z honorem Rot´ przysi´gi
˝o∏nierskiej w utrzymaniu niepodleg∏oÊci i suwerennoÊci, walczàc z wrogami Ojczyzny i innych
narodów – ZA NASZÑ I WASZÑ WOLNOÂå. 

DziÊ my, ˝o∏nierze – weterani obu wojen (a szczególnie walczàcy od wrzeÊnia 1939 r. do za-
koƒczenia wojny w maju 1945 r.), które przetoczy∏y si´ drogami naszej Ojczyzny, Europy i Afry-
ki (na Westerplatte, Monte Cassino, Lenino, Tobruk, Ko∏obrzeg, Falaise i wiele innych) 

dla uczczenia Êwi´ta Wojska Polskiego – 11 listopada i w przeddzieƒ 88. rocznicy odzyskania
Niepodleg∏oÊci

APELUJEMY
do wszystkich Êrodowisk kombatanckich, organizacji m∏odzie˝owych, a szczególnie harcer-

skich i wojskowych noszàcych imiona bohaterów narodowych, s∏ynnych jednostek wojskowych
i wybitnych osobistoÊci

O PIEL¢GNOWANIE TRADYCJI I UTRWALANIE CHLUBNYCH 
OSIÑGNI¢å NASZEGO NARODU W JEGO TYSIÑCLETNIEJ HISTORII. 

Wszystkim identyfikujàcym si´ z naszymi IDEAMI ˝yczymy mocnej wiary w utrwaleniu chlub-
nej KARTY NARODOWYCH DZIEJÓW. 

Krajowa Rada
˚o∏nierzy Weteranów WrzeÊnia 1939 r. 

APEL 
Krajowego Studium Polski Podziemnej 

w Katowicach
Pragniemy wyrwaç z zapomnienia postaç Teodora Tomasza Je˝a – p∏k. Zygmunta Mi∏kowskie-

go – który karabinem i piórem walczy∏ o odzyskanie przez Polsk´ niepodleg∏oÊci. Ten znany
w ostatnim çwierçwieczu XIX i w latach mi´dzywojnia XX wieku pisarz, cz∏owiek bez skazy, au-
torytet moralny i wielki patriota zas∏uguje na przypomnienie. Jego opuszczony i zaniedbany grób
w Lozannie wo∏a do naszych sumieƒ. Musimy zjednoczyç swoje si∏y, by prochy piewcy naszej hi-
storii i historii naszych pobratymców – S∏owian po∏udniowych – powróci∏y do kraju. W∏aÊnie
w tej sprawie apelujemy o: 
1. przekazywanie do Studium dzie∏ Je˝a i jego obrazów; 
2. wp∏at´ na konto Studium odpowiednich Êrodków finansowych. 

Wp∏at´ w wysokoÊci 1 proc. rocznego podatku mo˝na sobie odpisaç przy rozliczeniu rocznym,
gdy˝ Studium jest instytucjà po˝ytku publicznego (nr KRS 0000120212). Do rozliczenia jest nie-
odzowny dowód wp∏aty na konto bankowe Studium odpowiedniej kwoty: 
PKO BP S.A. III/O Katowice
761020 2313 0000 3202 0117 6296

Ksià˝ki i obrazy autorstwa T. T. Je˝a wykorzystamy do sta∏ej ekspozycji jego dzie∏. 
Ofiarodawcom Studium przeka˝e broszurk´ opisujàcà ˝ycie p∏k. Zygmunta Mi∏kowskiego 

– Teodora Tomasza Je˝a, dlatego prosimy przesy∏aç do nas swój dok∏adny adres. Osobom zain-
teresowanym najnowszà historià Polski proponujemy sta∏à wspó∏prac´ ze Studium. Nasz tel.
kontaktowy: 0-501 486 354. 

Czes∏aw JACHER
zast´pca dyrektora 

Krajowego Studium Polski Podziemnej

Poszukujemy

˚o∏nierz WrzeÊnia 
1939 roku

Poszukuj´ informacji o moim ojcu Wac∏a-
wie Marku, ur. 28 wrzeÊnia 1910 r. w miej-

scowoÊci Lisków, powiat Kalisz. W 1939 r. s∏u-
˝y∏ w Wojsku Polskim w 48 pu∏ku piechoty
w Stanis∏awowie. Zosta∏ wzi´ty do niewoli nie-
mieckiej 17 wrzeÊnia 1939 r. we Lwowie.
Umieszczony w Stalagu VI A numer obozowy
9134. 

W dniu 9 wrzeÊnia 1940 r. zwolniony z nie-
woli wojennej i przekazany do pracy jako ro-
botnik rolny do miejscowoÊci Marienfeld,
Ramse 26, do rodziny bauera Rüschoff. Ro-
dzina Rüschoff potwierdzi∏a, ˝e pan Marek
dnia 19 wrzeÊnia 1944 r. zosta∏ zabrany przy-
musowo przez s∏u˝by wojskowe do pracy przy
wojsku niemieckim do kopania okopów
i umocnieƒ obronnych na froncie zachodnim. 

W wigili´ Bo˝ego Narodzenia 1944 r. ojciec
napisa∏ do ˝ony ostatni list, bez okreÊlenia
miejscowoÊci pobytu. Pisa∏, ˝e Polacy mieszka-
jà w stodo∏ach przy froncie, codziennie sà
bombardowania i wielu ludzi ginie. Najpraw-
dopodobniej tam poleg∏, gdy˝ do dnia dzisiej-
szego nikt z rodziny nie ma ˝adnej wiadomo-
Êci o losie mojego ojca. 

Za∏àczam fotografi´ mojego ojca wraz z in-
nymi Polakami pracujàcymi u bauerów
w miejscowoÊci Marienfeld, a póêniej razem
wywiezionymi na front zachodni do wykony-
wania umocnieƒ obronnych przy wojsku nie-
mieckim. Mo˝e ktoÊ si´ rozpozna i powiadomi
mnie o losie mojego ojca. Informacj´ prosz´
przesy∏aç na adres: 

Zofia Kosobudzka
ul. Prze∏ajowa 9 m. 52

94-045 ¸ódê
tel. (042) 686 34 58

Pierwszy z prawej: Wac∏aw Marek
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Fundacja i Centrum 2 Polskiego
Korpusu zosta∏y za∏o˝one przy Za-
k∏adach Naukowych Polonii w Or-

chard Lake w stanie Michigan w USA
przez Ko∏o By∏ych ˚o∏nierzy 2 Korpusu
w roku 1983. Celem i zadaniem Fundacji
jest przekazanie Polonii i spo∏eczeƒstwu
amerykaƒskiemu etosu walki o wolnoÊç
stoczonej podczas II wojny Êwiatowej
przez ˝o∏nierzy 2 Korpusu z niemieckim
zaborcà. 

Fundacja gromadzi i zabezpiecza pa-
miàtki i dokumenty dzia∏alnoÊci bojowej
i spo∏ecznej Armii Polskiej na Wschodzie
i wy∏onionego z niej w 1943 r. 2 Korpusu
Armii Polskiej na Zachodzie. Przyznaje
stypendia akademickie studentom pol-
skiego pochodzenia na uniwersytetach
w stanie Michigan, organizuje coroczne
obchody rocznicy bitwy o Monte Cassino
oraz w pierwszà niedziel´ wrzeÊnia nabo-
˝eƒstwo dla uczczenia Matki Boskiej Ko-
zielskiej, Patronki 2 Korpusu – z odda-
niem ho∏du ofiarom sowieckich mordów
katyƒskich. 

Fundacja ma pod opiekà Centrum
2 Korpusu w Zak∏adach Naukowych Po-
lonii, na które sk∏adajà si´: kaplica Matki
Boskiej Kozielskiej z Jej wizerunkiem,
b´dàcym oryginalnà kopià obrazu wy-
rzeêbionego w Kozielsku, zbiory muzeal-
ne, archiwum dokumentów oraz ksi´go-
zbiór – wszystko poÊwi´cone dziejom
2 Korpusu. Szczegó∏owe informacje mo˝-
na otrzymaç w Dyrekcji Archiwum Polo-
nii: ks. pra∏at dr Roman Nir, 3535 Indian
Trail, Orchad Lake, Michigan, USA, tel.
248-683-0412, od poniedzia∏ku do piàtku
w godz. 9.00 – 16.00. Strona internetowa:
www.secondpolishcorps.com. 

Bohdan GRODZKI
prezes Zarzàdu Fundacji 2 Polskiego Korpusu Ekspozycje muzealne Centrum 2 Polskiego Korpusu w Orchard Lake

Plan bitwy o Monte Cassino

Orchard Lake

Podtrzymaç pami´ç o dokonaniach
2 Polskiego Korpusu
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Âwiadectwo historycznej prawdy
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6655llaatt  tteemmuu  ww wwaallkkaacchh  ppoodd  TToo--
bbrruukkiieemm  ˝̋oo∏∏nniieerrzzee  SSaammooddzziieell--
nneejj  BBrryyggaaddyy  SSttrrzzeellccóóww  KKaarrppaacc--

kkiicchh  ddookkoonnaallii  wwyycczzyynnóóww  bboojjoowwyycchh,,  kkttóórree
nnaa  ttrrwwaa∏∏ee  wwppiissaa∏∏yy  ssii´́  ww hhiissttoorrii´́  IIII  wwoojjnnyy
ÊÊwwiiaattoowweejj..  TToo  ww∏∏aaÊÊnniiee  ww TToobbrruukkuu  
––  aarraabbsskkiimm  mmiieeÊÊcciiee,,  ÊÊrróóddzziieemmnnoommoorrsskkiimm
ppoorrcciiee  ii ppuussttyynnnneejj  ttwwiieerrddzzyy  zzaarraazzeemm  
––  ppoollssccyy  ˝̋oo∏∏nniieerrzzee  ooddnniieeÊÊllii  jjeeddnnoo  zz nnaajj--
wwssppaanniiaallsszzyycchh  zzwwyyccii´́ssttww  ppoo  wwrrzzeeÊÊnniioowweejj
kkll´́ssccee..  PPoollsskkaa  ffllaaggaa,,  ppoo  wwiieelloommiieessii´́cczz--
nnyycchh  zzmmaaggaanniiaacchh,,  zzaa∏∏ooppoottaa∏∏aa  ww nnooccyy  
zz 99  nnaa  1100  ggrruuddnniiaa  11994411  rr..  nnaa  sszzcczzyycciiee
wwzzggóórrzzaa  RRaass  eell  MMeeddaauuaarr..  

1155  ggrruuddnniiaa  22000066  rr..  bbyyllii  ̋̋ oo∏∏nniieerrzzee  ggeenneerraa--
∏∏aa  SSttaanniiss∏∏aawwaa  KKooppaaƒƒsskkiieeggoo  uucczzeessttnniicczzyyllii
ww uurroocczzyysstteejj  MMsszzyy  ÊÊww..  ww kkooÊÊcciieellee  pp..ww..  ÊÊww..
JJaacckkaa,,  nnaasstt´́ppnniiee  ssttaawwiillii  ssii´́  pprrzzeedd  GGrroobbeemm
NNiieezznnaanneeggoo  ˚̊oo∏∏nniieerrzzaa  nnaa  ppllaaccuu  MMaarrsszzaa∏∏--
kkaa  JJóózzeeffaa  PPii∏∏ssuuddsskkiieeggoo,,  bbyy  uucczzcciiçç  ppaammii´́çç
ppoolleegg∏∏yycchh  oobbrrooƒƒccóóww  TToobbrruukkuu,,  zzwwyyccii´́zz--
ccóóww  ssppoodd  GGhhaazzaallii  ––  ˝̋oo∏∏nniieerrzzyy  SSaammooddzziieell--
nneejj  BBrryyggaaddyy  SSttrrzzeellccóóww  KKaarrppaacckkiicchh..  

PPoo  zzmmiiaanniiee  PPoosstteerruunnkkuu  HHoonnoorroowweeggoo
pprrzzyy  GGrroobbiiee  NNiieezznnaanneeggoo  ˚̊oo∏∏nniieerrzzaa  oorraazz
zz∏∏oo˝̋eenniiuu  wwiieeƒƒccaa  pprrzzeezz  ddeelleeggaaccjj´́  bbyy∏∏yycchh
˝̋oo∏∏nniieerrzzyy  SSBBSSKK  kkoommbbaattaannccii,,  nnaa  cczzeellee
zz pprreezzeesseemm  ÂÂrrooddoowwiisskkaa  ˚̊oo∏∏nniieerrzzyy  22 KKoorr--
ppuussuu  PPoollsskkiieeggoo  KKrraajjoowweeggoo  ZZwwiiààzzkkuu  bbyy--
∏∏yycchh  ˚̊oo∏∏nniieerrzzyy  PPoollsskkiicchh  SSii∏∏  ZZbbrroojjnnyycchh  nnaa
ZZaacchhooddzziiee  ––  AAnnttoonniimm  LLiippkkàà,,  uuddaallii  ssii´́  ddoo
ssiieeddzziibbyy  DDoowwóóddzzttwwaa  WWoojjsskk  LLààddoowwyycchh  
––  CCyyttaaddeellii  WWaarrsszzaawwsskkiieejj..  TTaamm  pprrzzeeddssttaa--
wwiicciieell  ddoowwóóddccyy  WWoojjsskk  LLààddoowwyycchh  ––  ggeenn..
ddyyww..  WWoojjcciieecchh  KKuubbiiaakk  wwrr´́cczzyy∏∏  TToobbrruukk--
cczzyykkoomm  ppooddppiissaannee  pprrzzeezz  mmiinniissttrraa  oobbrroonnyy
nnaarrooddoowweejj  RRaaddooss∏∏aawwaa  SSiikkoorrsskkiieeggoo  aakkttyy
mmiiaannoowwaaƒƒ  nnaa  wwyy˝̋sszzee  ssttooppnniiee  ooffiicceerrsskkiiee,,
nnaattoommiiaasstt  kkiieerroowwnniikk  UUrrzz´́dduu  ddoo  SSpprraaww
KKoommbbaattaannttóóww  ii OOssóóbb  RReepprreessjjoonnoowwaa--
nnyycchh  JJaannuusszz  KKrruuppsskkii  uuddeekkoorroowwaa∏∏  kkiillkkuu
ssppooÊÊrróódd  nniicchh  MMeeddaallaammii  „„PPrroo  MMeemmoorriiaa””..  

WW  iimmiieenniiuu  uuhhoonnoorroowwaannyycchh  ppooddzzii´́kkoo--
wwaa∏∏  kkpptt..  TToommaasszz  SSkkrrzzyyƒƒsskkii,,  kkttóórryy  pprrzzyyppoo--
mmnniiaa∏∏  ddeewwiizz´́,,  jjaakkaa  zzaawwsszzee  pprrzzyyÊÊwwiieeccaa∏∏aa
˚̊oo∏∏nniieerrzzoomm  SSaammooddzziieellnneejj  BBrryyggaaddyy
SSttrrzzeellccóóww  KKaarrppaacckkiicchh::  ––  MMoo˝̋nnaa  ssii´́  zzrrzzeecc
sswwooiicchh  pprraaww,,  aallee  oobboowwiiààzzkkóóww  ––  nniiggddyy......  

EE..DD..  

Kpt. Tomasz Skrzyƒski odnalaz∏ swoje zdj´cie
na wystawie, która z okazji rocznicy zorgani-
zowana zosta∏a w siedzibie Dowództwa Wojsk
Làdowych

W uroczystoÊciach uczestniczy∏ poczet sztan-
darowy 1 Dru˝yny Harcerek „Ró˝e Pustyni”
im. Obroƒców Tobruku w Skawinie, przyby∏y
pod opiekà hm. Kazimierza Dymanusa (na
zdj´ciu – pierwszy z lewej) 

Z∏o˝enie wieƒca przez delegacj´ by∏ych ˝o∏nierzy SBSK

65. rocznica zakoƒczenia walk 
Samodzielnej Brygady Strzelców Karpackich w obronie Tobruku

Niech trwa 
legenda Tobruku... 

Pamiàtkowa fotografia – w chwil´ po uroczystoÊci wr´czenia Tobrukczykom aktów nominacji
na wy˝sze stopnie oficerskie i odznaczeƒ

Fot. Katarzyna Hoppe

Fot. Katarzyna HoppeFot. Katarzyna Hoppe

Fot. Katarzyna Hoppe
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