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Pami´ç o Auschwitz-Birkenau 
w internecie

Strona wwwwww..aauusscchhwwiittzzmmeemmeennttoo..ppll  to multimedialne archiwum
z relacjami 45 wi´êniów OÊwi´cimia – Polaków, ˚ydów i Cy-

ganów. Relacje zebra∏a grupa wolontariuszy ChrzeÊcijaƒskiego
Stowarzyszenia Rodzin OÊwi´cimskich, docierajàc niemal
w ostatniej chwili do garstki ˝yjàcych jeszcze wi´êniów. 

Polska inicjatywa nawiàzuje do dzia∏alnoÊci Fundacji Stevena
Spielberga, która zebra∏a relacje 44 tysi´cy Êwiadków Zag∏ady. 

Archiwum Stowarzyszenia zgromadzi∏o ju˝ setki zdj´ç, 200 go-
dzin nagraƒ i ponad 1000 stron relacji. Udost´pniane w interne-
cie ich fragmenty adresowane sà do m∏odego widza – pe∏ne wer-
sje b´dà przydatne badaczom i dziennikarzom. Z czasem portal
powinien byç dost´pny w j´zyku niemieckim i angielskim. 

J.B.

W 62 rocznic´ 
wyzwolenia KL
Auschwitz, 27

stycznia, Prezydent RP
LLeecchh  KKaacczzyyƒƒsskkii postano-
wieniem z 25 stycznia br.
nada∏ Ordery Odrodzenia
Polski za pomoc wi´êniom
KL Auschwitz udzielonà
w latach 1940-1945. Krzy-
˝em Oficerskim Orderu
Odrodzenia Polski odzna-
czono 12 osób, Krzy˝em
Kawalerskim Orderu Od-
rodzenia Polski 43 osoby. 

W przes∏aniu do uczest-
ników uroczystoÊci odczy-
tanym przez podsekretarz
stanu w Kancelarii Prezy-
denta RP EEww´́  JJuunncczzyykk--ZZiioommeecckkàà, Prezydent RP napisa∏
m.in.: Badania naukowe prowadzone przez Paƒstwowe Mu-
zeum Auschwitz-Birkenau pozwoli∏y ustaliç ponad wszelkà
wàtpliwoÊç 1200 nazwisk osób wspierajàcych wi´êniów. Wie-
my, ˝e by∏o ich wi´cej. 1200 to zaledwie liczba tych, wobec
których zachowa∏y si´ niezbite dowody ich bohaterskiej po-
stawy. 

SpoÊród tych 1200 dziÊ ˝yje 110 osób. Wielu z nich mo˝e-
my dziÊ goÊciç, sà wÊród nas, siedzà razem z by∏ymi wi´ênia-
mi. Âwiat nigdy dotàd nie doceni∏ w pe∏ni ich heroicznego po-
Êwi´cenia. Pozostawali w swej pami´ci osamotnieni. Publicz-
na opinia Êwiatowa cz´sto odnosi∏a si´ do mieszkaƒców oko-
lic jako do ca∏kowicie oboj´tnych na los wi´êniów. Wobec ta-
kich krzywdzàcych wypowiedzi, które zak∏amujà fakty i haƒ-
bià naszà histori´, trzeba protestowaç. (...)

Stoimy tutaj wÊród niezwyk∏ych ludzi, którzy w czasach po-
gardy zaÊwiadczali o swoim cz∏owieczeƒstwie. 

Oprac. J.B. 

Pomoagali wi´êniom 
KL Auschwitz

62 rocznica wyzwolenia KL Auschwitz

Byli wi´êniowie zapalajà znicze na
pomniku ofiar obozu w Birkenau

Fot. T. Pielesz

Fot. L. Foryciarz

Wielce szanowny
Panie Profesorze!

D la mnie, by∏ego Pana studenta, by∏  i jest Pan,
Panie Profesorze nauczycielem patriotyzmu. 

Tak Pana s∏u˝b´ nazwa∏, mój kolega, 
a Pana przed laty uczeƒ Bogdan Borusewicz, 

Marsza∏ek Senatu RP. 
U˝ywam zatem takiego w∏aÊnie okreÊlenia 

ze ÊwiadomoÊcià, ˝e w∏aÊnie ono, jedno z wielu które Panu
przynale˝à, przyjmuj´ Pan ze szczególnà satysfakcjà 

i ze wzruszeniem. 
Nie musz´ zapewniaç, ˝e grono Pana uczniów myÊlàcych
podobnie jest wielkie, a z biegiem lat, z biegiem dni jest
ich coraz wi´cej. W czasach rozrachunków z przesz∏oÊcià

pozostaje Pan autorytetem. 
Nie tylko dzisiaj, z okazji urodzin odwdzi´czamy si´
pami´cià, przekonani, ˝e nale˝y byç przyzwoitym,

obserwujàc z zazdroÊcià, ˝e prawdziwe ˝ycie mo˝e byç 
tak bogate i owocne po osiemdziesiàtce. 

Szczególny szacunek budzi wiernoÊç AK-owskiej przysi´dze,
której Pan dochowa∏ a˝ do 1989 r. i umiej´tnoÊç

przekazywania wynikajàcych z niej wartoÊci 
nast´pnym pokoleniom. 

Pami´tam, i traktuj´ jako szczególny przywilej, 
okres naszej wspó∏pracy w czasach opozycji

demokratycznej i Pana zwiàzki ze Êrodowiskiem lubelskich
“Spotkaƒ”. To m.in. pod wp∏ywem Pana wyk∏adów

o Polskim Paƒstwie Podziemnym zrodzi∏a si´ w Lublinie
niezale˝na poligrafia. 

Aktualnie, ju˝ z perspektywy Urz´du dostrzegam Pana
ró˝norakie dzia∏ania dla upami´tnienia wojny i jej ofiar. 

Dzi´kuj´, za godny sposób reprezentowania Polski 
na forum mi´dzynarodowym i wysokie standardy
zarówno w polityce jak i w polskiej niekoƒczàcej si´

debacie o przesz∏oÊci, teraêniejszoÊci i przysz∏oÊci narodu,
którym pozostaje Pan wierny. 

Dostrzegam wa˝noÊç wysi∏ków pisarskich,
publicystycznych i organizacyjnych na rzecz przyjaêni

mi´dzy wszystkimi narodami, pojednania 
z Niemcami i dialogu z ˚ydami. 

W imieniu Urz´du do Spraw Kombatantów i Osób
Represjonowanych, Rady Kombatanckiej, której jest Pan

cz∏onkiem, Kombatantów, których jest Pan symbolem
i rzecznikiem oraz w∏asnym ˝ycz´ - 100 lat. 

Janusz Krupski
Kierownik Urz´du do Spraw Kombatantów

i Osób Represjonowanych



Gdyby tak by∏o, to nie mie-
libyÊmy problemów z szyb-
kim ka˝dorazowym uzy-
skaniem erraty i s∏ów prze-
prosin ze stron ró˝nych re-
dakcji publikujàcych to wy-
ra˝enie. A niestety sà takie
redakcje, które bardzo po-
wÊciàgliwie przyznajà si´
do pomy∏ki. 

CCzzyy  oobbsseerrwwuujjee  ssii´́  nnoowwee
iinniiccjjaattyywwyy  zzaaiinntteerreessoowwaa--
nnee  hhiissttoorriiàà  mmaarrttyyrroollooggiiii
ooÊÊwwii´́cciimmsskkiieejj??  

Zainteresowanie dzie-
jami KL Auschwitz roÊnie
w sposób bardzo widocz-
ny. Obserwujemy to
choçby po wzroÊcie liczby
zwiedzajàcych, która
w ciàgu ostatnich 5 lat
praktycznie si´ podwoi∏a.
Wysoki odsetek osób
przyje˝d˝ajàcych to lu-
dzie m∏odzi, co te˝ k∏a-
dzie k∏am tezom, ˝e m∏o-
dzi nie interesujà si´ hi-
storià lub martyrologià.
To miejsce przemawia do
ich wyobraêni, tu bardzo brutalnie wi-
dzà pewne fundamentalne prawid∏a
ka˝dej dysputy antropologicznej. To,
z czym si´ tu spotykajà staje si´ punk-
tem odniesienia w ich w∏asnych wybo-
rach, w spojrzeniu na Êwiat. Wzrasta
tak˝e liczba m∏odych ludzi, którzy nie
przyje˝d˝ajà tu na kilka godzin, ale po-
zostajà wiele dni, pragnàc zag∏´biç si´
w histori´ Auschwitz i w dramat jej
ofiar. Wzrasta równie˝ liczba grup reli-
gijnych, czy to chrzeÊcijaƒskich, czy or-
todoksyjnie ˝ydowskich. Widaç, ˝e po
latach dyskomfortu teologicznego, wy-
ra˝onego w pytaniu bez odpowiedzi
o obecnoÊç Boga po Auschwitz, ludzie
wiary zaczynajà wracaç do êród∏a tego
zagadnienia. Wreszcie geografia odwie-
dzin te˝ si´ bardzo zmienia. Auschwitz
przez lata by∏o miejscem bardzo wa˝-

JJaakk  zz ppeerrssppeekkttyywwyy  MMuuzzeeuumm  oocceenniiaaçç
mmoo˝̋nnaa  sskkuutteecczznnooÊÊçç  ppoollsskkiicchh  ddzziiaa∏∏aaƒƒ
pprrzzeecciiwwssttaawwiiaajjààccyycchh  ssii´́  ookkrreeÊÊlleenniiuu
„„ppoollsskkiiee  oobboozzyy  kkoonncceennttrraaccyyjjnnee””??  CCzzyy
wwyywwoo∏∏aanniiee  tteeggoo  tteerrmmiinnuu  mmiiaa∏∏oo  wwpp∏∏yyww
nnaa  nnoowwee  iinniiccjjaattyywwyy  ppoollsskkiiee??  

Dzia∏ania przeciwko szerzeniu si´
okreÊlenia „polskie obozy koncentra-
cyjne” trudno oceniç, gdy˝ sà one pro-
wadzone przez bardzo wiele czynników,
poczàwszy od dyplomacji, skoƒczywszy
na debatach internetowych zupe∏nie
anonimowych u˝ytkowników. Proces
sprzeciwu wobec tego fa∏szu zyska∏ bo-
wiem bardzo g∏´bokie zakorzenienie
spo∏eczne w naszym spo∏eczeƒstwie.
Tym niemniej trudno nie odnieÊç wra-
˝enia, ˝e wiele uda∏o si´ ju˝ osiàgnàç.
Dziennikarze zagraniczni, którzy regu-
larnie si´ ze mnà kontaktujà na ogó∏
majà ju˝ ÊwiadomoÊç samego istnienia
tego problemu, ju˝ s∏yszeli o sprawie,
ju˝ nie jest to dla nich rzeczy zupe∏nie
nowa i zaskakujàca. 

Czyli pierwsze, chyba najtrudniejsze,
wyprowadzenie tej kwestii z niebytu
medialnego w jakimÊ stopniu si´ uda∏o.
Natomiast najbli˝sze lata b´dà zasadni-
cze. Albo uda si´ t´ problematyk´ wy-
promowaç realnie, albo pozostanie to
w sferze ˝mudnych zaj´ç ka˝dej pol-
skiej placówki konsularnej i Êrodowisk
polonijnych. 

Przeciwdzia∏aniu ma równie˝ s∏u˝yç
zmiana tytu∏u wpisu tego miejsca na li-
st´ Âwiatowego Dziedzictwa UNESCO.
DziÊ brzmi on „Obóz koncentracyjny
Auschwitz”. Rzàd Polski pragnie, by no-
wa nazwa by∏a precyzyjniejsza: „By∏y
niemiecki nazistowski obóz koncentra-
cyjny i zag∏ady Auschwitz-Birkenau”.
W sumie trudno si´ cieszyç, ˝e narz´dzi
natury dyplomatycznej u˝ywa si´ do ce-
lów edukacyjnych. Ale wobec niezb´d-
nej obrony dobrego imienia i prawdy hi-
storycznej, nie mo˝na te˝ si´ dziwiç, ˝e
si´ga si´ po wszystkie mo˝liwe Êrodki. 

Jest dla mnie jasnym, ˝e problem nie
polega niestety wy∏àcznie na nieÊwiado-
moÊci i jednym mylàcym powiedzeniu.

Piotr M.A. Cywiƒski urodzi∏ si´ w 1972 r. w Warszawie. Jest dok-
torem historii, absolwentem Uniwersytetu Nauk Humanistycz-
nych w Strasburgu, Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i stu-
dium doktoranckiego Instytutu Historii Polskiej Akademii Na-
uk. Jest prezesem warszawskiego Klubu Inteligencji Katolickiej,
prezesem na Europ´ Mi´dzynarodowej Federacji Intelektuali-
stów Katolickich Pax Romana oraz cz∏onkiem zespo∏u Konfe-
rencji Episkopatu Polski ds. rozmów z KoÊcio∏em greckokatolic-
kim na Ukrainie. Od 2000 r. jest cz∏onkiem Mi´dzynarodowej
Rady OÊwi´cimskiej, w której w latach 2000-2006 pe∏ni∏ funk-
cj´ sekretarza. Jest wiceprzewodniczàcym Rady Mi´dzynarodo-
wego Centrum Edukacji o Auschwitz i o HolokauÊcie, a tak˝e
cz∏onkiem Rady Muzeum Gross-Rosen. Od wrzeÊnia 2006 r. jest
dyrektorem Paƒstwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau. 

Ofiarom nienawiÊci i przemocy...
Rozmowa z Piotrem M.A. Cywiƒskim 

– dyrektorem Paƒstwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau

nym dla Izraela, Europy, Stanów Zjed-
noczonych. 

W ostatnich latach obserwujemy real-
nà globalizacj´ tego zagadnienia.
W 2006 r., dla przyk∏adu przyjecha∏o tu
ponad 30.000 osób z Korei Po∏udnio-
wej. To znaczy, ˝e tragedia tego miejsca
i dla nich staje si´ w jakiÊ sposób wy-
mowna, choç ich historia przecie˝ by∏a
zupe∏nie inna. 

JJaakk  ww kkoonntteekkÊÊcciiee  mmii´́ddzzyynnaarrooddoowwyymm
wwyyggllààddaa  ooppiieekkaa  ssooccjjaallnnaa  ii zzddrroowwoottnnaa
nnaadd  ppoollsskkiimmii  bbyy∏∏yymmii  wwii´́êênniiaammii  oobboozzóóww
kkoonncceennttrraaccyyjjnnyycchh??  

Te kwestie sà regulowane przez ka˝de
paƒstwo w sposób autonomiczny.
W Izraelu na przyk∏ad ocalali z Holo-
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caustu nie majà przywilejów jako grupa.
W Polsce byli wi´êniowie majà upraw-
nienia analogiczne do kombatanckich. 

Tych ludzi jest coraz mniej i trzeba so-
bie jasno powiedzieç, ˝e to sà zupe∏nie
ostatnie lata, gdy sà oni jeszcze wÊród
nas. Dlatego staramy si´ wspomagaç ich
obecnoÊç na uroczystoÊciach rocznico-
wych, staramy si´ podtrzymywaç jak naj-
wi´kszà liczb´ kontaktów. Dla wi´kszo-
Êci z nich wszystkie zapomogi czy nie-
mieckie odszkodowania przysz∏y zwy-
czajnie za póêno. Albo za póêno by
w ogóle je otrzymaç, albo za póêno, by
w sposób optymalny z nich skorzystaç. 

CCzzyy  ppoonnaadd  6600  llaatt  oodd  wwoojjnnyy  MMuuzzeeuumm
ddyyssppoonnuujjee  ddoosstt´́ppeemm  ddoo  wwsszzyyssttkkiicchh  mmaa--
tteerriiaa∏∏óóww  mmaajjààccyycchh  zzwwiiààzzeekk  zz mmaarrttyyrroolloo--
ggiiàà  ooÊÊwwii´́cciimmsskkàà??  

Nie mamy przeÊwiadczenia, byÊmy
byli w posiadaniu ca∏oÊci mo˝liwych ar-
chiwów. Dostajemy sygna∏y, ˝e w Rosji
jest jeszcze du˝o materia∏ów archiwal-
nych praktycznie nieznanych. Historia
obozu jest coraz bardziej poznawana.
Przy czym nale˝y pami´taç, ˝e post´p
w poznaniu dotyczy g∏ównie tych obsza-
rów obozu, które pozostawi∏y êród∏a ar-
chiwalne, bàdê Êwiadków ˝ywej pami´ci. 

Du˝o ∏atwiej jest prowadziç badania
nad dziejami obozu koncentracyjnego,
gdzie wi´êniowie byli ponumerowani,
grupowani, z których cz´Êç prze˝y∏a.
O wiele trudniej jest pracowaç nad hi-
storià Zag∏ady, gdy˝ w tym przypadku
êród∏a sà z samego za∏o˝enia w´˝sze. 

JJaakk  ww ÊÊwwiieettllee  oossttaattnniicchh  zzmmiiaann  ddoottyy--
cczzààccyycchh  iillooÊÊccii  ooffiiaarr  oobboozzuu  ooÊÊwwii´́cciimm--
sskkiieeggoo  oocceenniiaaçç  wwiiaarryyggooddnnooÊÊçç  aakkttuuaall--
nnyycchh  uussttaalleeƒƒ  ww ttyymm  zzaakkrreessiiee??  JJaakkaa  bbyy∏∏aa
iillooÊÊçç  ooffiiaarr??  

Wielokrotnie zawy˝ona liczba ofiar po-
dawana po wojnie by∏a pochodnà bardzo
wielu nieprecyzyjnych metod liczenia,
przywiàzywania si´ do cytatów wyrwa-
nych z kontekstu, bàdê bezkrytycznego
przyjmowania opinii Êwiadków nieposia-
dajàcych dost´pu do ca∏oÊciowych da-
nych. Du˝o namiesza∏a te˝ propaganda
z czasów komunistycznych, której jednym
z celów by∏o utrudnienie czytelnego
przedstawienia dziejów Zag∏ady narodu
˝ydowskiego. Stàd próby zmiany propor-

cji ofiar, stàd ten k∏amliwy w swym
brzmieniu slogan o martyrologii przed-
stawicieli kilkudziesi´ciu narodów. 

Ustalenie liczby ofiar by∏o rzeczà do-
syç trudnà, gdy˝ wi´kszoÊç ofiar nigdy
nie doczeka∏a si´ statusu wi´ênia. By∏a
prowadzona od razu z rampy do komór
gazowych i krematoriów. Nie wesz∏a
wi´c nawet w statystyki obozowe. 
Do obozu trafi∏o od 1,3 do 1,5 miliona
osób, spoÊród nich wi´êniami sta∏o si´
ok. 400.000, reszta – prawie wy∏àcznie
˚ydzi – zgin´∏a w komorach gazowych
bezpoÊrednio po przybyciu. WÊród
wszystkich osób, które zosta∏y tu przy-
wiezione przez Niemców, 1,1 – 1,3 mi-
liona to byli ˚ydzi, wÊród nich najwi´k-
szà grup´ stanowili ˚ydzi w´gierscy
(ok. 440.000) oraz ˚ydzi polscy (oko∏o
300.000). ˚ydzi podlegali selekcji na
rampie. Osoby starsze, chore, a zw∏asz-
cza dzieci by∏y kierowane bezwzgl´dnie
do komór gazowych. Tylko mniej wi´cej
co piàty cz∏owiek z transportów ˝ydow-
skich by∏ w∏àczany w liczb´ wi´êniów.
W sumie wi´êniów by∏o troch´ ponad
400.000. WÊród nich Polaków by∏o ok.
150.000, z czego po∏owa zgin´∏a w Au-
schwitz. Wiemy te˝, ˝e by∏o troch´ po-
nad 20.000 Romów, oraz ok. 15.000 jeƒ-
ców sowieckich. Z tymi danymi wi´ê-
niarskimi nie ma problemu, gdy˝ sà one
odzwierciedlone w archiwach SS w spo-
sób dosyç precyzyjny. 

Natomiast du˝o trudniej jest ujàç
w jakiekolwiek ramy kwantytatywne
Zag∏ad´ ˚ydów. Tu trzeba krzy˝owaç
relacje, wiedz´ o transportach, o likwi-
dacji gett. W dodatku trzeba to weryfi-
kowaç przedwojennymi statystykami.
W ten sposób potraktowa∏ materia∏ sta-
tystyczny Franciszek Piper, którego ba-
dania zyska∏y uznanie na ca∏ym Êwiecie
i nie sà obecnie podwa˝ane w ˝adnych
powa˝nych debatach. 

Przy tych liczbach – zupe∏nie niewy-
obra˝alnych, nie do ogarni´cia jakim-
kolwiek spojrzeniem – bardzo wa˝na
staje si´ pami´ç indywidualna, rodzin-
na, wspólnotowa. Inaczej zaczyna to
przypominaç suchà arytmetyk´. 

JJaakkiiee  nnoowwee  kkoonnttaakkttyy  nnaawwiiààzzaa∏∏oo  MMuu--
zzeeuumm  zz ppooddoobbnnyymmii  iinnssttyyttuuccjjaammii  nnaa
ÊÊwwiieecciiee??  

G∏ównymi partnerami zagranicznymi
dla nas sà oczywiÊcie Instytut Yad Va-
shem z Jerozolimy oraz waszyngtoƒskie
Muzeum Holokaustu. Ale w ostatniej
dekadzie powsta∏o wiele nowych,
mniejszych, acz ca∏kiem niez∏ych oÊrod-
ków pami´ci czy nawet badaƒ nad ofia-
rami Zag∏ady i obozów koncentracyj-
nych. Choçby w∏aÊnie w Berlinie, czy
te˝ Pary˝u, Tokio, Budapeszcie. Jest
rzeczà bardzo wa˝nà, by istnia∏y p∏asz-
czyzny wspó∏pracy pomi´dzy tymi insty-
tucjami, gdy˝ mówimy o tych samych
sprawach i to do tej samej najcz´Êciej
publicznoÊci. 

Wiele osób przed przyjazdem do Au-
schwitz odwiedza miejsca pami´ci
w swoim w∏asnym kraju. Pami´ç o ofia-
rach wymaga spokoju, ciszy, powagi,
tak wi´c bardzo wa˝nym jest, by prze-
kaz tej pami´ci by∏ skorelowany pomi´-
dzy tymi oÊrodkami. W du˝ej mierze to
si´ dziÊ dzieje. 

CCzzyy  MMuuzzeeuumm  bb´́ddzziiee  kkoonnttyynnuuoowwaaçç
zzbbiieerraanniiee  ÊÊwwiiaaddeeccttww  bbyy∏∏yycchh  wwii´́êênniióóww
ii iicchh  rrooddzziinn??  

Muzeum to czyni od kilkudziesi´ciu
lat. ZgromadziliÊmy olbrzymià kolekcj´
zeznaƒ, relacji, wspomnieƒ. To jest oko-
∏o 400 tomów. Do tego dochodzà setki
rozmów nagranych na noÊniki audio
bàdê wizualne. DziÊ przy zbieraniu tych
danych wspó∏pracujà z nami dziesiàtki
wolontariuszy. Informacje te wzbogaca-
jà naszà wiedz´ o KL Auschwitz, choç
dla ka˝dego historyka jest rzeczà jasnà,
˝e do ka˝dej wiadomoÊci nale˝y pod-
chodziç krytycznie. Pami´ç zawodzi,
zw∏aszcza w szczegó∏ach. Natomiast te
relacje pe∏nià olbrzymià rol´ edukacyj-
nà. Stàd niektóre zosta∏y opublikowane
i to w wielu j´zykach. Poza Êwiadec-
twem s∏ownym byli wi´êniowie i ich ro-
dziny przekazujà nam cz´sto ró˝nego
rodzaju pamiàtki, grypsy, przedmioty
obozowe przechowywane przez te
wszystkie lata w domach. Mamy naj-
wi´kszy na Êwiecie zbiór sztuki obozo-
wej (ok. 2000 dzie∏) i poobozowej (ok.
4000 dzie∏). To wszystko jest czynione
od bardzo dawna. Jest to bowiem jeden
z g∏ównych celów istnienia tego Mu-
zeum, które przecie˝ zosta∏o stworzone
przez samych by∏ych wi´êniów. 
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Nowa kwota rycza∏tu energetycznego

Kierownik Urz´du do Spraw Kombatantów i Osób Repre-
sjonowanych informuje, ˝e od dnia 1 marca 2007 r. kwo-

ta rycza∏tu energetycznego dla osób uprawnionych do jego
otrzymywania wynosiç b´dzie 111,48 gr. 

Obchody Mi´dzynarodowego Dnia Pami´ci
o HolokauÊcie

Obowiàzek pami´ci
UroczystoÊci odby∏y si´ 28 stycznia 2007 r. przy pomniku

Bohaterów Getta Warszawskiego. 
Uczestnicy wys∏uchali przes∏ania IIrreennyy  SSeennddlleerr. EEwwaa  JJuunn--

cczzyykk--ZZiioommeecckkaa podsekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta
RP odczyta∏a list Prezydenta RP wyra˝ajàcy solidarnoÊç
z ofiarami Zag∏ady. W liÊcie mo˝na m.in. przeczytaç: Mi´dzy-
narodowy Dzieƒ Pami´ci o Ofiarach Holocaustu obchodzo-
ny jest na ca∏ym Êwiecie. Dwa lata temu ONZ postanowi∏a
w ten w∏aÊnie sposób uczciç 60 rocznic´ wyzwolenia hitlerow-
skiego obozu Auschwitz-Birkenau. W czasie II wojny Êwiato-
wej sta∏ si´ on miejscem, w którym bestialsko wymordowano
ponad milion niewinnych ludzi. Ogromnà ich wi´kszoÊç sta-
nowili europejscy ˚ydzi. Nie mo˝na pozwoliç, aby pami´ç
o tym przera˝ajàcym doÊwiadczeniu umar∏a wraz z ostatni
Êwiadkami, którzy prze˝yli Zag∏ad´. Dlatego z pokolenia na
pokolenie trzeba przekazywaç prawd´ o HolokauÊcie. Musi-
my przeciwdzia∏aç próbom negowania faktów historycznych,
aby nikt nie zapomnia∏ o najwi´kszej w dziejach zbrodni do-
konanej na narodzie ˝ydowskim. JesteÊmy to winni ofiarom
i przysz∏ym pokoleniom, które, mam nadziej´, b´dà ˝y∏y
w czasach pokoju. 

Oprac. J.B. 

Pomoc pieni´˝na ze Êrodków 
Paƒstwowego Funduszu 
Kombatantów w 2007 roku

Kombatanci oraz inne osoby uprawnione, jak równie˝
wdowy i wdowcy pozostali po tych osobach, którzy znaj-

dà si´ w szczególnie trudnej sytuacji losowej, materialnej czy
zdrowotnej, mogà ubiegaç si´ o przyznanie doraênej lub
okresowej pomocy pieni´˝nej ze Êrodków bud˝etowych pozo-
stajàcych w dyspozycji kierownika Urz´du do Spraw Komba-
tantów i Osób Represjonowanych. 

Doraêna pomoc pieni´˝na mo˝e zostaç przeznaczona na do-
finansowanie kosztów leczenia (wraz z leczeniem sanatoryj-
nym i rehabilitacyjnym), opieki piel´gnacyjnej, zakupu sprz´tu
rehabilitacyjnego i ortopedycznego, wsparcia w przypadku za-
istnienia zdarzeƒ losowych (koniecznoÊç poddania si´ operacji
ratujàcej ˝ycie, kradzie˝, po˝ar, kl´ska ˝ywio∏owa). 

Okresowa pomoc pieni´˝na mo˝e zostaç przyznana, po
przeprowadzeniu przez w∏aÊciwy oÊrodek pomocy spo∏ecznej
pe∏nego wywiadu Êrodowiskowego, na okres nie przekracza-
jàcy 3 miesi´cy. Warunkiem jest uzyskiwanie dochodu na
osob´ w gospodarstwie domowym osoby wnioskujàcej, nie-
przekraczajàcego najni˝szej emerytury og∏aszanej w Monito-
rze Polskim przez prezesa ZUS. 

*
Osoba potrzebujàca pomocy mo˝e zwróciç si´ o nià osobi-

Êcie, pocztà lub te˝ za poÊrednictwem oÊrodka pomocy spo-
∏ecznej lub stowarzyszenia kombatanckiego. 

Wniosek o pomoc finansowà, z wyraênym okreÊleniem
przeznaczenia Êrodków pieni´˝nych, powinien zawieraç: 
• w∏asnor´cznie podpisanà proÊb´ kombatanta lub innej oso-

by uprawnionej o udzielenie pomocy (w przypadku zwraca-
nia si´ o t´ pomoc za poÊrednictwem stowarzyszenia nie-
zb´dna jest pisemna zgoda kombatanta na wyst´powanie
stowarzyszenia w jego imieniu); 

• kserokopi´ zaÊwiadczenia o uprawnieniach kombatanckich
lub o uprawnieniach wdowy/wdowca po kombatancie; 

• aktualny odcinek renty lub emerytury kombatanta i wspó∏-
ma∏˝onka; 

• dokumenty dajàce podstaw´ do ustalenia stanu zdrowia,
sytuacji rodzinnej i materialnej osoby zwracajàcej si´ o po-
moc (np. orzeczenie o inwalidztwie, karty szpitalne, za-
Êwiadczenie lekarskie potwierdzajàce koniecznoÊç lecze-
nia, zaÊwiadczenie z policji o kradzie˝y, z urz´du gminy lub
stra˝y po˝arnej o stratach poniesionych w wyniku kl´ski ˝y-
wio∏owej, opinia domu pomocy spo∏ecznej itp.); 

• faktura zakupu sprz´tu rehabilitacyjnego (wystawiona na
dane osobowe wnioskodawcy). 

Maria CIEÂLA

Warto wiedzieç

Z wizytà u Ireny Sendler

29stycznia ma∏-
˝onka Prezy-

denta RP MMaarriiaa
KKaacczzyyƒƒsskkaa  w towa-
rzystwie podsekre-
tarz stanu w Kan-
celarii Prezydenta
RP EEwwyy  JJuunncczzyykk--
--ZZiioommeecckkiieejj od-
wiedzi∏y w klasztorze o. bonifratrów w Warszawie IIrreenn´́  SSeenn--
ddlleerr. Wr´czajàc kwiaty i pamiàtkowà srebrnà szkatu∏k´
w imieniu swoim i Prezydenta RP LLeecchhaa  KKaacczzyyƒƒsskkiieeggoo odda-
∏a szacunek dla Jej dokonaƒ. 

We wrzeÊniu 2006 r., w trakcie wizyty w Izraelu Prezydent
RP Lech Kaczyƒski rozmawia∏ z wicepremierem SSzzyymmoonneemm
PPeerreesseemm o podj´ciu dzia∏aƒ, których skutkiem by∏oby przy-
znanie Irenie Sendler Pokojowej Nagrody Nobla. Inicjatyw´
wspar∏o m.in. Forum ˚ydów Polskich, które zebra∏o oko∏o 15
tysi´cy podpisów wspierajàcych tà inicjatyw´. 

W czasie II wojny Êwiatowej Irena Sendler wyprowadzi∏a
z getta i ukry∏a w sierociƒcach, rodzinach i klasztorach oko∏o
2500 ˝ydowskich dzieci. Aresztowana przez gestapo, skazana
na kar´ Êmierci; ocala∏a dzi´ki okupowi wp∏aconemu przez
Rad´ Pomocy ˚ydom; rozstrzelano jà tylko „na papierze”.
Do koƒca wojny ukrywa∏a si´ pod fa∏szywym nazwiskiem. 

J.B. 
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VV..  TTeerrmmiinnyy  ii wwaarruunnkkii  rreeaalliizzaaccjjii  zzaaddaaƒƒ..  
1. Terminy i warunki realizacji zadaƒ ka˝dorazowo b´dzie

okreÊlaç umowa. 
2. Zadania powinny byç realizowane z najwy˝szà starannoÊcià,

zgodnie z treÊcià zawartej umowy i obowiàzujàcymi przepisami
prawa. 

3. Przy rozliczeniu realizacji zadania, zwracana b´dzie szcze-
gólna uwaga na: 

a. realizacj´ zadania zgodne z przyj´tym harmonogramem; 
b. zgodne z przeznaczeniem wykorzystanie przyznanej kwoty

dotacji; 
c. prawid∏owe, rzetelne i terminowe sporzàdzenie rozliczenia

finansowego i sprawozdania merytorycznego; 
d. oszcz´dne i celowe wydatkowanie przyznanych Êrodków fi-

nansowych. 
4. Urzàd upowa˝niony b´dzie do kontrolowania realizacji zadania. 

VVII..  TTeerrmmiinnyy  ii wwaarruunnkkii  sskk∏∏aaddaanniiaa  ooffeerrtt..  
1. Wyznacza si´ cztery terminy sk∏adania ofert: 
– ddoo  3311  ssttyycczznniiaa  22000077  rrookkuu na zadania realizowane w II kkwwaarrttaallee

22000077  rr..,,  
– ddoo  3311  mmaarrccaa  22000077  rrookkuu na zadania realizowane w IIII  kkwwaarrttaallee

22000077  rr., 
– ddoo  3300  cczzeerrwwccaa  22000077 rrookkuu na zadania realizowane w IIIIII  kkwwaarr--

ttaallee  22000077  rr., 
– ddoo  3300  wwrrzzeeÊÊnniiaa  22000077  rrookkuu na zadania realizowane w IIVV  kkwwaarr--

ttaallee  22000077  rr. 
2. Ofert´ nale˝y przygotowaç na formularzu, który stanowi za-

∏àcznik do rozporzàdzenia Ministra Pracy i Polityki Spo∏ecznej
z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania
publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania pu-
blicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania 
(Dz.U. z 2005 r. Nr 264 poz. 2207 z póên. zm.). Wzór oferty dodat-
kowo b´dzie dost´pny na stronie internetowej Urz´du do Spraw
Kombatantów i Osób Represjonowanych: wwwwww..uuddsskkiioorr..ggoovv..ppll  

3. Oferent mo˝e z∏o˝yç jedna ofert´ na wybrane zadanie, lub kil-
ka ofert, ka˝da na inne zadanie b´dàce przedmiotem konkursu. 

4. Dodatkowo do oferty nale˝y za∏àczyç: 
1) aakkttuuaallnnyy  wwyycciiààgg  zz KKrraajjoowweeggoo  RReejjeessttrruu  SSààddoowweeggoo  lub inne doku-

menty potwierdzajàce status prawny oferenta (wa˝ne 6 miesi´cy
od daty wystawienia, do ka˝dej oferty oddzielnie). OOffeerrttaa  mmuussii
bbyyçç  ppooddppiissaannaa  pprrzzeezz  oossoobbyy  uuppoowwaa˝̋nniioonnee  ddoo  sskk∏∏aaddaanniiaa  ooÊÊwwiiaadd--
cczzeeƒƒ  wwoollii  ww sspprraawwaacchh  mmaajjààttkkoowwyycchh  zzggooddnniiee  zz zzaa∏∏ààcczzoonnyymm  rree--
jjeessttrreemm  lluubb  ppee∏∏nnoommooccnniiccttwweemm..  OOffeerrttaa  ppooddppiissaannyy  pprrzzeezz  oossoobbyy
nniieeww∏∏aaÊÊcciiwwee  bb´́ddzziiee  ooddrrzzuuccoonnyy  zz pprrzzyycczzyynn  ffoorrmmaallnnyycchh;;

2) aktualny status organizacji; 
3) sprawozdanie merytoryczne i finansowe z dzia∏alnoÊci za po-

przedni rok; 
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IIII..  WW oottwwaarrttyymm  kkoonnkkuurrssiiee  ooffeerrtt  mmooggàà  uucczzeessttnniicczzyyçç..  
Organizacje pozarzàdowe w rozumieniu ustawy o po˝ytku pu-

blicznym i wolontariacie. W otwartym konkursie ofert nie mogà
uczestniczyç podmioty, które nieprawid∏owo rozliczy∏y dotacj´
przeznaczonà ze Êrodków Urz´du do Spraw Kombatantów
i Osób Represjonowanych. 

IIIIII..  WWyyssookkooÊÊçç  ÊÊrrooddkkóóww  ppuubblliicczznnyycchh  pprrzzeezznnaacczzoonnyycchh  nnaa  rreeaalliizzaa--
ccjj´́  zzaaddaaƒƒ..  

WysokoÊç Êrodków publicznych na realizacj´ wymienionych
zadaƒ ww 22000077  rr..  wwyynnoossii  443300 000000,,0000  zz∏∏..  

Kwota wnioskowanej dotacji dla jednej oferty nie mo˝e byç
wy˝sza ni˝ 1100 000000,,0000  zz∏∏. 

IIVV..  ZZaassaaddyy  pprrzzyyzznnaawwaanniiaa  ddoottaaccjjii..  
Zasady przyznawania dotacji na realizacje przedmiotowych

zadaƒ okreÊlajà przepisy: 
– ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia∏alnoÊci po˝ytku pu-

blicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873
z póên. zm.) 

– ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych
(Dz.U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104 z póên. zm.) 

1. Dotacja mo˝e byç przyznana jedynie na powierzenie lub
wsparcie zadaƒ, o których mowa w og∏oszeniu konkursowym. 

2. Z∏o˝enie ofert nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji. 
3. Dotacje na realizacj´ zadania otrzyma podmiot, którego ofer-

ta zostanie wybrana w niniejszym post´powaniu konkursowym. 
4. Wybór oferty nie gwarantuje przyznania Êrodków w wysoko-

Êci w niej wnioskowanej. 
5. Zlecenie zadania przez Urzàd do Spraw Kombatantów i Osób

Represjonowanych nastàpi w trybie okreÊlonym w art. 11 ust. 1 pkt
1 ustawy o dzia∏alnoÊci po˝ytku publicznego i o wolontariacie. 

6. W przypadku przyznania dotacji oferent zobowiàzany jest
do wyodr´bnienia ewidencji ksi´gowej Êrodków publicznych
przyznanych na podstawie umowy. 

7. Szczegó∏owe i ostateczne warunki realizacji finansowania
i rozliczania zadaƒ regulowaç b´dzie umowa pomi´dzy Urz´-
dem do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych a ofe-
rentami wybranymi w wyniku konkursu ofert. 

8. Rozpatrywane b´dà wy∏àcznie oferty kompletne i prawid∏o-
we, z∏o˝one wed∏ug obowiàzujàcego w dniu sk∏adania ofert wzo-
ru, w terminie okreÊlonym w og∏oszeniu konkursowym. Za pra-
wid∏owe sporzàdzenie ofert odpowiada oferent. 

9. Przyznana dotacja mo˝e byç wykorzystana wy∏àcznie na re-
alizacj´ zadania okreÊlonego w ofercie. Przyznane Êrodki finan-
sowe nie mogà byç przeznaczone na op∏acenie kosztów sta∏ych
dzia∏alnoÊci oferenta realizujàcego zadanie. 

II..  RRooddzzaajj  zzaaddaaƒƒ..  

Nr zadania Nazwa zadania
1. Organizacja krajowych i zagranicznych zjazdów i uroczystoÊci Êrodowisk kombatanckich oraz ofiar wojny i ofiar represji. 
2. Upami´tnianie miejsc historycznych wydarzeƒ, czynów zbrojnych i innych form dzia∏alnoÊci niepodleg∏oÊciowej, m´czeƒstwa i re-

presji, a tak˝e upami´tnianie osób zwiàzanych z tymi wydarzeniami, czynami i dzia∏alnoÊcià, w formie pomników, obelisków, ta-
blic pamiàtkowych i epitafiów. 

3. Przedsi´wzi´cia z zakresu dokumentowania oraz upowszechniania tradycji walk o niepodleg∏oÊç i suwerennoÊç RP (wydawnictwa,
filmy i wystawy). 

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia∏alnoÊci po˝ytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2003 r. Nr 96,
poz. 873 z póên. zm.) UUrrzzààdd  ddoo  SSpprraaww  KKoommbbaattaannttóóww  ii OOssóóbb  RReepprreessjjoonnoowwaannyycchh og∏asza otwarty konkurs ofert na powierzenie lub wspar-
cie realizacji zadania publicznego w zakresie podtrzymywania tradycji narodowej, piel´gnowania polskoÊci oraz rozwoju ÊwiadomoÊci
narodowej, obywatelskiej i kulturowej na 2007 r. okreÊlonego w art. 4 ust. 1 pkt 3 ustawy. 

OTWARTY KONKURS OFERT



4) wykaz realizowanych w ostatnich latach przedsi´wzi´ç; 
5) informacj´ o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych

zapewniajàcych wykonanie zadania, w tym Êrodków finanso-
wych uzyskanych na realizacj´ danego zadania z innych êróde∏. 
5. Oferty nale˝y sk∏adaç osobiÊcie lub za poÊrednictwem pocz-

ty (decyduje data stempla pocztowego) w Kancelarii Ogólnej
Urz´du do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, 
ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa, w zamkni´tych kopertach
z dopiskiem „„KKOONNKKUURRSS  OOFFEERRTT  ––  ZZAADDAANNIIEE  NNRR…………””

VVIIII..  TTeerrmmiinnyy,,  ttrryybb  ii kkrryytteerriiaa  ssttoossoowwaannee  pprrzzyy  ddookkoonnyywwaanniiuu  wwyybboo--
rruu  ooffeerrttyy..

Decyzja w sprawie wyboru oferty podejmowana b´dzie przez
Kierownika Urz´du do Spraw Kombatantów i Osób Represjono-
wanych w terminie do 30 dni od up∏ywu terminu sk∏adania ofert. 

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

Oferenci zostanà powiadomieni listownie o przyznaniu lub
o nieudzielaniu dotacji przez Kierownika Urz´du. 

Odrzuceniu podlegajà oferty: 
1. z∏o˝one na drukach innych ni˝ obowiàzujàce; 
2. niekompletne; 
3. z∏o˝one po terminie; 
4. dotyczàce zadania, które nie jest obj´te celami statutowymi

organizacji; 
5. z∏o˝one przez podmiot nieuprawniony, zgodnie z niniej-

szym og∏oszeniem; 

6. nie dotyczàce pod wzgl´dem merytorycznym zadaƒ wskaza-
nych w niniejszym og∏oszeniu. 

Oferty b´dà oceniane wed∏ug nast´pujàcych kryteriów: 
1. merytoryczna zasadnoÊç i zgodnoÊç z ustawà z dnia 24 stycz-

nia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach b´dàcych
ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz.U.
z 2002 r. Nr 42, poz. 371, z póên. zm.); 

2. zakres finansowy zadania; 
3. posiadanie przez oferenta odpowiedniego doÊwiadczenia

w zakresie realizacji zadania b´dàcego przedmiotem ofert. 

VVIIIIII..  OOggóóllnnee  wwaarruunnkkii  rreeaalliizzaaccjjii  zzaaddaanniiaa  ppuubblliicczznneeggoo..
Wzór umowy pomi´dzy oferentem a Urz´dem do Spraw

Kombatantów i Osób Represjonowanych okreÊla rozporzàdze-
nie Ministra Pracy i Polityki Spo∏ecznej z dnia 27 grudnia 2005
r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramo-
wego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru
sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. z 2005 r. Nr 264
poz. 2207 z póên. zm.) 

UU  ww aa gg  aa::  rroozzppaattrryywwaannee  ssàà  ttyyllkkoo  ooffeerrttyy  zzgg∏∏aasszzaannee  pprrzzeezz  zzaarrzzàà--
ddyy  gg∏∏óówwnnee  oorrggaanniizzaaccjjii  ppoozzaarrzzààddoowwyycchh..

DDooddaattkkoowwee  iinnffoorrmmaaccjjee  ddoottyycczzààccee  kkoonnkkuurrssuu  mmoo˝̋nnaa  uuzzyysskkaaçç  ww DDee--
ppaarrttaammeenncciiee  SSttoowwaarrzzyysszzeeƒƒ  ii SSpprraaww  SSooccjjaallnnyycchh,,  WWyyddzziiaa∏∏  WWssppóó∏∏pprraa--
ccyy  zzee  SSttoowwaarrzzyysszzeenniiaammii,,  uull..  WWssppóóllnnaa  22//44,,  0000--992266  WWaarrsszzaawwaa
tteell..  ((002222))  666611  8877  0044,,  666611  8844  9933;;  ee--mmaaiill::  ddoottaaccjjee@@uuddsskkiioorr..ggoovv..ppll
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II  nn  ff  oo rr  mm  aa cc  jj  aa
oo  zzrreeaalliizzoowwaannyycchh  pprrzzeezz  UUrrzzààdd  ddoo  SSpprraaww  KKoommbbaattaannttóóww  ii OOssóóbb  RReepprreessjjoonnoowwaannyycchh  ww 22000066  rr..  zzaaddaanniiaacchh  ppuubblliicczznnyycchh  tteeggoo  ssaammeeggoo

rrooddzzaajjuu  ii zzwwiiààzzaannyycchh  zz nniimmii  kkoosszzttaacchh..  

IloÊç Ogólna 
Rodzaj zadania publicznego dotowanych kwota 

przedsi´wzi´ç kwota (w z∏) 

Organizacja uroczystoÊci upami´tniajàcych oraz spotkaƒ Êrodowisk kombatanckich w kraju i za granicà 4400 115566  110000
Budowa i renowacja pomników 88 5566  440000
Wykonanie tablic 11 44  000000
Wykonanie i renowacja sztandarów 33 88  000000
Wybicie medali 11 55  000000
Organizacja konferencji i sympozjów naukowych 33 1166  550000
Publikacje 1133 5599  000000
Organizacja konkursów i koncertów upami´tniajàcych 66 2266  000000
Rajdy upami´tniajàce 22 77  000000
Inne przedsi´wzi´cia upami´tniajàce 1111 6622  000000

OOggóó∏∏eemm  8888  440000  000000  zz∏∏

II  nn  ff  oo rr  mm  aa cc  jj  aa
oo  zzrreeaalliizzoowwaannyycchh  pprrzzeezz  UUrrzzààdd  ddoo  SSpprraaww  KKoommbbaattaannttóóww  ii OOssóóbb  RReepprreessjjoonnoowwaannyycchh  ww 22000055  rr..  zzaaddaanniiaacchh  ppuubblliicczznnyycchh  tteeggoo  ssaammeeggoo

rrooddzzaajjuu  ii zzwwiiààzzaannyycchh  zz nniimmii  kkoosszzttaacchh..  

IloÊç Ogólna 
Rodzaj zadania publicznego dotowanych kwota 

przedsi´wzi´ç (w z∏) 

UroczystoÊci w kraju 5555 222255  117700
UroczystoÊci za granicà 1111 6633  224400
Budowa pomników 1100 4499  770000
Wykonanie tablic 22 44  000000
Wybicie medali 22 1177  220000
Organizacja konferencji i sympozjów naukowych 55 2255  000000
Publikacje 2222 110000  990000
Organizacja wystaw 33 1166  000000
Inne przedsi´wzi´cia upami´tniajàce 1100 2299  440000
Kwota zwrócona przez zleceniobiorców 3322  220000

OOggóó∏∏eemm  112200  552233  441100  zz∏∏



Wdniach 26-30 stycznia br. de-
legacja Urz´du, w sk∏adzie:
kierownik Urz´du JJaannuusszz

KKrruuppsskkii, Jego doradca dr JJaann  SS..  CCiiee--
cchhaannoowwsskkii, dyrektor Departamentu
Orzecznictwa WWiittoolldd  SSppiirryyddoowwiicczz oraz
rzecznik prasowy kierownika Urz´du
JJoollaannttaa  CChhoojjeecckkaa goÊci∏a z wi-
zytà w Kanadzie. W dniu 
27 stycznia spotka∏a si´ w To-
ronto z kombatantami i miej-
scowymi mediami przed Po-
mnikiem Katyƒskim, gdzie
kierownik UdSKiOR z∏o˝y∏
wieniec w imieniu Rzeczypo-
spolitej Polskiej. Towarzyszy∏
mu konsul generalny RP
PPiioottrr  KKoonnoowwrroocckkii. Kierownik
Urz´-du wyg∏osi∏ krótkie
przemówienie dzi´kujàc Po-
lonii za pomnik, jeden
z pierwszych w Êwiecie upa-
mi´tniajàcy zbrodni´ sowiec-
kà, ods∏oni´ty w czasie, kiedy
nie by∏o to mo˝liwe w Polsce.
Nieopodal znajduje si´ tak˝e
tablica Sybiraków, upami´t-
niajàca obywateli polskich
wywiezionych w g∏àb Rosji po
17 wrzeÊnia 1939 r. 

Na spotkaniu z kombatan-
tami w Domu Polskim, zebra-
∏o si´ bardzo liczne grono by-
∏ych ˝o∏nierzy II wojny Êwia-
towej. Janusz Krupski z∏o˝y∏
im serdeczne podzi´kowania
za ich walk´ o wolnà Polsk´ i dba∏oÊç
o tradycj´ historycznà. Zebranych po-
wita∏ te˝ AAnnddrrzzeejj  GGaarrlliicckkii, prezes SPK.
Kierownik Urz´du Janusz Krupski wr´-
czy∏ zas∏u˝onym kombatantom Medal
„Pro Memoria”. 

28 stycznia delegacja w towarzystwie
ambasadora RP w Kanadzie PPiioottrraa
OOggrrooddzziiƒƒsskkiieeggoo, kmdr. KKaazziimmiieerrzzaa  SSttaa--
rroobbrraattaa – attache wojskowego ambasa-
dy RP i prezesa Andrzeja Garlickiego
zwiedzi∏a w Ottawie kanadyjskie Mu-
zeum Wojska. Upami´tnia ono szcze-
gólnie narodziny paƒstwa oraz straty
wojsk kanadyjskich w I i II wojnie Êwia-
towej. Przed tablicà ufundowanà przez

Polska – Kanada. Problemy kombatantów
Akowców, w obecnoÊci delegata kana-
dyjskiego Ministerstwa Weteranów, de-
legacja z∏o˝y∏a ho∏d pami´ci 8 lotników
kanadyjskich poleg∏ych w Warszawie
w 1944 r. 

Delegacja odwiedzi∏a te˝ na cmenta-
rzu w Ottawie groby polskich genera-

∏ów: JJóózzeeffaa  LLuuddwwiikkaa  ZZaajjààccaa, WWiillhheellmmaa
OOrrlliikkaa--RRüücckkeemmaannnnaa i SStteeffaannaa  SSzznnuukkaa. 

Wieczorem delegacja uczestniczy∏a
w koncercie kol´d Chóru Polskiego 
im. J.J. Paderewskiego w Ottawie zor-
ganizowanym w Domu Polskim. Po wy-
st´pach kierownik UdSKiOR Janusz
Krupski spotka∏ si´ z kombatantami.
Mówi∏ o ich roli w przekazywaniu tra-
dycji niepodleg∏oÊciowej, odznaczy∏ te˝
kilka osób Medalem „Pro Memoria”. 

29 stycznia w parlamencie kanadyj-
skim delegacja Urz´du spotka∏a si´
z przedstawicielkami ministra d.s. wete-
ranów, który nie móg∏ przybyç na spotka-
nie z powodu choroby, SSuuzzaannnnee  TTiinniinngg

i VVeerrnnàà  EE..  BBrruuccee. Zast´pczynie ministra
omówi∏y struktur´ i zasady dzia∏ania
urz´du. Podczas rozmowy kierownik
Urz´du poruszy∏ kwesti´ pe∏nego uzna-
wania praw kombatanckich polskich ˝o∏-
nierzy w Kanadzie. Delegacja obserwo-
wa∏a obrady Parlamentu, gdzie odby∏o si´

tak˝e spotkanie z BBeettttyy  HHiinnttoonn
– sekretarzem stanu ds. parla-
mentarnych. Poinformowa∏a
ona stron´ polskà o progra-
mach edukacyjnych i wspó∏pra-
cy z telewizjà. Strona polska za-
proponowa∏a, aby dzieƒ
1 sierpnia by∏ dniem wspólnej
uroczystoÊci polsko-kanadyj-
skiej upami´tniajàcej sojuszni-
czà walk´ naszych ˝o∏nierzy. 

Wieczorem delegacja, ju˝
w Montrealu spotka∏a si´
w Konsulacie Generalnym
z przedstawicielami Kongresu
Polonii Kanadyjskiej oraz
kombatantami, w tym z WWaann--
ddàà  ddee  RRoouussssoouu, która bardzo
pomaga∏a Polsce w czasie sta-
nu wojennego. PodnieÊli oni
problem szybkiej Êcie˝ki przy-
wracania weteranom obywa-
telstwa polskiego i uzyskania
w ten sposób przez nich
uprawnieƒ kombatanckich. 

W dniu 30 stycznia br. de-
legacja wizytowa∏a jedyny,
podlegajàcy bezpoÊrednio
rzàdowi federalnemu, prze-

znaczony tylko dla weteranów szpital
Êw. Anny pod Montrealem. Starzy
i m∏odsi weterani majà tam ró˝ne zaj´-
cia, zabiegi rehabilitacyjne i opiek´ le-
karskà. 

Ostatnim punktem programu by∏o
spotkanie z Polonià w Montrealu. Kie-
rownik Urz´du podzi´kowa∏ weteranom
za ich walk´ i trudne lata emigracyjne.
Wyrazi∏ te˝ ˝al, ˝e to najcenniejsze po-
kolenie Polaków, tak licznie musia∏o po-
zostaç na emigracji bez mo˝liwoÊci uzna-
nia ich zas∏ug. Kierownik UdSKiOR Ja-
nusz Krupski odznaczy∏ Medalem „Pro
Memoria” wielu weteranów. 

Jolanta CHOJECKA
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Wizyty kierownika Urz´du

Kierownik Urz´du Janusz Krupski i konsul generalny RP w Toronto
Piotr Konowrocki przed tablicà poÊwi´conà Polakom wywiezionym
na Syberi´ przez w∏adze sowieckie

Kierownik UdSKiOR Janusz Krupski z weteranami polskimi w Kana-
dzie przed pomnikiem ofiar Katynia w Toronto

Fot. Jolanta Chojecka

Fot. Jolanta Chojecka



Na wst´pie wys∏uchaliÊmy „Hym-
nu Sybiraków”, chwilà ciszy
uczciliÊmy naszych zmar∏ych.

Paw∏odarczycy po raz czwarty zorgani-
zowali Zjazd w Rewalu w goÊcinnym do-
mu Paƒstwa DDaannuuttyy  ii RRyysszzaarrddaa  RRuutt. (...) 

Podczas obrad g∏os zabra∏ prezes
Ogólnopolskiego Klubu Paw∏odarczyka
WWiinncceennttyy  DDoowwoojjnnaa z Poznania. Mówi∏
m.in. o tym, ˝e wicemer Smoleƒska MMii--
kkoo∏∏aajj  SSzzwweedd zaprosi∏ 20-osobowà grup´
m∏odzie˝y z Poznania na tygodniowy
pobyt w Smoleƒsku. Celem podró˝y by-
∏o nie tylko zwiedzanie Smoleƒska, m∏o-
dzie˝ odwiedzi∏a tak˝e cmentarz w Ka-
tyniu i zapali∏a na grobach znicze. (...) 

GoÊç Zjazdu SS∏∏aawwoommiirr  KKmmiieecciikk – re-
daktor G∏osu Wielkopolskiego mówi∏
m.in., ˝e przypad∏ mu zaszczyt prowa-
dzenia uroczystego koncertu z okazji 70-
lecia pierwszej masowej wywózki (1936
r.) Polaków do Kazachstanu oraz 66.
rocznicy deportacji z 1940 r. Koncert od-
by∏ si´ 25 kwietnia 2006 r. w auli Poznaƒ-
skiej Ogólnokszta∏càcej Szko∏y Muzycz-
nej im. Mieczys∏awa Kar∏owicza. (...) 

Historyczne okolicznoÊci wywózek pol-
skich obywateli przedstawi∏ w swoim wy-
stàpieniu prof. KKaazziimmiieerrzz  OObbuucchhoowwsskkii. 

W programie s∏owno-muzycznym
o tematyce zes∏aƒczej wystàpili ucznio-
wie Gimnazjum nr 50 z Poznania, przy-
gotowani przez JJaaddwwiigg´́  JJeelleenniieewwiicczz.
Z koncertem solowym wystàpi∏a m∏o-
dziutka Êpiewaczka z Kazachstanu MMaa--
rriijjaa  MMuuddrriiaakk, która urodzi∏a si´ 6 kwiet-
nia 1994 r. w Paw∏odarze, jest obywatel-

VIII Ogólnopolski Zjazd Klubu Paw∏odarczyka odby∏ si´
w dniach 19-23 czerwca 2006 r. w Rewalu. W Zjeêdzie uczestni-
czy∏o 90 Paw∏odarczyków. 

Oddali ho∏d ofiarom 
stalinowskich deportacji

kà Kazachstanu, ale jej dziadek ze stro-
ny mamy by∏ Polakiem, pochodzi∏ z ¸o-
dzi. (...) Na swoim koncercie Marija
Êpiewa∏a w j´zyku polskim, rosyjskim,
kazachskim i w∏oskim. 

Prowadzàcy koncert S∏awomir Kmie-
cik powiedzia∏ m.in. – Dzisiejszy kon-
cert jest oddaniem czci i ho∏du ofiarom
stalinowskich zsy∏ek do Kazachstanu
i uhonorowaniem tych wszystkich Ka-
zachów, którzy pomagali Polakom tam
przetrwaç. (...) 

Kolejnym punktem obrad by∏o odczy-
tanie listu, który wp∏ynà∏ na r´ce preze-
sa Wincentego Dowojny od naszych go-
Êci z Majkainu i Paw∏odaru, którzy
uczestniczyli w Zjeêdzie Klubu w 2005 r.
(list drukujemy obok). 

Na zakoƒczenie obejrzeliÊmy widowi-
sko s∏owno-muzyczne w wykonaniu
uczniów z Obornik Wielkopolskich, przy-
gotowane przez MMaarriiaannaa  ˚̊uurroowwsskkiieeggoo. 

W kolejnym dniu omawialiÊmy dzia-
∏alnoÊç Klubu, która nie ogranicza si´ do
corocznych czterodniowych Zjazdów.
W ciàgu roku trwa wymiana m∏odzie˝y
oraz okolicznoÊciowe i rocznicowe spo-
tkania, m.in. w dniach 5-10 czerwca
2006 r. na zaproszenie Gimnazjum
„D´binka” z Poznania goÊci∏y w Polsce
dzieci zrzeszone przy „Domu Polskim”
w Smoleƒsku; w dniach 28 czerwca 
– 11 lipca 2006 r. na zaproszenie Li-
ceum Ogólnokszta∏càcego nr 5 z Pozna-
nia goÊci∏a m∏odzie˝ z jedenastolatki 
nr 8 ze Smoleƒska. (...) Dzi´ki nawiàza-
niu kontaktów m∏odzie˝ z Liceum nr 11

z Poznania koresponduje z m∏odzie˝à
z jedenastolatki z Riazaniu. Ponadto
powsta∏o stowarzyszenie oÊmiu szkó∏
Poznania „Memoramus” i czynione sà
starania przez europos∏ów Wielkopol-
ski o dofinansowanie z Unii Europej-
skiej wymiany m∏odzie˝y. W lipcu m∏o-
dzie˝ z Liceum Ogólnokszta∏càcego nr
6 z Poznania wyjecha∏a do Tweru. W ra-
mach tego wyjazdu byli na cmentarzu
w Miednoje, gdzie spoczywajà polscy
jeƒcy zamordowani przez NKWD. 

W kolejnym dniu Zjazdu uczestniczy-
liÊmy we Mszy Êw., której przewodniczy∏
ks. FFrraanncciisszzeekk  SSzzyydd∏∏oowwsskkii, proboszcz
koÊcio∏a parafialnego w Rewalu. Po
Mszy Êw. Paw∏odarczycy ofiarowali ko-
Êcio∏owi w Rewalu wykonany z mosià-
dzu grawerton o treÊci: Bogu i Ojczyênie
cierpienia swoje ofiarujà Sybiracy Paw-
∏odarczycy. Rewal 19-23 czerwca 2006.
Grawerton zosta∏ zamontowany w ko-
Êciele. 

W kolejnym dniu wys∏uchaliÊmy wy-
k∏adu SSttaanniiss∏∏aawwaa  AAlleekkssaannddrroowwiicczzaa – od
kilku lat pracuje on nad dotarciem do
dokumentów, które przybli˝à prawd´
o naszych zmar∏ych w obwodzie paw∏o-
darskim w latach 1940-1946. 

Z korespondencji pos∏a DDaarriiuusszzaa  LLii--
ppiiƒƒsskkiieeggoo do prezesa Dowojny dowie-
dzieliÊmy si´ o wniesionej interpelacji
w sprawie procedury repatriacyjnej i sta-
tusu studentów narodowoÊci polskiej
z krajów by∏ego ZSRR oraz w sprawie
obywateli polskich zamordowanych pod-
czas II wojny Êwiatowej przez sowiecki
aparat bezpieczeƒstwa na terenach
obecnej Bia∏orusi i Ukrainy. 

Krystyna ÂWIRNIAK-MATEUSZUK
rzecznik Klubu Paw∏odarczyka

19 czerwca 2006 r. 
DDoo  pprreezzeessaa  OOggóóllnnooppoollsskkiieeggoo  KKlluubbuu  PPaaww--
∏∏ooddaarrcczzyykkaa

SSzzaannoowwnnyy  PPaann  WWiinncceennttyy  DDoowwoojjnnaa,,  
prosimy Pana koniecznie przeczytaç

nasz list wszystkim uczestnikom kolejne-
go Zjazdu Klubu Paw∏odarczyka. My
uczestnicy, z obwodu paw∏odarskiego, ze-
sz∏orocznego Zjazdu, z ogromnym cie-
p∏em wspominamy sp´dzone razem
z Wami dni Zjazdu. JesteÊmy wdzi´czni
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za mo˝liwoÊç odwiedzenia Polski i spo-
tkania si´ z osobami, które sp´dzi∏y swoje
ci´˝kie lata m∏odoÊci na naszej ziemi.
ChcielibyÊmy w tym roku, wa˝nym dla nas
wszystkich, byç razem z Wami, ale nieste-
ty praca nie pozwala nam co roku wyje˝-
d˝aç na d∏ugi okres. W naszym obwodzie
ju˝ zacz´to obchody siedemdziesiàtej
rocznicy pierwszej wywózki Polaków, któ-
re b´dà trwa∏y przez ca∏y rok. Z∏o˝yliÊmy
ju˝ ho∏d na cmentarzach w Paw∏odarze
i Majkainie, gdzie sà pochowani Polacy,
zapaliliÊmy tam znicze, z∏o˝yliÊmy kwiaty
i odmówiliÊmy modlitw´. 

Nie majàc mo˝liwoÊci przyjechania do
Polski, jesteÊmy sercem i duszà z Wami.
˚yczymy Wam owocnej pracy na Zjeê-
dzie, a tak˝e zdrowia i d∏ugich lat ˝ycia.
Marzymy o tym, ˝eby nast´pny Zjazd
„Paw∏odarczyka” odby∏ si´ w Paw∏odarze.
By∏oby to wydarzenie, które pozosta∏oby
w historii naszych paƒstw i ludzkiej pa-
mi´ci. My ze swojej strony moglibyÊmy
pomóc w organizacji tego spotkania. 

Cz´sto spotykajàc si´ i oglàdajàc zdj´-
cia i wideo z zesz∏orocznego Zjazdu
wspominamy wszystkich, ka˝dego po ko-
lei. JesteÊmy wdzi´czni GGrraa˝̋yynniiee  i WWiinn--
cceenntteemmuu  DDoowwoojjnniiee za zorganizowanie
naszego pobytu, mo˝liwoÊç zobaczenia
tylu miast w Polsce i uczestnictwa w Zjeê-
dzie. Szczególnie wspominamy BBooggddaannaa
OOlleejjnniicczzaakkaa, RReeggiinn´́  MMaaddeejj, jej ma∏˝onka
Tomka, a tak˝e jej brata Tadeusza, Paƒ-
stwo MMiikkuullsskkiicchh, IIrreenn´́  BBuujjaallsskkàà z War-
szawy, JJóózzeeffaa  LLeennccaa, w∏aÊcicieli hotelu
„Jantar” RRyysszzaarrddaa  i DDaannuutt´́  RRuutt´́, kapita-
na holownika „Tryton”, JJaannaa  KKaasskk´́, TTaa--
ddeeuusszzaa  BBaarraaƒƒsskkiieeggoo, KKrryyssttyynn´́  MMaatteeuusszzuukk
i innych, nie mo˝emy wymieniaç wszyst-
kich tylko dlatego, ze zajmie to du˝o
miejsca i Waszego czasu, ale o wszystkich
pami´tamy i wszystkich kochamy. 

Mamy nadziej´, ˝e w przysz∏ym roku si´
zobaczymy i razem zaÊpiewamy nasz hymn
„Paw∏odarczyka”, a tak˝e piosenki w j´zy-
kach: polskim, rosyjskim i kazachskim. 

PomyÊlnoÊci Wam, szcz´Êcia Waszym
dzieciom i wnukom! 

Z serdecznymi pozdrowieniami od
wszystkich Paw∏odarczyków. 

Szo∏pan ˚ASY¸GU¸OWA, 
Bu∏at TOKIN i ¸ucja TOKINA, 

Irina LISOWSKAJA, Wiktor 
TATRINOWICZ, Walerij BUGAJEW

Ustawodawstwo kombatanckie za granicà,
 podstawowe zagadnienia

Republika Chorwacka 
(4,76 mln. mieszkaƒców)

Zmiany polityczne, które zasz∏y na
ziemiach dawnej Jugos∏awii i to-
warzyszàce im konflikty zbrojne,

wp∏yn´∏y w znaczàcy sposób na kszta∏t
chorwackiego prawa kombatanckiego.
Odrzucono ustawodawstwo jugos∏owiaƒ-
skie, a w jego miejsce przyj´to dwa nowe
akty prawne. 

Ustawà z 24 listopada 1992 roku
o ochronie wojennych i cywilnych inwali-
dów wojny (o zastiti vojnih i civilnih invali-
da rata) okreÊlony zosta∏ status i uprawnie-
nia osób, które ponios∏y trwa∏y uszczerbek
na zdrowiu podczas II wojny Êwiatowej.
Zaliczono do nich poszkodowanych: 
– ˝o∏nierzy si∏ zbrojnych Niezale˝nego

Paƒstwa Chorwackiego (tzw. ustasze), 
– ˝o∏nierzy i partyzantów jugos∏owiaƒskich, 
– cywilne ofiary dzia∏aƒ wojennych. 

Po wejÊciu w ˝ycie wspomnianej ustawy
zweryfikowano uprawnienia rentowe by-
∏ych ˝o∏nierzy Jugos∏owiaƒskiej Armii
Ludowej i cywilnych ofiar wojny. Ponad
500 osobom odebrano posiadany status,
a blisko 3500 zmieniono grup´ inwalidz-
twa. Przywileje utracili nawet ci weterani
i ofiary wojny, którzy mieli uznany 90%
stopieƒ inwalidztwa. 

Uprawnienia inwalidów II wojny Êwia-
towej przyznawane sà przez regionalne
urz´dy pracy, zdrowia i opieki socjalnej
(w ˝upaniach), a w drugiej instancji przez
Biuro do Spraw Kombatantów Minister-
stwa Pracy i Opieki Socjalnej (Ministar-
svo rada i socijalne skrbi). 

Poszkodowani omawianej kategorii
otrzymujà renty inwalidzkie oraz specjalne
dodatki piel´gnacyjne i ortopedyczne. Oso-
by z uznanym 80-100% inwalidztwem po-
siadajà zni˝ki w op∏atach za przejazdy Êrod-
kami transportu kolejowego i wodnego.

Drugà grup´ beneficjentów prawa kom-
batanckiego okreÊli∏a ustawa z 24 paê-
dziernika 2001 roku o prawach chorwac-
kich weteranów wojny o niepodleg∏oÊç
i cz∏onków ich rodzin (o pravima hrvatskih
branitelja iz domovinskog rata i clanova
njihovih obitelji). Ustanowi∏a ona specjal-
ny status osób, które w latach 1991-1995: 
– walczy∏y przez co najmniej 60 dni jako

˝o∏nierze ochotnicy, 
– w trakcie s∏u˝by wojskowej odnios∏y

trwa∏y uszczerbek na zdrowiu, 
– zosta∏y pozbawione wolnoÊci. 

Do grupy uprawnionych chorwacki
ustawodawca zaliczy∏ tak˝e cz∏onków ro-
dzin osób poleg∏ych i zaginionych. 

Status beneficjentów wymienionej usta-
wy przyznajà urz´dy samorzàdu terytorial-
nego i – jako druga instancja – Minister-
stwo Chorwackich Weteranów Wojny
o Niepodleg∏oÊç (Ministarstvo hrvatskih
branitelja iz domovinskog rata). Minister-
stwo koordynuje dzia∏ania paƒstwa na
rzecz weteranów wojny o niepodleg∏oÊç,
uczestniczy w realizacji programów profe-
sjonalnej rehabilitacji inwalidów wojen-
nych, a tak˝e programów pomocy socjal-
no-psychologicznej i zatrudnienia zdemo-
bilizowanych ˝o∏nierzy. Wspó∏pracujàc
z innymi resortami i instytucjami paƒstwo-
wymi, zajmuje si´ identyfikacjà i ekshu-
macjà poleg∏ych ˝o∏nierzy oraz lokalizacjà
miejsc masowych grobów ofiar wojny. 

Zakres i rodzaj uprawnieƒ przyznawa-
nych na podstawie ustawy z 2001 roku
uzale˝niony jest od kategorii beneficjen-
ta. Weteranom przys∏uguje pierwszeƒ-
stwo przy zatrudnianiu, przy zakupie lo-
kalu dla w∏asnej firmy i w przyj´ciach do
instytucji szkolnych. W trakcie nauki
otrzymujà stypendia i bezp∏atne podr´cz-
niki. Nale˝à im si´ równie˝ ulgi podatko-
we i celne. W czasie pozostawania bez
pracy otrzymujà specjalne rekompensaty. 

Ustawa okreÊla tak˝e emerytalne przy-
wileje kombatanckie. Ponadto przyznaje
inwalidom wojennym renty specjalne
oraz – w zale˝noÊci od stopnia inwalidz-
twa – dodatki piel´gnacyjne, ortopedycz-
ne i inne. Renty inwalidzkie nie podlega-
jà opodatkowaniu. 

W Chorwacji dzia∏a szereg organizacji
za∏o˝onych przez weteranów II wojny
Êwiatowej i ofiary represji wojennych.
Najwi´kszymi, o ogólnokrajowym zasi´-
gu, sà: Zwiàzek Kombatantów Antyfaszy-
stów Republiki Chorwackiej i Chorwac-
kie Stowarzyszenie Wi´êniów Politycz-
nych. Obok nich dzia∏a równie˝ oko∏o 35
stowarzyszeƒ krajowych i regionalnych
zrzeszajàcych weteranów i ofiary wojny
o niepodleg∏oÊç 1991-1995. Najwi´kszà,
aktywnà politycznie organizacjà jest Sto-
warzyszenie Chorwackich Weteranów
i Inwalidów Wojny o Niepodleg∏oÊç. 

Jan P. SOBOLEWSKI
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14grudnia 2006 r. odby∏o si´ spotkanie
op∏atkowe Klubu Kombatantów

1 Dywizji Piechoty im. T. KoÊciuszki. Przy-
by∏ych na spotkanie goÊci, przedstawicieli
ró˝nych Êrodowisk kombatanckich, m.in.:
ZG i ZO ZKRP i BWP, Polskich Si∏ Zbroj-
nych na Zachodzie, ÂZ˚AK oraz pe∏no-
mocnika wojewody mazowieckiego ds.
kombatantów ZZbbiiggnniieewwaa  CCzzaapplliicckkiieeggoo,
przywita∏ prezes Klubu, p∏k RRoommaann  NNooggaall.
W swoim wystàpieniu ks. infu∏at LLuuccjjaann
ÂÂwwii´́sszzkkoowwsskkii, wikariusz biskupi Diecezji
Warszawsko-Praskiej przypominajàc czyn
zbrojny obecnych na spotkaniu weteranów
walk o niepodleg∏oÊç Polski, zwróci∏ si´ do
nich s∏owami: Kole˝anki i koledzy komba-
tanci, mieliÊcie przekonanie, ˝e walczycie
w dobrej sprawie, dla Ojczyzny. To spra-
wia∏o, ˝e ta ÊwiadomoÊç os∏adza∏a Wam
trud boju. (...) ˚ycz´ Wam, ˝eby docenia-

W dobrej sprawie
no Wasz trud walki i poÊwi´cenie zdrowia,
a cz´sto i ˝ycia, w dobrej sprawie, ˝eby lu-
dzie ˝yli Waszym trudem i ofiarà. Nast´p-
nie ks. infu∏at z∏o˝y∏ przyby∏ym cz∏onkom
Klubu i goÊciom ˝yczenia Êwiàteczne i no-
woroczne oraz pob∏ogos∏awi∏ op∏atek. 

Âwiat∏o – symbol prawdy, w intencji
tych, którzy walczyli i polegli, zapali∏ i po-
da∏ prezesowi Klubu – KKaarrooll  PPeerr∏∏oowwsskkii,
przewodniczàcy Rady Naczelnej ÂZ˚AK,
mówiàc m.in.: ˚ycz´ ˝ebyÊcie, ˝ebyÊmy
d∏ugo jeszcze „tu” byli. JesteÊmy potrzeb-
ni jako Êwiadkowie historii. ˚ycz´ nam,
˝eby nasz czyn zbrojny by∏ doceniony
przez wszystkich. 

Podczas pocz´stunku HHeennrryykk  SSttrrzzeelleecc--
kkii  wyg∏osi∏ swój wiersz-apel pt. Polacy
idêmy razem. Uroczyste spotkanie zakoƒ-
czy∏o si´ wspólnym Êpiewaniem kol´d. 

K. H. 

14grudnia 2006 r. w siedzibie ZKRP
i BWP odby∏o si´ tradycyjne spo-

tkanie op∏atkowe wojewody mazowiec-
kiego z Radà Kombatantów Wojewódz-
twa Mazowieckiego oraz prezesami naj-
wi´kszych stowarzyszeƒ kombatanckich
i osób represjonowanych. 

WÊród goÊci zaproszonych byli m.in.
CCzzeess∏∏aaww  CCyywwiiƒƒsskkii – prezes ÂZ˚AK, gen.
bryg. ZZbbiiggnniieeww  ÂÂcciibboorr--RRyyllsskkii – prezes
ZPW, MMaarriiaann  KKaazzuubbsskkii – prezes ZIW RP
oraz HHeennrryykk  SSttrrzzeelleecckkii – wiceprezes
ZKRP i BWP, WWiittoolldd  PPrraannddoottaa – zast´pca
dyrektora Kancelarii Marsza∏ka wojewódz-
twa mazowieckiego oraz EElliizzaa  DDzzwwoonnkkiiee--
wwiicczz – pe∏nomocnik do spraw wspó∏pracy
z organizacjami kombatanckimi. 

W spotkaniu brali udzia∏ tak˝e HHaalliinnaa
LLiippkkee – dyrektor Wydzia∏u Polityki Spo-

Op∏atek na Mazowszu
∏ecznej Mazowieckiego Urz´du Woje-
wódzkiego oraz ZZbbiiggnniieeww  CCzzaapplliicckkii  pe∏no-
mocnik wojewody ds. kombatantów, g∏ów-
ni organizatorzy dzia∏aƒ integrujàcych Êro-
dowisko kombatanckie na Mazowszu. 

Spotkaniu przewodniczy∏ p∏k JJóózzeeff  KKoo--
lleeÊÊnniicckkii  – przewodniczàcy Rady Komba-
tantów Województwa Mazowieckiego.
W imieniu wojewody mazowieckiego TToo--
mmaasszzaa  KKoozziiƒƒsskkiieeggoo najlepsze ˝yczenie
z okazji Bo˝ego Narodzenia oraz na nad-
chodzàcy Nowy Rok 2007 dla ca∏ego Êro-
dowiska kombatanckiego i osób represjo-
nowanych z∏o˝y∏ wicewojewoda CCeezzaarryy
PPoommaarraaƒƒsskkii. UdSKiOR reprezentowa∏
dyrektor Departamentu Wojskowego 
p∏k WWiieess∏∏aaww  MMiisszzttaall. 

Modlitwie przed tradycyjnym dziele-
niem si´ op∏atkiem przewodniczy∏ ks.

kmdr JJaannuusszz  BBààkk, który jednoczeÊnie
przekaza∏ kombatantom ˝yczenia od Bi-
skupa Polowego WP gen. dyw. TTaaddeeuusszzaa
PP∏∏oosskkiieeggoo. Spotkanie uÊwietni∏ wyst´p
Grupy Kameralnej Reprezentacyjnego
Zespo∏u Wojska Polskiego, która wyko-
na∏a wiàzank´ kol´d polskich. Do ich
Êpiewania w∏àczyli si´ wszyscy obecni
na spotkaniu, co najlepiej Êwiadczy
o atmosferze integracji kombatantów
na Mazowszu. 

Z.C. 
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Pierwszy z lewej Karol Per∏owski po przekaza-
niu Âwiat∏a – symbolu prawdy prezesowi Ro-
manowi Nogalowi

Fot. Katarzyna Hoppe

Fot. Ewa Dumin

15grudnia 2006 r. w sali konferen-
cyjnej ZKRP i BWP w Warszawie

odby∏y si´ uroczystoÊci Êwiàteczno-no-
woroczne w których uczestniczy∏y dele-
gacje warszawskich i okolicznych Êrodo-
wisk kombatanckich. UdSKiOR repre-
zentowa∏ wicedyrektor Departamentu
Wojskowego p∏k WWiieess∏∏aaww  MMiisszzttaall, woje-
wod´ mazowieckiego TToommaasszzaa  KKoozziieeƒƒ--
sskkiieeggoo, wicewojewoda CCeezzaarryy  PPoommaarraaƒƒ--
sskkii. W spotkaniu uczestniczy∏y repre-
zentacje ZKRP i BWP na czele z wice-
prezesem Zarzàdu G∏ównego p∏k. HHeenn--

rryykkiieemm  SSttrrzzeelleecckkiimm oraz prezesem Za-
rzàdu Okr´gowego w Warszawie p∏k.
JJóózzeeffeemm  KKoolleeÊÊnniicckkiimm. Na czele delega-
cji ÂZ˚AK stali: prezes Zarzàdu G∏ów-
nego CCzzeess∏∏aaww  CCyywwiiƒƒsskkii i prezes Funda-
cji „Polska Walczy” – WWoojjcciieecchh  MMiilliittzz.
Delegacji Zwiàzku Powstaƒców War-
szawskich przewodniczy∏ gen. bryg. ZZbbii--
ggnniieeww  ÂÂcciibboorr--RRyyllsskkii, ZIW RP prezes
Zarzàdu G∏ównego p∏k MMaarriiaann  KKaazzuubb--
sskkii. Stowarzyszenie Kombatantów Misji
Pokojowych ONZ reprezentowa∏ mjr
RRoommaann  GGuu∏∏aa. 

Przyby∏ych powita∏ p∏k Józef Kole-
Ênicki; op∏atki poÊwi´ci∏ ks. kmdr JJaannuusszz
BBaall. ˚yczenia od wojewody przekaza∏
wicewojewoda Cezary Pomaraƒski.

R.G. 

Op∏atek ZKRP i BWP

Siedzà w Prezydium od prawej: p∏k Wies∏aw
Misztal, Czes∏aw Cywiƒski, gen. bryg. Zbigniew
Âcibor-Rylski, ks. kmdr Janusz Bal, p∏k Józef Ko-
leÊnicki, przemawia Wojciech Militz. Na lewo sie-
dzà p∏k Pawe∏ Kluczek, za nim mjr Roman Gu∏a



19grudnia 2006 r. w 10 Opolskiej
Brygadzie Logistycznej im. p∏k.

Piotra Wysockiego w Opolu odby∏o si´
kombatanckie spotkanie op∏atkowe Za-
rzàdu Okr´gu ZKRP i BWP, na które
przybyli przedstawiciele rzàdu, samorzà-
du województwa, wojska, oÊwiaty, orga-
nizacji spo∏ecznych i m∏odzie˝owych oraz
delegacje ze wszystkich stowarzyszeƒ
kombatanckich. Licznie stawili si´ rów-
nie˝ byli ˝o∏nierze zawodowi. 

Na wst´pie by∏y wyró˝nienia dla kom-
batantów i przyjació∏ Zwiàzku. I tak DDaa--
rriiuusszz  MMaaddeerraa – wicewojewoda opolski
w asyÊcie ZZeennoonnaa  RRuuttkkoowwsskkiieeggoo  – pe∏no-
mocnika wojewody ds. kombatantów
udekorowa∏ 6 osób Srebrnym Medalem
Opiekuna Miejsc Pami´ci Narodowej.

Nast´pnie wr´czyli oni 3 Medale Urz´du
do Spraw Kombatantów i Osób Repre-
sjonowanych. Natomiast SSttaanniiss∏∏aaww  RRaakkoo--
cczzyy – wicemarsza∏ek województwa opol-
skiego uhonorowa∏ 8 osób odznakà „Za
zas∏ugi dla Województwa Opolskiego”. 11
osób otrzyma∏o odznaki „Za zas∏ugi dla
ZKRP i BWP”. W uznaniu zas∏ug dla na-
szego Zwiàzku wyró˝niono dyplomem
uznania Urzàd Miasta w Brzegu i Urzàd
Gminy w Kamienniku oraz 10 osób. 

Po dekoracji g∏os zabrali Dariusz Ma-
dera, Stanis∏aw Rakoczy i p∏k ZZbbiiggnniieeww
GGaawwlliikk – dowódca 10 Opolskiej Bryga-
dy Logistycznej. Z∏o˝yli oni kombatan-
tom podzi´kowania za ich walk´ o nie-
podleg∏oÊç Ojczyzny i za to, co robià
obecnie w dziedzinie wychowania pa-

triotyczno-obronnego m∏odzie˝y. Z∏o-
˝yli te˝ ˝yczenia Êwiàteczne i noworocz-
ne. Po czym ∏amano si´ op∏atkiem, sk∏a-
dano sobie ˝yczenia. Tej cz´Êci spotka-
nia przewodniczy∏ ks. SSttaanniiss∏∏aaww  DDwwoo--
rrzzaakk – proboszcz parafii p.w. B∏ogos∏a-
wionego Czes∏awa w Opolu. 

p∏k Stefan SZELKA

Opolskie spotkanie op∏atkowe

19grudnia w Garnizonowym Klubie
Kultury w Warszawie staraniem

Zarzàdu G∏ównego Stowarzyszenia
Kombatantów Misji Pokojowych ONZ
zosta∏a zorganizowana uroczystoÊç Êwià-
teczno-noworoczna z udzia∏em wetera-
nów mi´dzynarodowych misji pokojo-
wych. Uczestników powita∏ wiceprezes
Zarzàdu G∏ównego p∏k ZZbbiiggnniieeww  BBeedd--
nnaarrsskkii, który dokona∏ podsumowania
dzia∏alnoÊci w koƒczàcym si´ roku
i wskaza∏ zadania w roku nadchodzàcym. 

W wa˝niejszych garnizonach i szko-
∏ach Êrednich Stowarzyszenie zorganizo-
wa∏o 15 wystaw obrazujàcych s∏u˝b´ ˝o∏-
nierzy i policjantów w misjach pokojo-

wych i stabilizacyjnych. Z pomocà MON
Stowarzyszenie by∏o wspó∏organizato-
rem odbytej w dniach 23-27 paêdzierni-
ka 2006 r. w Ryni k. Warszawy V Pó∏noc-
noeuropejskiej Konferencji Wspierania
Kombatantów Misji Pokojowych ONZ. 

Op∏atki pob∏ogos∏awi∏ ks. mjr PPaawwee∏∏
PPiioonntteekk. 

W 2006 r. poza granicami kraju
w uroczystych kolacjach wigilijnych
uczestniczy∏o oko∏o 2500 ˝o∏nierzy i po-
licjantów pe∏niàcych s∏u˝b´ w misjach
ONZ w Afganistanie, BoÊni, Iraku, Li-
banie i Syrii. Kontyngent ˚andarmerii
Wojskowej, który od lipca do po∏owy
grudnia uczestniczy∏ w zabezpieczeniu

prawid∏owego przebiegu wyborów
w Demokratycznej Republice Konga
powróci∏ do kraju przed Êwi´tami i spo-
tka∏ si´ na op∏atku z ministrem obrony
narodowej RRaaddooss∏∏aawweemm  SSiikkoorrsskkiimm. 

Roman GU¸A

Przemawia wiceprezes ZG SKMP ONZ 
p∏k Zbigniew Bednarski
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Uczestnicy spotkania op∏atkowego. S∏owo Bo˝e
g∏osi ks. Stanis∏aw Dworzak

WKasynie Wojskowym na terenie by-
∏ych Koszar Wojskowych w Warsza-

wie odby∏o si´ 18 grudnia 2006 r. spotka-
nie op∏atkowe Zarzàdu Okr´gowego
Zwiàzku Inwalidów Wojennych RP. Pre-
zes ZO ZIW RP JJeerrzzyy  JJaassiiƒƒsskkii  powita∏
przyby∏ych na uroczyste spotkanie goÊci
m.in.: przedstawicieli w∏adzy samorzàdo-
wej, szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojsko-
wego w Warszawie gen. bryg. RRyysszzaarrddaa  JJaa--
bb∏∏ooƒƒsskkiieeggoo, ks. kmdr. JJaannuusszzaa  BBààkkaa, pe∏-
nomocnika wojewody ds. kombatantów
ZZbbiiggnniieewwaa  CCzzaapplliicckkiieeggoo, dyrektora Szko∏y
Podstawowej nr 12 w Warszawie MMaarriiaannaa
KKoobbzz´́, przedstawicieli innych Êrodowisk
kombatanckich oraz cz∏onków Zwiàzku. 

Podczas spotkania zosta∏y wr´czone
odznaczenia paƒstwowe oraz zwiàzkowe
cz∏onkom Zwiàzku. WWaannddaa  KK∏∏ooppoottoowwsskkaa
i EEddmmuunndd  SSkkwwaarrcczzyyƒƒsskkii otrzymali Z∏ote
Krzy˝e Zas∏ugi, zaÊ WWaacc∏∏aawwaa  GGaa∏∏´́zzooww--
sskkaa – Srebrny Krzy˝ Zas∏ugi. Nast´pnie
ks. Janusz Bàk poÊwi´ci∏ op∏atek, którym
podzielili si´ uczestnicy spotkania. 

W swoim przemówieniu prezes ZO
ZIW RP zaprosi∏ przyby∏ych goÊci, aby za-
siàÊç za wspólnym sto∏em i zwróci∏ si´ do
przyby∏ych na spotkanie m.in. ze s∏owami:
Za kilka lat b´dziemy ju˝ historià, dlatego
coraz bardziej nas boli, ˝e paƒstwo niedo-
statecznie troszczy si´ o nas. Tymi s∏owami
pragnà∏ zwróciç uwag´, ˝e nale˝y podjàç

dzia∏ania zmierzajàce do poprawy sytuacji
socjalno-zdrowotnej weteranów walk
o niepodleg∏oÊç Ojczyzny. Doroczne spo-
tkanie op∏atkowe by∏o szansà na wspólne
spotkanie i podzielenie si´ problemami,
które nurtujà kombatantów. 

K.H. 

Przy wspólnym stole Fot. Katarzyna Hoppe

Przemawia prezes ZO ZIW RP Jerzy JasiƒÊki

Op∏atek uczestników misji pokojowych



9stycznia br. odby∏o si´ kolejne co-
roczne uroczyste spotkanie op∏atko-

we zorganizowane przez Zarzàd Ârodo-
wiska Najm∏odszych ˚o∏nierzy II Woj-
ny Âwiatowej „Syn Pu∏ku” w Gdaƒsku.
Oprócz licznych cz∏onków Ârodowiska
w spotkaniu udzia∏ wzi´li równie˝ za-
proszeni goÊcie: p∏k PPiioottrr  KKaasszzuubbaa –
szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowe-
go, opiekunowie Ârodowiska ZZddzziiss∏∏aaww
KKoossttrrzzeewwsskkii  i JJaann  SSttaawwoosskkii – wicepre-
zesi Okr´gowego ZKRP i BWP, b´dàcy
jednoczeÊnie „Synami Pu∏ku”, prze-
wodniczàca Klubu Kombatantów, prze-
wodniczàca Klubu 1 Armii WP, prze-
wodniczàcy Klubu 1 Brygady Pancernej
im. Bohaterów Westerplatte, wicepre-
zes Stowarzyszenia Sybiraków. 

Spotkanie mia∏o miejsce w sali ban-
kietowej Zwiàzku Nauczycielstwa Pol-
skiego w Gdaƒsku. UroczystoÊç otwo-
rzy∏ przewodniczàcy Ârodowiska p∏k
AAddaamm  SSaallaa. Witajàc zebranych kolegów
i zaproszonych goÊci szczególnie pod-
kreÊli∏ ˝yczliwoÊç i pomoc WSW oraz

ZO ZKRP i BWP,
sk∏adajàc jednocze-
Ênie serdeczne po-
dzi´kowania. 

Po toaÊcie nowo-
rocznym wzniesio-
nym lampkà wina
przez przewodniczà-
cego nastàpi∏o dzie-
lenie si´ op∏atkiem. 

Sekretarz Ârodowi-
ska JJaanniinnaa  KKoo∏∏ooddzziieejj--
cczzyykk odczyta∏a licznie
nades∏ane ˝yczenia
Êwiàteczne i noworoczne od ró˝nych klu-
bów kombatanckich i osób prywatnych.
Mi∏ym akcentem tej uroczystoÊci by∏ pi´k-
nie podany skromny pocz´stunek. 

W tak licznym gronie nie mog∏o si´
obyç bez krytycznych uwag. Kilku
cz∏onków Ârodowiska wypowiedzia∏o
si´ o zaw´˝anej przez w∏adze paƒstwo-
we opiece zdrowotnej i finansowej na
rzecz kombatantów. Przedstawiciele
ZO ZKRP i BWP zobowiàzali si´ wy-

korzystaç te uwagi (znane zresztà po-
wszechnie) w swojej dzia∏alnoÊci. To
trudne sprawy, choçby dlatego, ˝e licz-
ne podzia∏y Êrodowisk kombatanckich
powodujà brak mo˝liwoÊci porozumie-
nia si´ i ustalenie wspólnych postulatów
wobec w∏adzy paƒstwowej. 

Podczas tej uroczystoÊci panowa∏a mi∏a
i kole˝eƒska atmosfera emanujàca pe∏-
nym szacunkiem i wzajemnà ̋ yczliwoÊcià. 

Mieczys∏aw WASILEWSKI
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W mi∏ej i kole˝eƒskiej atmosferze

UroczystoÊç op∏atkowa Stowarzysze-
nia ˚o∏nierzy Oddzia∏ów Partyzanc-

kich Okr´gu Lubelskiego „WolnoÊç i Nie-
zawis∏oÊç” odby∏a si´ 18 stycznia br. w sie-
dzibie Zarzàdu. Uczestniczy∏o w niej oko-
∏o 100 osób, a wÊród nich abp senior BBoo--
lleess∏∏aaww  PPyyllaakk, kierownik Urz´du do Spraw
Kombatantów i Osób Represjonowanych
JJaannuusszz  KKrruuppsskkii, przedstawiciele wojewo-
dy lubelskiego oraz Urz´du Miasta Lubli-
na w osobach dyrektora Wydzia∏u Orga-
nizacyjnego RRyysszzaarrddaa  GGaajjeewwsskkiieeggoo i pe∏-
nomocników prezydenta miasta Zddzziiss∏∏aa--
wwaa  NNiieeddbbaa∏∏yy  i SS∏∏aawwoommiirraa  SSkkoowwrroonnkkaa.
Przewodniczàcy sejmiku województwa
lubelskiego AAnnddrrzzeejj  PPrruusszzkkoowwsskkii przes∏a∏
list z ˝yczeniami. ˚yczenia nades∏a∏ te˝
prezydent ZamoÊcia MMaarrcciinn  ZZaammooyysskkii.
Uczestniczyli te˝ w op∏atku: komendant
I Szpitala Wojskowego w Lublinie p∏k
ZZbbiiggnniieeww  KK´́ddzziieerrsskkii z zast´pcà i oficera-
mi z kierownictwa, komendant woje-
wódzki Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej AAnn--
ddrrzzeejj  GGrreeggoorreekk. 

Obecni byli preze-
si organizacji kom-
batanckich Lublina
i województwa: pre-
zes Zarzàdu G∏ów-
nego By∏ych Wi´ê-
niów Politycznych
Okresu Stalinow-
skiego 1939-1989
MMiieecczzyyss∏∏aaww  SSmmaalleecc,
prezes Zarzàdu Sto-
warzyszenia „ Dzieci
Z a m o j s z c z y z n y ”
w Bi∏goraju BBoollee--
ss∏∏aaww  SSzzyymmaanniikk, pre-
zesi i cz∏onkowie kó∏
organizacji zrzesza-
jàcych by∏ych ˝o∏nie-
rzy AK, BCH i WiN
w ZamoÊciu, Tomaszowie Lubelskim,
˚ó∏kiewce i Turobinie, ksi´˝a z Lublina
i ZamoÊcia. 

Po krótkim powitaniu przez prezesa
Zarzàdu Stowarzyszenia ˝yczenia z∏o˝y∏

minister Janusz Krupski odznaczajàc 
10 osób Medalem „ Pro Memoria”. 

Karolina KRZYSZTO¡
prezes Zarzàdu Okr´gu

Op∏atek u lubelskich Winowców

Na pierwszym planie Karolina Krzysztoƒ, prezes ZO S˚OP i Janusz
Krupski, kierownik UdSKiOR



22stycznia br. w sali Dworu Polskie-
go przy wroc∏awskim Rynku od-

by∏o si´ uroczyste spotkanie noworocz-
ne z op∏atkiem w gronie weteranów AK
i przyjació∏ – zorganizowane przez Za-
rzàd Okr´gu DolnoÊlàskiego ÂZ˚AK. 

Prezes ZOD JJeerrzzyy  WWooêênniiaakk  powita∏
dzia∏aczy Okr´gu i Obwodu ÂZ˚AK
oraz dostojnych goÊci – ks. kard. HHeennrryy--
kkaa  GGuullbbiinnoowwiicczzaa, przewodniczàcego sej-
miku województwa dolnoÊlàskiego prof.
LLeeoonnaa  KKiieerreessaa, wiceprezydenta Wroc∏a-
wia SS∏∏aawwoommiirraa  NNaajjnniiggiieerraa, dyrektora
Oddzia∏u IPN prof. WW∏∏ooddzziimmiieerrzzaa  SSuullee--
jj´́, delegata Biskupa Polowego WP ds.
kombatantów na Polsk´ po∏udniowo-za-

chodnià ks. pp∏k. dr. HHeennrryykkaa  SSzzaarreeyykk´́,
gen. bryg. ZZyyggmmuunnttaa  SSzzuummoowwsskkiieeggoo
i pe∏nomocnika wojewody ds. komba-
tantów HHeennrryykkaa  KKaalliinnoowwsskkiieeggoo. 

Po modlitwie i kol´dzie „WÊród noc-
nej ciszy” nastàpi∏o dzielenie si´ op∏at-
kiem. Z uwagà i uÊmiechem uczestnicy
spotkania przyj´li barwne opowiadanie
ksi´dza kardyna∏a z prze˝yç rodzinnych
i partyzanckich na Wileƒszczyênie w la-
tach 1943-1944. 

Wiceprezydent Wroc∏awia przypom-
nia∏ jak „zdobywa∏” PAST-´ w Warsza-
wie, symbol Powstania Warszawskiego,
na rzecz ÂZ˚AK w latach rzàdów AWS. 

Prezes Jerzy Woêniak poinformowa∏

o najwa˝niejszych wydarzeniach kom-
batanckich w roku 2007, zwracajàc uwa-
g´ na 65. rocznic´ powo∏ania przez pre-
miera, Naczelnego Wodza gen. broni
WW∏∏aaddyyss∏∏aawwaa  SSiikkoorrsskkiieeggoo – Armii Krajo-
wej (luty 1942 r.). 

G∏os zabrali m.in. ZZooffiiaa  DDiilllleenniiuuss,
MMiicchhaa∏∏  HHaanniisszzeewwsskkii, gen. ZZyyggmmuunntt
SSzzuummoowwsskkii, wiceprezes ZOD RRyysszzaarrdd
FFiilliippoowwiicczz, który podzi´kowa∏ kierow-
nictwu Dworu Polskiego za goÊcin´ i ra-
dosne spotkanie noworoczne. 

Jan PALUCHNIAK

AK-owskie spotkanie op∏atkowe
we Wroc∏awiu
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Po raz pi´tnasty do atrium Hotelu
Gromada w Elblàgu przybyli na do-

roczne spotkanie zwane „op∏atkiem po-
jednania” cz∏onkowie i sympatycy orga-
nizacji skupiajàcych Kresowian, Sybira-
ków i kombatantów. Spotkanie, 21
stycznia br. poprzedzi∏a Msza Êw. w Ka-
tedrze Êw. Miko∏aja, odprawiona przez
ks. bp. Jana Styrn´ w intencji Ojczyzny
oraz tych, którzy polegli w walkach o jej
niepodleg∏oÊç. Obecne by∏y poczty
sztandarowe wszystkich elblàskich or-
ganizacji kombatanckich. WÊród licznie
przyby∏ych goÊci obecni byli przedstawi-
ciele niemal wszystkich elblàskich Êro-
dowisk spo∏ecznych, instytucji, organi-
zacji kombatanckich i pozarzàdowych
oraz sponsorzy wspierajàcy dzia∏alnoÊç
Towarzystwa, a wÊród nich m.in. wice-
wojewoda warmiƒsko-mazurski – Anna
Szyszka i wiceprezydent Elblàga – Lu-
cyna Szmur∏o. 

Cz´Êç oficjalnà uroczystoÊci prowa-
dzi∏ przedstawiciel Zwiàzku Sybiraków –
Micha∏ Wo∏oszczak. Jerzy Juliusz Szew-
czyƒski – prezes Zarzàdu Towarzystwa

„Op∏atek pojednania” w Elblàgu
Mi∏oÊników Lwowa,
Wilna, Grodna i Zie-
mi Wo∏yƒskiej, go-
spodarz i g∏ówny ini-
cjator dotychczaso-
wych spotkaƒ ser-
decznie powita∏
wszystkich przyby-
∏ych. Szczególne s∏o-
wa powitania skiero-
wa∏ do polskich ro-
dzin, które powróci∏y
do Ojczyzny z dale-
kiego Kazachstanu,
a tak˝e przedstawi-
cieli spo∏ecznoÊci
ukraiƒskiej. Z ˝yczliwoÊcià wspomnia∏
o nieobecnym z powodu choroby, stulet-
nim cz∏onku Towarzystwa – gen. Bole-
s∏awie Nieczuji-Ostrowskim. 

Cel dorocznych spotkaƒ to integracja
elblàskich Êrodowisk kombatanckich
oraz Kresowian ze spo∏eczeƒstwem
miasta. Sà one równie˝ okazjà do uho-
norowania zas∏u˝onych cz∏onków To-
warzystwa i zwiàzków kombatanckich

oraz sympatyków wspierajàcych ich
dzia∏alnoÊç. 

Po zakoƒczeniu cz´Êci oficjalnej spo-
tkania z koncertem kol´d wystàpi∏ chór
Zespo∏u Szkó∏ Muzycznych w Elblàgu.
Tradycyjnie ju˝ wszyscy uczestnicy spo-
tkania zaproszeni zostali na wspólny
uroczysty obiad. 

Jerzy B¸AWAT

Uczestnicy spotkania op∏atkowego zebrani w atrium Hotelu Gromada
w Elblàgu. Pierwszy z lewej Jerzy Juliusz Szewczyƒski, obok ks. bp dr
Jan Styrna



Maarriiaa  JJeezziieerrsskkaa  pochodzi∏a z ro-
dziny, której przodkowie po
mieczu i po kàdzieli od wielu

pokoleƒ walczyli o niepodleg∏oÊç Polski.
Urodzona 2 lutego 1916 r. w Kijowie, od
1919 r. mieszka∏a w Warszawie. W tym˝e
roku straci∏a ojca, SSttaanniiss∏∏aawwaa  LLeewwaanntt--
--JJeezziieerrsskkiieeggoo, zmar∏ego na tyfus. Matka,
HHeelleennaa  zz JJaassttrrzz´́bbiieecc--PPoopp∏∏aawwsskkiicchh, pia-
nistka, utrzymywa∏a dzieci – Mari´ i jej
starszego brata Janusza – dajàc lekcje
muzyki. Maria uczy∏a si´ w szkole CCeeccyy--
lliiii  PPllaatteerr--ZZyybbeerrkkóówwnnyy, potem u Królo-
wej Jadwigi, uzyska∏a matur´ w 1935 r.,
po czym podj´∏a studia na wydziale filo-
logii polskiej Uniwersytetu Warszaw-
skiego im. Marsza∏ka Józefa Pi∏sudskie-
go. Nale˝a∏a do Akademickiego Stowa-
rzyszenia Iuventus Christiana. 

W okresie okupacji niemieckiej by∏a
studentkà tajnego Konserwatorium War-
szawskiego, uczàc si´ Êpiewu. Dzia∏al-
noÊç konspiracyjnà rozpocz´∏a w 1939 r.
jako cz∏onkini PCK, opiekowa∏a si´ ran-
nymi ˝o∏nierzami w Szpitalu Ujazdow-
skim. Zosta∏a ∏àczniczkà w grupie dywer-
sji saperskiej ZWZ pod kierownictwem
ddrr..  FFrraanniioo, a nast´pnie w dziale wyszko-
lenia Sztabu Zwiàzku Odwetu AK pod-
legajàcy prof. ZZbbiiggnniieewwoowwii  SSuujjkkoowwsskkiiee--
mmuu (ps. „Kora”, „Wyga”). Maria by∏a od-
powiedzialna za sprawne funkcjonowa-
nie lokali szkoleniowych, do których
przyje˝d˝ali dywersanci z terenu. Wraz
z matkà udziela∏a w razie potrzeby schro-
nienia, m.in. spokrewnionym z nimi p∏k.
FFrraanncciisszzkkoowwii  NNiieeppookkóóllcczzyycckkiieemmuu i mjr.
JJaannoowwii  KKiiwweerrsskkiieemmuu. W zwiàzku z wsypà
wÊród personelu Sztabu Dywersji i Sabo-
ta˝u KG/AK Maria Jezierska zosta∏a
aresztowana przez gestapo 13 czerwca
1942 r. Na Pawiaku sp´dzi∏a w izolatce
szeÊç tygodni, nast´pnie zosta∏a przenie-
siona do celi ogólnej. W Êledztwie nicze-

Maria Jezierska, ps. „El˝bieta” (1916-1994) 

˚o∏nierz ZWZ/AK, wi´êniarka 
i historyk niemieckich obozów 
koncentracyjnych

go nie zdradzi∏a. Pracowa∏a
w tzw. „czarnej pralni”. Za-
chorowa∏a ci´˝ko na ˝ó∏-
taczk´ i jeszcze chora, mimo
reklamacji lekarzy wi´zien-
nych, zosta∏a wywieziona do
obozu w OÊwi´cimiu, gdzie
otrzyma∏a numer 24449. Po
dwóch latach, 13 paêdzierni-
ka 1944 r., przewieziono jà
do obozu w Ravensbrück –
tu mia∏a numer 78087.
W kwietniu 1945 r. w∏àczo-
no jà do pieszego transportu
ewakuacyjnego skierowanego do Rosto-
cka. Uzyska∏a wolnoÊç 3 maja 1945 r.
i natychmiast pieszo wróci∏a do Polski. 

Powróci∏a do studiów na filologii pol-
skiej Uniwersytetu Jagielloƒskiego
w Krakowie. W∏àczy∏a si´ w dzia∏alnoÊç
stowarzyszenia by∏ych wi´êniów hitle-
rowskich jako przewodniczàca sekcji
m∏odzie˝owej. W 1947 r. zamieszka∏a
pod Warszawà i podj´∏a prac´ w „Czy-
telniku” jako korektorka i redaktorka,
a˝ do 1961 r. Od 1960 r. do 1976 r. pra-
cowa∏a w miesi´czniku „Paƒstwo i Pra-
wo” jako redaktor stylistyczny i tech-
niczny. W latach 1963-76 by∏a równo-
czeÊnie pracownikiem archiwum i star-
szym radcà G∏ównej Komisji Badania
Zbrodni Hitlerowskich w Polsce, a od
1964 r. cz∏onkiem GKBZHwP. 

Pisa∏a liczne prace naukowe i popu-
larno-naukowe, w znacznej mierze
oparte na badaniach archiwalnych, zaj-
mujàc si´ tematykà niemieckich obo-
zów koncentracyjnych. Poczàtkowo
skoncentrowa∏a si´ na obozie w OÊwi´-
cimiu, lecz odsuni´to jà od tej pracy: za-
j´∏a si´ wtedy problematykà obozu
w Stutthofie i prac´ t´ kontynuowa∏a po
przejÊciu na emerytur´ w 1976 r. Sp´-
dza∏a d∏ugie tygodnie i nawet miesiàce

na badaniach w archiwum obozu
w Stutthofie. Artyku∏y swe publikowa∏a
w Zeszytach Muzeum OÊwi´cimia
i Muzeum Stutthofu, w „Przeglàdzie
Lekarskim – OÊwi´cim”, w Biuletynie
GKBZHwP, w „Tygodniku Powszech-
nym” w „Odrodzeniu” i w zbiorowych
wydawnictwach ksià˝kowych odnoszà-
cych si´ do tematyki obozowej. Otrzy-
ma∏a kilka nagród w konkursach. 

By∏a cz∏onkiem „SolidarnoÊci”. Si∏´
do ucià˝liwej pracy czerpa∏a z g∏´bokiej
wiary. RadoÊç i odpoczynek znajdowa∏a
w turystyce górskiej, w´drujàc po uko-
chanych Pieninach, Gorcach, Tatrach –
póki pozwala∏a jej na to rozwijajàca si´
choroba serca. W ostatnim okresie ˝y-
cia zapad∏a na chorob´ nowotworowà
i zmar∏a w Warszawie 4 czerwca 1994 r. 

Maria Jezierska mia∏a stopieƒ pod-
porucznika AK. Otrzyma∏a Krzy˝ AK,
Medal Wojska po raz 1, 2, 3, 4, Z∏oty
Krzy˝ Zas∏ugi, Krzy˝ Kawalerski i Krzy˝
Oficerski Orderu Odrodzenia Polski,
Srebrny Medal Opiekuna Miejsc Pa-
mi´ci Narodowej, Medal za Zas∏ugi dla
Archiwistyki i inne. Pozostawi∏a po so-
bie g∏´boki ˝al licznych przyjació∏. 

Ewa KRASNOWOLSKA
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Wczasie s∏u˝by ˝o∏nierze KOP
zostawiali swoje „znaki” na
Podolu, aby przetrwa∏y dla

przysz∏ych pokoleƒ. Jednym z takich
znaków by∏a ambona, zbudowana w ko-
Êciele parafialnym w Borszczowie –
drewniana, z wyrzeêbionà odznakà
KOP w kszta∏cie roz∏o˝onego k∏osa
zbo˝a ze s∏upem granicznym w Êrodku. 

Przyszed∏ rok 1939, wybuch∏a II wojna
Êwiatowa, wczeÊniej cz´Êç ˝o∏nierzy Bry-
gady KOP „Podole” przeniesiono w in-
ne rejony. Toczy∏a si´ wojna z Niemcami
hitlerowskimi, których ˝o∏nierze od za-
chodu szli w g∏àb kraju, rozbita polska
armia cofa∏a si´ na wschód. 17 wrzeÊnia
Polska zosta∏a napadni´ta przez wojska
Armii Czerwonej, które g∏osi∏y, ˝e przy-
sz∏y broniç Polaków przed Niemcami. 

˚o∏nierze KOP „Podole” prowadzili
odwa˝nie i ofiarnie zbrojnà walk´ z na-
jeêdêcà zza Zbrucza. Niestety, zostali
pojmani do niewoli, wielu zgin´∏o, pew-
na grupa zdà˝y∏a ukryç si´ i zaciera∏a
Êlady KOP-u, niszczy∏a dokumenty woj-
skowe, aby nie wpad∏y w r´ce funkcjo-
nariuszy NKWD, którzy szli za woj-
skiem sowieckim i ukraiƒskim, by za-
bieraç polskich oficerów i ˝o∏nierzy do
niewoli i przejàç jak najwi´cej materia-
∏ów dokumentacji WP i KOP. 

Z odznakà KOP, która zosta∏a
w Borszczowie na Podolu, wià˝à si´
ró˝ne opowieÊci. Oto jedna z nich. 

˚o∏nierze Korpusu Ochrony Pogranicza – Brygada KOP „Podole”
w sk∏adzie czterech batalionów – przybyli do województwa tarno-
polskiego wiosnà 1925 r. (...) Dowództwo Brygady KOP „Podole”
i batalionu „Czortków” kwaterowa∏o w Czortkowie, nast´pne trzy
bataliony – ulokowane w miastach powiatowych Ska∏at, Kopy-
czyƒce i Borszczów – nosi∏y nazwy tych miast, a ˝o∏nierze rozlo-
kowani byli w stra˝nicach nad Zbruczem, które sami budowali.
(...) Do wrzeÊnia 1939 r. wspó∏praca ˝o∏nierzy KOP i mieszkaƒców
woj. tarnopolskiego uk∏ada∏a si´ bardzo dobrze, ˝o∏nierze wyko-
nywali wiele prac na rzecz ludnoÊci kresowej i nieÊli pomoc, kul-
tur´, oÊwiat´, a przede wszystkim czuwali nad spokojem i ∏adem. 

Borszczów 

Pamiàtka przetrwa∏a 
dla przysz∏ych pokoleƒ... 

17 wrzeÊnia 1939 r. to niedziela, bar-
dzo upalna na Podolu. Rano proboszcz
Borszczowa dosta∏ wiadomoÊç o inwazji
wojsk sowieckich na Polsk´. Wierni
ukryli si´ w lasach. Do koÊcio∏a w godzi-
nach przedpo∏udniowych wpad∏ sowiec-
ki lejtnant, za nim szli ˝o∏nierze – szuka-
li z∏ota, zegarków, stra˝ników z KOP-u. 

Sowieci byli zm´czeni. Proboszcz da∏
im wody i poprosi∏, ˝eby nie podpalali

koÊcio∏a. W pewnym momencie lejt-
nant zauwa˝y∏ odznak´ KOP na ambo-
nie. Nazwa∏ jà „orderem polskich po-
graniczników” i chcia∏ jà zabraç, bo bar-
dzo mu si´ podoba∏a. ˚eby nie niszczyç
ambony, proboszcz da∏ mu swojà od-
znak´ KOP, którà od Brygady KOP
„Podole” otrzyma∏ za zas∏ugi dla woj-
ska. Wtedy ten dowódca sowiecki za-
bra∏ swoich ˝o∏nierzy i odjechali. Ksiàdz
z wiernymi zakry∏ odznak´ gipsem, am-
bon´ obili deskami i pomalowali olejnà
farbà – znak KOP zosta∏ ukryty. 

Nied∏ugo po wkroczeniu Niemców na
tereny Zwiàzku Sowieckiego nad Zbru-
czem toczy∏y si´ ci´˝kie bitwy. KtóregoÊ
dnia do proboszcza w Borszczowie dotar∏
ranny oficer Armii Czerwonej. By∏ to ten
sam cz∏owiek, co 17 wrzeÊnia 1939 r. –
proboszcz ukry∏ go przed Niemcami, wy-
leczy∏ i pomóg∏ wróciç do Armii Czerwo-
nej. Po wojnie ten wojskowy w stopniu
genera∏a pracowa∏ na wysokim stanowi-
sku w Moskwie i kiedy ukraiƒskie w∏adze
chcia∏y zdewastowaç koÊció∏ w Borszczo-
wie, proboszcz poprosi∏ genera∏a o po-
moc. W∏adze w Moskwie wyda∏y dekret,
˝e koÊció∏ w Borszczowie jest pod ochro-
nà jako zabytek i nie wolno go zniszczyç. 

Wiele lat póêniej oo. michalici z Pol-
ski otrzymali zgod´ w∏adz ukraiƒskich
na odbudow´ koÊcio∏a w Borszczowie.
Przy remoncie dowiedzieli si´ o ambo-
nie i odznace, odkryli jà po 50 latach
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Odznaka Korpusu Ochrony Pogranicza 1924-
-1939. Wznowiona jako Jubileuszowy Hono-
rowy Znak KOP przez cz∏onków Stowarzysze-
nia Weteranów Polskich Formacji Granicz-
nych w Warszawie

Znaki Korpusu Ochrony Pogranicza

KoÊció∏ parafialny rzym.-kat. w Borszczowie
na Podolu, odnowiony przez Polaków w la-
tach 90. Ambona z odznakà KOP zbudowana
przez ˝o∏nierzy Brygady KOP „Podole” praw-
dopodobnie w 1934 r., w 10. rocznic´ powo∏a-
nia Korpusu Ochrony Pogranicza, odnowiona
w latach 90. przez oo. michalitów. Na zdj´ciu:
ks. Gàsior opowiada histori´ ambony i od-
znaki KOP uczestnikom wycieczki z Polski



i dzisiaj odznaka jest Êwiadectwem, ˝e
wojsko KOP strzeg∏o polskich ziem na
Podolu pami´tnego 17 wrzeÊnia 1939 r. 

Fotografi´ ambony z odznakà KOP
oraz legend´ przekaza∏ mi ZZbbiiggnniieeww
NNoowwiicckkii ze Szczecina, w domu jego
dziadka w Czortkowie mieszkali ˝o∏nie-
rze i oficerowie Brygady KOP „Podole”
przed 1939 r. (...) 

Nigdy nie by∏am na Ukrainie, lecz
w Brygadzie KOP „Podole” s∏u˝y∏ brat
mojego ojca, ksiàdz kapelan JJaann..  LL..  ZZiióó∏∏--
kkoowwsskkii, póêniejszy jeniec obozu w Koziel-
sku i ofiara Katynia. Kto wie, mo˝e pro-
boszcz z Borszczowa i kapelan KOP-u
wspólnie poÊwi´cili ambon´ i odznak´? 

Drodzy Czytelnicy, je˝eli posiadacie
informacje podobne do powy˝szej le-
gendy – napiszcie! 

Szukamy Êladów pomnika ˝o∏nierzy
KOP zbudowanego na Wo∏yniu, szuka-
my Êladów pomnika króla Jana III So-
bieskiego postawionego w Okopach Êw.
Trójcy na Podolu przez ˝o∏nierzy KOP.
Znikn´∏y po 17 wrzeÊnia 1939 r. Mo˝e
ukryli je Polacy, podobnie jak ukryli od-
znak´ KOP w Borszczowie? 

Barbara TARKOWSKA
Stowarzyszenie Weteranów 

Polskich Formacji Granicznych
ul. Ko∏owa 4 m. 52

03-536 Warszawa

Federacja Stowarzyszeƒ Wetera-
nów Walk o Niepodleg∏oÊç RP
powo∏ana zosta∏a 21 czerwca

2001 r. W sk∏ad cz∏onków za∏o˝yciel-
skich wchodzi∏y nast´pujàce zwiàzki
i stowarzyszenia: 
–  Âwiatowy Zwiàzek ˚o∏nierzy Armii

Krajowej, 
–  Zrzeszenie WolnoÊç i Niezawis∏oÊç, 
–  Stowarzyszenie Szare Szeregi, 
–  Zwiàzek Wi´êniów Politycznych

Okresu Stalinowskiego, 
–  Zwiàzek ˚o∏nierzy Narodowych Si∏

Zbrojnych, 
–  Zwiàzek Ociemnia∏ych ˚o∏nierzy RP. 

Zgodnie ze statutem, jest ona dobro-
wolnym zwiàzkiem organizacji komba-
tanckich zrzeszajàcych uczestników
walk o niepodleg∏oÊç RP, w tym ˝o∏nie-
rzy Wojska Polskiego WrzeÊnia 1939 r.,
Polskich Si∏ Zbrojnych na Zachodzie,
Armii Krajowej i wspó∏dzia∏ajàcych
z nià formacji wojskowych Polskiego
Paƒstwa Podziemnego oraz innych or-
ganizacji ˝o∏nierzy i dzia∏aczy niepodle-
g∏oÊciowych z lat 1939-1956. 

Federacja jest kontynuatorkà idei
i spadkobierczynià dorobku programo-
wego RP na Zachodzie, Polskiego Paƒ-
stwa Podziemnego i organizacji niepod-
leg∏oÊciowych z lat 1939-1956. 

Mo˝e skupiaç cz∏onków i realizowaç
swoje statutowe cele tak˝e w oparciu
o organizacje, które funkcjonujà poza
granicami Rzeczypospolitej. Federacja
nie ogranicza autonomii swoich cz∏on-
ków, a w∏adze Federacji nie ingerujà
w wewn´trzne ich sprawy. 

Celem Federacji jest w szczególno-
Êci: integrowanie organizacji cz∏onkow-
skich wokó∏ wartoÊci le˝àcych u pod-
staw walki o wolnà i suwerennà RP
w latach 1939-1956, 
–  wypracowywanie wspólnego stanowi-

ska organizacji cz∏onkowskich
w istotnych sprawach dotyczàcych ˝y-
cia publicznego, w tym odnoszàcych
si´ do umacniania demokracji, bez-

Informacja o Federacji 
Stowarzyszeƒ Weteranów
Walk o Niepodleg∏oÊç RP

pieczeƒstwa RP, jej niepodleg∏oÊci
i suwerennoÊci, kszta∏towania postaw
patriotycznych spo∏eczeƒstwa,
zw∏aszcza m∏odzie˝y i wojska oraz
poszanowania historii i tradycji naro-
dowej, 

–  reprezentowanie wspólnego stanowi-
ska organizacji cz∏onkowskich
w sprawach socjalnych i zdrowotnych
kombatantów oraz czuwanie nad
prawid∏owà realizacjà uprawnieƒ
kombatanckich wynikajàcych z Kon-
stytucji RP i innych aktów prawnych, 

–  koordynowanie inicjatyw i przedsi´-
wzi´ç programowych podejmowa-
nych przez organizacje cz∏onkow-
skich oraz strze˝enie godnoÊci i ho-
noru kombatanta, 

–  upami´tnianie miejsc walk o niepod-
leg∏oÊç RP i martyrologii ˝o∏nierzy
i dzia∏aczy niepodleg∏oÊciowych oraz
zapewnienie nale˝ytej ochrony tych
miejsc, jak równie˝ upowszechnianie
wiedzy historycznej o Polskim Paƒ-
stwie Podziemnym i o walkach nie-
podleg∏oÊciowych w Polsce. 
Federacja od momentu powo∏ania od-

by∏a 3 Walne Zgromadzenia, przy dwu-
letniej kadencji jej w∏adz. Od 2005 r. ka-
dencyjnoÊç wybranych w∏adz Federacji
trwa 3 lata. 

Od chwili powo∏ana Federacji do dnia
dzisiejszego prezesem Rady Federacji
jest gen. bryg. SSttaanniiss∏∏aaww  KKaarroollkkiieewwiicczz. 

Aktualnie Federacja skupia 17 stowa-
rzyszeƒ i zwiàzków kombatanckich. Fe-
deracja pozostaje otwarta na zg∏oszenia
stowarzyszeƒ i zwiàzków kombatanc-
kich i wspó∏dzia∏ajàcych z nimi Êrodo-
wisk niepodleg∏oÊciowych, których ro-
dowody i statuty sà zbie˝ne ze statutem
Federacji. 

Leopold KAPISZEWSKI
przewodniczàcy Komisji Rewizyjnej
Federacji Stowarzyszeƒ Weteranów

Walk o Niepodleg∏oÊç RP
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Odznaka KOP na Podolu zosta∏a
K∏os zbo˝a ze s∏upem granicznym
Znak polskich ˝o∏nierzy kresowych
Którzy ju˝ Êpià snem wiecznym

Odznaka KOP-u w Borszczowie
Jak przed laty ozdabia ambon´
Matce Bo˝ej Polecali jà KOP-iÊci
W modlitwie „Pod Twojà obron´”

KoÊcielny dzwon bije nad Zbruczem
Dêwi´k p∏ynie na ukraiƒskie pola
G∏osi wszystkim narodom wschodu
˚e polskie wojsko strzeg∏o Podola

Zapal znicz, wspó∏czesny Polaku
S∏uchaj wspomnieƒ dziadka, rodzica
Mo˝e w blasku p∏omienia zobaczysz
KOP-istów na podolskich stra˝nicach

[Barbara Tarkowska – „Odznaka KOP
na Podolu zosta∏a”]



Jednym z g∏ównych zadaƒ cz∏onków
Ko∏a jest przekazywanie spo∏e-
czeƒstwu, a szczególnie m∏odzie˝y,

wiernej informacji o patriotycznej po-
stawie pracowników, absolwentów i stu-
dentów AGH, którzy w latach II wojny
Êwiatowej walczyli w szeregach Wojska
Polskiego, w oddzia∏ach partyzanckich,
byli wi´êniami obozów koncentracyj-
nych, prowadzili tajne nauczanie i kon-
spiracyjnà dzia∏alnoÊç naukowà. Cz∏on-
kowie Ko∏a przekazujà pami´ç nie tylko
o dzia∏alnoÊci w∏asnego Êrodowiska, ale
równie˝ o wa˝nych i bliskich sercu Pola-
ków walkach w obronie Ojczyzny,
w bli˝szej i dalszej przesz∏oÊci. Przypo-
minajà o wszystkich rocznicach tych wy-
darzeƒ dla utrwalenia pami´ci tamtych
dni, a tak˝e po to, by s∏u˝y∏y kszta∏towa-
niu ÊwiadomoÊci m∏odzie˝y w jej pracy
dla dobra Ojczyzny. 

Poczàtkowo Ko∏o swojà prac´ infor-
matorskà realizowa∏o przez organizo-
wanie i udzia∏ w obchodach i akade-
miach, licznych spotkaniach z m∏odzie-
˝à i ró˝nymi Êrodowiskami spo∏eczeƒ-
stwa. TreÊç referatów i relacji z tych
spotkaƒ nagrywano na taÊmy magneto-
fonowe, wykorzystujàc je nast´pnie
w audycjach radiow´z∏ów domów aka-
demickich, publikowano je tak˝e w kro-
nice Ko∏a. 

W 10. rocznic´ za∏o˝enia Ko∏a wyda-
no pierwszy „Informator” (grudzieƒ
1977 r.) w postaci 175-stronicowej bro-
szury, zawierajàcej przeglàd dzia∏alno-
Êci Ko∏a oraz szereg interesujàcych,
barwnych wspomnieƒ kombatantów
z okresu II wojny Êwiatowej. Prezesem
Ko∏a by∏ wówczas prof. dr hab. ZZyygg--

Ko∏o Kombatantów przy AGH zosta∏o zorganizowane w maju 1967 r. jako Uczelniane Ko∏o ZBo-
WiD (pierwszy prezes –Tadeusz Rokossowski, by∏y ˝o∏nierz Armii Krajowej), zrzeszajàce komba-
tantów: uczestników walk obronnych i wyzwoleƒczych, pracowników naukowych, technicznych
i administracyjnych, robotników, emerytów i inne osoby zwiàzane z AGH oraz wdowy po zmar-
∏ych cz∏onkach Ko∏a. 

Ko∏o Kombatantów przy 
Akademii Górniczo-Hutniczej 
w Krakowie

mmuunntt  KKaawweecckkii. Zespó∏ redakcyjny two-
rzyli: prof. dr hab. SStteeffaann  ÂÂlliiwwiiƒƒsskkii  i p∏k
EEddmmuunndd  GGaarrlliicckkii. Nast´pne dwa nu-
mery „Informatora”, podobne w formie
i treÊci, wydano za prezesury prof. dr.
WWaacc∏∏aawwaa  LLeesskkiieewwiicczzaa: w 15. rocznic´
(1982 r. – redaktorem by∏ prof. Stefan
Âliwiƒski) i w 20. rocznic´ istnienia Ko-
∏a (1986 r. – redaktorem by∏ doc. dr JJaa--
nnuusszz  PPaakkuullsskkii). 

„Testamentem” prezesa Ko∏a nazwa-
ny zosta∏ przez prof. Wac∏awa Leskiewi-
cza specjalny zeszyt, zatytu∏owany
„Czyn Zbrojny w Pami´ci Narodu”,
który ukaza∏ si´ pod koniec 1995 r.
(prezes W. Leskiewicz zmar∏ 16 maja
1996 r.). 

W 1995 r. forma „Informatora” zo-
sta∏a zmieniona i w marcu 1995 r. uka-
za∏ si´ nr 1/95 jako kolejny, czwarty ze-
szyt, w kszta∏cie zachowanym do dzisiaj.
Obecnie „Informator” wydawany jest
kilka razy do roku, stosownie do posia-
danego materia∏u (zazwyczaj trzy razy
w ciàgu roku). Oprócz wspomnieƒ
cz∏onków Ko∏a i opisów wydarzeƒ wo-
jennych zawiera biogramy zmar∏ych ko-
legów, kronik´ dzia∏alnoÊci Ko∏a, a tak-
˝e informacje o sprawach bytowych
kombatantów, zarzàdzenia w∏adz paƒ-
stwowych i zwiàzkowych oraz porady
zdrowotne. Od 1995 r. redaktorem „In-
formatora” jest p∏k ZZbbiiggnniieeww  MMaarrkkoo--
wwiiaakk, obecnie pe∏niàcy równie˝ funkcj´
prezesa Ko∏a. 

„Informator”, którego kolejne trzy
numery ukaza∏y si´ w ubieg∏ym roku,
spe∏nia po˝ytecznà rol´ w integrowaniu
kombatanckiej rodziny uczelni i miasta.
Utrwala pami´ç o bohaterskich czynach

˝o∏nierzy wszystkich frontów; szczegól-
ne miejsce znajduj´ w nim historia ru-
chu oporu na Wileƒszczyênie. 

W latach 1980-2001 w pomieszczeniu
zajmowanym przez Ko∏o eksponowane
by∏y w gablotach oraz na specjalnych ta-
blicach zdj´cia, obrazujàce czyn zbrojny
˝o∏nierza polskiego w latach II wojny
Êwiatowej. 

Cz∏onkowie Ko∏a Kombatantów bio-
rà równie˝ udzia∏ w spotkaniach ze stu-
dentami Akademii Górniczo-Hutni-
czej, na których dzielà si´ swoimi wspo-
mnieniami z lat okupacji. Ponadto Ko-
∏o raz w roku organizuje wyjazdy cz∏on-
ków i sympatyków Ko∏a na Wileƒszczy-
zn´ z pomocà kombatantom – ˝o∏nie-
rzom II wojny Êwiatowej, zrzeszonym
w Kole Kombatantów „Wrzesieƒ ’39”.
Pomoc stanowià dary serca – pieni´˝ne
i rzeczowe – pracowników AGH i sym-
patyków tej akcji. 

Z poczàtkiem bie˝àcego roku uru-
chomiona zosta∏a strona interneto-
wa Ko∏a, dost´pna pod adresem: 
www.komb.agh.edu.pl. Zdajemy sobie
spraw´, ˝e kombatanci to ju˝ ludzie
wiekowi i niewielu z nas potrafi pos∏ugi-
waç si´ komputerem i internetem. Ale
sàdzimy, ˝e nasi wnukowie pomogà
nam odnaleêç t´ stron´ i zapoznaç si´
z jej treÊcià. Liczymy te˝ na to, ˝e wielu
m∏odych ludzi si´gnie do niej, by zapo-
znaç si´ z trudnymi dziejami naszej Oj-
czyzny. 

Boles∏aw KOWALSKI
ZKRP i BWP

Ko∏o Ârodowiskowe
przy AGH w Krakowie
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22  wwrrzzeeÊÊnniiaa  ww MMiieeddnnoojjee, na cmentarzu wojennym odby-
∏y si´ uroczystoÊci upami´tniajàce 66. rocznic´ Zbrodni
Katyƒskiej oraz 6. rocznic´ powstania cmentarza wo-
jennego w Miednoje, na którym spoczywa ok. 6,5 tys.
polskich jeƒców, rozstrzelanych przez NKWD wiosnà
1940 r. Msz´ Êw. celebrowa∏ ks. bp. Marian DuÊ, dusz-
pasterz policji. W uroczystoÊciach wzi´li udzia∏: wice-
premier Ludwik Dorn, policjanci na czele z komendan-
tem g∏ównym policji Markiem Bieƒkowskim, ks. pra∏at
Zdzis∏aw Peszkowski – kapelan Rodzin Katyƒskich i Po-
mordowanych na Wschodzie, przedstawiciele w∏adz ro-
syjskich z gubernatorem obwodu twerskiego Dymitrem
Zieleninem oraz rodziny pomordowanych. Do Miednoje
przyjechali równie˝ cz∏onkowie VI Motocyklowego Raj-
du Katyƒskiego. Na grobach z∏o˝ono kwiaty i zapalono
znicze, odby∏ si´ te˝ Apel Poleg∏ych. Tu˝ przed g∏ówny-
mi obchodami odby∏a si´ uroczystoÊç na rosyjskiej
cz´Êci cmentarza w Miednoje. 

22  wwrrzzeeÊÊnniiaa  ww WWaarrsszzaawwiiee – jak poinformowa∏ prezes
ZG Stowarzyszenia Polskich Kombatantów Obroƒców
Ojczyzny Maciej Krokos – w koÊciele Êw. Aleksandra
jak co roku zebrali si´ na Mszy Êw. cz∏onkowie Sza-
rych Szeregów Komendy „Zamek” ÂródmieÊcie, wraz
ze sztandarem odznaczonym Krzy˝em Virtuti Militari,
by uczciç pami´ç wydarzeƒ sprzed 62 lat. Tego dnia
to w∏aÊnie harcerze z Szarych Szeregów ratowali ludzi
i ksi´˝y zasypanych w podziemiach koÊcio∏a. Go∏ymi
r´kami odrzucali zwa∏y gruzu, by ich wydobyç na po-
wierzchni´. Ratowali relikwie i dewocjonalia. DziÊ
w koÊciele wisi tablica pamiàtkowa, przypominajàca
te dramatyczne chwile Powstania Warszawskiego.
Podczas Mszy Êw. odczytano Apel Poleg∏ych. Nast´p-
nie uczestnicy uroczystoÊci przemaszerowali na 
ul. Wilczà 41, gdzie podczas Powstania mieÊci∏a si´
Poczta Polowa, obs∏ugiwana przez harcerzy z Szarych
Szeregów. Tu przed tablicà z∏o˝yli wiàzanki kwiatów
i zapalili znicze. Pomodlili si´ tak˝e za poleg∏ych. 

33  wwrrzzeeÊÊnniiaa  ww PPoocciieesszzee  kkoo∏∏oo  PPaallmmiirr odby∏a si´ uroczy-
stoÊç patriotyczna w rocznic´ walk partyzanckich
w Puszczy Kampinoskiej. W nocy z 2 na 3 wrzeÊnia
1944 r. 80-cioosobowy oddzia∏ szturmowy Grupy Kam-
pinos rozgromi∏ 2 bataliony piechoty i bateri´ artylerii 
– liczàce ∏àcznie ok. 1000 ˝o∏nierzy – kolaborujàcych
z Niemcami wojsk Rosyjskiej Wyzwoleƒczej Narodowej
Armii (RONA). Bitwa w Truskawiu, która zakoƒczy∏a si´
wspania∏ym zwyci´stwem Grupy Kampinos, by∏a jed-
noczeÊnie najwi´kszà kl´skà zbrodniczych oddzia∏ów
RONA w Powstaniu Warszawskim. Obchody rocznico-
we z udzia∏em pocztów sztandarowych, upami´tniajàce
tamte wydarzenia, prowadzi∏ Jerzy Broszkiewicz, prze-
wodniczàcy Stowarzyszenia ˚o∏nierzy Powstaƒczych
Oddzia∏ów Specjalnych „Jerzyki” AK. W uroczystoÊci
uczestniczyli przedstawiciele w∏adz paƒstwowych, sa-
morzàdowych i wojska, kombatanci, m∏odzie˝ szkolna
oraz okoliczni mieszkaƒcy. UdSKiOR reprezentowa∏ kie-
rownik Urz´du Janusz Krupski. Uroczystà Msz´ Êw. od-

prawi∏ ks. p∏k S∏awomir ˚arski, wikariusz generalny Bi-
skupa Polowego WP, wspólnie z ks. kanonikiem Jerzym
Budzajewiczem. W dalszej cz´Êci uroczystoÊci odby∏
si´ Apel Poleg∏ych, nast´pnie delegacje z∏o˝y∏y wieƒce
i wiàzanki kwiatów. UroczystoÊç zakoƒczy∏a si´ spotka-
niem z m∏odzie˝à na polu biwakowym oraz koncertem
orkiestry Dowództwa Wojsk Làdowych z Siedlec. Na
zdj´ciu: przemawia Jerzy Broszkiewicz, przewodniczà-
cy Stowarzyszenia przy pomniku ku czci poleg∏ych ˝o∏-
nierzy Oddzia∏u Specjalnego „Jerzyki”. 

33  wwrrzzeeÊÊnniiaa  ww DD´́bbiiccyy, staraniem Zarzàdu Ko∏a D´bica
ZKRP i BWP w koÊciele p.w. Êw. Jadwigi odby∏a si´
uroczysta Msza Êw. w intencji ˝o∏nierzy poleg∏ych
w 1939 r. oraz partyzantów w czasie okupacji hitle-
rowskiej. Po Mszy Êw., z towarzyszeniem orkiestry
Urz´du Miasta, uczestnicy uroczystoÊci udali si´
przed figur´ NajÊwi´tszej Marii Panny, ufundowanà
w 1919 r. jako dzi´kczynienie za odzyskanie w 1918 r.
przez Polaków niepodleg∏oÊci po 123 latach niewoli.
W uroczystoÊciach uczestniczyli m.in. harcerze, m∏o-
dzie˝ szkolna, mieszkaƒcy miasta, z∏o˝ono wieƒce
i wiàzanki kwiatów. Tego samego dnia na polanie Ka-
∏u˝ówka w Barciejowej, pow. D´bica, przy pomniku
˝o∏nierzy AK poleg∏ych w czasie Akcji „Burza” w 1944 r.
odby∏a si´ Msza Polowa z udzia∏em m.in. m∏odzie˝y
z okolicznych szkó∏ i mieszkaƒców. Po Mszy Êw. przed
pomnikiem z∏o˝ono wieƒce. Informacj´ nades∏a∏
Edward Czernia, prezes Oddzia∏u ZIW w D´bicy. 

33  wwrrzzeeÊÊnniiaa  ww PPrroosszzoowwiiccaacchh, na zaproszenie w∏adz i Od-
dzia∏u ZKRP i BWP, przebywa∏a delegacja kombatantów
i poczty sztandarowe – Ko∏a Miejskiego ZKRP i BWP
w Pszczynie oraz Pszczyƒskiego Bractwa Kurkowego.
Delegacja uczestniczy∏a w uroczystoÊci z okazji 
67. rocznicy wybuchu II wojny Êwiatowej. Na cmenta-
rzu proszowickim odby∏a si´ Msz Êw. w intencji Ojczy-
zny i spoczywajàcych tam ˝o∏nierzy Pszczyƒsko-Ryb-
nickiego Batalionu Obrony Narodowej. Przed pomni-
kiem i zbiorowà mogi∏à odby∏ si´ Apel Poleg∏ych. Udzia∏
wzi´li m.in.: przedstawiciel starosty Szymon Sekta
i prezes Ko∏a ZKRP i BWP Pszczyna W∏adys∏aw Wicher. 

44  wwrrzzeeÊÊnniiaa  ww ppoowwiieecciiee  ww∏∏oosszzcczzoowwsskkiimm prezesi Kó∏
ZKRP i BWP powiatu uczestniczyli w uroczystoÊciach
zwiàzanych z rozpocz´ciem roku szkolnego i spotkali
si´ z uczniami szkó∏ podstawowych – realizujàc wcze-
Êniej podj´tà uchwa∏´ Powiatowej Rady Kombatantów.
W spotkaniach z uczniami wzi´li udzia∏: w Olesznie 
– prezes Ko∏a Gminnego ZKRP i BWP w Krasocinie Jan
St´pieƒ; we W∏oszczowie – sekretarz Spo∏ecznej Po-
wiatowej Rady Kombatantów Józef Kowalski i Aleksan-
der St´powski ze sztandarem Zarzàdu Ko∏a Miejsko-
-Gminnego W∏oszczowa; w ¸opusznie – prezes Ko∏a
Gminnego ZKRP i BWP w ¸opusznie W∏adys∏aw Komi-
sarczyk wraz z Franciszkiem Stachirà; w Moskarzewie
– prezes Ko∏a Gminnego Moskarzew Stefan Wilk;
w Radkowie – W∏adys∏aw Be∏towski z Ko∏a Gminnego
ZKRP i BWP Radków. Prezes Ko∏a Gminnego Batalio-
nów Ch∏opskich Alfred J´dras spotka∏ si´ z uczniami
w szkole podstawowej w Psarach gmina Secemin.

Z m∏odzie˝à spotka∏ si´ równie˝ prezes Spo∏ecznej Po-
wiatowej Rady Kombatantów RP i BWP we W∏oszczo-
wie Mieczys∏aw Migacz, wraz z pocztem sztandaro-
wym: Stanis∏awem Dymkiem i Janem J´drychem oraz
sztandarem 74 pp AK Placówki Gminnej Kurzelów. 

77  wwrrzzeeÊÊnniiaa  ww GGrrzz´́ddaacchh odby∏y si´ obchody 62. roczni-
cy bitwy partyzanckiej 9 pu∏ku strzelców konnych AK
z Niemcami w rejonie Osowe Grz´dy 8 wrzeÊnia 1944 r.
– by∏a to najwi´ksza bitwa partyzancka stoczona w ra-
mach Akcji „Burza” w Bia∏ostockim Okr´gu AK. Uroczy-
stoÊci rozpocz´∏y si´ Mszà Êw. w koÊciele p.w. NMP
w Rajgrodzie, którà celebrowa∏ ks. kapelan Jerzy Nie-
dba∏a z 15 Gi˝yckiej Brygady Zmechanizowanej. Nast´p-
nie uczestnicy uroczystoÊci udali si´ do leÊniczówki
Grz´dy, gdzie przy pamiàtkowym pomniku odby∏y si´
dalsza cz´Êç uroczystoÊci. Z∏o˝y∏y si´ na nià: okoliczno-
Êciowe przemówienia, Apel Poleg∏ych i salwa honoro-
wa. Wys∏uchano wspomnieƒ uczestników tamtych wy-
darzeƒ: Stanis∏awy Skrodzkiej-Kumor ps. „Krzysztof”
(szefa WSK) i Stanis∏awa WiÊniewskiego ps. „Wiarus”
(sanitariusza) – prezesa Klubu By∏ych ˚o∏nierzy 9 PSK
i 9 PSK AK. W ramach imprez towarzyszàcych Hufiec
„Biebrzaƒski” ZHP im. 9 PSK, Jednostka Strzelecka
w Grajewie i Towarzystwo Przyjació∏ 9 PSK zorganizo-
wa∏y ju˝ po raz piàty rajd nocny „Grz´dy 2006”. Wzi´∏o
w nim udzia∏ 140 osób. Uczestnicy przeszli 25 km z Szy-
man do leÊniczówki Grz´dy i wykonali zaplanowane na
trasie zadania, a nast´pnie wzi´li udzia∏ w uroczystych
obchodach rocznicowych przed pomnikiem poleg∏ych. 

77--2222  wwrrzzeeÊÊnniiaa  ww ¸̧ooddzzii, w Galerii Starej ¸ódzkiego
Domu Kultury prezentowana by∏a wystawa Dzieci
wojny – ptaki zranione w dokumencie, fotografii oraz
malarstwie Danuty Muszyƒskiej-Zamorskiej. Po wer-
nisa˝u odby∏o si´ spotkanie z przedstawicielkà Urz´-
du do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowa-
nych Urszulà Olech na temat: Tu∏acze losy dzieci woj-
ny. Organizatorem by∏o Stowarzyszenie Dzieci Wojny
w Polsce – Zarzàd G∏ówny w ¸odzi. 

99  wwrrzzeeÊÊnniiaa  wwee  WWrroocc∏∏aawwiiuu, z okazji 61. rocznicy utwo-
rzenia Âlàskiego Okr´gu Wojskowego i Âwi´ta Wojsk
Làdowych na dziedziƒcu Muzeum Militariów – Arse-
na∏u Miejskiego odby∏a si´ uroczysta zbiórka. Powita-
no goÊci – wojewod´ dolnoÊlàskiego Krzysztofa
Grzelczyka i marsza∏ka województwa dolnoÊlàskiego
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Staraniem Zarzàdu Okr´gu Dolno-
Êlàskiego ÂZ˚AK zosta∏ uruchomio-
ny Klub Seniora w pomieszczeniach

u˝ytkowanych przy placu Solnym 14 a,
które po odnowieniu i wyposa˝eniu sta∏y
si´ przytulnym miejscem dla cz∏onków
zwiàzków kombatanckich, wchodzàcych
w sk∏ad Federacji Stowarzyszeƒ Wetera-
nów Walk o Niepodleg∏oÊç Rzeczypo-
spolitej Polskiej (ÂZ˚AK, Z. WiN,
OZ˚BCh, Z˚NSZ, OZ˚KWP, ZMWP
„Jaworzniacy”, ZWPOS i innych), spoty-
kajàcych si´ na ró˝nego rodzaju zebra-
niach dyskusyjnych, bàdê na skromnych
uroczystoÊciach jubileuszowych. 

Dzi´ki kilkuletniej po˝ytecznej
wspó∏pracy ÂZ˚AK z Instytutem Pa-
mi´ci Narodowej postanowiono upo-
wszechniaç wiedz´ historycznà naukow-
ców, badaczy z IPN i naocznych Êwiad-
ków wydarzeƒ wojennych i powojen-
nych, a wi´c kombatantów, osób repre-
sjonowanych i zainteresowanych tema-
tykà historycznà. 

15 listopada 2006 r. odby∏o si  ́w Klubie
spotkanie inauguracyjne wspólnej dzia∏al-
noÊci, w którym uczestniczyli: dyrektor wro-
c∏awskiego oddzia∏u IPN prof. WW∏∏ooddzzii--
mmiieerrzz  SSuulleejjaa, prezes ZOD ÂZ˚AK JJeerrzzyy
WWooêênniiaakk, historycy, kombatanci i dzienni-

karze prasy, radia i telewizji. Dr KKrrzzyysszzttooff
SSzzwwaaggrrzzyykk z IPN, autor wielu ksià˝ek i arty-
ku∏ów, b´dàcych plonem rzetelnych badaƒ
okresu stalinowskiego i ubowskiego, przed-
stawi∏ prezentacj  ́multimedialnà na temat
pochówku ludzi zamordowanych przez
NKWD i UB – na Cmentarzu Osobowic-
kim. Poszukiwania miejsc pochówku nadal
trwajà; tam gdzie odnaleziono szczàtki, przy
pomocy Zak∏adu Medycyny Sàdowej usta-
lono to˝samoÊç i zorganizowano pogrzeby.
Klub pozwoli nam na poszukiwanie ró˝-
nych form rozmawiania z m∏odzie˝à, bàdê
na spotkania z ˝ywymi Êwiadkami minione-
go, trudnego okresu. Wspólnie pragniemy
odfa∏szowaç histori  ́i pokazaç prawd .́ Biu-
letyn IPN b´dzie relacjonowaç m.in. efekty
dzia∏alnoÊci Klubu. 

W dyskusji krytycznie mówiono
o szkolnych podr´cznikach historii,
o b∏´dach w nauczaniu historii w szko-
∏ach Êrednich, o p∏ytkich audycjach hi-
storycznych w telewizji i artyku∏ach pra-
sowych pisanych pod dyktando wydawcy
zagranicznego, itp. Kilku dyskutantów
podawa∏o przyk∏ady korzystnych zmian
w telewizji oraz apelowa∏o o wykorzy-
stanie wiarygodnych materia∏ów wspo-
mnieniowych z pierwszych lat utworze-
nia ZOD ÂZ˚AK we Wroc∏awiu. 

Prezes Jerzy Woêniak wyrazi∏
wdzi´cznoÊç historykom IPN, którzy
swoimi badaniami, wydawnictwami, od-
czytami docierajà do prawdy. Pionie-
rem jest niewàtpliwie dr Krzysztof
Szwagrzyk, który odwa˝nie ujawni∏
zbrodnie lat 1945-1956 w ksià˝ce pt.
Golgota Wroc∏awska. Mamy sporo cie-
kawych opracowaƒ, szczególnie doty-
czàcych WiN-u, b´dàcych tak˝e do dys-
pozycji zainteresowanych. Klub jest
otwarty od wtorku do piàtku, a jego kie-
rownikiem zosta∏ ˝o∏nierz Powstania
Warszawskiego SSttaanniiss∏∏aaww  WWoo∏∏cczzaasskkii.
Jerzy Woêniak zapowiedzia∏ opracowa-
nie wspólnie z IPN – regulaminu i pla-
nu dzia∏alnoÊci Klubu na rok 2007 oraz
zach´ca∏ kombatantów, osoby represjo-
nowane, historyków, polityków do ko-
rzystania z Klubu im. gen. Stefana
„Grota” Roweckiego – placówki histo-
ryczno-kulturalnej. 

Warto te˝ wspomnieç, ˝e wiele czasu
i trudu na rzecz uporzàdkowania i wy-
posa˝enia Klubu poÊwi´cili spo∏ecznie
˝o∏nierze AK – MMiieecczzyyss∏∏aaww  BBoorreecckkii, TTaa--
ddeeuusszz  CCiiaa∏∏oowwiicczz, MMiicchhaa∏∏  HHaanniisszzeewwsskkii
i inni. 

Jan PALUCHNIAK

Klub im. Stefana „Grota” Roweckiego 
we Wroc∏awiu

Telewizja Polska spektaklem Inka
1946 – ja jedna zgin´ przypo-
mnia∏a 22 stycznia br. postaç

DDaannuuttyy  SSiieeddzziikkóówwnnyy ps. „ Inki”. 
WczeÊniej – w rocznic´ Âwi´ta Niepod-

leg∏oÊci, 11 listopada 2006 r. – Prezydent
RP LLeecchh  KKaacczzyyƒƒsskkii nada∏ jej poÊmiertnie
za wybitne zas∏ugi dla niepodleg∏oÊci Pol-
ski Krzy˝ Komandorski Orderu Odro-
dzenia Polski. Order podczas uroczysto-
Êci w Pa∏acu Prezydenckim odebra∏a jej
siostrzenica Danuta Ciesielska. 

„Inka” pochodzi∏a z rodziny o trady-
cjach niepodleg∏oÊciowych. Ojciec
w 1940 r. by∏ aresztowany przez
NKWD, matka w 1943 r. zosta∏a roz-
strzelana przez Niemców za dzia∏alnoÊç

w ruchu oporu. W jej Êlady posz∏a cór-
ka wst´pujàc do AK; nale˝a∏a do dzia-
∏ajàcej w Narewce siatki ppor. SS..  WWoo--
∏∏oonncciieejjaa „Konusa”. Po aresztowaniu
w maju 1945 r. przez UB zosta∏a odbita
przez oddzia∏ „Konusa”, w którym by∏a
sanitariuszkà. W lipcu 1945 r. po rozbi-
ciu oddzia∏u przez NKWD by∏a sanita-
riuszkà w 4 szwadronie 5 Brygady Wi-
leƒskiej mjr. ZZyyggmmuunnttaa  SSzzeennddzziieellaarrzzaa
„¸upaszki”. W kwietniu 1946 r. po
wznowieniu dzia∏aƒ 5 Brygady w Bo-
rach Tucholskich by∏a sanitariuszkà,
∏àczniczkà i kurierkà w szwadronie
ppor. ZZddzziiss∏∏aawwaa  BBaaddoocchhyy „˚elaznego”.
Jako sanitariuszka udziela∏a pomocy
tak˝e rannym milicjantom. 

Aresztowana w lipcu 1946 r. przez
UB w Gdaƒsku; 3 sierpnia zosta∏a ska-
zana na kar´ Êmierci – mimo niepe∏no-
letnoÊci. Nie podpisa∏a proÊby o ∏ask´
do BBoolleess∏∏aawwaa  BBiieerruuttaa. Wyrok wykona-
no 28 sierpnia 1946 r. 

Oprac. J.B. 

Inka 1946
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WWrrzzeessiieeƒƒ  11993399  rr..  
1 wrzeÊnia 1939 r. o godz. 4.45 wojska

Rzeszy Niemieckiej uderzy∏y na Polsk´.
Salwa niemieckiego pancernika „Schleswig-
-Holstein” na placówk´ polskà na Wester-
platte zapoczàtkowa∏a II wojn´ Êwiatowà.
O godz. 6.30 Polskie Radio nada∏o komu-
nikat specjalny: „A wi´c wojna. Z dniem
dzisiejszym wszelkie sprawy i zagadnienia
schodzà na plan dalszy. Ca∏e ˝ycie publicz-
ne i prywatne przestawiamy na specjalne
tory. WeszliÊmy w okres wojny”. (...) 

OOkkuuppaaccjjaa
29 wrzeÊnia 1939 r. w stolicy pojawi∏y si´

pierwsze oddzia∏y niemieckie. 1 paêdzierni-
ka o godz. 15.00 oddzia∏y niemieckie wkro-
czy∏y do ÂródmieÊcia zajmujàc Komend´
Miasta. Przez megafony zosta∏ nadany ko-
munikat o zaj´ciu Warszawy przez Niem-
ców. Rozpocz´∏a si´ okupacja niemiecka. 

Ju˝ nast´pnego dnia w wi´zieniu na Pa-
wiaku osadzono oko∏o 400 zak∏adników.
Aresztowania trwa∏y przez kolejne dni.
Cz´Êç uwi´zionych zosta∏a zwolniona, cz´Êç
wys∏ana do obozów koncentracyjnych. 

Oddajmy g∏os Ludwikowi Solskiemu.
„Teatry by∏y zniszczone. W Polskim, który
by∏ najmniej zdewastowany, zacz´li
Niemcy remonty, by przysposobiç go na
w∏asny u˝ytek. ZASP rozwiàzano z naka-
zu w∏adz okupacyjnych. W ten sposób
przesta∏a istnieç zas∏u˝ona organizacja
zawodowa, która od dwudziestu lat stano-
wi∏a najsilniejszà wi´ê braci aktorskiej
i by∏a obroƒcà naszego bytu. Zlikwidowa-
na w oficjalnym ˝yciu, zesz∏a pod ziemi´.
Poczàtkowo by∏o jej tam doÊç ciasno, ale
z czasem oswoi∏a si´ z nowymi warunka-
mi i pracowa∏a w dalszym ciàgu. Powoli,
powoli ca∏e ˝ycie spo∏eczne przenios∏o si´
do podziemi. Zacz´to ˝yç jak za pierw-
szych chrzeÊcijan, w katakumbach. Niem-
cy wprawdzie gorliwie namawiali do wy-

W Domu Polonii w Warszawie 17 maja 2006 r. odby∏a si´ sesja pt. Arty-
Êci w czasie wojny, z cyklu Or´downicy Pami´ci. Spotkanie zosta∏o zor-
ganizowane przez Fundacj´ „Moje Wojenne Dzieciƒstwo” oraz War-
szawskie Ko∏o Artystów Seniorów ZASP. W uroczystoÊci wzi´li udzia∏ ar-
tyÊci, przedstawiciele miasta Warszawy, organizacji wspó∏pracujàcych
z Fundacjà, m∏odzie˝ szkolna oraz kombatanci, którzy przyprowadzili na
spotkanie tak˝e swoje wnuki. 
GoÊci przywita∏a Eulalia Rudak, prezes Fundacji nast´pnie Miros∏awa Pa-
∏aszewska przedstawi∏a referat pt. Wojenne losy aktorów. Uczestniczàcy
w spotkaniu aktorzy, m.in. Ryszard Bacciarelli, Lech Ordon, Witold Ska-
ruch, Krystyna Królikiewicz-Harasimowicz, Zofia Perczyƒska-˚arnecka,
Stanis∏aw Spara˝yƒski oraz Danuta Mancewicz, opowiedzieli o swoich
wojennych doÊwiadczeniach. (K.H.) 

ArtyÊci w czasie wojny

Od WrzeÊnia 1939 do
Powstania Warszawskiego

st´pów, ale odpowiada∏o im milczenie.
Aktorzy pracowali po kawiarniach jako
kelnerzy, szatniarze itp. Powsta∏y ró˝ne
cukiernie zak∏adane przez bardziej przed-
si´biorczych kolegów. ” (...) 

Mieczys∏awa åwikliƒska np. sprzedawa∏a
papierosy w „Cafe Bodo”, Zelwerowicz by∏
dozorcà obory w majàtku ziemskim, Bry-
dziƒski sprzedawa∏ papierosy, Kurnakowicz
by∏ szatniarzem, Bronis∏aw Dàbrowski in-
kasentem gazowym, Byrscy handlowali
drzewem opa∏owym, Leon Schiller, Stefan
Jaracz i Karol Adwentowicz okazali si´ naj-
odwa˝niejsi, bo z∏o˝yli podanie o koncesj´
na prowadzenie polskiego teatru. (...) 

Zofia Rysiówna organizowa∏a ucieczk´
i przechowywa∏a po niej emisariusza Jana
Karskiego. Siedzia∏a na Pawiaku i w obo-
zie koncentracyjnym Ravensbrück. Hanka
Ordonówna tak˝e zosta∏a aresztowana.
Na Pawiaku znalaz∏a si´ tak˝e wspomnia-
na wczeÊniej Mira Zimiƒska-Sygietyƒska,
a tak˝e Alina Janowska (ta ostatnia prze-
chowywa∏a w domu spory arsena∏). 

Tragiczny by∏ los Eugeniusza Bodo, któ-
ry zosta∏ aresztowany przez NKWD 
26 czerwca 1941 r. we Lwowie i wywieziony
wprost do Moskwy, gdzie osadzono go
w wi´zieniu na Butyrkach. Kilkakrotnie
ponawiane starania polskiej ambasady, dà-
˝àcej do jego uwolnienia, pozosta∏y bez
skutku. Swà odmow´ w∏adze radzieckie
motywowa∏y posiadaniem przez aktora
obywatelstwa szwajcarskiego. Wiosnà 1943 r.
aktor zosta∏ przeniesiony do Wi´zienia 
nr 1 w Ufie. Wkrótce wywieziono go do ∏a-
gru w Kot∏asie w obwodzie archangielskim,
gdzie zmar∏ bezpoÊrednio po przybyciu 
7 paêdziernika 1943 r. (...) 

Dzia∏alnoÊç konspiracyjnà rozpocz´to
doÊç wczeÊnie. Ju˝ w listopadzie 1940 r.
w mieszkaniu Jadwigi Turowicz zbierali
si´ wyk∏adowcy Instytutu Teatralnego
i prowadzili zaj´cia akademickie. (...) 

PPoowwssttaanniiee  WWaarrsszzaawwsskkiiee
Cz´Êç aktorów znalaz∏a si´ wtedy w od-

dzia∏ach walczàcych z Niemcami, niektóre
aktorki by∏y ∏àczniczkami, inni wyst´powali. 

Danuta Szaflarska i Irena Kwiatkowska
by∏y ∏àczniczkami, przenosi∏y rozkazy,
meldunki. Alina Janowska by∏a tak˝e
∏àczniczkà (w batalionie „Kiliƒski”). Ma-
rian Wyrzykowski walczy∏ na odcinku 
ul. Królewskiej i wzià∏ udzia∏ w zdobywa-
niu gmachu „PAST-y”. (...) 

Mira Zimiƒska-Sygietyƒska wyst´powa-
∏a praktycznie od pierwszych dni powsta-
nia. Najbardziej zapami´ta∏a koncert
w sali gimnastycznej, gdzie le˝eli ranni.
„Wszyscy byli obanda˝owani, mieli twarze
i r´ce poparzone. Wyobraêcie sobie takà
widowni´. Same bia∏e kuk∏y. Âpiewam coÊ
weso∏ego. Nie bili brawa, bo nie mogli, r´-
ce mieli obanda˝owane. Tylko Êmieli si´
i krzyczeli: «Mira, brawo! brawo!» Klaska-
li tylko lekarz i sanitariuszka”. (...) 

Po upadku powstania aktorzy, jak ca∏a
ludnoÊç cywilna, opuÊcili stolic´. Pozosta-
wili za sobà miasto zamienione w cmen-
tarz, ruiny i zgliszcza. 

[[FFrraaggmmeennttyy  rreeffeerraattuu  MMiirrooss∏∏aawwyy  PPaa∏∏aasszzeeww--
sskkiieejj  WWoojjeennnnee  lloossyy  aakkttoorróóww ww::  AArrttyyÊÊccii  ww cczzaa--
ssiiee  wwoojjnnyy,,  BBiibblliiootteecczzkkaa  FFuunnddaaccjjii  „„MMoojjee  WWoo--
jjeennnnee  DDzziieecciiƒƒssttwwoo””,,  WWaarrsszzaawwaa  22000066  rr..  ]]

KOMBATANT 2007 nr 2 21

Ró˝ne imiona pami´ci

Zniszczony Teatr Polski w Warszawie. Wrze-
sieƒ 1939

Aktorzy i m∏odzie˝ szkolna podczas uroczystej
sesji. Przemawia prezes Fundacji „Moje Wo-
jenne Dzieciƒstwo” Eulalia Rudak

Uwieƒczeniem uroczystej sesji by∏o zwiedzanie Alei
Zas∏u˝onych na Cmentarzu Powàzkowskim w War-
szawie. Na mogi∏ach artystów warszawskich pocho-
wanych na Powàzkach m∏odzie  ̋zapali∏a znicze

Fot. Katarzyna Hoppe
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Paw∏a Wróblewskiego, w∏adze Wroc∏awia, wojskowà
kadr´ zawodowà oraz prezesów zwiàzków kombatanc-
kich, w tym ZIW RP, Z˚O RP, OZ˚BCh, Zwiàzku Sybiraków.
Gen. dyw. Franciszek Czekaj, dowódca SOW wyg∏osi∏
okolicznoÊciowy referat i dokona∏ dekoracji zas∏u˝onych
medalami: „Si∏y Zbrojne w S∏u˝bie Ojczyzny”, „Za zas∏u-
gi dla obronnoÊci kraju” i „ Z Sercem do ˚o∏nierza”. Po-
˝egnano te˝ delegacj´ ˝o∏nierzy, którzy b´dà uczestni-
czyç w misji pokojowej. Otwarto równie˝ wystaw´ foto-
graficznà pt. Irak, ale troch´ inaczej, autorstwa mjr. Artu-
ra Domaƒskiego. Tego samego dnia na Rynku odby∏a si´
uroczysta promocja absolwentów Wy˝szej Szko∏y Oficer-
skiej Wojsk Làdowych im. Tadeusza KoÊciuszki. Wzi´li
w niej udzia∏ m.in. szef Biura Bezpieczeƒstwa Narodowe-
go W∏adys∏aw Stasiak, przedstawiciele MON, ducho-
wieƒstwa z wikariuszem generalnym Biskupa Polowego
WP ks. pra∏atem p∏k. S∏awomirem ˚arskim na czele, par-
lamentarzyÊci, rektorzy szkó∏ wy˝szych, w∏adze Wroc∏a-
wia, poczty sztandarowe Êrodowisk kombatanckich. Re-
lacj´ nades∏a∏ Jan Paluchniak. 

1144  wwrrzzeeÊÊnniiaa  ww PP∏∏oocckkuu odby∏y si´ uroczystoÊci z oka-
zji 15-lecia powstania Zwiàzku Represjonowanych
Politycznie ˚o∏nierzy-Górników Okr´g P∏ock. Rozpo-
cz´∏a je Msza Êw. w Katedrze P∏ockiej, nast´pnie od-
by∏a si´ akademia okolicznoÊciowa w „Ogródkach”,
a na zakoƒczenie uczestnicy mieli okazj´ posmako-
waç ˝o∏nierskiej grochówki. Patronat honorowy nad
obchodami jubileuszu obj´li: bp p∏ocki prof. dr hab.
Stanis∏aw Wielgus, marsza∏ek województwa mazo-
wieckiego Adam Struzik, prezydent P∏ocka Miros∏aw
Milewski, starosta p∏ocki Micha∏ Boszko, starosta go-
styniƒski Jan Baranowski, starosta sierpecki Pawe∏
Ambor, komendant WKU p∏k Ryszard Gruza, prezes
Zarzàdu ZRP˚G W∏adys∏aw Gàsiorowski. 

1144  wwrrzzeeÊÊnniiaa  ww PPaallmmiirraacchh, odby∏a si´ uroczystoÊç pa-
triotyczno-religijna z udzia∏em przedstawicieli rzàdu,
parlamentarzystów, w∏adz Warszawy, Rady Ochrony
Pami´ci Walk i M´czeƒstwa, Wojska, rektorów uczelni,

leÊników z Kampinoskiego Parku Narodowego, Êrodo-
wisk kombatanckich z pocztami sztandarowymi i m∏o-
dzie˝y ze szkó∏ z okolicznych gmin. Msz´ Êw. w inten-
cji pomordowanych przez hitlerowców w Puszczy
Kampinoskiej od grudnia 1939 r. do lipca 1941 r. 
– koncelebrowali Prymas Polski kardyna∏ Józef Glemp
i Biskup Polowy WP gen. dyw. Tadeusz P∏oski. Opraw´
liturgii zapewni∏y: Chór Reprezentacyjny WP i schola
z Leoncina. Na zakoƒczenie uroczystoÊci odby∏ si´
Apel Poleg∏ych, a delegacje – w tym UdSKiOR z dorad-
cà kierownika Urz´du dr. Janem S. Ciechanowskim 
– z∏o˝y∏y wieƒce przed grobem Marsza∏ka Sejmu II RP
Macieja Rataja oraz na mogi∏ach ofiar. 

1155  wwrrzzeeÊÊnniiaa  ww JJ´́ddrrzzeejjoowwiiee, z inicjatywy Kó∏ J´drzejów
i W´gleszyn ÂZ˚AK, przy pomocy Konwentu oo. cyster-
sów i starosty j´drzejowskiego – ods∏oni´to Pomnik ˚o∏-
nierzy AK z Obwodu J´drzejów i Lotników Polskich. Od-
s∏oni´cia pomnika dokonali: minister Przemys∏aw Go-
siewski, prezes ZG ÂZ˚AK Czes∏aw Cywiƒski, prezes Ko-
∏a W´gleszyn ÂZ˚AK Józef Âlizowski, starosta j´drzejow-
ski Edmund Karczmarek, burmistrz J´drzejowa Marek
Wolski i cz∏onek Ko∏a Jedrzejów ÂZ˚AK Pawe∏ Kowalski.
Nast´pnie pomnik poÊwi´ci∏ o. Edward Stradomski, opat
Archiopactwa Cystersów w J´drzejowie. W uroczystoÊci
wzi´∏o udzia∏ 19 pocztów sztandarowych, w tym komba-
tanckie: Kó∏ i Ârodowisk ÂZ˚AK, ZIW RP Oddzia∏ J´drze-
jów, Ko∏a nr 1 ZKRP i BWP z J´drzejowa. Po Apelu Pole-
g∏ych delegacje z∏o˝y∏y przed pomnikiem wieƒce i wià-
zanki kwiatów. W czasie uroczystoÊci prezes ZG ÂZ˚AK
Czes∏aw Cywiƒski i starosta Edmund Kaczmarek wr´czy-
li odznaczenia: Medal „Pro Memoria” por. Wojciechowi
Targowskiemu oraz Medale „Opiekun Miejsc Pami´ci Na-
rodowej” – Józefowi Âlizowskiemu, Józefowi B∏oƒskie-

mu, Markowi Krzysztofikowi, Gra˝ynie Marzec, Krzyszto-
fowi Pustu∏owi, Eugeniuszowi Supernatowi, Marii Super-
nat, Tadeuszowi Walnikowi i Stanis∏awowi Wijasowi. 

WW  ddnniiaacchh  1166--1177  wwrrzzeeÊÊnniiaa  wwee  WWrroocc∏∏aawwiiuu, z okazji Dnia
Sybiraka w studiu Polskiego Radia mia∏a miejsce uro-
czysta akademia. Po wprowadzeniu 6 pocztów sztan-
darowych i odegraniu Hymnu Sybiraków – kapelan, ks.
pra∏at dr Franciszek G∏ód odmówi∏ modlitw´. Nast´pnie
prezes Zwiàzku Sybiraków we Wroc∏awiu Jan Fenc po-
wita∏ goÊci i przedstawi∏ okolicznoÊciowy referat. Pod-
czas uroczystoÊci uhonorowano 50 cz∏onków Zwiàzku
Sybiraków „Krzy˝ami Zes∏aƒców Sybiru”. Z∏otymi
Krzy˝ami Zas∏ugi udekorowano Stefana Siejk´, Juliana
G∏uchowskiego, Romana Szatkowskiego i p. ¸aszkie-
wicza – dzia∏aczy ZMWP „Jaworzniacy”. WÊród obec-
nych na akademii byli m.in. prezesi zwiàzków komba-
tanckich – ÂZ˚AK, ZIW RP, OZ˚BCh, Z˚NSZ, ZMWP
„Jaworzniacy” i in. Cz´Êç artystycznà przygotowa∏a
m∏odzie˝ z SP nr 73 im. gen. W∏. Andersa. W ramach
obchodów Dnia Sybiraka 17 wrzeÊnia przy pomniku
Zes∏aƒców Sybiru w pobli˝u koÊcio∏a p.w. Êw. Bonifa-
cego odprawiona zosta∏a Msza Polowa, koncelebrowa-
na przez ks. bp. Edwarda Janiaka, z udzia∏em kapelana
Sybiraków ks. pra∏ata Franciszka G∏oda i kustosza po-
mnika ks. pra∏ata Wojciecha Tokarza. Prezes Zwiàzku
Sybiraków Jan Fenc powita∏ licznie zgromadzonych
goÊci: przedstawicieli w∏adz paƒstwowych i samorzà-
dowych oraz Wojska Polskiego, m∏odzie˝ szkolnà i har-
cerzy, a tak˝e prezesów zwiàzków kombatanckich. Pod
koniec Mszy Êw. nastàpi∏o przekazanie przez ZO Zwiàz-
ku Sybiraków Pomnika Zes∏aƒców Sybiru Urz´dowi
Miasta pod opiek´. Nast´pnie, po Apelu Poleg∏ych, de-
legacje z∏o˝y∏y przed pomnikiem wieƒce i wiàzanki
kwiatów. Relacj´ nades∏a∏ Jan Paluchniak

1177  wwrrzzeeÊÊnniiaa  ww DD´́bbiiccyy, w rocznic´ napaÊci Armii Czer-
wonej na Polsk´ w 1939 r. i poczàtku masowych de-
portacji Polaków na Sybir, z inicjatywy Ko∏a Zwiàzku
Sybiraków odby∏a si´ uroczysta Msza Êw., po której
uczestnicy – w tym cztery poczty sztandarowe – udali
si´ na Cmentarz Wojenny w D´bicy, by na symbolicz-
nym Grobie Sybiraków po∏o˝yç wieƒce i kwiaty. Msz
Êw. odby∏a si´ te˝ w koÊciele p.w. Êw. Jadwigi, który
przed wybuchem II wojny Êwiatowej by∏ koÊcio∏em
garnizonowym Pu∏ku Strzelców Konnych w D´bicy. In-
formacj´ nades∏a∏ prezes ZIW D´bica Edward Czernia. 

1199  wwrrzzeeÊÊnniiaa  ww LLuubblliinniiee, w Domu ˚o∏nierza spotkali si´
delegaci na IV Okr´gowy Zjazd ZKRP i BWP. Jak infor-
muje p∏k Kazimierz Potocki – sprawozdanie z dzia∏alno-
Êci ZO Zwiàzku w Lublinie za okres ostatnich czterech
lat z∏o˝y∏ prezes ZO p∏k Jerzy Górnicki. W jawnych wy-
borach delegaci wybrali nowy sk∏ad ZO Zwiàzku w licz-
bie 35 osób, Komisj´ Rewizyjnà, Sàd Kole˝eƒski oraz
pi´ciu delegatów Okr´gu na Kongres ZKRP i BWP.
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T oo  oonn,,  ddoowwóóddccaa  SSSS  ii PPoolliiccjjii  nniiee--
mmiieecckkiieejj  bbyy∏∏  aauuttoorreemm  ppoommyyss∏∏uu
rroozzssttrrzzeelliiwwaanniiaa  nnaa  uulliiccaacchh  WWaarr--

sszzaawwyy  mmiieesszzkkaaƒƒccóóww  mmiiaassttaa..  PPoo  kkaa˝̋ddeejj
eeggzzeekkuuccjjii  nnaa  uulliiccaacchh  ppoojjaawwiiaa∏∏yy  ssii´́  aaffiisszzee
ww kkoolloorrzzee  bbuurraacczzkkoowwyymm  zz cczzaarrnnyymm  nnaa--
ddrruukkiieemm;;  ppoodd  nniimm  zz∏∏oowwiieesszzcczzaa  ttrreeÊÊçç,,
nnaajjppiieerrww  ww jj´́zzyykkuu  nniieemmiieecckkiimm,,  ppoonnii˝̋eejj
ppoo  ppoollsskkuu..  WW tteenn  ssppoossóóbb  ddoowwiiaaddyywwaallii--
ÊÊmmyy  ssii´́,,  ˝̋ee  wwyyrrookkiieemm  SSààdduu  IIIIII  RRzzeesszzyy
zzoossttaallii  sskkaazzaannii  nnaa  kkaarr´́  ÊÊmmiieerrccii  pprrzzeeddee
wwsszzyyssttkkiimm  mm∏∏ooddzzii  WWaarrsszzaawwiiaaccyy,,  nnaajjcczz´́--
ÊÊcciieejj  mm∏∏ooddzzii  mm´́˝̋cczzyyêênnii,,  rrzzaaddzziieejj  kkoobbiiee--
ttyy..  CChhooddzzii∏∏oo  zzaatteemm  oo wwyymmoorrddoowwaanniiee
ggrruuppyy  lluuddzzii,,  kkttóórrzzyy  mmooggllii  ddzziiaa∏∏aaçç  ww kkoonn--
ssppiirraaccjjii,,  aa ppootteemm  zzaarróówwnnoo  ww sseennssiiee  bbiioo--
llooggiicczznnyymm,,  jjaakk  ii iinntteelleekkttuuaallnnyymm,,  ssttaannoo--
wwiiçç  mmooggllii  oo pprrzzyysszz∏∏ooÊÊccii  KKrraajjuu..  

ZZddeeccyyddoowwaannoo  wwii´́cc,,  ˝̋ee  nnaallee˝̋yy  zzlliikkwwii--
ddoowwaaçç  ww∏∏aaÊÊnniiee  tteeggoo  oopprraawwcc´́  hhiittlleerrooww--
sskkiieeggoo..  PPoo  wwyyrrookkuu  SSààdduu  PPooddzziieemmnneeggoo
wwyykkoonnaanniiee  aakkccjjii  zzlleeccoonnoo  ooddddzziiaa∏∏oowwii,,
kkttóórryy  wwtteeddyy  nnoossii∏∏  nnaazzww´́  „„PPeeggaazz””,,  wwcczzee--
ÊÊnniieejj  „„AAggaatt””,,  aa nniieedd∏∏uuggoo  pprrzzeedd  PPoowwssttaa--
nniieemm  WWaarrsszzaawwsskkiimm  „„PPaarraassooll””..  MMiieelliiÊÊmmyy
bbyyçç  bboowwiieemm  ooddddzziiaa∏∏eemm  ddyywweerrssyyjjnnyymm
zzrrzzuuccoonnyymm  zz ssaammoolloottóóww,,  ddzziiaa∏∏aajjààccyymm  nnaa
ttyy∏∏aacchh  ccooffaajjààcceeggoo  ssii´́  wwoojjsskkaa  nniieemmiieecckkiiee--
ggoo..  ZZ ppllaannóóww  ppoozzoossttaa∏∏aa  ttyyllkkoo  nnaazzwwaa..  

WW aakkccjjii  tteejj  bbrraa∏∏oo  uuddzziiaa∏∏  99 mm´́˝̋cczzyyzznn
ii 33 ddzziieewwcczz´́ttaa..  OO iillee  oorriieennttuujj´́  ssii´́,,  ttoo
nniikktt  zz ttyycchh,,  kkttóórrzzyy  bbrraallii  uuddzziiaa∏∏  ww tteejj  aakk--
ccjjii  nniiee  mmiiaa∏∏  iinntteennccjjii  oossoobbiissttyycchh  ww zzlliikkwwii--
ddoowwaanniiuu  KKuuttsscchheerryy,,  ttzznn..  nniikktt  zz nnaajjbbllii˝̋--
sszzeejj  rrooddzziinnyy  lluubb  zznnaajjoommyycchh  wwyykkoonnaaww--
ccóóww  wwyyrrookkuu  nniiee  zzoossttaa∏∏  ssttrraaccoonnyy..  IInnddyywwii--
dduuaallnnyy  zzaatteemm  ppoowwóódd  nniiee  iissttnniiaa∏∏..  IIssttnniiaa∏∏
ppoowwóódd  iinnnnyy;;  pprrzzeecciiwwddzziiaa∏∏aanniiee  ww lliikkwwii--
ddoowwaanniiuu  mm∏∏ooddzziiee˝̋yy  wwaarrsszzaawwsskkiieejj..  TToo
ssii´́  nnaamm  uuddaa∏∏oo,,  bboowwiieemm  ppoo  aakkccjjii,,  kkttóórraa
mmiiaa∏∏aa  mmiieejjssccee  11 lluutteeggoo  11994444  rr..  ooddbbyy∏∏yy
ssii´́  jjeesszzcczzee  ttyyllkkoo  33 eeggzzeekkuuccjjee  ––  ddoo  PPoo--
wwssttaanniiaa  WWaarrsszzaawwsskkiieeggoo..  TToo  zzaatteemm  nnaa--
sszzaa  aakkccjjaa  ssppoowwooddoowwaa∏∏aa,,  ˝̋ee  NNiieemmccyy  zzaa--
pprrzzeessttaallii  rroozzssttrrzzeelliiwwaaƒƒ  PPoollaakkóóww  ––  WWaarr--
sszzaawwiiaakkóóww  nnaa  uulliiccaacchh  mmiiaassttaa..  BBaattaalliioonn
„„PPaarraassooll””  pprrzzyyggoottoowwaa∏∏  1133  ttaakkiicchh  aakkccjjii,,
cczz´́ÊÊçç  zz nniicchh  nniiee  ddoosszz∏∏aa  ddoo  sskkuuttkkuu..  

WWsszzyyssttkkoo  ttoo  rroobbiilliiÊÊmmyy  zz mmii∏∏ooÊÊccii  ddoo
OOjjcczzyyzznnyy,,  zz oobboowwiiààzzkkuu..  AAllee  ttaakkiicchh  ssffoorr--
mmuu∏∏oowwaaƒƒ  nniiee  bbyy∏∏oo,,  nniikktt  iicchh  nniiee  wwyyppoo--

wwiiaaddaa∏∏,,  nniiee  bbyy∏∏oo  ppoottrrzzeebbyy  wweerrbbaalliizzoowwaa--
nniiaa  tteeggoo  ccoo  ddllaa  nnaass  wwsszzyyssttkkiicchh  bbyy∏∏oo
oocczzyywwiissttee..  TToo  ssii´́  ppoo  pprroossttuu  cczzuu∏∏oo..  

ZZaa  uuddzziiaa∏∏  ww aakkccjjaacchh  nniiee  pprrooppoonnoowwaannoo
nnaamm  ˝̋aaddnnyycchh  ooddzznnaacczzeeƒƒ,,  aawwaannssóóww  ii jjaa--
kkiicchhkkoollwwiieekk  ggrraattyyffiikkaaccjjii..  ZZddaarrzzaa∏∏oo  ssii´́,,  ˝̋ee
ppoo  wwyykkoonnaanniiuu  aakkccjjii  cczzaasseemm  pprrzzyyzznnaawwaannoo
ooddzznnaacczzeenniiaa..  JJaa  ssaammaa  bbrraa∏∏aamm  uuddzziiaa∏∏
ww 77 aakkccjjaacchh..  PPoo  aakkccjjii  nnaa  KKuuttsscchheerr´́,,  ppoo--
ddoobbnniiee  jjaakk  ddwwiiee  ppoozzoossttaa∏∏ee  kkoollee˝̋aannkkii  ddoo--
ssttaa∏∏aamm  KKrrzzyy˝̋  WWaalleecczznnyycchh..  KKoolleeddzzyy,,  kkttóó--
rrzzyy  bbrraallii  uuddzziiaa∏∏  ww aakkccjjii,,  ccii  kkttóórrzzyy  pprrzzee˝̋yyllii,,
ddoossttaallii  rróówwnniiee˝̋  KKrrzzyy˝̋ee  WWaalleecczznnyycchh,,  nnaa--
ttoommiiaasstt  ddoowwóóddccaa  aakkccjjii  VViirrttuuttii  MMiilliittaarrii..  

MMaarriiaa  SSttyyppuu∏∏kkoowwsskkaa--CChhoojjeecckkaa
PPrrzzeewwooddnniicczzààccaa  KKoommiissjjii

HHiissttoorryycczznneejj  ii MM∏∏ooddzziiee˝̋oowweejj
ÂÂrrooddoowwiisskkaa  ˚̊oo∏∏nniieerrzzyy  bbaatt..  „„PPaarraassooll””
pprrzzyy  ÂÂwwiiaattoowwyymm  ZZwwiiààzzkkuu  ˚̊oo∏∏nniieerrzzyy

AArrmmiiii  KKrraajjoowweejj

KOMBATANT 2007 nr 2 23

W uroczystoÊciach wzi´li udzia∏ m.in. przed-
stawiciele Kapitu∏y Orderu Wojennego Virtuti
Militari, na czele z Kanclerzem Kapitu∏y 
gen. bryg. Stanis∏awem Na∏´cz-Komornickim

Jak co roku, w rocznic´ zamachu na Kutsche-
re spotkaliÊmy si´ w Alejach Ujazdowskich.
Gospodynià uroczystoÊci, w której udzia∏
wzi´∏o wielu kombatantów, przedstawicieli
w∏adz paƒstwowych i samorzàdowych, amba-
sad i szkó∏, by∏a Maria Stypu∏kowska-Chojec-
ka, jedna z uczestniczek zamachu

W uroczystoÊciach wzí ∏a udzia∏ ˝ona ambasado-
ra USA w Polsce Victora Ashe – Jean, która
w imieniu m´˝a i swoim odda∏a ho∏d poleg∏ym
i ˝yjàcym uczestnikom zamachu. „Warszaw  ́i Pol-
sk  ́czeka∏y jeszcze lata cí ˝kiej walki, ale pamí ta-
my, ˝e 1 lutego 1944 r. bohaterska Armia Krajowa
zada∏a bolesny cios Hitlerowi i wrogom wolnoÊci”
– powiedzia∏a m.in. przemawiajàc przy pomniku

Modlitw  ́za dusze poleg∏ych i zmar∏ych ˝o∏nierzy
odmówi∏, wraz z uczestnikami uroczystoÊci 
ks. Henryk Kietliƒski – kapelan Oddzia∏u Warszaw-
skiego Stowarzyszenia Szarych Szeregów, Ârodo-
wisk: ˚o∏nierzy Armii Krajowej batalionów „Para-
sol” i „ZoÊka”, ˚o∏nierzy Zgrupowania „Kryska”

Przed tablica upami´tniajàcà zamach z∏o˝ono wieƒce i wiàzanki kwiatów

63. rocznica zamachu na Franza Kutscher´

Dlaczego Kutschera? 

Fot. Janusz Bazyd∏o

Fot. Janusz Bazyd∏o

Fot. Janusz Bazyd∏o

Fot. Janusz Bazyd∏o

Fot. Janusz Bazyd∏o



Prof. WW∏∏aaddyyss∏∏aaww  BBaarrttoosszzeewwsskkii, JJaa--
cceekk  TTaayylloorr, RRyysszzaarrdd  MMaattuusszzeeww--
sskkii, MMaacciieejj  MMoorraawwsskkii, MMiirrooss∏∏aaww

CChhoojjeecckkii oraz JJaarrooss∏∏aaww  KKuurrsskkii, który
spotkanie prowadzi∏, wspominali Jana
Nowaka-Jezioraƒskiego w ró˝nych
okresach jego ˝ycia. NajwczeÊniejsze,
gimnazjalne lata ukaza∏ Ryszard Matu-
szewski, który by∏ szkolnym kolegà
ZZddzziiss∏∏aawwaa  JJeezziioorraaƒƒsskkiieeggoo. Okres dy-
rektorowania w rozg∏oÊni polskiej Ra-
dia Wolna Europa przybli˝y∏ Maciej
Morawski, paryski korespondent Wol-
nej Europy, a ostatnie lata Jaros∏aw
Kurski, autor biografii kuriera z War-
szawy. Barwnie i obrazowo o swoich
spotkaniach z Janem Nowakiem-Jezio-
raƒskim na przestrzeni kilkudziesi´ciu
lat, wieloletniej z nim przyjaêni, rozmo-
wach i prowadzonej korespondencji
opowiedzia∏ W∏adys∏aw Bartoszewski.
Bardzo bliskà osobà dla Jana Nowaka-
-Jezioraƒskiego by∏ Jacek Taylor, wnuk
prof. EEddwwaarrddaa  TTaayylloorraa, którego Zdzi-
s∏aw Jezioraƒski by∏ asystentem i pod
którego kierunkiem pisa∏ swà rozpraw´
doktorskà z dziedziny ekonomii na
Uniwersytecie Adam Mickiewicza
w Poznaniu. Jak wiadomo, wybuch woj-
ny przekreÊli∏ te naukowe plany. WÊród
obecnych na spotkaniu trzeba równie˝
wymieniç DDaannuutt´́  SStt´́ppnniieewwsskkàà z Ko∏a
KG ÂZ˚AK, która cz´sto kontaktowa-
∏a si´ z Janem Nowakiem-Jezioraƒskim
w ostatnim okresie jego ˝ycia, oraz
HHaannnn´́ i JJaacckkaa  FFeeddoorroowwiicczzóóww, sàsiadów
z domu przy Czerniakowskiej i pomy-
s∏odawców postawienia „∏aweczki”. 

Wszystkie wspomnienia przybli˝y∏y
postaç Jana Nowaka-Jezioraƒskiego.
Ukaza∏y go jako cz∏owieka bez reszty

Jan Nowak-Jezioraƒski jako m∏ody podchorà˝y

Po raz drugi, w rocznic´ Êmierci Jana Nowaka-Jezioraƒskiego licz-
ne grono jego przyjació∏ i wspó∏pracowników zebra∏o si´ na oko-
licznoÊciowym spotkaniu, upami´tniajàcym postaç tego wybitne-
go Polaka. W ubieg∏ym roku odby∏o si´ ono w goÊcinnych salach
Muzeum Powstania Warszawskiego. W tym roku – po raz pierwszy
– mog∏o zostaç zwo∏ane w otwartej kilka miesi´cy temu Bibliotece
Publicznej mieszczàcej si´ w domu przy ul. Czerniakowskiej 178 A,
gdzie Jan Nowak-Jezioraƒski mieszka∏ w ostatnich latach ˝ycia. 

2. rocznica Êmierci Jana Nowaka-Jezioraƒskiego

Wieczór wspomnieƒ 
o „Kurierze z Warszawy”

zaanga˝owanego w spraw´ niepodleg∏o-
Êci Polski, a przede wszystkim jako oso-
b´ przyjaznà i otwartà, cz´sto goszczàcà
przybyszów z Polski i zawsze ciekawà in-
formacji z Kraju. W atmosfer´ wspo-
mnieniowà wprowadzi∏ zebranych wy-
Êwietlony na poczàtku fragment filmu
JJoollaannttyy  CChhoojjeecckkiieejj, ukazujàcy ogromne
wzruszenie Jana Nowaka-Jezioraƒskie-
go, kiedy po wieloletniej emigracji przy-
jecha∏ do Warszawy. Wydaje si´, ˝e te
sekwencje by∏y szczególnie interesujàce
dla obecnej na spotkaniu grupy m∏o-
dzie˝y – harcerzy z ZHR. Z myÊlà o niej
zresztà podobne spotkania wspomnie-
niowe o ludziach, którzy swym ˝yciem
dobrze zas∏u˝yli si´ Polsce, powinny byç
jak najcz´Êciej organizowane. 

Bo˝ena MATERSKA

Jeden z wielu fotogramów znajdujàcych si´
w Bibliotece Publicznej im. Jana Nowaka-Je-
zioraƒskiego na warszawskim PowiÊlu. Spotka-
nie z W∏adà Majewskà w paêdzierniku 2003 r. 

W paêdzierniku 2006 r. na skwerze przed do-
mem, w którym mieszka∏, ods∏oni´to pomnik
Jana Nowaka-Jezioraƒskiego. Warszawianie
nazywajà go „∏aweczkà Nowaka-Jezioraƒ-
skiego” analogicznie do ∏ódzkiej „∏aweczki
Tuwima”. Autorem obu pomników jest rzeê-
biarz Wojciech Gryniewicz

Opowiada Jacek Taylor. Biblioteka Publiczna
na PowiÊlu w Warszawie, 18 stycznia br. 

W Izbie Pami´ci poÊwi´conej Janowi Nowa-
kowi-Jezioraƒskiemu znajduje si´ cz´Êç jego
ksi´gozbioru, przekazana Bibliotece. Liczy kil-
kaset woluminów. Po przeniesieniu si´ z Wa-
szyngtonu do Warszawy Jan Nowak-Jezioraƒ-
ski ca∏à swà spuÊcizn´ przekaza∏ Ossolineum


