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Mój Êp. ojciec, RRaajjmmuunndd  PPaakkuullnniiss
by∏ ˝o∏nierzem Armii Krajowej

na Wileƒszczyênie. Po wkroczeniu So-
wietów – aresztowany i wywieziony na
Syberi´. 

Mój Êp. stryj, HHeennrryykk  PPaakkuullnniiss, pod-
porucznik rezerwy Wojska Polskiego
zosta∏ zamordowany w Katyniu. 

Bohaterstwo i tragedia pokoleƒ
walczàcych o Polsk´ Niepodleg∏à – to
nie by∏y w moim domu poj´cia abs-
trakcyjne. Stanowi∏y opok´ mojej tra-
dycji rodzinnej. 

Zwykle my, aktorzy, wcielamy si´
w postaci fikcyjne, wyobra˝one przez
aktorów dramatów, scenariuszy etc.
Znacznie rzadziej staje przed nami
zadanie przedstawienia sylwetki cz∏o-
wieka, który istnia∏. Praca nad rolà
„Marcysi” kapitan Armii Krajowej
EEmmiilliiii  MMaalleessssyy by∏a dla mnie prze˝y-
ciem niezwyk∏ym i przejmujàcym. 

Jak ukazaç postaç „Marcysi”, by wy-
raziÊcie zaznaczyç ca∏e bogactwo JejMaria Pakulnis w roli Emilii Malessy

Poj´cia nieabstrakcyjne...
osobowoÊci – to niezwyk∏e po∏àczenie
si∏y i zdecydowania ˝o∏nierza z wielkà
wra˝liwoÊcià i ciep∏em kobiety? Jak
ukazaç Emili´ Maless´, która ca∏ym
swoim ˝yciem dowiod∏a, ˝e do koƒca
pozosta∏a wierna wartoÊciom najwy˝-
szym: Ojczyênie i Honorowi? 

Ocen´ mojej pracy pozostawiam
PublicznoÊci. 

Mam nadziej´, ˝e choç w cz´Êci
uda∏o mi si´ sprostaç temu zadaniu,
z jakim przysz∏o si´ zmierzyç. 

Maria PAKULNIS

[[MMaarriiaa  PPaakkuullnniiss  ((uurr..  22 lliippccaa  11995566  rr..  ww GGii̋̋ yycc--
kkuu))  ––  aakkttoorrkkaa  ffiillmmoowwaa  ii tteeaattrraallnnaa..  WW 11997766  rr..
uukkooƒƒcczzyy∏∏aa  LLiicceeuumm  PPiieell´́ggnniiaarrsskkiiee,,  aa nnaasstt´́pp--
nniiee  wwaarrsszzaawwsskkàà  PPWWSSTT..  DDeebbiiuuttoowwaa∏∏aa  ww 11998822  rr..
ww cczzaassiiee  ssttuuddiióóww  ww ffiillmmiiee  TTaaddeeuusszzaa  KKoonnwwiicc--
kkiieeggoo  „„DDoolliinnaa  IIssssyy””..  BByy∏∏aa  aakkttoorrkkàà  ww TTeeaattrrzzee
DDrraammaattyycczznnyymm  ww SS∏∏uuppsskkuu,,  nnaasstt´́ppnniiee  ww wwaarr--
sszzaawwsskkiicchh  tteeaattrraacchh::  WWssppóó∏∏cczzeessnnyymm  ((11998811--
11998877)),,  DDrraammaattyycczznnyymm  ((11998877))  aa oobbeeccnniiee  AAttee--
nneeuumm  ((oodd  11998899  rr..))..]]

Urodzona 26 lutego 1909 r.
w Rostowie nad Donem, w ro-
dzinie, w której wcià˝ ˝ywe by-

∏y tradycje powstaƒcze 1863 r. By∏a
córkà WW∏∏aaddyyss∏∏aawwaa  IIzzddeebbsskkiieeggoo  – praw-
nika, dzia∏acza spo∏ecznego i niepodle-
g∏oÊciowego i MMaarriiii  KKrruukkoowwsskkiieejj – pia-
nistki, i dzia∏aczki spo∏ecznej. 

Szko∏´ Êrednià ukoƒczy∏a w Dubnie.
Po Êmierci ojca pracowa∏a w G∏ównym
Urz´dzie Statystycznym w Warszawie.
Wysz∏a za mà˝ za ekonomist´ SSttaannii--
ss∏∏aawwaa  MMaalleessss´́. W 1937 r. wyjecha∏a
z Gdyni i zamieszka∏a w Warszawie.
By∏a te˝ instruktorkà w Przysposobie-
niu Wojskowym Kobiet. 

Po wybuchu II wojny Êwiatowej, we
wrzeÊniu 1939 r. zg∏osi∏a si´ do po-
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mocniczej wojskowej s∏u˝by kobiet.
Podj´∏a s∏u˝b´ kierowcy samochodo-
wego w oddziale zaopatrujàcym punk-
ty do˝ywiania i sanitarne w 19 Dywizji
Piechoty. Dzi´ki pp∏k KKlleemmeennssoowwii
RRuuddnniicckkiieemmuu zosta∏a wprowadzona
do S∏u˝by Zwyci´stwa Polski (SZP). 

Odznacza∏a si´ inteligencjà, energià
i wielkim osobistym urokiem. Od paê-
dziernika 1939 r. organizowa∏a i kie-
rowa∏a Samodzielnym Wydzia∏em
¸àcznoÊci Zagranicznej w V Oddziale
Sztabu Komendy G∏ównej SZP-ZWZ-
-AK. Jego zadaniem by∏a organizacja
i utrzymywanie ∏àcznoÊci pocztowo-
-kurierskiej mi´dzy krajem, kwaterà
Naczelnego Wodza i oÊrodkami pol-
skimi na W´grzech, w Rumunii,
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Uroczysty pochówek prochów Emilii Malessy na
Cmentarzu Wojskowym na Powàzkach (2005 r.) 

NNaa  ookk∏∏aaddccee:: Emilia Marcelina Malessa z d. Izdebska, pseudonim „Maniuta”, „Marysia”, „Mi∏osza”, kapitan cza-
su wojny. Odznaczona Krzy˝em Walecznych i Virtuti Militari V klasy. Bohaterka spektaklu Teatru Telewizji emitowa-
nego 19 marca 2007 r. (w roli Malessy Maria Pakulnis, w roli jej m´˝a Jana Piwnika “Ponurego” Robert Gonera)

Fot.: Archiwum TVP

Fot.: Archiwum TVP



Szwajcarii i Francji. Nale˝a∏ do niej
równie˝ nadzór nad punktami kurier-
skich tras, prowadzàcych na po∏udnie
przez W´gry, Jugos∏awi´, W∏ochy,
Niemcy, Francj´, Szwajcari´, Hiszpa-
nie i Portugali´. „Marcysi” jako kie-
rowniczce komórki centralnej w War-
szawie podlega∏o ponad stu kurierów
i osób personelu pomocniczego. 

W Powstaniu Warszawskim „Mar-
cysia” pozostawa∏a w odwodzie Szta-
bu Komendy G∏ównej AK, skàd prze-
sz∏a do batalionu szturmowego „Ru-
ma”, walczàcego w ÂródmieÊciu. Pe∏-
ni∏a funkcj´ kierowniczki kancelarii
batalionu. 

Po Powstaniu „Marcysia” nadal kie-
rowa∏a wydzia∏em przerzutowym
w Krakowie. By∏a równie˝ czynna
w organizacji „Nie”, a nast´pnie pra-
cowa∏a przy p∏k JJaanniiee  RRzzeeppeecckkiimm,
Delegacie Si∏ Zbrojnych na Kraj. Po
rozwiàzaniu tych organizacji przystà-
pi∏a do konspiracyjnej organizacji
„WolnoÊç i Niezawis∏oÊç” (WiN)
w Warszawie. 

W paêdzierniku 1945 r. „Marcysia”
na w∏asnà proÊb´ zosta∏a zwolniona
z dalszej dzia∏alnoÊci konspiracyjnej
i rozpocz´∏a prac´ w Ministerstwie
Pracy i Opieki Spo∏ecznej. 31 paê-
dziernika 1945 r. zosta∏a aresztowana
przez Urzàd Bezpieczeƒstwa. W stycz-
niu 1947 r. sàdzona w procesie kierow-
nictwa WIN-u (tzw. proces Rzepec-
kiego i towarzyszy). Skazano jà na dwa
lata wi´zienia. W areszcie, uwierzyw-
szy „oficerskiemu s∏owu honoru” sze-
fa Departamentu Âledczego MBP JJóó--
zzeeffaa  RRóó˝̋aaƒƒsskkiieeggoo, ˝e ˝adna z ujawnio-
nych osób nie b´dzie aresztowana
i osàdzona, podj´∏a decyzj´ o ujawnie-
niu cz∏onków i przywódców Zrzesze-
nia „WolnoÊç i Niezawis∏oÊç”. B´dàc
w wi´zieniu, rozpocz´∏a strajk g∏odo-
wy. Jednak wkrótce, decyzjà BBoolleess∏∏aa--
wwaa  BBiieerruuttaa, u∏askawiono jà wraz z in-
nymi wspó∏oskar˝onymi. 

Natychmiast podj´∏a próby inter-
wencji, domagajàc si´ dotrzymania
umowy i uwolnienia ujawnionych
przez nià ˝o∏nierzy podziemia. Pisa∏a
do Boles∏awa Bieruta, ministra bez-
pieczeƒstwa publicznego SSttaanniiss∏∏aawwaa
RRaaddkkiieewwiicczzaa, wreszcie do Ró˝aƒskie-
go. W liÊcie do Ró˝aƒskiego z kwiet-
nia 1949 r. napisa∏a: Po wyczerpaniu

na przestrzeni trzech i pó∏ lat wszyst-
kich Êrodków dla uzyskania zwolnie-
nia pozosta∏ych ujawnionych, donosz´
Panu Pu∏kownikowi, ˝e od 9 kwietnia
podj´∏am g∏odówk´, jako ostatni
z mojej strony akt protestu przeciwko
niedotrzymaniu umowy dotyczàcej ak-
cji ujawniania WiN i grupy „Liceum”.
Majàc za sobà wype∏nienie wszystkich
obowiàzków wobec mego kraju
w okresie okupacji oraz w pierwszym
okresie niepodleg∏oÊci przez dokona-
nie aktu ujawniania, mam niewàtpli-
wie prawo oczekiwaç od w∏adz bezpie-
czeƒstwa, a w szczególnoÊci od Pana
Pu∏kownika jako g∏ównego inicjatora
akcji ujawniania, decyzji, która zapo-
biegnie mojej Êmierci i dalszemu wi´-
zieniu lojalnie ujawnionych wobec
paƒstwa ludzi. 

EEmmiilliiaa  MMaalleessssaa zmar∏a Êmiercià sa-
mobójczà 5 czerwca 1949 r. i zosta∏a
pochowana na cmentarzu Bródnow-
skim pod nazwiskiem Malessa-Stamil. 

Ekshumacji i przeniesienia urny
z prochami dokonano 19 wrzeÊnia
2005 r. do kwatery AK-owskiej na
cmentarzu wojskowym na Powàzkach
w Warszawie. Msz´ Êw. celebrowa∏ wi-
kariusz generalny Katedry Polowej
WP pod wezwaniem NMP Królowej
Korony Polskiej, ks. p∏k SS∏∏aawwoommiirr
˚̊aarrsskkii, który wyg∏osi∏ homili´. Nawià-
zujàc do zas∏ug zmar∏ej powiedzia∏
m.in.: „Marcysia” swoje powo∏anie do
s∏u˝by wojskowej, obok niewàtpliwie
odwa˝nych i pe∏nych patriotycznego
poÊwi´cenia zalet, wykonywa∏a z od-
powiedzialnoÊcià za trudny zakres
dzia∏alnoÊci „Komórki” i za s∏u˝b´
˝o∏nierzy jej podleg∏ych. (...) By∏a
wzorem bohaterstwa i heroicznych
zmagaƒ w obronie i w walce o niepod-
leg∏à Polsk´, które zapewne przyczy-
ni∏y si´ do tego, ˝e jest «szcz´Êliwa
wÊród pokój czyniàcych». 

Ekshumacj´ i uroczysty pogrzeb
wraz z asystà Kompanii Honorowej
Wojska Polskiego przys∏ugujàcy osobie
odznaczonej krzy˝ami VM i KW, zor-
ganizowa∏a z upowa˝nienia prof. dr
hab. EEll˝̋bbiieettyy  ZZaawwaacckkiieejj, mecenas IIrree--
nnaa  MMaakkoowwsskkaa, cz∏onek Zarzàdu Me-
moria∏u gen. Marii Wittek w Toruniu. 

Sprawy administracyjne zwiàzane
z ekshumacjà nadzorowa∏a Rada
Ochrony Pami´ci Walk i M´czeƒstwa.

Miejsce w Panteonie ˚o∏nierzy Polski
Walczàcej na cmentarzu wojskowym
na Powàzkach w Warszawie i kolum-
barium wraz z tablicà ofiarowa∏ Za-
rzàd Fundacji ˚o∏nierzy Polski Wal-
czàcej w Warszawie. 

Opr.: M.K. 
Fot.: Archiwum Ireny Makowskiej

[[OOpprraaccoowwaannoo  nnaa  ppooddssttaawwiiee  mmaatteerriiaa∏∏óóww  zzee
zzbbiioorróóww  IIrreennyy  MMaakkoowwsskkiieejj,,  aauuttoorrssttwwaa  JJóózzee--
ffyy  MMaarrcciinniiaakk,,  ppsseeuudd..  „„KKrrooppkkaa””,,  kkttóórraa  pprrzzee--
bbyywwaa∏∏aa  zz EEmmiilliiàà  MMaalleessssàà  ppooddcczzaass  PPoowwssttaa--
nniiaa  WWaarrsszzaawwsskkiieeggoo,,  aa nnaasstt´́ppnniiee  ww KKrraakkoo--
wwiiee  ii pprrzzyy  ppoowwrroocciiee  ddoo  WWaarrsszzaawwyy..]]
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Tablica nagrobna w kwaterze AK na Cmentarzu
Wojskowym na Powàzkach



NNoowwee  pprroojjeekkttyy  zzmmiiaann  ww uussttaawwooddaaww--
ssttwwiiee  kkoommbbaattaanncckkiimm  pprrzzeewwiidduujjàà  mm..iinn..
ppoowwoo∏∏aanniiee  KKoorrppuussuu  WWeetteerraannóóww,,  ww kkttóó--
rryymm  zznnaalleeêêlliibbyy  ssii´́  wwyy∏∏ààcczznniiee  uucczzeessttnniiccyy
wwaallkk  zzbbrroojjnnyycchh  oo nniieeppooddlleegg∏∏ooÊÊçç  oodd  11993399
ddoo  11995566  rrookkuu..  KKoorrppuuss  zzrrzzeesszzaa∏∏bbyy  jjuu˝̋
wwkkrróóttccee  nniieemmaall  wwyy∏∏ààcczznniiee  ZZaawwiisszzaakkóóww
ii uucczznniióóww  sszzkkóó∏∏  kkaaddeecckkiicchh  pprrzzyy  PPoollsskkiicchh
SSii∏∏aacchh  ZZbbrroojjnnyycchh  nnaa  ZZaacchhooddzziiee,,  aa wwii´́cc
oossoobbyy,,  kkttóórree  nniiggddyy  nniiee  bbyy∏∏yy  ˝̋oo∏∏nniieerrzzaammii,,
bbààddêê  bbyy∏∏yy  nniimmii  rreellaattyywwnniiee  kkrróóttkkoo..  JJaakkaa
jjeesstt  PPaannaa  ooppiinniiaa  ww ttyycchh  sspprraawwaacchh??
MMóógg∏∏bbyy  PPaann  pprrzzeecciiee˝̋  nnaallee˝̋eeçç  ddoo  wwiieelluu
oorrggaanniizzaaccjjii  kkoommbbaattaanncckkiicchh??  

Nigdy nie by∏em kompetentny do za-
bierania g∏osu i legitymizowanym przez
demokratyczny wybór dzia∏aczem ruchu
kombatanckiego. By∏em, owszem, powo-
∏ywany dwukrotnie, z przerwà, do rady
kombatanckiej przy Urz´dzie do Spraw
Kombatantów i Osób Represjonowa-
nych. Przyjmujàc ten mandat przy mini-
strach Jacku Taylorze i Januszu Krup-
skim, dawa∏em wyraz mojego szacunku
dla zorganizowanych wysi∏ków ruchu
kombatanckiego. Ale nie reprezentowa-
∏em ˝adnego Êrodowiska. 

Mia∏bym prawa do tego, aby byç
cz∏onkiem kilkudziesi´ciu z ponad dwu-
stu zarejestrowanych w Polsce organi-
zacji kombatanckich, ale nie nale˝´ do
˝adnej. Jestem cz∏onkiem honorowym
Âwiatowego Zwiàzku ˚o∏nierzy Armii
Krajowej, ale nie normalnym cz∏on-
kiem p∏acàcym sk∏adki. Nie mówiàc ju˝
o cz∏onkostwie w Zwiàzku Powstaƒców
Warszawskich, ani cz∏onkostwie w orga-
nizacjach, które w uprawniony sposób
skupiajà by∏ych wi´êniów hitlerowskich,
wi´êniów komunizmu, uczestników
podziemnego ruchu wydawniczego pra-
sy tajnej, uczestników opozycji lat 70. 

To nie przysi´ga sprawia, 
˝e wierzymy cz∏owiekowi,
to cz∏owiek sprawia, 
˝e ufamy przysi´dze
Z prof. W∏adys∏awem Bartoszewskim o historii 
i zagadnieniach dotyczàcych Êrodowiska kombatanc-
kiego, rozmawia Mariusz Kubik

Nie nale˝´ do tych organizacji nie ze
wzgl´du na brak, lecz nadmiar szacun-
ku dla nich. Wszystkie bowiem osoby
skupione w poszczególnych grupach,
uwa˝ajàce si´ za kombatantów w walce
o niepodleg∏oÊç i suwerennoÊç Rzecz-
pospolitej Polskiej, a to jest dla mnie
istota ruchu kombatanckiego, majà
prawo do organizowania si´ na ró˝ne
sposoby, równie˝ pluralistycznie. Czy to
s∏u˝y celom spo∏ecznym, czy opiekuƒ-
czym – jest to kwestia do dyskusji. Ale
prawo takie istnieje. Je˝eli walczy∏em
w Polsce o wolnoÊç s∏owa, opinii, plura-
lizm polityczny, to konsekwentnie mu-
sz´ uznawaç, ˝e ludzie ró˝nie interpre-
tujà swobody wynikajàce z tego osià-
gni´tego stanu rzeczy i prawa do orga-
nizowania si´. 

Idei Korpusu Weteranów nie rozu-
miem. By∏aby dla mnie, owszem, do
przyj´cia, gdyby dotyczy∏a dzia∏aƒ pro-
wadzonych w czasie trwania wojny i do-
tyczy∏a tych, którzy z∏o˝yli przysi´g´
wojskowà swojemu paƒstwu i powo∏a-
nym przez to paƒstwo organom do-
wództwa wojskowego. Albo przysi´g´
cywilnà organom tego paƒstwa – w pol-
skim przypadku na przyk∏ad Delegatu-
rze Rzàdu na Kraj, albo za granicà 
– Rzàdowi Rzeczpospolitej w Londynie.
Ci ludzie nale˝à – moim zdaniem – do
bardzo przejrzystego, okreÊlonego ze-
spo∏u tych, którzy s∏u˝yli niepodleg∏oÊci
Polski, w przypadku przysi´gi sk∏adanej
w kraju, jako bez wyjàtku ochotnicy (bo
nie by∏o obowiàzku sk∏adania przysi´gi,
nawet dla oficerów s∏u˝by sta∏ej). 

Moje spojrzenie na to jest bardzo for-
malne – nie jestem prawnikiem, ale by-
∏em od 1942 r. zaprzysi´˝onym ˝o∏nie-
rzem AK. Nie ja sobie wybiera∏em za-

kres pracy i obowiàzków – okreÊla∏ je za
mnie mój szef i szef mojego szefa – pu∏-
kownik dyplomowany Jan Rzepecki,
który podlega∏ z kolei dowódcy Armii
Krajowej. Nie mojà rzeczà jest zatem
okreÊlanie, czy wydawane przez niego
rozkazy dotyczàce mnie czy innych pod-
w∏adnych by∏y s∏uszne czy nie – ja by∏em
obowiàzany je wykonywaç. Przysi´ga,
którà sk∏adaliÊmy wszyscy w Armii Kra-
jowej i organizacjach afiliowanych,
podporzàdkowanych dowództwu AK 
– Narodowej Organizacji Wojskowej,
Batalionach Ch∏opskich, scalonej cz´Êci
Narodowych Si∏ Zbrojnych – struktu-
rach rzàdu i wojska – przesàdza∏a
o tym, ˝e byliÊmy kombatantami. 

Za produkcj´ tajnego czasopisma
mo˝na by∏o trafiç pod Êcian´ rozstrze-
laƒ albo do OÊwi´cimia, cz´sto p∏acono
za to ˝yciem. Nie tylko wi´c za posiada-
nie broni, którà posiada∏a – nie oszu-
kujmy si´ – mniejszoÊç kombatantów;
nie by∏o jej dla wszystkich ch´tnych do
walki o niepodleg∏oÊç. Sanitariuszka,
czy szyfrantka – wÊród nich s∏awne po-
staci, podlegajàce represjom, areszto-
wane i zsy∏ane przez Gestapo i KGB do
wi´zieƒ, obozów albo na Êmierç, nie by-
∏yby kombatantami, gdybyÊmy to poj´-
cie zaw´˝ali do walki zbrojnej. Walka
wyglàda∏a tak, jak jà zlecili dowódcy.
Czy przyk∏adowo b´dziemy preferowaç
bardziej tego, co mia∏ pistolet maszyno-
wy, od tego, co mia∏ pistolet r´czny?
Nie sprowadzajmy tego do nonsensu. 

JJaakk  ttyymm  bbaarrddzziieejj  ooddnniieeÊÊçç  ttoo  ddoo  ookkrreessuu
ppóóêênniieejjsszzeeggoo??  

Nie mam zrozumienia dla obj´cia tym
poj´ciem dzia∏aƒ powojennych. Je˝eli
by∏em wi´êniem politycznym i otrzyma-
∏em w 1952 r., jako oficer AK, wyrok
oÊmiu lat wi´zienia za szpiegostwo, któ-
rego nie pope∏ni∏em, a w sumie by∏em
nies∏usznie represjonowany szeÊç i pó∏
roku w komunistycznych wi´zieniach 
– czy by∏em wtedy kombatantem, czy ju˝
nie? Wed∏ug poj´ç majàcego powstaç
Korpusu Weteranów to w∏aÊciwie nie 
– bo wtedy ju˝ nie walczy∏em. Walczy-
∏em w ten sposób, ˝e nigdy nikogo nie
ujawni∏em, ochroni∏em wolnoÊç wielu
ludzi, nie wydajàc ich podczas Êledztw.
Moim zdaniem by∏a to postaç walki,
a mówi´ to przecie˝ na przyk∏adzie w∏a-
snych doÊwiadczeƒ, które w podobny
sposób dzieli∏o przecie˝ nie jednostki
a tysiàce, mo˝e dziesiàtki tysi´cy ludzi. 

Móg∏bym zaproponowaç rozró˝nie-
nie: Korpus Weteranów walczàcych do
zakoƒczenia II wojny Êwiatowej,
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a oprócz tego grupy kombatantów dzia-
∏ajàcych w szczególnej sytuacji, jaka za-
panowa∏a u nas po wojnie. Bo Polska
znalaz∏a si´ w innej sytuacji, ni˝ Fran-
cja, Belgia, Holandia, Norwegia, czy
Dania – wyzwolone spod okupacji hitle-
rowskiej. Ci, którzy w dalszym ciàgu
walczyli o niepodleg∏oÊç i suwerennoÊç
paƒstwa, powinni byç dostrzegani
i uznani za godnych szczególnego sza-
cunku, ale nie sà to, akurat, choçby ze
wzgl´du na wiek, „weterani”. 

Przyk∏adowo, powszechnie szanowany
dawny zast´pca kierownika Urz´du, ko-
lega Jerzy Woêniak, nie by∏ ˝o∏nierzem
AK, by∏ dopiero ˝o∏nierzem WIN-u – ze
wzgl´du na wiek i uk∏ad stosunków nie
s∏u˝y∏ w walce z hitlerowcami. Sprawom
polskim s∏u˝y∏ póêniej i wszyscy uwa˝a-
my go za patriot´, ale on do tak zdefinio-
wanych poj´ç nie pasuje i nawet sobie te-
go nie przypisuje. Tak samo jak ja nie
twierdz´, ˝e by∏em np. w Kedyw-ie. Nie
widz´ powodu do zacierania poj´ç. 

Kategorycznie nie zgadzam si´ na to,
˝eby wyodr´bniaç specjalnie tych, któ-
rzy mieli broƒ, czasami zresztà kilka
dni, tydzieƒ, a je˝eli nie byli w Powsta-
niu Warszawskim – to nawet w ogóle,
nie walczàc, b´dàc w tym czasie
w Otwocku, Sochaczewie, czy Lublinie.
Czy zatem ich zagro˝enie ˝ycia, wolno-
Êci, mordowanie, nawet w Archipelagu
Gu∏ag (przyk∏ad lubelskiego AK) nie
daje im tych samych uprawnieƒ, tylko
dlatego, ˝e nie nosili broni? 

Trzeba znaleêç form´ godnego
uczczenia pami´ci tych osób, ale nie
mo˝na zak∏amywaç historii. Bo tà dro-
gà b´dziemy zak∏amywaç histori´
w drugà stron´ – ˝e wszyscy byli wetera-
nami, ca∏y naród to weterani – a rów-
nie˝ to jest nieprawdà, bo wtedy nie by-
∏oby ˝adnej zas∏ugi. 

DDzziieessiiààttkkii  ttyyssii´́ccyy  oossóóbb  ppoossiiaaddaajjààccyycchh
uupprraawwnniieenniiaa  kkoommbbaattaanncckkiiee  ttoo  ccii,,  kkttóórrzzyy
ss∏∏uu˝̋yyllii  wwyy∏∏ààcczznniiee  ww GGwwaarrddiiii  ii AArrmmiiii  LLuu--
ddoowweejj,,  ww ppaarrttyyzzaannttccee  ii aarrmmiiii  ssoowwiieecckkiieejj,,
ww IIssttrreebbiittiieellnnyycchh  BBaattaalliioonnaacchh,,  kkttóórree
pprrzzeecciiee˝̋  bbyy∏∏yy  ffoorrmmaaccjjàà  NNKKWWDD,,  ww KKBBWW,,
ww jjeeddnnoossttkkaacchh  LLWWPP  ppoo  wwoojjnniiee,,  uucczzeessttnnii--
cczzààccyycchh  wwyy∏∏ààcczznniiee  ww wwaallkkaacchh  zz ppoollsskkiimm
ppooddzziieemmiieemm  nniieeppooddlleegg∏∏ooÊÊcciioowwyymm..  

CCzzyy  ttee  oossoobbyy  ppoowwiinnnnyy  uuttrrzzyymmaaçç
uupprraawwnniieenniiaa  kkoommbbaattaanncckkiiee  ii ttyymm  ssaa--
mmyymm  ppoossiiaaddaaçç  ttaakkiiee  ssaammee  pprraawwaa  jjaakk
˝̋oo∏∏nniieerrzzee  AAKK,,  KKWWPP,,  WWoojjsskkaa  PPoollsskkiieeggoo
zz KKaammppaanniiii  WWrrzzeeÊÊnniioowweejj  11993399  rr..  ii PPSSZZ
nnaa  ZZaacchhooddzziiee,,  cczzyy  uucczzeessttnniiccyy  mm∏∏ooddzziiee--
˝̋oowwyycchh  oorrggaanniizzaaccjjii  aannttyykkoommuunniissttyycczz--
nnyycchh  zz llaatt  11994455--11995566??  

Nie ka˝dy, kto walczy∏ w armii wal-
czàcej z Hitlerem, jest polskim komba-
tantem. Mo˝e byç kombatantem 
II wojny Êwiatowej, ale nie jest komba-
tantem Rzeczpospolitej Polskiej. Je˝eli
ktoÊ walczy∏ w Armii Czerwonej, pono-
si∏ ofiary, niekiedy m´czeƒstwo, le˝y na
cmentarzach, lub odniós∏ ci´˝kie rany,
lub w inny, legitymizowany sposób,
uczestniczy∏ w walce, to trzeba odnosiç
si´ do tego z szacunkiem, ale nie jest
on kombatantem Rzeczpospolitej Pol-
skiej. 

Nigdy nie uwa˝a∏em Gwardii Ludo-
wej i Armii Ludowej za formacje wal-
czàce o niepodleg∏oÊç Polski. Uwa˝a-
∏em je za formacje wspó∏pracujàce z na-
mi pod pewnymi wzgl´dami, bo walczy-

∏y z Hitlerem. Ale to by∏ tylko zbieg
okolicznoÊci. Od kiedy Zwiàzek So-
wiecki od czerwca 1941 r. zaczà∏ wal-
czyç z Hitlerem, traktuj´ wszystkie ofia-
ry walki z szacunkiem, zw∏aszcza jako
przewodniczàcy Mi´dzynarodowej Ra-
dy OÊwi´cimskiej. Wymienia∏em pu-
blicznie przy ró˝nych okazjach, los po-
nad pi´tnastu tysi´cy jeƒców Armii
Czerwonej, zamordowanych niezgod-
nie z prawem mi´dzynarodowym, jako
wi´êniów kacetu, na terenie Auschwitz-
-Birkenau. Ale nie mówi´ o nich, ˝e by-
li polskimi kombatantami. Byli ofiarami
hitlerowskiego systemu ludobójczego,
który na przyk∏ad pewne grupy trakto-
wa∏ jako wi´êniów, nie jeƒców wojen-
nych, z pomini´ciem regu∏ prawa mi´-
dzynarodowego. 

Nie trzeba mieszaç poj´ç. Sà ró˝ne gru-
py ludzi dotkni´tych wojnà – jej ofiary, ale
te˝ sojusznicy naszych sojuszników. Ale
to nie oznacza, ˝e mam cz∏owieka, który
walczy∏ w bia∏oruskiej albo ukraiƒskiej
formacji, po stronie Niemiec, uwa˝aç za
kombatanta walczàcego o wolnoÊç i nie-
podleg∏oÊç Polski. Bo nie walczy∏. 

Przypominam raz jeszcze: rota przy-
si´gi Armii Krajowej, zatwierdzona
przez Rzàd Polski w Londynie, mówi∏a
nie o walce z Hitlerem, czy z kimkol-
wiek innym, lecz o walce „o wyzwolenie
z niewoli ze wszystkich si∏” naszej Oj-
czyzny”. I nie stawia∏a ˝adnych bli˝-
szych okreÊleƒ, dotyczàcych rodowodu,
poglàdów spo∏ecznych czy politycznych,
j´zyka, narodowoÊci. Stàd te˝ walczàcy
z Niemcami Ukrainiec, czy Bia∏orusin 
– jest polskim kombatantem. JeÊli nato-
miast takiej przysi´gi nie sk∏ada∏, wal-
czàc w jakiejÊ grupie swoich interesów,
które dla nas sà mniej czy bardziej ko-
rzystne (nawet jeÊli walczy∏ przeciwko
Niemcom), nie jest polskim kombatan-
tem. ˚o∏nierze GL i AL walczyli o po-
konanie Hitlera i tà drogà przyczynili
si´ korzystnie do realizacji naszych inte-
resów – to trzeba dostrzegaç, pewnie
nawet za to nale˝a∏o ich odznaczaç, mo-
˝e nie najwy˝szymi, ale odznaczeniami.
Równie˝ dziÊ mo˝emy odznaczyç zas∏u-
˝onego Norwega, czy Duƒczyka, który
walczàc z Hitlerem przyczyni∏ si´ do
os∏abienia jego potencja∏u – ale nie jest
to polski kombatant. 

Uwa˝am wi´c, ˝e wymienione w pyta-
niu formacje nie powinny mieç upraw-
nieƒ kombatanckich. 

KKooƒƒcczzyy  ssii´́  ddoottyycchhcczzaassoowwyy  kksszzttaa∏∏tt  rruu--
cchhuu  kkoommbbaattaanncckkiieeggoo..  OOttrrzzyymmaalliiÊÊmmyy
ww∏∏aaÊÊnniiee  oossttaattnniioo,,  ppoo˝̋eeggnnaallnnyy  nnuummeerr  BBiiuu--
lleettyynnuu  OObbsszzaarruu  LLwwoowwsskkiieeggoo  AAKK..  ZZggoodd--
nniiee  zz nnaattuurràà  ooddcchhooddzzàà  nnaa  wwiieecczznnàà  wwaarrtt´́
nniieeggddyyÊÊ  nnaajjmm∏∏ooddssii  aa ddzziissiiaajj  oossttaattnnii  jjuu˝̋
uucczzeessttnniiccyy  wwaallkk  zzbbrroojjnnyycchh  ii kkoonnssppiirraaccjjii..  

JJaakkii  ppoowwiinniieenn  bbyyçç  cciiààgg  ddaallsszzyy  rruucchhóóww
kkoommbbaattaanncckkiicchh??  JJaakkiiee  ffoorrmmyy  ddzziieeddzzii--
cczzeenniiaa  iicchh  ttrraaddyyccjjii  mmoo˝̋nnaa  uuzznnaaçç  zzaa  nnaajj--
bbaarrddzziieejj  ppoo˝̋ààddaannee??  

Powinny byç to formy instytucji spo-
∏ecznych, fundacji, bibliotek, muzeów 
– instytucji stymulujàcych badania
prawdy historycznej dla celów nauko-
wych i oÊwiatowych. Pami´tam przed 
II wojnà Êwiatowà, przed maturà, bar-
dzo aktywne towarzystwo spo∏eczne,
zajmujàce si´ weteranami roku 1863,
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W∏adys∏aw Bartoszewski, Polski PEN Club,
Warszawa, styczeƒ 2005 r.

Fot.: Mariusz Kubik
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które za∏o˝y∏o np. kwater´ bohaterów
walk Powstania Styczniowego na Cmen-
tarzu Wojskowym na Powàzkach w War-
szawie. Sà widome znaki pami´ci, nie
tylko w Warszawie, ale i gdzie indziej,
których nie by∏oby, gdyby w II Rzeczpo-
spolitej nie by∏o takiego nastawienia. 

To pewien wzór, przyk∏ad, majàcy
wp∏yw równie˝ na póêniejsze losy po-
wojennej emigracji politycznej w Lon-
dynie. Ludzie zas∏u˝eni, jak ostatni Pre-
zydent RP na Uchodêstwie, do tej pory
czynny spo∏ecznie, Ryszard Kaczorow-
ski, powszechnie w Polsce znany i sza-
nowany, udziela si´ w wielu pracach
w Polsce, jest m.in. cz∏onkiem Rady
Ochrony Pami´ci Walk i M´czeƒstwa,
której jestem przewodniczàcym – to
gremium, które myÊli o upami´tnianiu,
w tym konkretnym przypadku miejsc,
poprzez pomniki, tablice itp. Nie jest to
kombatanctwo, ale jest ÊciÊle zwiàzane
z jego ideà, bo jest upami´tnieniem
miejsc czynów ludzi, którzy mieliby pra-
wo, gdyby ˝yli, byç kombatantami. 

Taka dzia∏alnoÊç wspó∏gra we wspól-
nym upami´tnianiu historii wpisujàcej
si´ w zagadnienia ruchów kombatanc-
kich, równie˝ przez publikacje ksià˝ko-
we, czy periodyki. Natura wymaga pew-
nego ∏adu i gdyby Urzàd do Spraw
Kombatantów i Osób Represjonowa-
nych rozwinà∏ po˝àdanà dzia∏alnoÊç wy-
dawniczà i oÊwiatowà, zmniejszy∏ by si´
zakres obowiàzków dodatkowych, cià-
˝àcych si∏à faktu na Radzie Ochrony
Pami´ci Walk i M´czeƒstwa. Przyk∏ado-
wo, wydawnictwa dotyczàce wspó∏dzia-
∏ania Polaków i ˚ydów w czasie II woj-
ny Êwiatowej, które wczeÊniej w kilku
przypadkach wydawaliÊmy – mia∏yby
bardzo dobry adres wydawniczy, gdyby
ich wydanie firmowa∏ Urzàd. 

Wydaje mi si´, ˝e trzeba stopniowo
zmieniaç dotychczasowà formu∏´ ist-
nienia i dzia∏ania grup kombatanckich
na tworzenie grup i towarzystw – ogól-
nopolskich i regionalnych – przyjació∏
ruchu takiego czy innego. Je˝eli mamy
Stowarzyszenie „Szarych Szeregów”,
w którym ˝yjà jeszcze zas∏u˝eni druho-
wie i druhny, nikt jednoczeÊnie nie my-
Êli, ˝e po ich Êmierci Stowarzyszenie
straci racj´ bytu. Krzewienie wycho-
wawcze, informacyjne, idei harcerstwa,
skautingu, „Szarych Szeregów” jest fak-
tem. Przecie˝ w Stowarzyszeniu nie
dzia∏ajà wy∏àcznie cz∏onkowie „Szarych
Szeregów”, które przesta∏y przecie˝ ist-
nieç z koƒcem wojny. Ale wa˝na jest sa-

ma wiedza o przesz∏oÊci, wskazywanie
Êwietlanych przyk∏adów dla ludzi na
podstawie konkretnych postaci – które
poprzez dzia∏anie podczas wojny sà
kombatantami. Ale te˝ przez przynale˝-
noÊç do Stowarzyszenia „Szarych Sze-
regów” nikt nie staje si´ kombatantem. 

Podobnie jest z upowszechnianiem
wiedzy o dzia∏alnoÊci kombatantów jako
takiej. Powinny powstawaç stowarzysze-
nia ogólnie popierajàce t´ wiedz´, bàdê
specjalistyczne, dotyczàce konkretnie ja-
kiejÊ grupy – stowarzyszenie przyjació∏
Armii Krajowej, Armii Polskiej na Bli-
skim Wschodzie, 2 Korpusu Polskiego
itd. Istniejà w´˝sze formu∏y, które – nie-
stety – muszà byç poddawane rewizji,
poniewa˝ nied∏ugo, w ciàgu kilku lub kil-
kunastu lat umrà ostatni uczestnicy wy-
darzeƒ. Wobec tego istnieje pilna ko-
niecznoÊç uregulowania i przedefiniowa-
nia spraw zwiàzanych z upami´tnianiem
tej dzia∏alnoÊci. Potrzeba upami´tnienia
idei, jej kontynuacja, pog∏´bianie wie-
dzy, interpretowania, wyciàgania wnio-
sków z historii, jest zadaniem bardzo
szczytnym, zbiegajàcym si´ z myÊlami
o formu∏ach wychowania patriotyczne-
go, które nie majà polegaç na tym, ˝e
krzyczy si´ „Polska”, tylko pokazuje po-
stawy, zachowania Polaków w dniach
próby. 

CCzzyy  ffoorrmmyy  pprrzzeekkaazzyywwaanniiaa  tteejj  ttrraaddyyccjjii
mm∏∏ooddzziiee˝̋yy  uuwwaa˝̋aa  PPaann  ww tteejj  cchhwwiillii  zzaa  wwyy--
ssttaarrcczzaajjààccee??  JJaakk  oocceenniiaa  PPaann  rrooll´́  oorrggaannii--
zzaaccjjii  kkoommbbaattaanncckkiicchh  ww ttyymm  zzaakkrreessiiee??  

Nie mam wiedzy o pe∏nym zakresie
dzia∏alnoÊci wszystkich organizacji kom-
batanckich. Ale, na przyk∏ad, jako amba-
sador Polski w Austrii pozna∏em w la-
tach dziewi´çdziesiàtych prac´ Wydzia∏u
Konsularnego, zobowiàzanego do udzie-
lania pomocy Polakom, poszukujàcym
weryfikacji takiej, czy innej dzia∏alnoÊci
w∏asnej. Z tego wzgl´du mia∏em wglàd
do rejestru wszystkich zarejestrowanych
w Polsce organizacji kombatanckich, aby
udzielaç odpowiedniej rady i pomocy
Polakom, którzy tego potrzebowali. Byli
to m.in. wi´êniowie Mauthausen-Gusen,
jeƒcy wojenni III Rzeszy na terenie Au-
strii. Instytucje paƒstwowe, takie jak mi-
nisterstwa, czy przedstawicielstwa dyplo-
matyczne majà tu jednak rol´ mniejszà
ni˝ instytucje kulturalne, spo∏eczne,
oÊwiatowe, wychowawcze. 

Tak jak przy kompleksowej formie wy-
chowania, nigdy nie mo˝emy powiedzieç,
ze zrobiliÊmy czegoÊ doÊç, czy wystarcza-
jàco. Trzeba szukaç stale, na nowo, wobec
ka˝dego dorastajàcego rocznika m∏odzie-
˝y polskiej, aby m∏odzi ludzie, którzy ma-
jà dziÊ lat 8 czy 10, i kiedy b´dà mieli lat
15, mieli ÊwiadomoÊç i w tej dziedzinie,
odpowiadajàcà swojemu wiekowi. I dlate-
go nie jest to sprawa do „odfajkowania”,
podsumowania, czy zamkni´cia. To jest
proces. Tak jak procesem jest wszelkie
wychowanie, tak˝e wychowanie w wiedzy
o dziejach ojczystych. 

Przypominam ulubione has∏o prymasa
Stefana Wyszyƒskiego: Ojczyzna to zie-
mia i groby. Narody tracàc pami´ç, tracà
˝ycie. To jest maksyma wyryta przy wej-
Êciu na stary cmentarz na P´ksowym
Brzyzku w Zakopanem, wielokrotnie
u˝ywana w jego wypowiedziach i homi-
liach. Wra˝liwi na pewne nakazy i has∏a
wychowawcze byli te˝ wybitni ludzie Ko-
Êcio∏a, który towarzyszy∏ nie tylko lu-
dziom wierzàcym, ale te˝ walczàcym
i cierpiàcym, nawet, gdy nie chodzili re-
gularnie do koÊcio∏a. Wi´c to równie˝
wa˝ny przyczynek w odpowiedzi na to
pytanie. Je˝eli ksi´˝a i zakonnice poma-
gali dzieciom ˝ydowskim, spowiadali
konspiratorów, ratowali ludzi zagro˝o-
nych – to jest to przyk∏ad mi∏oÊci bliênie-
go, wybiegajàcy poza schemat obowiàz-
ków. Nie wàtpi´, ˝e KoÊció∏ b´dzie wa˝-
nym elementem takiego wychowania. 

Taki sam obowiàzek cià˝y i b´dzie na-
dal cià˝yç na wychowawcach i nauczy-
cielach, dziennikarzach i mediach – bo
to sà grupy wychowania spo∏eczeƒstwa,
czy tego chcà, czy nie chcà. 
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Rota przysi´gi 
Armii Krajowej

W obliczu Boga Wszechmogà-
cego i NajÊwi´tszej Maryi

Panny, Królowej Korony Polskiej,
przysi´gam byç wierny Ojczyênie
mej, Rzeczypospolitej Polskiej.
Staç nieugi´cie na stra˝y Jej hono-
ru, o wyzwolenie z niewoli walczyç
ze wszystkich si∏ a˝ do ofiary mego
˝ycia. Prezydentowi Rzeczypospoli-
tej Polskiej, Naczelnemu Wodzowi
i wyznaczonemu przezeƒ Dowódcy
Armii Krajowej b´d´ bezwzgl´dnie
pos∏uszny, a tajemnicy niez∏omnie
dochowam, cokolwiek by mnie spo-
tkaç mia∏o. Tak mi dopomó˝ Bóg. 
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TToo  mm..iinn..  zz PPaannaa  wwyykk∏∏aaddyy  nnaa  KKUULL--uu  iinn--
ssppiirroowwaa∏∏yy  ppoowwssttaanniiee  ww LLuubblliinniiee  nniieezzaa--
llee˝̋nneejj  ppoolliiggrraaffiiii,,  kkttóórraa  mm..iinn..  ddaa∏∏aa  ppoocczzàà--
tteekk  ––  nniiee  ttyyllkkoo  ww wwyymmiiaarrzzee  tteecchhnniicczznnyymm,,
aallee  pprrzzeeddee  wwsszzyyssttkkiimm  mmeennttaallnnyymm  ddzziiaa∏∏aa--
nniioomm  ooppoozzyyccjjii  ddeemmookkrraattyycczznneejj  ii „„SSoollii--
ddaarrnnooÊÊccii””..  TToo  oonnee  zz kkoolleeii  ddoopprroowwaaddzzii∏∏yy
ddoo  ooddzzyysskkaanniiaa  nniieeppooddlleegg∏∏ooÊÊccii..  CCzzyy  ddoo--
ssttrrzzeeggaa  PPaann  ssppoo∏∏eecczznnàà  ppoottrrzzeebb´́  uuhhoonnoo--
rroowwaanniiaa  tteeggoo  zzwwyyccii´́ssttwwaa  ii jjeeggoo  aauuttoorróóww??
JJaakk  PPaann,,  jjaakkoo  uucczzeessttnniikk  IIII  wwoojjnnyy  ÊÊwwiiaattoo--
wweejj  aa ppootteemm  ooppoozzyyccjjii,,  oocceenniiaa  rrooll´́  tteejj
oossttaattnniieejj  ww ooddzzyysskkaanniiuu  nniieeppooddlleegg∏∏ooÊÊccii??  

JJaakk  PPaann  oocceenniiaa  pprroojjeekkttyy  pprrzzyyzznnaanniiaa
ssttoossoowwnnyycchh  uupprraawwnniieeƒƒ  ddzziiaa∏∏aacczzoomm  ooppoo--
zzyyccjjii  ddeemmookkrraattyycczznneejj??  CCzzyy  ppoowwiinnnnyy  bbyyçç
oonnee  zzaawwaarrttee  ww oossoobbnneejj  uussttaawwiiee,,  cczzyy  ttyyll--
kkoo  ww kkoolleejjnneejj  nnoowweelliizzaaccjjii  jjuu˝̋  iissttnniieejjààcceejj??  

Nie chc´ zabieraç g∏osu w sprawach
ÊciÊle formalno – prawnych, bo nie je-
stem prawnikiem. Jestem zresztà niety-
powym Polakiem, bo nie znam si´ na
wszystkim. Moje zachowanie jako wy-
k∏adowcy na KUL-u w latach 70-tych,
podobnie jak moja praca piórem w „Ty-
godniku Powszechnym” od 1957 r., by∏y
wynikiem tej samej ÊwiadomoÊci doko-
nanego w ˝yciu wyboru i z∏o˝onej przy-
si´gi, zobowiàzujàcej mnie do przywró-
cenia niepodleg∏oÊci i suwerennoÊci
czyli wolnoÊci paƒstwa polskiego. 

W moim rozumieniu 1945 rok tej nie-
podleg∏oÊci i suwerennoÊci nie przy-
niós∏. Przez genera∏a Okulickiego zwol-
niono nas po wojnie ze z∏o˝onej przy-
si´gi, ale przecie˝ nie z motywacji ˝ycia
i dzia∏ania. Przeciwnie, Okulicki we-
zwa∏ nas do dzia∏ania na w∏asnà r´k´,
realizacji tych celów, którym chcieliby-
Êmy byç wierni. 

Uwa˝a∏em i uwa˝am, ˝e moje próby
wychowywania m∏odzie˝y, moja szansa
rozmowy i kontaktu w latach siedem-
dziesiàtych z ambitnymi m∏odymi ludê-
mi, studentami Katolickiego Uniwersyte-
tu Lubelskiego, da∏a mi szans´ wykony-
wania tego dobrowolnie podj´tego zobo-
wiàzania. A po wojnie nie by∏o innej dro-
gi, jak tylko m∏odemu pokoleniu przeka-
zywaç w∏asne doÊwiadczenia i zach´caç
do tego, aby sobie uprzytomni∏o, jaka by-
∏a rola alternatywnych tajnych mediów,
czy wychowania. I ˝e mo˝na spróbowaç
t´ rol´ i metod´ przenieÊç na nast´pne
pokolenie i nowe warunki. Nadaç zna-
czenie zorganizowanym formom dzia∏a-
nia, które z kolei dadzà ludziom sygna∏,
˝e nie tylko to, co przychodzi z Komitetu
Centralnego PZPR, jest obowiàzujàcà
wyk∏adnià. 

Moi studenci w Lublinie odegrali m.in.
czo∏owà rol´ w tworzeniu grupy „Spo-
tkaƒ”, na której zebraniach w mieszka-
niach prywatnych bywa∏em, uwa˝ajàc to
za logicznà kontynuacj´ mojego ˝yciory-
su. Obok tego ruchu opozycyjnego,
w którym grupa „Spotkaƒ” odegra∏a
znaczàcà rol´, by∏y grupy w innych regio-
nach kraju. Szukano dróg realnych i do-
st´pnych w danym Êrodowisku. 

Ci ludzie ryzykowali o wiele wi´cej,
ni˝ ja – byli m∏odzi, wchodzili dopiero
w ˝ycie, by∏a przed nimi perspektywa
bezrobocia, ewentualnych szykan.
W stosunku do innych, uleg∏ych rówie-
Êników, oni si´ z historià wa˝yli. 

Uwa˝am wi´c, ˝e bardzo s∏usznie,
jeszcze za rzàdów Jerzego Buzka, rozpo-

cz´to odznaczanie dzia∏aczy opozycji de-
mokratycznej, czy tajnego ruchu wydaw-
niczego. W moim rozumieniu nale˝à si´
im uprawnienia kombatanckie w znowe-
lizowanej ustawie, choç nie w rozumie-
niu casusu Korpusu Weteranów, walki
z bronià w r´ku, o której to ró˝nicy
w dzia∏aniu mówiliÊmy wczeÊniej. 

CCzzyy  PPaannaa  zzddaanniieemm  uupprraawwnniieenniiaammii
kkoommbbaattaanncckkiimmii  nnaallee˝̋yy  oobbjjààçç  wwoojjsskkaa
wwcchhooddzzààccee  ww sskk∏∏aadd  mmiissjjii  ppookkoojjoowwyycchh??  

To zupe∏nie co innego. Nale˝y si´ im
uhonorowanie, odznaczenia, odpo-
wiednie renty, w przypadku mo˝liwego
kalectwa, czy chorób, obj´cie nadzorem
wojska. Misje pokojowe sk∏adajà si´
jednak z umundurowanych ˝o∏nierzy,
którzy podlegajà oficjalnie Minister-
stwu Obrony Narodowej. 

CCoo  PPaann  ssààddzzii  oo lluussttrraaccjjii  ww ÊÊrrooddoowwii--
sskkaacchh  kkoommbbaattaanncckkiicchh..  CCzzyy  jjeesstt  oonnaa,,  PPaa--
nnaa  zzddaanniieemm,,  kkoonniieecczznnaa??  

W Armii Krajowej by∏y oczywiste
dzia∏ania agentury wroga, który by∏
wrogiem pot´˝nym. Informatorów 
– agentów znajdowano wsz´dzie – we
wszystkich okr´gach a nawet w komór-
kach Komendy G∏ównej AK by∏o wiele
ofiar ich dzia∏aƒ. Przyk∏adem jest choç-
by denuncjacja i aresztowanie Stefana
„Grota” Roweckiego. Wydali go w koƒ-
cu Polacy, z wykszta∏ceniem wy˝szym
i stopniami oficerskimi, a nie Rosjanie,
˚ydzi, czy Niemcy. WÊród dwunastu
aposto∏ów jeden by∏ zdrajcà, co stano-
wi∏o 8 procent. Zar´czam Panu, ˝e
wÊród kombatantów by∏ to promil pro-
centa, poÊród kilkuset tysi´cy osób. 

Po wojnie nastàpi∏y podzia∏y. Ârodo-
wiska by∏ych ˝o∏nierzy AK, NOW, BCh
– nie by∏y po wojnie monolitem. Cz´Êç
z nich przeÊladowano systematycznie
i do koƒca stalinizmu. Ewidentnie
ujawnione przypadki zdrady sà przy-
padkami zdrady obywatela wobec inte-
resów Rzeczpospolitej. Nie robi∏bym
jednak ˝adnej lustracji w Êrodowiskach
kombatanckich, jest ona spóêniona
o kilkanaÊcie lat. 

Mo˝e nale˝a∏o si´ zastanowiç, czy
cz´Êç ludzi, idàc do struktur ZBOWiD-u
zdradzi∏a, czy nie zdradzi∏a? W naszym
Êrodowisku – tych, którzy nigdy w ZBO-
WiD-zie nie byli – przewa˝a∏ poglàd, ˝e
jest to odst´pstwo od naszej linii. Nie
zdrada, nie haƒba, lecz odst´pstwo.
Wybranie linii, która nam nie odpowia-
da∏a. Ale jednak Âwiatowy Zwiàzek
˚o∏nierzy AK by∏ tworzony przy udzia-
le ludzi, którzy nie tylko byli cz∏onkami
ZBOWiD-u, ale którzy przyj´li stamtàd
awanse i odznaczenia. Nie nada∏ im te-
go dowódca Armii Krajowej i Naczelny
Wódz. Nie znam przypadku, by powie-
dzieli, ˝e tych odznaczeƒ i awansów nie
przyjmà. 

Posunà∏em si´ zapewne w mojej re-
zerwie do tych spraw za daleko i nie jest
to ˝aden model ani wyk∏adnia – chcia-
∏em jednak powiedzieç, ˝e zastrzeg∏em
sobie w Urz´dzie do Spraw Kombatan-
tów i Osób Represjonowanych, ˝e nie
chc´ awansowaç od stopnia nadanego
mi w Armii Krajowej. Bo dla mnie jest
wi´kszym honorem byç porucznikiem
z nadania AK, ni˝ z innych, zmiennych
ràk, prezydenta Wa∏´sy, KwaÊniewskie-
go, kolejnego, czy jeszcze kolejnego 
– pu∏kownikiem, czy genera∏em. 
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Jubileusz 85-lecia w Krakowie, 12 lutego 2007 r.
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Krzy˝ Niepodleg∏oÊci z Mieczami,
Krzy˝ Niepodleg∏oÊci oraz Me-
dal Niepodleg∏oÊci zosta∏y usta-

nowione Rozporzàdzeniem Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej z 29 paêdzier-
nika 1930 r. 

Ludzie, dzi´ki którym narodzi∏o si´ to
odznaczenie to najwybitniejsze postacie
Polski Niepodleg∏ej – JJóózzeeff  i AAlleekkssaannddrraa
PPii∏∏ssuuddssccyy, WWaalleerryy  SS∏∏aawweekk, KKaazzii--
mmiieerrzz  SSoossnnkkoowwsskkii  i WWaacc∏∏aaww  JJ´́ddrrzzee--
jjeewwiicczz. Autorem projektu Krzy˝a
i Medalu Niepodleg∏oÊci by∏ MMiiee--
cczzyyss∏∏aaww  KKoottaarrbbiiƒƒsskkii, profesor Aka-
demii Sztuk Pi´knych w Warszawie,
który wczeÊniej projektowa∏ Order
Or∏a Bia∏ego, Order Odrodzenia
Polski oraz bu∏aw´ marsza∏kowskà
Józefa Pi∏sudskiego. 

Krzy˝ i Medal Niepodleg∏oÊci
ustanowiono jako odznaczenie
wojskowe, a nadawa∏ je Prezydent Rze-
czypospolitej Polskiej. Krzy˝ Niepodle-
g∏oÊci zosta∏ postawiony w hierarchii
polskich odznaczeƒ przed Krzy˝em Ofi-
cerskim Orderu Odrodzenia Polski,
a Medal Niepodleg∏oÊci przed Srebr-
nym Krzy˝em Zas∏ugi. 

Rozporzàdzeniem z 29 paêdziernika
1930 r. zosta∏ ustanowiony tak˝e Komi-
tet Krzy˝a i Medalu Niepodleg∏oÊci, któ-
ry faktycznie sta∏ si´ kapitu∏à tego od-
znaczenia. Rozpatrywaniem wniosków
zajmowa∏y si´ komisje Êrodowiskowe,
których ostatecznie powsta∏o 25. Przy ty-
powaniu kandydatów do odznaczenia
poszczególne komisje oprócz oceny za-
s∏ug niepodleg∏oÊciowych stosowa∏y su-
rowe kryteria etyczne i polityczne. Do
po∏owy 1938 r. pozytywnie rozpatrzono
87 034 wniosków, a 112 188 odrzucono.
Krzy˝ i Medal Niepodleg∏oÊci by∏y nada-
wane tak˝e poÊmiertnie. W sumie w la-
tach 1930-1938 odznaczeniem tym zo-
sta∏o wyró˝nionych 88 tysi´cy wetera-
nów walk o niepodleg∏oÊç Polski – po-
wstaƒców styczniowych, bojowców PPS,

Krzy˝ i Medal Niepodleg∏oÊci 
– inicjatywa odnowienia z okazji 90. rocznicy
Odrodzenia Polski, 11 listopada 2008 r. 

strzelców i dru˝yniaków, legionistów
i peowiaków, powstaƒców wielkopol-
skich i Êlàskich, ˝o∏nierzy polskich for-
macji wojskowych na Wschodzie. 

Z odznaczeniem tym, podobnie jak
z innymi g∏ównymi odznaczeniami wià-
za∏y si´ przywileje i korzyÊci materialne,
m.in. czynne i bierne prawo wyborcze,
prawo do zni˝ki kolejowej, pierwszeƒ-

stwo w przyjmowaniu dzieci do paƒ-
stwowych, publicznych i samorzàdo-
wych szkó∏ i zak∏adów naukowych, pra-
wo pierwszeƒstwa przy przyjmowaniu
do pracy, prawo do zaliczenia okresu
dzia∏alnoÊci niepodleg∏oÊciowej do wy-
s∏ugi emerytalnej, prawo do zaopatrze-
nia ze skarbu paƒstwa w wypadku ogra-
niczonej zdolnoÊci do pracy lub ukoƒ-
czenia 55 roku ˝ycia przy jednoczesnym
braku Êrodków zapewniajàcych egzy-
stencj´ (tak˝e wdowie i dzieciom od-
znaczonego), prawo do leczenia na
koszt paƒstwa, zni˝ka ubezpieczeniowa
dla rodziny odznaczonego. 

W 1938 r. Komitet Krzy˝a i Medalu
Niepodleg∏oÊci podjà∏ decyzj´, ˝e nada-
wanie tego odznaczenia wygas∏o.
W zwiàzku z tà decyzjà w∏adze Rzeczy-
pospolitej na Uchodêstwie w okresie 
II wojny Êwiatowej nie nadawa∏y tego
odznaczenia. By∏ to jednak tylko pre-
tekst – naprawd´ chodzi∏o o to, ˝e rzàd
gen. WW∏∏aaddyyss∏∏aawwaa  SSiikkoorrsskkiieeggoo, chorobli-
wie antypi∏sudczykowski, postrzega∏ je
jako jeden z symbolów tzw. sanacji. 

Prezydent Rzeczypospolitej na Ob-
czyênie, AAuugguusstt  ZZaalleesskkii, dekretem 
z 12 sierpnia 1954 r. wznowi∏ Krzy˝ i Me-
dal Niepodleg∏oÊci. Dekret g∏osi∏, ˝e jest
to wyró˝nienie wojskowe nadawane oso-
bom, które zas∏u˝y∏y si´ czynnie dla nie-
podleg∏oÊci Ojczyzny dzia∏ajàc w kraju
w okresie od 17 wrzeÊnia 1939 r. do 1 lip-
ca 1945 r. oraz na terytorium Niemiec

i Rosji Sowieckiej. Z powodu roz-
∏amu we w∏adzach Rzeczypospoli-
tej na Uchodêstwie ten akt prawny
pozosta∏ jednak martwym zapi-
sem. Nie dokonano na jego pod-
stawie ˝adnych nadaƒ Krzy˝a
i Medalu Niepodleg∏oÊci. Latem
1988 r., w zwiàzku z 70 rocznicà
odzyskania niepodleg∏oÊci wyko-
nania tego dekretu bezskutecznie
domaga∏a si´ Rada Organizacji
Kombatanckich Polskich Si∏

Zbrojnych oraz inne organizacje skupia-
jàce b. ˝o∏nierzy Wojska Polskiego. 

Obecnie, w zwiàzku z uchwa∏à Rady
Kombatantów podj´tà na posiedzeniu
18 paêdziernika 2006 r., z inicjatywà od-
nowienia tego odznaczenia wystàpi∏
kierownik Urz´du do Spraw Komba-
tantów i Osób Represjonowanych
przedstawiajàc Prezydentowi Rzeczy-
pospolitej Polskiej nie tylko uzasadnie-
nie, ale tak˝e projekt ustawy Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej w tej sprawie.
W wystàpieniu wskaza∏ na kilka wa˝-
nych powodów, dla których nale˝a∏oby
dokonaç aktu odnowienia Krzy˝a i Me-
dalu Niepodleg∏oÊci. 

Pierwszy z nich to potrzeba istnienia
odznaczenia paƒstwowego, które nada-
wane by∏oby przez Prezydenta Rzeczy-
pospolitej Polskiej wy∏àcznie za faktycz-
ne zas∏ugi niepodleg∏oÊciowe od 1939
do 1989 r. i w ÊwiadomoÊci narodowej
∏àczy∏oby si´ wy∏àcznie z takimi zas∏u-
gami. Tym bardziej w sytuacji, gdy nie
sà nadawane ordery i odznaczenia wo-
jenne (Virtuti Militari, Krzy˝ Walecz-
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nych, Krzy˝ Zas∏ugi z Mieczami), a sie-
dem lat temu zosta∏o zakoƒczone nada-
wanie odznaczeƒ upami´tniajàcych, ta-
kich jak Krzy˝ Armii Krajowej, Krzy˝
Narodowego Czynu Zbrojnego, Krzy˝
Batalionów Ch∏opskich. 

Drugi powód to potrzeba godnego
uczczenia 90. rocznicy Odrodzenia Pol-
ski, która przypada na dzieƒ 11 listopa-
da 2008 r. Odnowienie Krzy˝a i Medalu
Niepodleg∏oÊci to najpi´kniejszy ho∏d,
jaki w tym dniu moglibyÊmy oddaç tym,
których zas∏uga w odzyskaniu niepodle-
g∏oÊci w 1918 r. jest najwi´ksza. Tak jak
blisko 80 lat temu z inicjatywy Józefa
i Aleksandry Pi∏sudskich – 29 paêdzier-
nika 1930 r. – Prezydent Rzeczypospoli-
tej Polskiej IIggnnaaccyy  MMooÊÊcciicckkii ustanowi∏
w przeddzieƒ Âwi´ta Niepodleg∏oÊci
Krzy˝ i Medal Niepodleg∏oÊci, tak obec-
nie w przededniu 90. rocznicy odzyska-
nia niepodleg∏oÊci Prezydent Rzeczypo-
spolitej Polskiej LLeecchh  KKaacczzyyƒƒsskkii mo˝e
to odznaczenie przywróciç. 

Odnowienie Krzy˝a i Medalu Nie-
podleg∏oÊci w przeddzieƒ 90. rocznicy
Odrodzenia Polski by∏oby tak˝e aktem
przywrócenia Narodowi niczym nieska-
lanego symbolu niepodleg∏oÊci. Wyró˝-
nia si´ on spoÊród innych tym, ˝e by∏
nadawany wy∏àcznie za zas∏ug´ niepod-
leg∏oÊciowà, ˝e nie u˝ywano go do in-
nych celów, tak jak to niestety mia∏o
miejsce podczas zaborów i w PRL
z Virtuti Militari, a tylko w PRL z Krzy-
˝em Walecznych. Takich w∏aÊnie sym-
boli Naród Polski potrzebuje po okresie
1939-1989, który wype∏nia okupacja
niemiecka i sowiecka oraz d∏ugotrwa∏e
rzàdy komunistyczne. 

Odnowiony Krzy˝ i Medal Niepodle-
g∏oÊci by∏by jeszcze jednym ∏àcznikiem
mi´dzy tamtymi pokoleniami uczestni-
ków walk o niepodleg∏oÊç od 1863 do
1921 r., a pokoleniami, które o niepod-
leg∏oÊç naszej Ojczyzny walczy∏y od
1939 do 1989 r. 

To odznaczenie mia∏oby tak˝e bardzo
du˝e znaczenie dla ˝o∏nierzy II Konspi-
racji, dla „˝o∏nierzy wykl´tych”, dla
uczestników wystàpieƒ antykomuni-
stycznych od 1956 r., dla polskich wete-
ranów ˝yjàcych na Obczyênie i na daw-
nych Kresach Wschodnich Rzeczypo-
spolitej oraz dla ich dzieci i wnuków. 

Miros∏aw SULEJ

Bezp∏atne badanie s∏uchu

Firma Audio-Med zaprasza wszystkich kombatantów oraz inne osoby uprawnio-
ne wraz z rodzinami, majàce problemy ze s∏uchem na bezp∏atne badania s∏u-

chu oraz konsultacj´ z protetykiem s∏uchu. 
Badanie mo˝na wykonaç w Warszawie, w ni˝ej wymienionych gabinetach: 

1. ul. Targowa 69/71 lok. 10 (róg Alei SolidarnoÊci) tel. 022 670 29 26, 
2. ul. Wyszogrodzka 1 (róg Rembieliƒskiej) tel. 022 674 66 06, 
3. ul. Oleandrów 5 (naprzeciwko szpitala na Litewskiej) tel. 022 825 35 82, 
4. ul. Elblàska 67 (róg Broniewskiego) tel. 022 663 39 23. 

Na wizyt´ w wybranym gabinecie nale˝y zarejestrowaç si´ telefonicznie. Dodat-
kowe informacje mo˝na uzyskaç pod numerem telefonu: 022 618 83 60.

Dnia 9 lipca 1947
roku nastàpi∏o
r o z w i à z a n i e

Polskich Si∏ Zbrojnych
bohatersko walczàcych
wespó∏ z zachodnimi
sojusznikami na fron-
tach drugiej wojny Êwia-
towej. 

Ten dzieƒ sta∏ si´ sym-
bolicznà datà zwieƒcze-
nia etosu Wojska Pol-
skiego na Zachodzie,
poniewa˝ wtedy w∏aÊnie
Naczelny Wódz Pol-
skich Si∏ Zbrojnych genera∏ W∏adys∏aw
Anders po zakoƒczeniu dzia∏aƒ bojo-
wych powierzy∏ opiek´ nad sztandarami
wojskowymi ówczesnemu Instytutowi
Historycznemu im. Genera∏a W∏adys∏a-
wa Sikorskiego w Londynie. 

Genera∏ W∏adys∏aw Anders, owiany
˝o∏nierskà s∏awà dowódca Armii Pol-
skiej na Wschodzie, dowódca Drugiego
Korpusu Polskiego, a nast´pnie Naczel-
ny Wódz Polskich Si∏ Zbrojnych, jest
symbolem chwa∏y ˝o∏nierza polskiego
walczàcego nieugi´cie o wolnoÊç i nie-
zawis∏oÊç Rzeczypospolitej. Uosabia
tak˝e niez∏omnà postaw´ Polaków na
obczyênie, ich tragizm oraz wiernoÊç
idea∏om, o które walczy∏ Naród Polski. 

Po wojnie genera∏ Anders i Jego ofi-

UCHWA¸A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 20 grudnia 2006 r. 

w sprawie og∏oszenia roku 2007 Rokiem Genera∏a
W∏adys∏awa Andersa

cerowie zostali pozba-
wieni obywatelstwa pol-
skiego przez w∏adze ko-
munistyczne w kraju,
a ˚o∏nierze Armii An-
dersa skazani zostali za
swoje bohaterstwo na
przymusowà emigracj´
i roz∏àk´ z najbli˝szymi.
Dopiero po prze∏omie
ustrojowym wolna, nie-
podleg∏a i suwerenna
Rzeczpospolita przy-
wróci∏a nale˝ne Mu
miejsce w panteonie bo-

haterów narodowych. 
DziÊ, w przededniu 60. rocznicy pa-

mi´tnego wydarzenia i 115. rocznicy
urodzin Genera∏a, Senat Rzeczypospo-
litej Polskiej og∏asza rok 2007 – Rokiem
Genera∏a W∏adys∏awa Andersa. 

Senat Rzeczypospolitej Polskiej czyni
to dla uczczenia pami´ci znamienitego
Polaka genera∏a W∏adys∏awa Andersa 
– wybitnego dowódcy i polityka, oraz
dla uhonorowania pami´ci Jego ˚o∏-
nierzy, których wyprowadzi∏ z „impe-
rium z∏a” i wiód∏ zwyci´skim szlakiem
do Ojczyzny przez Monte Cassino i Bo-
loni´, ˚o∏nierzy, którym „ojcowa∏” do
koƒca swoich dni na wychodêstwie. 

Marsza∏ek Senatu
Bogdan BORUSEWICZ
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2233  wwrrzzeeÊÊnniiaa  wwee  WWrroocc∏∏aawwiiuu, z inicjatywy proboszcza
parafii p.w. Matki Bo˝ej Pocieszenia oraz kustosza
Sanktuarium Golgoty Wschodu o. Stanis∏awa Golca
wraz z DolnoÊlàskà Rodzinà Katyƒskà odby∏a si´ uro-
czystoÊç religijno-patriotyczna poÊwi´cona pami´ci
o bohaterach Narodu Polskiego i walkach o Niepodle-
g∏oÊç Rzeczypospolitej. W uroczystoÊci uczestniczyli
m.in. przedstawiciele w∏adz paƒstwowych, samorzà-
dowych, Wojska i Policji oraz wspó∏organizatorów uro-
czystoÊci: Zwiàzku Sybiraków, Sybiraków-Afrykaƒczy-
ków, ÂZ˚AK, OZ˚BCh, Z˚NSZ, ZMWP “Jaworzniacy”,
Stowarzyszenia Polaków spod znaku Rod∏a, Fundacji
“Polskie Gniazdo”, a tak˝e poczty sztandarowe i cz∏on-
kowie rodzin pomordowanych i zmar∏ych w czasie
wojny i w okresie powojennym. Msz´ Êw. celebrowa∏
ks. pra∏at Zdzis∏aw Peszkowski, kapelan Rodzin Katyƒ-
skich. PoÊwi´ci∏ równie˝ tablic´ Sanktuarium Golgoty
Wschodu ku czci poleg∏ych, pomordowanych i depor-
towanych ˝o∏nierzy NSZ, ofiarowanà przez cz∏onków
DolnoÊlàskiego Okr´gu Z˚NSZ, przed którà delegacje
z∏o˝y∏y kwiaty. Po Mszy Êw. odby∏ si´ koncert w wyko-
naniu Orkiestry Reprezentacyjnej Komendy Wojewódz-
kiej Policji. Relacj´ nades∏a∏ Jan Paluchniak. 

2255  wwrrzzeeÊÊnniiaa  ww KKoonniinniiee odby∏ si´ IV Okr´gowy Zjazd
Delegatów ZKRP i BWP, który podsumowa∏ dzia∏alnoÊç
w latach 2002-2006. W Zjeêdzie uczestniczy∏ starosta,
prezydent miasta, komendant WKU, prezesi kó∏ ÂZ˚AK
i NSZ oraz 37 delegatów. Zarzàd G∏ówny Zwiàzku re-
prezentowa∏ wiceprezes p∏k Janusz Rad∏owski. W dys-
kusji mówiono o problemach dzia∏alnoÊci i trudno-
Êciach ˝ycia kombatantów. Uczczono pami´ç ponad
2200 zmar∏ych cz∏onków. Prezesem Zarzàdu Okr´go-
wego wybrano ponownie Ryszarda Âwiderskiego. 

WW  ddnniiaacchh  2266--2299  wwrrzzeeÊÊnniiaa  ww WWaarrsszzaawwiiee obchodzono
Dni Pami´ci Pawiaka. Zainaugurowa∏ je wyk∏ad 
dr Agnieszki Janiak-Jasiƒskiej z Instytutu Historii PAN
pt. Powstanie narodowe czy rewolucja spo∏eczna? Zie-
mie polskie w 1905 r. wyg∏oszony w Muzeum Wi´zie-
nia Pawiak z okazji 100-lecia s∏ynnej akcji uwolnienia
z Pawiaka 10 wi´êniów politycznych. Tego dnia uczest-
nicy spotkania w Mauzoleum Walki i M´czeƒstwa przy
al. Szucha wys∏uchali programu historyczno-literackie-
go pt. By nie odeszli w mrok zapomnienia w wykonaniu
artystów scen warszawskich oraz z∏o˝yli kwiaty i zapa-
lili znicze w Mauzoleum. Podczas Dni Pami´ci Pawiaka
odby∏y si´ liczne wyk∏ady, projekcje filmów, uczestnicy
mieli tak˝e okazj´ do zwiedzania Muzeum Pawiaka. 

2277  wwrrzzeeÊÊnniiaa  ww DD´́bbiiccyy z inicjatywy Ârodowiska 5 Pu∏-
ku Strzelców Konnych Armii Krajowej w D´bicy z oka-
zji powo∏ania Polskiego Paƒstwa Podziemnego w ko-
Êciele p. w. Êw. Jadwigi odby∏a si´ Msza Êw. Odczyta-
no podczas niej Apel Poleg∏ych ˝o∏nierzy WrzeÊnia
i Oddzia∏u “Deser”. UroczystoÊç uÊwietni∏a obecnoÊç
pocztów sztandarowych: Ârodowiska 5 Pu∏ku Strzel-
ców Konnych AK, ZIW RP Oddzia∏ D´bica, Komendy
Hufca im. D´bickich Szarych Szeregów i Szko∏y Pod-
stawowej z D´bicy im. Armii Krajowej. Relacj´ nade-
s∏a∏ Edward Czernia, prezes ZIW RP Oddzia∏ D´bica. 

22  ppaaêêddzziieerrnniikkaa  ww WWaarrsszzaawwiiee, jak co roku, w Sali Wielkiej
Zamku Królewskiego odby∏ si´ uroczysty koncert forte-
pianowy utworów Fryderyka Chopina z okazji 62. rocz-
nicy Powstania Warszawskiego. Koncertu w wykonaniu
Marii Szraiber, profesor Akademii Muzycznej im. F. Cho-
pina w Warszawie oraz wyst´pu Aliny Janowskiej, aktor-
ki i Powstaƒca Warszawskiego wys∏ucha∏o liczne grono
uczestników walk sprzed 62 laty. Organizatorami byli:

Zwiàzek Powstaƒców Warszawskich i Dyrekcja Zamku
Królewskiego w Warszawie. Oprac. na podst. materia∏u
nades∏anego przez Wies∏awa Neweckiego. 

33  ppaaêêddzziieerrnniikkaa  ww WWaarrsszzaawwiiee, w Muzeum Powstania
Warszawskiego odby∏a si´ prezentacja ksià˝ki pt. Robi-
∏em swojà robot´. Rozmowa z mjr. Januszem Brochwi-
cz-Lewiƒskim “Gryfem”, autorstwa Huberta Dzierz´c-
kiego i Tomasza Szczepaƒskiego. W spotkaniu, oprócz
bohatera ksià˝ki (˝o∏nierza batalionu „Parasol” i od
5 sierpnia 1944 r. dowódcy obrony Pa∏acyku Michla na
Woli) – uczestniczyli przedstawiciele w∏adz paƒstwo-
wych i samorzàdowych, warszawskiej Stra˝y Miejskiej,
której staraniem ukaza∏a si´ ksià˝ka – oraz kombatanci. 

44  ppaaêêddzziieerrnniikkaa  ww PPoozznnaanniiuu do mieszkania por. Fran-
ciszka Wawrzyniaka z okazji jego 100 urodzin przyby-
li – prezes ZO ZKRP i BWP p∏k Janusz Rad∏owski
i prezes Ko∏a p∏k Wiktor ¸ohynowicz. Wr´czono Jubi-
latowi kwiaty oraz z∏o˝ono ˝yczenia 200 lat ˝ycia.
Franciszek Wawrzyniak zosta∏ odznaczony odznakà
„Za Zas∏ugi dla ZKRP i BWP”. Kierownik Wydzia∏u
Urz´du Stanu Cywilnego, wr´czy∏ pisemne ˝yczenia
Prezesa Rady Ministrów i prezydenta Poznania. 

55  ppaaêêddzziieerrnniikkaa  ww WWaarrsszzaawwiiee, w Urz´dzie do Spraw
Kombatantów i Osób Represjonowanych, w imieniu
prezesa Towarzystwa Opieki na Archiwum Instytutu Li-
terackiego w Pary˝u Marka Krawczyka, Marek ¸ukaniuk
– pe∏nomocnik Towarzystwa – przekaza∏ kierownikowi
Urz´du Januszowi Krupskiemu komplet „Zeszytów Hi-
storycznych”. Ten emigracyjny kwartalnik wydawany
jest od 1962 roku przez Instytut Literacki w Pary˝u. Pu-
blikowane sà w nim g∏ównie materia∏y poÊwi´cone naj-
nowszej historii Polski i paƒstw sàsiednich (Litwy, ¸o-
twy, Ukrainy i Rosji), w formie analiz naukowych, doku-
mentów, wspomnieƒ, relacji, polemik i publicystyki. Po
1980 r. kwartalnik by∏ przedrukowywany w Polsce i do
1989 r. pozostawa∏ poza zasi´giem cenzury. Do chwili
obecnej wydano 156 numerów. Na zdj´ciu od lewej:
kierownik Urz´du Janusz Krupski, doradca kierownika
dr Jan S. Ciechanowski, Marek ¸ukaniuk. 

66  ppaaêêddzziieerrnniikkaa  ww WWaarrsszzaawwiiee, w 62. rocznic´ pierw-
szego transportu jeƒców wojennych z Powstania
Warszawskiego, zaproszeni zostali przez dyrekcj´
Muzeum Jeƒców Wojennych w ¸ambinowicach
(Lamsdorf) Powstaƒcy Warszawscy: Henryk ¸agodz-
ki ps. „Hrabia” z ˝onà Irenà – ∏àczniczkà AK Zgrupo-
wania Chrobry II, Romuald Malinowski ps. „Orze∏”,
Jerzy Szulc, Apolinary Matczak ps. „Pospieszny”
i Jan ¸àpierz – z ma∏˝onkami. Przy Pomniku Po-
wstaƒców na terenie by∏ego obozu Henryk ¸agodzki
przypomnia∏ przybycie Powstaƒców do obozu i pobyt
w nim w niezwykle trudnych warunkach. 

1111  ppaaêêddzziieerrnniikkaa  ww WWaarrsszzaawwiiee, w dzieƒ patrona Zespo-
∏u Szkó∏ nr 48 im. Armii Krajowej w Warszawie, odby-

∏a si´ wystawa pt. Moje Powstanie autorstwa Apolina-
rego Cynk-Boruckiego – uczestnika Powstania War-
szawskiego, kaprala pchor. AK ps. Boruta ze Zgrupo-
wania „Sosna”, Batalionu „Gozdawa”, Kompanii „Or-
làt”. Otwarcie wystawy poprzedzi∏o uroczyste Êlubo-
wanie klas I Gimnazjum nr 85 oraz LXXIX Liceum Ogól-
nokszta∏càcego i poÊwi´cenie nowego sztandaru
Szko∏y, ufundowanego przez Rad´ Rodzicielskà. Na-
st´pnie odby∏ si´ program artystyczny poÊwi´cony pa-
tronowi szko∏y. M∏odzie˝ szkolna recytowa∏a wiersze
i Êpiewa∏a piosenki z czasów II wojny Êwiatowej. Na
zakoƒczenie pierwszej cz´Êci uroczystoÊci goÊç hono-
rowy Apolinary Cynk-Borucki recytowa∏ wiersz po-
Êwi´cony czasom partyzantki. W uroczystoÊci uczest-
niczyli przedstawiciele dzielnicy Bemowo, kombatanci,
nauczyciele i uczniowie Szko∏y. W drugiej cz´Êci uro-
czystego spotkania nastàpi∏o oficjalne otwarcie Izby
Pami´ci poÊwi´conej Armii Krajowej i Powstaniu War-
szawskiemu, którà przygotowali uczniowie Szko∏y i na-
uczyciele. Nast´pnie zaprezentowana zosta∏a wystawa
twórczoÊci Apolinarego Cynk-Boruckiego. Na zdj´ciu:
dyrektor Zespo∏u Szkó∏ nr 48 Rafa∏ Lisowski i Apolina-
ry Cynk-Borucki na tle wystawy. 

1122  ppaaêêddzziieerrnniikkaa  ww PPoozznnaanniiuu cz∏onkowie Zarzàdów
zwiàzków i stowarzyszeƒ kombatanckich, inwalidów
wojennych i wojskowych spotkali si´ w sali Ligi
Obrony Kraju z okazji 63. rocznicy bitwy pod Lenino.
Wys∏uchano referatu dr. Maksymiliana Stanulewicza
z Uniwersytety im. Adama Mickiewicza nt. sytuacji
gospodarczej i militarnej Polski w latach 1939-1945.
Wiersz Tamte dni – Lenino wyg∏osi∏ autor Bogus∏aw
Graliƒski, a finaliÊci konkursu patriotycznego poezji
Êpiewanej LOK recytowali utwory poetyckie. Z∏o˝ono
kwiaty przed tablicami: Martyrologii Wielkopolan
i ˚o∏nierzy Polskich II wojny Êwiatowej. 

1122  ppaaêêddzziieerrnniikkaa  ww ZZaammooÊÊcciiuu, w Klubie Garnizonowym,
Zwiàzek ˚o∏nierzy LWP Rejonowy Oddzia∏ w ZamoÊciu
zorganizowa∏ uroczyste spotkanie ˝o∏nierzy 1. i 2. Ar-
mii Wojska Polskiego, kombatantów, by∏ych ˝o∏nierzy
WP i sympatyków z okazji 63. rocznicy bitwy pod Le-
nino. Uczestniczyli w nim m.in.: wiceprezes Zarzàdu
G∏ównego Z˚LWP Jerzy Czubacki, Marek Seroka 
– przedstawiciel Starostwa Powiatowego w ZamoÊciu,
pp∏k Piotr S´dziak z 3. Brygady Obrony Terytorialnej,
mjr Wac∏aw Czeczko z Wojskowej Komendy Uzupe∏-
nieƒ, Kazimierz Oberda z Okr´gowego Zwiàzku Komba-
tantów RP, Edward Zubrzycki z Okr´gowego Zwiàzku
˚o∏nierzy BCh, Witold Dembowski i Andrzej Olszewski
z ZIW RP Bi∏goraj, Jan Habit z ZIW RP w ZamoÊciu oraz
prezes Zwiàzku Emerytów i Rencistów Bronis∏aw Wit-
kowski. Zebranie poprowadzi∏ prezes Z˚LWP Czes∏aw
Pakulniewicz. 14 cz∏onkom Zwiàzku wr´czono dyplo-
my z goràcymi ˝yczeniami z okazji 80. i 85. urodzin.
Referat o przebiegu walk pod Lenino wyg∏osi∏ pp∏k in˝.
Henryk Flak. Wspomnieniami podzieli∏ si´ uczestnik 
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13lutego by∏ w Nowym Targu
dniem po˝egnania por. CCzzee--
ss∏∏aawwyy  KKuurraassiioowweejj--BBoocchhyyƒƒ--

sskkiieejj, ˝ony „Ognia”. Jej trumn´ zdobi∏
Krzy˝ Komandorski Polonia Restituta
nadany przez Prezydenta Rzeczypospo-
litej Polskiej LLeecchhaa  KKaacczzyyƒƒsskkiieeggoo. 

Pochodzi∏a z zamo˝nej, nowotarskiej
rodziny Polaczyków, zaanga˝owanej
w dzia∏alnoÊç konspiracyjnà pod okupa-
cjà niemieckà. By∏a nauczycielkà.
Aresztowana 9 marca 1945 r. pod za-
rzutem wspó∏pracy z „Ogniem” zosta∏a
uwolniona przez ówczesnego szefa UB
w Nowym Targu JJaannaa  WWaacc∏∏aawwiiaakkaa, któ-
ry nast´pnie do∏àczy∏ do „Ognia”.
W oddziale „Ognia” by∏a ∏àczniczkà
pod ps. „Sarenka”. Po uwolnieniu
z aresztu UB w obozie „Ognia” przeby-
wali tak˝e jej rodzice i m∏odsza siostra
Janina. W Âwi´ta Wielkanocne 1946 r.,
zosta∏a ˝onà „Ognia”. Od listopada, b´-
dàc w cià˝y, mieszka∏a w Bochni jako
MMaarriiaa  SSookkoo∏∏oowwsskkaa, skàd, zagro˝ona
aresztowaniem, przenios∏a si´ do Kra-
kowa. Tam na trzy tygodnie przed
Êmiercià m´˝a, 2 lutego 1947 r. urodzi-
∏a syna, któremu z woli ojca nada∏a imi´
Zbigniew. Nied∏ugo po porodzie wyje-
cha∏a do W∏och p. Warszawà. 12 kwiet-
nia 1947 r. ujawni∏a si´ w PUBW War-
szawa-Praga i wróci∏a z synem do No-
wego Targu. By∏a nadal szykanowana
przez UB, a jej ojciec i siostra ponownie
uwi´zieni. W 1955 r. wysz∏a za mà˝ za
FFeerrddyynnaannddaa  BBoocchhyyƒƒsskkiieeggoo, ˝o∏nierza
Armii Krajowej i wi´ênia niemieckich
obozów koncentracyjnych. W 1968 r.
w celu unikni´cia dalszych przeÊlado-
waƒ, wyjecha∏a do USA, gdzie uczestni-
czy∏a w dzia∏alnoÊci patriotycznej Êro-
dowisk polonijnych. Wróci∏a po odzy-
skaniu niepodleg∏oÊci przez Polsk´.
Zmar∏a na kilka dni przed 60. rocznicà
Êmierci – 21 lutego 1947 r. – swego
pierwszego m´˝a, mjr. JJóózzeeffaa  KKuurraassiiaa
„Ognia”, wybitnego Polaka i dowódcy. 

UroczystoÊci rocznicowe odby∏y si´
17 lutego w koÊciele i na cmentarzu
w Waksmundzie. We Mszy Âwi´tej w in-
tencji „Ognia” oraz poleg∏ych, pomor-
dowanych i zmar∏ych cz∏onków jego ro-
dziny i jego ˝o∏nierzy uczestniczyli licz-
nie mieszkaƒcy Waksmundu, Ostrow-
ska i Nowego Targu oraz przedstawicie-
le: w∏adz paƒstwowych i samorzàdo-
wych na czele z wojewodà ma∏opol-

skim, Fundacji „Pami´tamy”, Rady
Ochrony Pami´ci Walk i M´czeƒstwa,
Instytutu Pami´ci Narodowej z Warsza-
wy i Krakowa, kierownika Urz´du do
Spraw Kombatantów i Osób Represjo-
nowanych oraz poczty sztandarowe
z ca∏ej Polski i kompania honorowa
Wojska Polskiego. 

UroczystoÊci 60. rocznicy Êmierci
„Ognia” by∏y tak˝e okazjà do upo-
wszechnienia wydanej staraniem Funda-
cji „Pami´tamy” oraz burmistrza Zako-
panego publikacji dr. MMaacciieejjaa  KKoorrkkuucciiaa
z krakowskiego IPN pt. Za WolnoÊç
i Niepodleg∏oÊç. Zgrupowanie party-
zanckie Józefa Karasia „Ognia” w latach
1945-1947. Publikacja i uroczystoÊci
w Waksmundzie, to kolejne czàstki wi´k-
szej pracy, którà podj´∏y Êrodowiska pa-
triotyczne z Warszawy, Krakowa, Zako-
panego, Nowego Targu. Widocznym jej
poczàtkiem by∏o ods∏oni´cie z udzia∏em
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
pomnika „Ognia” w Zakopanem oraz
nadanie Krzy˝a Komandorskiego Orde-
ru Odrodzenia Polski jego ˝onie. 

W dniach 9-11 marca br. w Nowym
Targu odby∏a si´ ogólnopolska konfe-
rencja naukowa pt. Wokó∏ legendy
„Ognia”. Opór przeciw zniewoleniu:
Polska-Ma∏opolska-Podhale 1945-1956.
Organizatorzy konferencji to Oddzia∏
Nowotarski Polskiego Towarzystwa Hi-
storycznego oraz Oddzia∏ Krakowski In-
stytutu Pami´ci Narodowej. Udzia∏ wie-
lu historyków m.in. z IPN w Warszawie,
Krakowie, Kielcach i Lublinie sprawi∏,
˝e konferencja ta by∏a kolejnym krokiem
do upowszechnienia prawdy o „Ogniu”
i jego ˝o∏nierzach i do ostatecznego
przywrócenia im dobrej pami´ci. To w∏a-
Ênie oni i im podobni dzia∏ajàcy na in-
nych terenach: MMaarriiaann  BBeerrnnaacciiaakk „Or-
lik”, HHiieerroonniimm  DDeekkuuttoowwsskkii „Zapora”,
SSttaanniiss∏∏aaww  SSoojjcczzyyƒƒsskkii „Warszyc”, JJaann  TTaa--
bboorrttoowwsskkii „Bruzda”, ZZyyggmmuunntt  SSzzeennddzziiee--
llaarrzz „¸upaszko” i jego ∏àczniczka DDaannuu--
ttaa  SSiieeddzziikkóówwnnaa „Inka” powinni byç wzo-
rem dla m∏odszych pokoleƒ. 

Piszàcy te s∏owa – autor biografii mjr.
Mariana Bernaciaka „Orlika” – ma oso-
bisty stosunek do tej sprawy. Mjr „Or-
lik”, legendarny dowódca AK-WiN
w Inspektoracie Pu∏awy, otoczony 
24 czerwca 1946 r. przez MO, UB i KBW
na polach pod Piotrówkiem odebra∏ so-
bie ˝ycie. Zosta∏ skrycie pochowany na

Cmentarzu Bródnowskim wraz z wielo-
ma innymi zamordowanymi w warszaw-
skich katowniach UB, a na ich mogile
postawiono szalet cmentarny. Dopiero
w 1990 r., po latach uporczywych poszu-
kiwaƒ brat „Orlika” ustali∏, ˝e prochy
spoczywajà pod cmentarnà ubikacjà. 
Mjr „Ogieƒ” otoczony w Ostrowsku, nie
chcàc dostaç si´ w r´ce oprawców, strze-
li∏ sobie w g∏ow´ z pistoletu. Skona∏
w szpitalu nowotarskim. Jego cia∏o UB
wywioz∏o do Krakowa. Miejsce spoczyn-
ku, pomimo wieloletnich poszukiwaƒ,
wcià˝ nie jest znane. W sobot´, 17 lutego
– podczas uroczystoÊci w Waksmundzie
zapalono lampki na grobie jego ojca,
pierwszej ˝ony El˝biety i synka Zbignie-
wa, zamordowanych przez Niemców 
29 czerwca 1943 r. Lampka na jego gro-
bie wcià˝ nie mo˝e byç zapalona. 

Miros∏aw SULEJ

Lato 1946 r. Kiczora - Józef KuraÊ z ˝onà Cze-
s∏awà

Zdj´cie przedwojenne, z okresu s∏u˝by woj-
skowej w G∏´bokiem (Wileƒszczyzna)

Podhale pami´ta...
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„Âwista” znajà wszyscy harce-
rze w ca∏ej Polsce. Piszà do
Niego i zapraszajà na zbiór-

ki, rajdy, na op∏atkowe spotkania i lek-
cje wychowawcze. I „Âwist” jedzie, choç
ze zdrowiem coraz gorzej, z uÊmiechem
na ustach, z dobrà radà, z gaw´dà,
z harcerskim „czuwaj”. Patronuje szko-
∏om noszàcym imi´ bohaterów Szarych
Szeregów. Druh „Âwist” – stosy listów,
dyplomów, odznaczeƒ. WÊród nich ten
najcenniejszy, bo od dzieci – Order
UÊmiechu. 

Harcerzem jest od 1932 r. (urodzi∏ si´
14 wrzeÊnia 1921 r.). Od 1937 r. do pierw-
szych dni wojny by∏ dru˝ynowym 80-oso-
bowej Dru˝yny im. Józefa Poniatowskie-
go. Âcie˝kami, szlakami w´drowa∏ ze
swoimi ch∏opcami po kraju, dla którego
chcia∏ zawsze i nadal ˝yç i pracowaç. 

W czasie okupacji zosta∏ najpierw wy-
wieziony do Prus Wschodnich, a po
udanej ucieczce znalaz∏ si´ w Warsza-
wie. Tu zwiàza∏ si´ z podziemnym har-
cerstwem – Szarymi Szeregami i harcer-
skim Batalionem AK „ZoÊka”. W Po-
wstaniu dwukrotnie ci´˝ko ranny i dwu-
krotnie otrzyma∏ Krzy˝ Walecznych.
By∏ Êwiadkiem odchodzenia tylu swoich
przyjació∏, znajomych... Odszed∏ i ten,
którego wszyscy chcieli ochraniaç 
– m∏ody, arcyzdolny poeta KK..KK..  BBaa--
cczzyyƒƒsskkii. Proroczo brzmia∏y Jego s∏owa,
kiedy pisa∏: „Trzeba nam teraz umieraç
by Polska umia∏a znów ˝yç”. 

Po wojnie „Âwist” prze˝y∏ aresztowa-
nie, nieludzkie Êledztwo, dwukrotne
skazanie na kar´ Êmierci. Na wolnoÊç,
bardzo ci´˝ko chory, wyszed∏ w paê-
dzierniku 1956 r. wyrokiem Sàdu Naj-
wy˝szego oczyszczony z wszelkich za-
rzutów. Wyszed∏ okaleczony, ale niepo-
konany. Poratowawszy mocno nad-
szarpni´te zdrowie znów ruszy∏ na har-
cerskie szlaki. Szczególnie zwiàza∏ si´
z harcerskim Êrodowiskiem Sulejówka. 

W∏àczy∏ si´ w trudne, codzienne ˝ycie
Kraju. Od wielu lat jest sekretarzem
Ârodowiska ˚o∏nierzy Batalionu „ZoÊ-
ka”, jest zwiàzany ze Sto∏ecznà Komen-

85 lat Druha „Âwista”

dà ZHP, by∏ jednym z inicjatorów przy-
j´cia przez Hufiec ZHP w Sulejówku
imienia Batalionu „ZoÊka”. 

9 stycznia br. Jubilat w Muzeum Po-
wstania Warszawskiego spotka∏ si´
z harcerzami, m∏odzie˝à z Kó∏ M∏odego
Przyjaciela Warszawy, przedstawiciela-
mi: Ârodowiska ˚o∏nierzy AK, Urz´du
do Spraw Kombatantów i Osób Repre-
sjonowanych z ministrem JJaannuusszzeemm
KKrruuppsskkiimm i Towarzystwa Przyjació∏
Warszawy, dzia∏aczami Mokotowskiego
Centrum Kó∏ M∏odego Przyjaciela
Warszawy, Komendy Choràgwi Sto∏ecz-
nej ZHP, serdecznymi przyjació∏mi
i znajomymi. 

S∏owa powitania Jubilata wyg∏osi∏ ko-
mendant Choràgwi Sto∏ecznej ZHP, na-
st´pnie Druh „Âwist” zapali∏ ognisko.
Znana piosenka „P∏onie ognisko i szumià
knieje” Êpiewana przez m∏odzie˝ i doro-
s∏ych rozpocz´∏a cz´Êç artystycznà. Sk∏a-

da∏ si´ na nià monta˝ literacko-muzyczny
przygotowany przez uczniów Gimnazjum
nr 37 im. K.K. Baczyƒskiego i Szko∏y Pod-
stawowej nr 33 m. Wojsk Obrony Po-
wietrznej Kraju uzupe∏niany opowieÊcià
o ˝yciu i dzia∏alnoÊci Jubilata w wykona-
niu harcerzy z hufca Sulejówek. 

Podnios∏ym momentem uroczystoÊci
by∏ Apel Poleg∏ych. Do ogniska zbli˝ali
si´ kolejno harcerze z zapalonymi zni-
czami i ustawiali je na zamontowanym
Êwieczniku, wspominano nazwiska Ba-
czyƒskiego, WWaacc∏∏aawwaa  BBoojjaarrsskkiieeggoo,
ZZddzziiss∏∏aawwaa  SSttrrooiiƒƒsskkiieeggoo,,  TTaaddeeuusszzaa  GGaajj--
cceeggoo, TTeerreessyy  BBoogguuss∏∏aawwsskkiieejj  i innych,
a na ekranie pojawi∏y si´ portrety tych,
których wÊród ˝ywych ju˝ nie ma. 

G∏os zabra∏ Jubilat, ze wzruszeniem
wspominajàc dobre, ale te˝ i trudne
chwile swego ˝ycia. Serdecznie opowia-
da∏ o swoich rodzicach, gdzie matka
zajmowa∏a szczególne miejsce, mówi∏
o szkole, nauczycielach, kolegach... 

Potem nastàpi∏o sk∏adanie ˝yczeƒ
i wr´czanie kolejnych odznaczeƒ. Medal
Urz´du wr´czy∏ kierownik Urz´du do
Spraw Kombatantów i Osób Represjono-
wanych Janusz Krupski., komendant
Choràgwi Warszawskiej wr´czy∏ odzna-
czenie „Za zas∏ugi dla ZHP”, honorowà
„Z∏otà Odznak´ Towarzystwa Przyjació∏
Warszawy” otrzyma∏ Jubilat od MMaarrzzeennyy
GGrroocchhoowwsskkiieejj – wiceprezes ZG Towarzy-
stwa Przyjació∏ Warszawy. ˚yczenia dla
Jubilata w imieniu Mi´dzynarodowej Ka-
pitu∏y Orderu UÊmiechu z∏o˝y∏a druhna
DDaannuuttaa  RRoossnneerr  – wicekanclerz Kapitu∏y.
W imieniu Ârodowiska ˚o∏nierzy AK Ba-
talionu „ZoÊka” ˝yczenia z∏o˝y∏ TTyyttuuss
KKaarrlliikkoowwsskkii. Bardzo serdecznie uczci∏a
Jubilata m∏odzie˝ harcerska i dzieci z Kó∏
M∏odego Przyjaciela Warszawy. ˚yczenia
dobrego zdrowia, kolejnych jubileuszy
i tego, by by∏ z nimi, powtarza∏y si´ w s∏o-
wach m∏odych uczestników uroczystoÊci. 

Inicjatorami uroczystoÊci byli: 
ZG Towarzystwa Przyjació∏ Warszawy
i Mokotowskie Centrum Kó∏ M∏odego
Przyjaciela Warszawy, wspó∏organizato-
rami: Komenda Choràgwi ZHP i harce-
rze z hufca Sulejówek. 

Pamiàtkowe ksià˝ki i kalendarze na
rok 2007 pt. Znaki Pami´ci dla m∏o-
dzie˝y i goÊci ufundowa∏ Urzàd do
Spraw Kombatantów i Osób Represjo-
nowanych. 

Oprac. Maria JUREK
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Jubileuszowe spotkanie z hm. Stanis∏awem Sieradzkim ps. „Âwist”
w Muzeum Powstania Warszawskiego



Urodzi∏ si´ Bydgoszczy, w maju
1926 r. – okresie znaczàcym dla
mi´dzywojennej historii Polski.

Nale˝a∏ wi´c do tego pokolenia, które-
mu wybuch II wojny przerwa∏ najlepsze
lata dorastania i m∏odoÊci. OpowieÊci
o s∏u˝bie wojskowej, walce o niepodle-
g∏oÊç s∏ucha∏ od swego ojca - legionisty,
walczàcego te˝ w jednym z Powstaƒ Âlà-
skich, który w 1941 r. zosta∏ zamordowa-
ny w OÊwi´cimiu. 3 lata póêniej JJaann
NNiieeddêêwwiieecckkii wst´puje – jako ochotnik
– do odrodzonego Wojska Polskiego.
Ukoƒczy∏ szko∏´ podoficerskà w Lubli-
nie, s∏u˝y∏ nast´pnie w stopniu kaprala
w 3 pu∏ku zapasowym piechoty w Woli
Karczewskiej niedaleko Otwocka. Zo-
sta∏ u∏anem – co do dziÊ podkreÊla z du-
mà. W 3 Pu∏ku U∏anów Samodzielnej
Brygady Kawalerii 1 Armii Wojska Pol-
skiego bra∏ udzia∏ w walkach o Ko∏o-
brzeg (16-18 marca 1945 r.), nast´pnie
ze szwadronem u∏anów przeszed∏ tras´
naznaczonà walkami w miejscowo-
Êciach: Gilcow, Golnow, a po przekro-
czeniu Odry: Scheinewalde, Germen-
dorf, Oranienburg, Wandritz, Velten,
Nauen, Rupinerkanal, by wreszcie
6 maja 1945 r. zakoƒczyç walk´ w Ra-
thenow ko∏o ¸aby. 

By∏ nie tylko u∏anem walczàcym, sam
równie˝ szkoli∏ przysz∏ych u∏anów
w szkole podoficerskiej kawalerii w Ko-
szalinie. Potem trafi∏ ju˝ na sta∏e do
Warszawy, gdzie mieszka do dziÊ – by∏
szefem Oddzia∏u Konnego Naczelnego
Dowódcy Wojska Polskiego, a po roz-
wiàzaniu kawalerii nadal s∏u˝y∏ w woj-
sku, w stopniu sier˝anta. Rozwijajàcà
si´ karier´ wojskowà przerwa∏o aresz-
towanie „za dzia∏alnoÊç przeciwko
ustrojowi” – w 1952 r. skazany na
1,5 roku wi´zienia w zawieszeniu, sp´-
dzi∏ jednak˝e 6 tygodni w areszcie za
napad na funkcjonariusza milicji. Póê-
niej pracowa∏ w Rembertowie w jedno-

Etapy ˝ycia Jana Niedêwieckiego uk∏adajà si´ w sposób niepowtarzalny i niezwyk∏y – bo nie ma
chyba drugiego ˝o∏nierza, u∏ana, weterana walk wojennych, dzia∏acza spo∏ecznego, który
w póênych latach ˝ycia zosta∏by... maratoƒczykiem. 

Maratonem przez ˝ycie

stce budowlanej, ale pod koniec 1955 r.
zosta∏ zwolniony do cywila, w ramach
redukcji si∏ zbrojnych. 

Dopiero wtedy uda∏o si´ skoƒczyç
szko∏´ Êrednià, zrobiç matur´, ukoƒczyç
zaocznie prawo na Uniwersytecie War-
szawskim. Dawny u∏an sta∏ si´ spo∏ecz-
nikiem, pracowa∏ w Ministerstwie Fi-
nansów jako kontroler, w Najwy˝szej
Izbie Kontroli, a tak˝e w dwóch paƒ-
stwowych bankach. Ale siedzàcy tryb
pracy zmusi∏ do zaj´ç sportowych i nic
na poczàtku nie wskazywa∏o, ˝e przero-
dzà si´ w wielkà pasj´ – bieganie. 

Pierwsze treningi na stadionie „War-
szawianki” by∏y trudne. Ale dwa lata
póêniej, w 1980 r. Jan Niedêwiecki star-
towa∏ ju˝ w Maratonie Pokoju. Cztero-
godzinny bieg by∏ znacznie bardziej wy-
czerpujàcy ni˝ wczeÊniejsze treningi na
leÊnych Êcie˝kach, ale – mimo chwilo-
wego zwàtpienia – nie przerwa∏ dalszej
dzia∏alnoÊci sportowej. W samej War-
szawie maratoƒczykiem by∏ 24 razy,
startowa∏ w biegach w Wiedniu, Pradze,
Berlinie i Nowym Jorku, ale przede
wszystkim w wielu miastach w Polsce.
Przez 28 lat, jak wynika z dok∏adnych
obliczeƒ, przebieg∏ blisko 80 tysi´cy ki-
lometrów, uczestniczy∏ w 90 marato-
nach. W Kaliszu zaliczy∏ bieg na 100 km
w czasie 11 godzin 41 minut. Jako 70-la-
tek uczestniczy∏ w biegu 24-godzinnym
z wynikiem 126,5 km! 

Dzia∏acz spo∏eczny, posiadacz ponad
dwudziestu odznaczeƒ bojowych i cy-
wilnych (m.in. Krzy˝a Kawalerskiego
Orderu Odrodzenia Polski), zapraszany
od lat do szkó∏ i jednostek wojskowych
na spotkania i gaw´dy – któremu na
mecie biegu zdarza∏o si´ nieraz robiç
„salta” czy „fiko∏ki”. I s∏usznie. Nie
ka˝dy u∏an zostaje maratoƒczykiem, nie
ka˝dy maratoƒczyk mo˝e byç u∏anem... 

M.K.
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Sylwetki

Jan Niedêwiecki na koniu „Odra”. Warszawa
1946, Park Ujazdowski ko∏o Belwederu

Maratoƒczyk wÊród znakomitych biegaczek



Wokresie II wojny
Êwiatowej na ˚yto-
mierszczyênie for-

mowano wiele jednostek Woj-
ska Polskiego. I tak, w lipcu
i sierpniu 1944 r. w ˚ytomierzu
organizowa∏y si´ 5 i 6 Dywizje
Piechoty. Natomiast w rejonie
Berdyczowa 1 Drezdeƒski Kor-
pus Pancerny, jednostki artyle-
rii, saperów, ∏àcznoÊci i inne. 

Do jednostek tych w wi´k-
szoÊci ochotniczo wst´powa∏a
m∏odzie˝ polska ˚ytomiersz-
czyzny. Bra∏a ona czynny
udzia∏ w walkach o wyzwole-
nie ziem polskich spod okupa-
cji hitlerowskiej. Wielu pole-
g∏o w walce; z pozosta∏ych
wi´kszoÊç wróci∏a do swych ro-
dzinnych miejscowoÊci. 

W 1993 r. tj. w 50. rocznic´
bitwy pod Lenino byli ˝o∏nie-
rze frontowi ˚ytomierszczyzny
zorganizowali si´ w Stowarzy-
szenie Weteranów Wojska
Polskiego. Prezesem zosta∏
wybrany p∏k ZZyyggmmuunntt  WWee--
nngg∏∏oowwsskkii, który kieruje tà or-
ganizacjà ju˝ 15 lat. Dzia∏al-
noÊç Stowarzyszenia wspiera-
na jest przez Urzàd do Spraw
Kombatantów i Osób Repre-
sjonowanych i Wspólnot´ Polskà. 

Stowarzyszenie Weteranów WP ju˝ od
2000 r. wspó∏pracuje z Zarzàdem Okr´gu
ZKRP i BWP w Opolu. Delegacje
z SWWP by∏y w Opolu trzykrotnie. Ostat-
nio w maju 2006 r. Wymiana doÊwiadczeƒ
mi´dzy oboma zwiàzkami jest po˝yteczna
i wp∏ywa na aktywizacj´ cz∏onków tych
stowarzyszeƒ. Niektóre formy i metody
wypracowane i sprawdzone w jednym sto-
warzyszeniu przenoszone sà do drugiego,
np. has∏o „Kombatancie nie jesteÊ sam”
lub organizacja Klubów Rodzin Komba-
tanckich zosta∏a przeniesiona z Opola.
Poza tym dzi´ki wspó∏pracy istnieje mo˝li-
woÊç zapoznania si´ z warunkami ˝ycia,
opieki socjalnej i zdrowotnej nad komba-
tantami w Polsce i na Ukrainie. 

U polskich weteranów wojennych 
w ˚ytomierzu

Naszà dzia∏alnoÊç w kraju ukierunko-
wywaliÊmy na upami´tnianie i przypo-
minanie wk∏adu ˝o∏nierza polskiego
w walce o niepodleg∏oÊç Polski. Oto je-
den z przyk∏adów: w 60. rocznic´ za-
koƒczenia II wojny Êwiatowej z inicjaty-
wy i starania ZO ZKRP i BWP w woje-
wództwie opolskim wzniesiono 2 po-
mniki i ods∏oni´to tablice poÊwi´cone
˝o∏nierzom walczàcym na wszystkich
frontach w czasie II wojny Êwiatowej. 

Cieszymy si´, ˝e p∏k Zygmunt We-
ng∏owski równie˝ doprowadzi∏ do od-
s∏oni´cia dwóch tablic pamiàtkowych.
Jednej w katedrze p.w. Êw. Zofii, a dru-
giej przy ulicy Michaj∏owskiej w ˚yto-
mierzu. TreÊç tych tablic przypomina
polskich ˝o∏nierzy ˚ytomierszczyzny,

którzy walczyli w jednostkach
WP na frontach II wojny Êwia-
towej. W ufundowaniu tablic
mia∏o te˝ swój udzia∏ Stowarzy-
szenie „Wspólnota Polska”,
a szczególnie prof. AAnnddrrzzeejj
SStteellmmaacchhoowwsskkii, który wspar∏ fi-
nansowo wykonanie tablic. Ich
ods∏oni´cie odby∏o si´ 18 listo-
pada 2006 r. UroczystoÊç w ka-
tedrze poprzedzi∏a Msza Êw.,
a aktu poÊwi´cenia dokona∏ 
bp JJaann  PPuurrwwiiƒƒsskkii – Ordyna-
riusz Diecezji Kijowsko-˚yto-
mierskiej. 

Ods∏oni´cie drugiej tablicy
przy ulicy Michaj∏owskiej zapo-
czàtkowa∏o odegranie hymnów
ukraiƒskiego i polskiego. Po
czym nastàpi∏y okolicznoÊciowe
przemówienia. (...) 

Po przemówieniach nastàpi∏a
dekoracja Odznakà „Za zas∏ugi
dla ZKRP i BWP”. Otrzymali
je: WWiieerraa  SSzzee∏∏uuddcczzeennkkoo – mer
˚ytomierza, gen. MMiikkoo∏∏aajj  KKaa--
sszzyyrriinn – przewodniczàcy wetera-
nów wojennych ˚ytomierszczy-
zny, p∏k AAnnaattooll  TTrreesszzcczzooww
– prezes miejskiej- ˝ytomierskiej
organizacji weteranów Ukrainy
i ks. JJóózzeeff  LLiippiieecckkii – proboszcz
koÊcio∏a katolickiego p.w. Êw.

Zofii. Dekoracji dokona∏ p∏k Stefan
Szelka – przewodniczàcy delegacji ZG
ZKRP i BWP. 

Nast´pnie odby∏o si´ ods∏oni´cie tabli-
cy na budynku, w którym mieÊci∏ si´ g∏ów-
ny sztab formowanych latem 1944 r. pol-
skich jednostek wojskowych. Tablic´ t´
równie˝ poÊwi´ci∏ bp Jan Purwiƒski. (...) 

UroczystoÊç mia∏a charakter emocjo-
nalny i z pewnoÊcià na d∏ugo zostanie
w sercach Polaków mieszkajàcych na
˚ytomierszczyênie. Delegacja naszego
Zwiàzku ma wielkà satysfakcj´ z uczest-
nictwa w tak podnios∏ym wydarzeniu,
które owocowaç b´dzie w dalszym zaci-
Êni´ciu wi´zów wspó∏pracy mi´dzy na-
szymi Zwiàzkami. 

p∏k Stefan SZELKA
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Bp Jan Purwiƒski i p∏k Zygmunt Weng∏owski przed ods∏oni´ciem i po-
Êwi´ceniem w katedrze parafialnej tablicy ku czci poleg∏ych i zmar∏ych
˝o∏nierzy z ˚ytomierszczyzny walczàcych w II wojnie Êwiatowej

Po ods∏oni´ciu tablicy na budynku, gdzie mieÊci∏ si´ sztab g∏ówny for-
mowanych jednostek WP latem 1944 r. Stojà od prawej: Wiera Sze∏ud-
czenko, p∏k Zygmunt Weng∏owski, p∏k Krzysztof Kucharski – attache
wojskowy w Kijowie, bokiem p∏k Stefan Szelka



Wostatnich dniach wrzeÊnia
1939 r. mój wuj – brat mojej
matki, BBoohhddaann  NNeeuummaann, b´-

dàc wtedy jednym z dyrektorów Zak∏a-
dów Radiowych w Warszawie na Gro-
chowie (byç mo˝e nazywa∏y si´ one ina-
czej), porucznik rezerwy artylerii wraz ze
swym oddzia∏em zosta∏ ewakuowany
z Polski drogà przez Zaleszczyki i w sto-
sunkowo krótkim czasie znalaz∏ si´ we
Francji. Tu zosta∏ przydzielony do pol-
skiego oddzia∏u i bra∏ udzia∏ w obronie
Francji, stanowiàc obsad´ któregoÊ
z bunkrów linii Maginotte’a. 

Po kapitulacji Francji dosta∏ si´ do
niewoli niemieckiej i znalaz∏ si´ w obo-
zie jenieckim w Murnau, z którego na-
wiàza∏ kontakt listowy ze swà matkà,
a mojà babkà EElleeoonnoorràà  NNeeuummaann za-
mieszka∏à przy ul. Ch∏odnej 56 i mojà
matkà JJaaddwwiiggàà  BBiieenniiaasszzeewwsskkàà. Ja z mo-
imi rodzicami mieszka∏em wówczas
przy ulicy Tamka 45 w Warszawie. 

Po jakimÊ czasie (trudno mi dziÊ okre-
Êliç kiedy to by∏o) zg∏osi∏a si´ do nas nie-
znana nam pani MMiillcczzaarrkkóówwnnaa (Halina
lub Helena), prawdopodobnie wspó∏-
pracownica mego wuja, z listem od nie-
go, w którym pisa∏ on by nawiàza∏a kon-
takt z nami, a zw∏aszcza ze mnà, by oka-
zaç jej pomoc w korespondencji z nim,
gdy˝ ona nie mo˝e otrzymywaç od niego
cz´sto blankietów listowych przydzielo-
nych przez Niemców jeƒcom wojennym.
RównoczeÊnie w liÊcie od wuja adreso-
wanym do nas, prosi∏ on by udzieliç jej
pomocy w korespondencji z nim. 

Wkrótce okaza∏o si´, ˝e wuj pracuje
w obozie na poczcie obozowej przy roz-
dzielaniu przychodzàcej korespondencji,
a pani Milczarkówna otrzyma∏a od wuja
(nie wiem jakà drogà) szyfr, dzi´ki któ-
remu mog∏a w listach jawnych zamiesz-
czaç ukryte treÊci. Szyfr ten polega∏ na
tym, ˝e ka˝dà liter´ pisma jawnego mo˝-
na by∏o napisaç w trojaki sposób i w za-
le˝noÊci od tego literze tej odpowiada∏
znak kropki, kreski lub przerwy. Uk∏ad
tych trzech znaków odpowiada∏ jednej li-
terze pisma utajonego lub te˝ przerwie
mi´dzy wyrazami i w ten sposób ka˝dej

Szyfr Szyfr
z trzech liter pisma jawnego odpowiada-
∏a jedna litera zaszyfrowanego tekstu lub
przerwa mi´dzy s∏owami. Te znaki by∏y
podobnie u∏o˝one jak w alfabecie Mor-
se’a, lecz w zupe∏nie innym uk∏adzie. 

Poniewa˝ Niemcy wymagali by kore-
spondencja z jeƒcami wojennymi by∏a
pisana o∏ówkiem, pismem zbli˝onym do
druku, ∏atwo wi´c by∏o przy pewnej
wprawie korzystaç z tego szyfru. 

Moim zadaniem by∏o w listach rodzi-
ny do wuja zamieszczaç zaszyfrowane
wiadomoÊci podawane przez p. Mil-
czarkówn´. Listy te by∏y przez niego
przechwytywane na poczcie obozowej,
w której pracowa∏, jeszcze przed cenzu-
rà niemieckà. Dotyczy∏o to zresztà rów-
nie˝ paczek nadsy∏anych dla jeƒców. 

Zaszyfrowane w ten sposób teksty do-
tyczy∏y g∏ównie wiadomoÊci o przesy∏a-
nych do obozu przez p. Milczarkówn´
cz´Êciach aparatów radiowych, z których
by∏y montowane lub naprawiane w obo-
zie, ukryte przed Niemcami odbiorniki
radiowe. Paczki zawierajàce te cz´Êci, ad-
resowane na nieistniejàcych w obozie jeƒ-
ców, by∏y przechwytywane równie˝ przez
wuja przed ich kontrolà przez Niemców. 

W wyniku tego oficerowie przetrzy-
mywani w obozie jenieckim w Murnau,
po zmontowaniu aparatów radiowych
i odpowiednim ich ukryciu mogli noca-
mi wys∏uchiwaç komunikatów radio-
wych nadawanych przez radio BBC
i mieli ka˝dego dnia Êwie˝e wiadomoÊci
z prowadzonego przez nich nas∏uchu
radiowego. 

O ile wiem, w ten sam sposób i takà
samà drogà do obozu w Murnau zosta∏a
dostarczona pewna iloÊç broni krótkiej. 

Gdy po kapitulacji Powstania War-
szawskiego przebywa∏em w obozie
w Altengrabow, opierajàc si´ na tym
systemie szyfrowania wiadomoÊci, nie
dysponujàc tym szyfrem opracowa∏em
nowy szyfr oparty na tym systemie. Na-
st´pnie, korzystajàc z pomocy wachma-
na volkdeutscha z ¸odzi nazwiskiem
JJeerrkkee  wys∏a∏em do mojej rodziny w Pol-
sce paczk´ zawierajàcà kilka portreci-
ków narysowanych przez wspó∏jeƒca –

Kononowicza, ˝o∏nierza tej samej co ja
kompanii w Powstaniu Warszawskim.
W paczce tej w sposób zakamuflowany
umieÊci∏em ten szyfr. Rzecz zrozumia-
∏a, ze wachman ten nic nie wiedzia∏
o ukrytej w paczce przesy∏ce. Jednak˝e,
choç dosta∏em w grudniu 1944 r. od ro-
dziny potwierdzenie jego dotarcia, po-
niewa˝ co par´ miesi´cy byliÊmy ewaku-
owani przed zbli˝ajàcym si´ frontem
z jednego obozu do drugiego, nie do-
sz∏o do jego u˝ycia. 

Szyfr ten, powracajàc do Kraju w lip-
cu 1946 r., przywioz∏em ze sobà i prze-
chowywa∏em go do roku 1954 lub 1955.
Sta∏ si´ on poÊrednià przyczynà moich
trudnych prze˝yç. Ale to ju˝ zupe∏nie
inna historia, do której w tym wspo-
mnieniu nie chc´ wracaç. 

Min´∏o szeÊçdziesiàt kilka lat, gdy
w po∏owie paêdziernika ubieg∏ego roku
w siedzibie Okr´gu Warszawa Âwiato-
wego Zwiàzku ˚o∏nierzy Armii Krajo-
wej przy ul. Koszykowej, w obecnoÊci
kilku osób z ró˝nych Êrodowisk po-
wstaƒczych opowiedzia∏em o tej mojej
dzia∏alnoÊci z lat okupacji. Ku mojemu
wielkiemu zdziwieniu dowiedzieliÊmy
si´ od MMaaggddaalleennyy  RRoozzddeeiicczzeerr, której
brat jej m´˝a JJóózzeeff  RRoozzddeeiicczzeerr i jego
kolega – byli jeƒcy obozu w Murnau
opowiadali o tym, ̋ e wraz z jeszcze dwo-
ma oficerami obs∏ugiwali nocami taki
ukryty aparat radiowy i wyniki nas∏uchu
rozpowszechniali w obozie. Mówili oni
podobno, ˝e aparaty by∏y w cz´Êciach
dostarczane z Polski. Us∏ysza∏em, wi´c
potwierdzenie faktu, i˝ w obozie jeniec-
kim w Murnau grupa oficerów polskich
zmontowa∏a z cz´Êci przes∏anych z Pol-
ski aparaty radiowe, które zosta∏y do-
brze przez nich ukryte, i które nocami
by∏y uruchamiane dla odbioru aktual-
nych wiadomoÊci radiowych. Wiadomo-
Êci te w dzieƒ by∏y kolportowane w obo-
zie. Mog´ si´ jedynie domyÊlaç, ˝e kol-
porta˝ polega∏ na ustnym przekazywa-
niu tych wiadomoÊci radiowych. 

Je˝eli istnieje jakiekolwiek opracowa-
nie ksià˝kowe o oflagu w Murnau, to
byç mo˝e w opracowaniu tym znajduje
si´ jakaÊ wzmianka na ten temat. 

Je˝eli ktokolwiek z czytelników
„Kombatanta” zna wi´cej szczegó∏ów
na ten temat, to prosz´ porozumieç si´
ze mnà. Mój telefon 0 508 847 083. 

pp∏k Antoni BIENIASZEWSKI

KOMBATANT 2007 nr 3 15



Wylàdowa∏em na spadochronie
i wkrótce w Warszawie otrzy-
ma∏em przydzia∏ do party-

zantki w Nowogródczyênie. Zaopatrzo-
no mnie w dokumenty na podró˝ i ju˝
mia∏em jechaç, kiedy przez przypadek
spotkany kolega, wracajàcy z tego tere-
nu, objaÊni∏ mnie, ˝e moje papiery sà
ju˝ przestarza∏e i czeka mnie areszt na
pierwszym punkcie kontrolnym. Spra-
w´ wzi´∏a w r´ce pani MMaazzuurrkkiieewwiicczzoo--
wwaa, moja opiekunka skoczkowa, tak
zwana „Ciotka”. Zaprowadzi∏a mnie do
drugiej pani, a ta skierowa∏a do Zosi
w firmie budowlanej Butkiewicza, zdaje
si´, ˝e przy ulicy Traugutta. 

Ta trzecia kobieta mego ˝ycia konspi-
racyjnego okaza∏a si´ m∏odym dziew-
cz´ciem, które bez zmru˝enia oka za-
bra∏o mnie na miasto i kaza∏o spacero-
waç po ulicach Warszawy w oczekiwa-
niu na jej powrót. Wróci∏a po jakimÊ
czasie z dokumentami, które szcz´Êli-
wie doprowadzi∏y mnie a˝ do Puszczy
Nalibockiej. Zaczà∏em ˝ycie partyzanc-
kie. 

Partyzantka to bardzo specjalne woj-
sko. Niejednolicie ubrane, niejednolicie
uzbrojone, niejednolicie ˝ywione. Jed-
nolita by∏a tylko karnoÊç i kole˝eƒstwo.
Szczególnie w akcjach, które polega∏y
na zaskakiwaniu wroga, krótkiej bitwie
i szybkim odskoku. W oddziale by∏y ko-
biety, kobiety-˝o∏nierze. Sz∏y z nami do
walk, aby z nara˝eniem ˝ycia ratowaç
rannych. Oddzia∏ w odskoku, a dziew-
czyna z rannym na wozie przedziera∏a
si´ przez bezdro˝a, kluczy∏a miedzy pla-
cówkami nieprzyjaciela i jakoÊ zawsze
potrafi∏a znaleêç melin´ i pomoc dla to-
warzysza broni. MieliÊmy pewnoÊç, ˝e
nasze sanitariuszki nie zawiodà, a ina-
czej idzie do walki ˝o∏nierz, który wie,
˝e w nieszcz´Êciu wojennym nie zosta-
nie opuszczony. 

Do ka˝dej akcji musieliÊmy mieç ro-
zeznanie. Wywiad by∏ dzia∏em kobiet.
Schwytany, pojedynczy m´˝czyzna
przewa˝nie koƒczy∏ z kulà w g∏owie, je-

Partyzantka Irka
Êli dosta∏ si´ w r´ce Niemców lub z po-
der˝ni´tym gard∏em, gdy wpad∏ w r´ce
sowieckiej partyzantki. Wi´c zamiast
m´˝czyzn – sz∏y na zwiady kobiety.
Z kobia∏kà w r´ku, cz´sto z wypo˝yczo-
nym dzieciakiem w zapasce, jakoÊ swo-
imi drogami dociera∏y gdzie trzeba
i wraca∏y do oddzia∏u gdziekolwiek si´
w danej chwili znajdowa∏. 

Puszcza Nalibocka dawa∏a schronie-
nie polskiemu batalionowi partyzanc-
kiemu w liczbie oko∏o 650 ludzi. Roi∏a
si´ równie˝ od wrogów. MieliÊmy prze-
ciw sobie partyzantów sowieckich w du-
˝ej sile. Niemcy przeczesywali Puszcz´,
nie ˝a∏ujàc ludzi, sprz´tu bojowego
i amunicji. Po paru dniach walk – polski
batalion by∏ w rozsypce. Kry∏ si´ po ba-
gnach, szuka∏ schronienia w okolicz-
nych wsiach, zbiera∏ si´ w mateczni-
kach, aby znowu iÊç w rozsypk´. 

W tym czasie by∏a z nami Irka. Przed
wojnà studentka Uniwersytetu Wileƒ-
skiego. Teraz – przywiàza∏a si´ do kro-
wy. Pas∏a jà prowadzàc na postronku,
ciàgn´∏a zwierz´ przez wykroty, przepy-
cha∏a przez bagna. Zostaw to bydle,
przez krow´ ˝ycie chcesz straciç? – na-
wo∏ywaliÊmy ka˝dy z osobna i razem.
Ale Irka, umorusana, obszarpana wzru-
sza∏a tylko ramionami. ZostawiliÊmy
dziewczyn´ samà, szliÊmy dalej. Trudno,
krowa nie nadà˝a∏a za oddzia∏em, a Ir-
ka z krowà rozstaç si´ nie chcia∏a. Za-
padaliÊmy w kryjówki na par´ godzin,
na dzieƒ lub dwa. Cz´sto ze znu˝enia,
z ci´˝kiego snu budzi∏ nas ryk krowy.
JakeÊ tu trafi∏a? – pytaliÊmy Irki, która
swoim zwyczajem odpowiada∏a wzru-
szeniem ramion. 

Przysz∏y na nas ci´˝kie czasy – g∏ód.
Jedynym po˝ywieniem sta∏y si´ leÊne ja-
gody. Po paru dniach takiej diety
w ost´pie leÊnym, przyczajeni i czekajà-
cy a˝ si´ okoliczna strzelanina skoƒczy
– s∏yszymy – ryczy krowa. Irka, podobna
raczej do zjawy, ni˝ dziewczyny, z wy-
chudzonym bydl´ciem na sznurku,
przykuÊtyka∏a do naszych schronów.

Nie pytaliÊmy tym razem, jak nas odna-
laz∏a. Dziewczyna spokojnie odwiàza∏a
postronek z krowy, rozejrza∏a si´ po
kr´gu otaczajàcych jà m´˝czyzn i z god-
noÊcià oÊwiadczy∏a: No, to b´dziecie
mieli kolacj´. Twarde by∏o krowie mi´-
so, ale wielu z nas uratowa∏o ˝ycie. 

Polski batalion powsta∏ na nowo. Pra-
wie dwa lata ˝yliÊmy ci´˝kim, tu∏aczym
˝yciem partyzanckim. Kobiety gotowa-
∏y, opiera∏y, opatrywa∏y strz´pem ko-
szuli, gdy zabrak∏o banda˝a, cz´sto
chwyta∏y za broƒ. SzliÊmy ró˝nymi szla-
kami. Od Puszczy Nalibockiej, a˝ po
Kampinos, a potem kieleckie. Nie tylko
z wrogami trzeba by∏o walczyç. Upo-
rczywy deszcz, siarczysty mróz by∏y nam
nieraz wielkim utrapieniem. Dziewcz´-
ta wówczas wyrusza∏y na zwiady. Wra-
ca∏y z wiadomoÊcià, gdzie stacjonuje
wróg, która wieÊ jest bezpieczna. Wcho-
dziliÊmy do tych wsi, witani przez lud-
noÊç tak, jak Polskiemu Wojsku przy-
sta∏o. Dach nad g∏owà, wiàzka s∏omy na
pos∏anie i miska ciep∏ej strawy by∏y dla
nas – partyzantów bezcennym darem. 

DziÊ, gdy po tylu latach wracam myÊlà
do tamtych czasów, to brak mi s∏ów
uznania dla tych wszystkich kobiet na-
szego oddzia∏u. Pami´tam te wszystkie
wiejskie kobiety, które nieraz w∏asnym
dzieciom odbiera∏y od ust, aby móc na-
karmiç polskiego partyzanta, uwa˝ajàc
to, nie za obowiàzek, a po prostu za-
szczyt. 

Za to wszystko niech mi b´dzie wol-
no, w imieniu rodziny partyzanckiej,
powiedzieç kobietom: serdeczne Bóg
zap∏aç. 

Adolf PILCH

AAddoollff  PPiillcchh  ((11991144--22000000))  ––  cciicchhoocciieemmnnyy;;
ddoo  11994433  rr..  ww aarrmmiiii  ppoollsskkiieejj  nnaa  ZZaacchhooddzziiee..
NNaasstt´́ppnniiee  ww NNoowwooggrróóddzzkkiieemm,,  ddoowwóóddccaa
zzggrruuppoowwaanniiaa  „„SSttoo∏∏ppccee””..  PPooddcczzaass  PPoowwssttaa--
nniiaa  WWaarrsszzaawwsskkiieeggoo  ddoowwóóddccaa  ppuu∏∏kkuu  AAKK
„„PPaallmmiirryy  ––  MM∏∏oocciinnyy””,,  ppoo  11994455  rr..  pprrzzeebbyy--
wwaa∏∏  nnaa  eemmiiggrraaccjjii..  AAuuttoorr  kkssiiàà˝̋eekk  wwssppoo--
mmnniieenniioowwyycchh..  

KOMBATANT 2007 nr 316



Sybirak, kpt. KKaazziimmiieerrzz  CChhrroobbaakk
1 grudnia 2006 r. rozpoczà∏ setny rok

˝ycia. W tym dniu Zarzàd Oddzia∏u
Zwiàzku Sybiraków w Gliwicach wr´czy∏
Jubilatowi szerokà panoram´ prze∏´czy
pod Monte Cassino, komputerowo
zmontowanà z czterech fotografii, wyko-
nanych przez KKaazziimmiieerrzzaa  GGrreenncczzaakkaa. Tu,
na polskim cmentarzu wojennym spoczy-
wajà Sybiracy, koledzy bojowi Jubilata,
z którymi uczestniczy∏ on w zdobywaniu
klasztoru-fortecy Monte Cassino. Na
wr´czonej panoramie zamieszczono na-
pisy: „BENE MERITUS” i „KAPITA-
NOWI KAZIMIERZOWI CHROBA-
KOWI, KTÓRY PRZEBY¸ SZLAK
ANDERSA I MONTE CASSINO,
W ROKU WIE¡CZÑCYM JEGO 
100-LECIE, Z POK¸ONEM UZNA-
NIA – SYBIRACY W GLIWICACH. 
1.XII.A.D.MMVI”

Kazimierz Chrobak uczestniczy∏
w Kampanii WrzeÊniowej jako ognio-
mistrz w artylerii przeciwlotniczej. W li-
stopadzie 1939 r. zosta∏ we Lwowie
aresztowany przez NKWD. Po pewnym

czasie uciek∏ z wi´zienia. Ponownie zo-
sta∏ we Lwowie aresztowany 12 marca
1940 r. Po oÊmiomiesi´cznym Êledztwie
w Brygidkach zosta∏ skazany na 15 lat
ci´˝kich robót i osadzony w Komsomol-
sku. W grudniu 1941 r. amnestionowa-
ny, w dramatycznych okolicznoÊciach
przedosta∏ si´ do Buzu∏uku, do formu-
jàcej si´ armii gen. Andersa. Po ukoƒ-
czeniu Szko∏y Podchorà˝ych Artylerii
w Kara-Su i wyprowadzeniu armii pol-
skiej na Bliski Wschód, zosta∏ wcielony
do 8 Pu∏ku Ci´˝kiej Artylerii Przeciw-
lotniczej. Pe∏ni∏ tu funkcj´ zast´pcy do-
wódcy baterii. Jako podporucznik 
w 2 Korpusie Wojska Polskiego bra∏
udzia∏ we wszystkich jego bojowych
dzia∏aniach we W∏oszech – od Monte
Cassino przez Ankon´ do Bolonii. 

Jest kawalerem licznych odznaczeƒ
bojowych polskich i brytyjskich, a po
wojnie zosta∏ odznaczony Orderem Od-
rodzenia Polski, Srebrnym Krzy˝em
Zas∏ugi z Mieczami, Krzy˝em Pamiàt-
kowym Monte Cassino, Medalem Woj-
ska, Medalem „Za udzia∏ w wojnie

obronnej 1939”, Krzy˝em Czynu Bojo-
wego Polskich Si∏ Zbrojnych na Zacho-
dzie, The 1939-1945 Star, The Italy
Star, The Defence Medal 1939-45. Jest
cz∏onkiem Oddzia∏u Zwiàzku Sybira-
ków w Gliwicach. Otrzyma∏ równie˝ od-
znak´ honorowà Sybiraka i Krzy˝ Ze-
s∏aƒców Sybiru. 

Helena NIKIEL
cz∏onek Zarzàdu Oddzia∏u ZS w Gliwicach

Por. JJóózzeeff  KKoo--
zziiaarrsskkii urodzi∏

si´ 20 marca 1921 r.
w Stryju woj. stani-
s∏awowskie. W ro-
dzinnym mieÊcie
ukoƒczy∏ w 1936 r.
dwuletnià Szko∏´
P r z e m y s ∏ o w à .
W latach 1937-
-1939 by∏ robotnikiem w tartaku Greadla
w Stryju. We wrzeÊniu 1939 r. jako ochot-
nik w kompanii wartowniczej 53 pu∏ku
piechoty w Stryju przekracza granic´ w´-
gierskà i zostaje internowany w obozie
dla wojskowych w miejscowoÊci Kisbo-
dag. 

Po udanej ucieczce z obozu w marcu
1940 r. przedostaje si´ do Francji i do∏à-
cza do formowanych w Coëtguidan
w Bretanii jednostek làdowych armii pol-
skiej. Tam ukoƒczy∏ szko∏´ podoficerskà.
Po uderzeniu Niemiec na Francj´ zostaje
przydzielony do Samodzielnego Batalio-
nu Polskiego. Po upadku Francji z Bia-
rvitz ostatnim statkiem dop∏ywa do An-

glii. Zostaje przydzielony do l Samodziel-
nej Brygady Strzelców Wojska Polskiego
w Szkocji. W roku 1943 przeniesiony zo-
sta∏ do l Dywizji Pancernej pod dowódz-
twem gen. SSttaanniiss∏∏aawwaa  MMaacczzkkaa. Bierze
udzia∏ w walkach o wyzwolenie Francji,
Belgii i Holandii. W toku walk pe∏ni∏ funk-
cj´ goƒca motocyklowego w plutonie ∏àcz-
noÊci 9 Batalionu Strzelców Flandryjskich.
W bitwie o Bred´ w Holandii 29 paêdzier-
nika 1944 r. ci´˝ko ranny zostaje przenie-
siony na dalsze leczenie do Anglii.

Po wyjÊciu ze szpitala przebywa na re-
konwalescencji w obozie dla inwalidów
wojennych w Szkocji. DziÊ o tych trud-
nych dla niego prze˝yciach przypomina-
jà nadane mu odznaczenia m.in.: Od-
znaka Honorowa Za Rany z l Gwiazd-
kà, Belgijski Fourragere 1940 r., Medal
Campaign Star France & Germany Star.
Jest te˝ posiadaczem Krzy˝a Walecz-
nych i wielu medali pamiàtkowych. 

Do Kraju wraca w styczniu 1947 r. W la-
tach 1964 - 1969 studiuje zaocznie na Uni-
wersytecie Wroc∏awskim prawo admini-
stracyjne uzyskujàc dyplom magistra. 

Jest aktywnym dzia∏aczem ruchu
kombatanckiego. Jako ˝o∏nierz PSZ na
Zachodzie przewodniczy Okr´gowej
Radzie Ârodowiska tych ˝o∏nierzy. Spo-
tyka si´ z m∏odzie˝à szkolnà, by przeka-
zaç autentycznà wiedz´ o II wojnie Êwia-
towej i o wk∏adzie ˝o∏nierza polskiego
w rozgromienie hitlerowskiej Rzeszy. 

Jest te˝ przewodniczàcym Komisji
Rewizyjnej ZO ZKRP i BWP w Opolu.
W uznaniu zas∏ug za wieloletnià aktyw-
nà prac´ zawodowà i spo∏ecznà dzia∏al-
noÊç odznaczony zosta∏ Krzy˝em Kawa-
lerskim OOP i innymi odznakami ho-
norowymi jak „Zas∏u˝ony dla Woje-
wództwa i Miasta Opola”. Prezes ZG
ZKRP i BWP uhonorowa∏ go odznakà
za zas∏ugi dla Zwiàzku. Z okazji obcho-
dów 60. rocznicy zakoƒczenia wojny,
brytyjskie Ministerstwo Obrony przy-
zna∏o mu Odznak´ Honorowà Ministry
of Defence, a kierownik Urz´du ds.
Kombatantów i Osób Represjonowa-
nych nada∏ Medal „Pro Memoria”. 

p∏k Stefan SZELKA
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Nasi Wspaniali Jubilaci

Od lewej: Eugeniusz Cymbor – prezes Oddzia-
∏u ZS w Gliwicach, Jubilat – kpt. Kazimierz
Chrobak, Kazimierz Grenczak – honorowy
prezes Oddzia∏u, cz∏onek Zarzàdu G∏ównego
ZS, Maria Lewczuk – przewodniczàca Komi-
sji Rewizyjnej Oddzia∏u ZS w Gliwicach

Sybirak-senior w Gliwicach

Weteran i spo∏ecznik



W1956 r. w ramach próby rozli-
czania stalinowskich „b∏´dów
i wypaczeƒ”, MMiieecczzyyss∏∏aaww  WWii--

ddaajj mówi∏: Taka w tym czasie obowiàzy-
wa∏a ocena dowodów, jaka by∏a zasto-
sowana przeze mnie czy przez innych
s´dziów. Do skazania, jak wiemy, nie
wystarczy przekonanie s´dziowskie, po-
trzebna jest odpowiednia ocena dowo-
dów. To nie by∏y sprawy bez dowodów 
– to by∏y sprawy z dowodami, które na-
le˝a∏o tylko w∏aÊciwie oceniç. 

Jeden z najbardziej krwawych stali-
nowskich s´dziów mieszka sobie spo-
kojnie w Warszawie. Instytut Pami´ci
Narodowej chcia∏ go nawet postawiç
przed sàdem, ale okaza∏o si´, ˝e Widaj
jest chory. Niedawno Ministerstwo
Obrony Narodowej zapowiedzia∏o, ˝e
zmniejszy mu resortowà emerytur´.
Podstawà jest ustawa o wojskowych
emeryturach, która mówi, ˝e osobom,
które w latach 1944-1956 s∏u˝y∏y w woj-
skowej informacji, sàdownictwie i pro-
kuraturze – a stosowa∏y represje – nie
zalicza si´ tego okresu do s∏u˝by. 

Widaj przepracowa∏ w MON 19 lat,
z tego jako wojskowy s´dzia – 11 lat. Po
odebraniu mu wojskowej emerytury,
czyli 4 tys. z∏., nadal b´dzie mia∏ prawo
do 5300 z∏ „cywilnej” emerytury. 

BByy∏∏yy  AAKK--oowwiieecc
Mieczys∏aw Widaj urodzi∏ si´ 12 wrze-

Ênia 1912 r. w MoÊciskach (woj. lwow-
skie). W 1934 r. ukoƒczy∏ wydzia∏ prawa
na Uniwersytecie im. Jana Kazimierza

W czasach stalinowskich Mieczys∏aw Widaj wyda∏ ponad 100 wy-
roków Êmierci. Wielu ˝o∏nierzy niepodleg∏oÊciowego podziemia
skaza∏ na wielokrotnà kar´ Êmierci, m.in. w listopadzie 1950 r.
cz∏onków „bandy” s∏ynnego majora Zygmunta Szendzielarza
„¸upaszki”, dowódcy Wileƒskiej Brygady Armii Krajowej, który
wczeÊniej przez 2,5 roku by∏ maltretowany w Êledztwie w wi´zie-
niu na Rakowieckiej w Warszawie. Wielokrotnie „sàdzi∏” w tzw.
procesach kiblowych w wi´zieniu (od kibla w rogu celi, na którym
oskar˝ony, z braku innego miejsca, musia∏ siedzieç podczas
„rozprawy”).

Stalinowski s´dzia Mieczys∏aw Widaj
ma co miesiàc kilka tys. z∏. emerytury

we Lwowie, a rok póêniej Szko∏´ Pod-
chorà˝ych Rezerwy Artylerii we W∏o-
dzimierzu Wo∏yƒskim. Do 1939 r. by∏
aplikantem sàdowym. W Kampanii
WrzeÊniowej dowódca plutonu artylerii.
Jak wi´kszoÊç Polaków, wychowanych
w II RP wstàpi∏ do Armii Krajowej,
gdzie przyjà∏ pseudonim „Paw∏owski”
i zosta∏ oficerem ∏àcznoÊci Obwodu Mo-
Êciska, nale˝àcym do lwowskiego okr´-
gu AK. Pod koniec wojny awansowany
na stopieƒ kapitana. W lutym 1950 r.
skaza∏ na 15 lat JJaannaa  WW∏∏aaddyyss∏∏aawwaa  WW∏∏aa--
ddyykk´́, jednego z kierowników lwowskie-
go AK i swojego prze∏o˝onego. Sàdze-
nie dawnych organizacyjnych kolegów
sta∏o si´ jego specjalnoÊcià. By∏ jednym
z najkrwawszych funkcjonariuszy stali-
nowskiego systemu bezprawia. 

Z komunistycznà w∏adzà nawiàza∏
flirt 15 marca 1945 r., kiedy zosta∏ zmo-
bilizowany do LWP. Po latach – jak to
w zwyczaju takich typów – zarzeka∏ si´,
˝e nie chcia∏ iÊç do sàdownictwa woj-
skowego (wola∏ artyleri´), ale musia∏.
Ju˝ po miesiàcu orzeka∏ w sprawie pp∏k
EEddwwaarrddaa  PPiissuullii, ps. „Tama” – szefa Ke-
dywu Okr´gu Tarnopol, który wskutek
Êledztwa zmar∏ w wi´zieniu UB przy 
ul. 11 Listopada na Pradze w Warszawie. 

„„PPrrzzeenniieessiioonnyy  wwbbrreeww  sswwoojjeejj  wwoollii””
Widaj by∏ najpierw s´dzià w ¸odzi.

Stamtàd trafi∏ do Warszawy, gdzie
wkrótce mia∏ zostaç szefem Wojskowe-
go Sàdu Rejonowego, jednego z naj-
krwawszych wojskowych sàdów ówcze-

snej Polski. W 1956 r. wyjaÊnia∏, ˝e do
sto∏ecznego WSR (podobnie, jak do sà-
downictwa wojskowego w ogóle) „by∏
przeniesiony wbrew swojej woli”: W ¸o-
dzi dopiero w styczniu 1949 r. dosta∏em
mieszkanie, m´czàc si´ od 1946 r. po
hotelach i cudzych kàtach. I w∏aÊnie ju˝
w maju by∏em w Warszawie, by znów za-
czàç od braku mieszkania, od kwatero-
wania na sali sàdowej, tu˝ obok celi, do
której wprowadzano wi´êniów aresztan-
tów. A rozprawy odbywa∏y si´ i po no-
cach. (...) Mnie i ˝on´ b´dàcà w cià˝y
budzi∏ gwar i tupot dochodzàcy z zady-
mionego korytarza, na który prowadzi∏y
mieszkalne drzwi. To by∏y warunki pra-
cy i warunki ˝ycia, jakie by∏y mi posta-
wione do dyspozycji. (...) Mieszka∏em
w tak ci´˝kich warunkach w budynku,
w którym szczury wyprawia∏y harce pod
pod∏ogà i po pod∏odze, gdy grozi∏o, ˝e
po przyjÊciu na Êwiat dziecka pieluszki
b´dà musia∏y byç suszone na sali roz-
praw. (...) Gdy inni „po praktyce”
w Wojskowym Sàdzie Rejonowym od-
chodzili na szefów innych sàdów, ja po-
zostawa∏em na czarnej robocie, nie
by∏em przesuwany do klasy me-
ned˝erów. (...) Mnie – a zresztà w ogóle
nami – przesuwano jak pionkami po
szachownicy, nie pytajàc nas o zdanie.
W 1948 r. Widaj – jak twierdzi∏ – prosi∏
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Kat AK-owców ˝yje w Warszawie, przez nikogo nie Êcigany
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o zwolnienie z wojska, ale jego wniosek
odrzucono. Zamiast tego, w tym samym
roku – zosta∏... zast´pcà szefa WSR
w Warszawie, a w 1952 r. szefem tego˝
sàdu. Na s∏usznoÊç wydawanych przez
siebie wyroków lubi∏ przywo∏ywaç fakt,
˝e by∏y one zatwierdzane przez sàd II in-
stancji, czyli Najwy˝szy Sàd Wojskowy.
W 1956 r. mówi∏: Dla mnie zawsze dru-
ga instancja by∏a gwarancjà, ˝e je˝eli ja
si´ pomyl´, to zostanie to naprawione,
˝e ja nie jestem s´dzià ostatecznym. 

W 1954 r. Widaj sam trafi∏ do Naj-
wy˝szego Sàdu Wojskowego, awansujàc
na zast´pc´ szefa. Od 1948 r. nale˝a∏ do
partii. W 1955 r. zosta∏ pu∏kownikiem. 

PPrroocceess  ttrrwwaa∏∏  ppóó∏∏  ggooddzziinnyy
Nad SSttaanniiss∏∏aawweemm  SSkkaallsskkiimm, asem pol-

skiego lotnictwa (w czasie II wojny Êwia-
towej stràci∏ 22 niemieckie samoloty)
zn´ca∏o si´ wielu oprawców: HHuummeerr,
KKoobbyylleecc, MMiiddrroo, SSeerrkkoowwsskkii, SSzzyymmaaƒƒsskkii.
Zmar∏y w 2004 r. Skalski wspomina∏:
I rzeczywiÊcie przekonywali mnie... Pi´-
Êcià, kopniakami, drutem po nogach,
stójkami, karcerem. Na zmian´, przez
kilka miesi´cy, z przerwami na odzyska-
nie si∏. Ciàgle jedno i to samo: mówcie
o swojej dzia∏alnoÊci szpiegowskiej, kto
z oficerów dostarcza∏ wam informacje,
komu je przekazywaliÊcie... Ju˝ nie mia-

∏em si∏y zaprzeczaç. Po dwóch latach ta-
kich „badaƒ” podpisa∏ akt samooskar-
˝enia. 7 kwietnia 1950 r. w wi´zieniu na
Mokotowie odby∏ si´ proces kiblowy.
...Pami´tam, by∏ akurat Wielki Piàtek.
Jak mnie wywo∏ywali z celi, akurat od-
dzia∏owy wydawa∏ obiad. Zdà˝y∏em go
wziàç, ale nie zdà˝y∏em zjeÊç. „Pr´dzej,
pr´dzej”, ponagla∏ stra˝nik. Nawet nie
wiedzia∏em, ˝e id´ na swój proces. Wró-
ci∏em, to jeszcze zupa by∏a ciep∏awa.
Dokoƒczy∏em jeÊç. Ile wi´c móg∏ trwaç
ca∏y proces – pó∏ godziny maksimum.
Sàdzi∏ mnie mjr Widaj. Do niczego
w Êledztwie, jak i na rozprawie si´ nie
przyzna∏em. Jedyny Êwiadek, jakiego
wezwano – WW∏∏aaddyyss∏∏aaww  ÂÂlliiwwiiƒƒsskkii – te˝
zaprzeczy∏, abym przekazywa∏ mu jakieÊ
wiadomoÊci lub orientowa∏ si´ w jego
szpiegowskiej dzia∏alnoÊci.... 

Mimo to Widaj zawyrokowa∏: Sàd
Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej
uznaje Stanis∏awa Skalskiego, by∏ego
majora WP, za winnego dzia∏alnoÊci
szpiegowskiej na rzecz Anglii i St. Zjed-
noczonych i za to skazuje go na – kar´
Êmierci... Skalski – w przeciwieƒstwie
do wielu innych wi´êniów stalinowskich
– mia∏ szcz´Êcie: zosta∏ „u∏askawiony”
przez BBiieerruuttaa, ale nikt nie raczy∏ go
o tym poinformowaç i szeÊç lat czeka∏
na wykonanie wyroku. Na wolnoÊç wy-
szed∏ w kwietniu 1956 r. i zosta∏ ca∏ko-
wicie zrehabilitowany. 

DDoopprroowwaaddzzoonnyy  ddoo  ssttaannuu  pprrzzeedd--
aaggoonnaallnneeggoo

Ordynariusz kielecki CCzzeess∏∏aaww  KKaacczz--
mmaarreekk by∏ poddawany konwejerowi 
– przes∏uchania przeprowadzane dzieƒ
i noc przez zmieniajàcych si´ Êledczych.
W przypadku ksi´dza trwa∏y one non
stop przez 30-40 godzin. Biskup kielecki
by∏ notorycznie pozbawiany snu i jedze-
nia. Odmówiono mu prawa do widzeƒ,
listów i paczek. Ubecy podawali mu
Êrodki odurzajàce. „Przekonywali go”,
˝e jest zdrajcà i jako takiego wszyscy si´
go wyrzekli. Âledztwo, z przerwami,
trwa∏o przez dwa lata i osiem miesi´cy.
W rezultacie bp. Kaczmarek zosta∏ do-
prowadzony do stanu przedagonalnego. 

Proces bp. Kaczmarka i jego „wspó∏-
pracowników” odbywa∏ si´ w dniach 
14-21 wrzeÊnia 1953 r. przed Wojsko-
wym Sàdem Rejonowym w Warszawie
(nawet w PRL-u sàdzenie duchownego

przed wojskowym trybuna∏em by∏o
ewenementem). Sàdzi∏ Mieczys∏aw Wi-
daj. Akt oskar˝enia – jak czytamy w ste-
nogramie – dotyczy∏: „dzia∏alnoÊci
w antypaƒstwowym oÊrodku” w intere-
sie „imperializmu amerykaƒskiego
i Watykanu” w celu „obalenia w∏adzy
robotniczo-ch∏opskiej” drogà „dzia∏al-
noÊci dywersyjnej i szpiegowskiej”. 

Na sali sàdowej przewodniczàcy Widaj
„nie zauwa˝y∏”, ˝e w pewnym momencie
ów pokazowy proces zosta∏ przerwany.
Có˝ takiego si´ sta∏o? Otó˝ bp. Kaczma-
rek przesta∏ czytaç przygotowany mu
przez „oficerów” Êledczych maszynopis.
Uwadze Widaja umkn´∏o równie˝, jak
czerwony (sic!) ze wÊciek∏oÊci dyrektor
departamentu Êledczego MBP JJaacceekk
RRóó˝̋aaƒƒsskkii wyszed∏ nagle z salki obok
i upomina∏ Kaczmarka: Ja ju˝ sku∏em
mordy obroƒcom [biskupa broni∏ s∏ynny
adwokat MMiieecczzyyss∏∏aaww  MMaaÊÊllaannkkoo, który
pe∏ni∏ de facto rol´ jednego z oskar˝ycie-
li - TMP] i przestrzegam ksi´dza bisku-
pa, aby nie powa˝y∏ si´ wi´cej na podob-
ne post´powanie. Có˝, to w∏aÊnie Ró-
˝aƒski wyda∏ wczeÊniej wyrok na bisku-
pa, podobnie jak czyni∏ to w przypadku
wielu innych „wrogów ludu”. 

Wobec biskupa Kaczmarka Widaj
og∏osi∏ kar´ 12 lat wi´zienia. Nawet po
wyroku w∏adze PRL-u nie da∏y spokoju
ksi´dzu – w celi Êmierci sp´dzi∏ kolejne
8 lat. Wyszed∏ z wi´zienia w maju 1956 r.
Ubeckie metody sprawi∏y, ˝e zmar∏
w sierpniu 1963 r. 

BBeezzkkaarrnnyy  ww wwoollnneejj  PPoollssccee??  
W 1956 r. Mieczys∏aw Widaj zosta∏

zwolniony z zawodowej s∏u˝by wojsko-
wej i przeniesiony do rezerwy. Komisja
Mazura, badajàca „przejawy ∏amania
praworzàdnoÊci” przez stalinowskich
funkcjonariuszy, nie pociàgn´∏a go do
odpowiedzialnoÊci. Stwierdzi∏a jedynie
ogólnikowo, ˝e jego „dzia∏alnoÊç po-
winna byç przedmiotem Êledztwa”, któ-
rego – rzecz jasna – nie by∏o. 

Widaj zosta∏ radcà prawnym Central-
nego Laboratorium Chemicznego
w Warszawie, potem Centralnego Za-
rzàdu Konsumów i w koƒcu (od 1964 r.)
Komendy Garnizonu m.st. Warszawy.
Czy dziÊ, w wolnej Polsce, pozostanie
bezkarny? 

Tadeusz M. P¸U˚A¡SKI
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Zapomniana kartka

Jestem weteranem (autentycznym) walk
o Niepodleg∏oÊç: 2 lata Sybiru, 10 DP

w ¸ugowoj, 7 DP w Kerminie (22 pp.), Irak
i w po∏owie 1942 r. Marynarka Wojenna 
– ORP Garland. 

Porzàdkujàc swoje stare dokumenty zna-
laz∏em starà kartk´ z zeszytu, na której by-
∏y s∏owa hymnu 22 pp. By∏y napisane 63 (!)
lata temu – przez m∏odego 17-letniego
ochotnika do Wojska Polskiego! Ta „kartka” przesz∏a ze mnà
ca∏à wojn´ i dlatego jest mocno sfatygowana a ja o niej zapo-
mnia∏em! Zrobi∏em ksero – trzeba by∏o poprawiç, ˝eby by∏o
czytelne. Najbardziej ubolewam nad tym, ˝e brak drugiej
kartki... Panie Redaktorze, mo˝e Pan wydrukuje t´ „reli-
kwi´” – tym dla mnie jest – w „Kombatancie” i mo˝e znajdzie
si´ ktoÊ, kto te˝ s∏u˝y∏ w 22 pu∏ku (dowócà by∏ p∏k SSttaanniiss∏∏aaww
KKrraajjeewwsskkii). Nie wiem, kto by∏ autorem s∏ów. 

Z kombatanckim powa˝aniem, 
Beniamin WÓJCIKIEWICZ

PPaammii´́ttaasszz  ddoomm  TTwwóójj

Pami´tasz dom swój rodzinny, pami´tasz stary sad
I zabaw twych dziecinnych zaczarowany Êwiat
Ty by∏eÊ wodzem Indian w koronie z orlich piór
Na twierdz´ starej gruszy, zawzi´ty wiod∏eÊ szturm
Od Êwitu a˝ do zmroku zawzi´ty wiod∏eÊ bój
A˝ wszystkie chwasty pad∏y wokó∏, pami´tasz bracie mój
A gdy pobiwszy ju˝ wroga syt s∏awy wraca∏ w dom
Mateczka twa na progu, czeka∏a z piosnka tà: 

Czas do domu, czas
Ju˝ wo∏ajà nas
Dzwonek z wie˝y do pacierzy
Matka z progu do wieczerzy
Ju˝ wo∏ajà nas
Czas do domu, czas
Cicho w sercu brzmi
Piosnka z dawnych dni
Zda si´ znowu jak przed laty 
˚e na progu starej chaty
Matka wo∏a nas
Czas do domu, czas

Pami´tasz dobrze mój bracie jak straszny runà∏ grom
Na nasze ciche szcz´Êcie, na nasz rodzinny dom
Niedola Ci´ macosza rzuci∏a w obcy Êwiat
I dom Twój opustosza∏, chwastami zarós∏ sad
I tylko w ka˝dy wieczór mateczka Twa u drzwi
Czeka a˝ wrócisz z szablà w d∏oni, jak za dawnych dni
Wi´c wyt´˝ s∏uch mój bracie, przez siedem gór i mórz
Czy ktoÊ nie czeka na Ci´, czy ktoÊ nie wo∏a ju˝

Czas do domu, czas itd. 
A droga b´dzie daleka, przez m´k´, brud i znój
Za siódmà górà, rzekà jest dom rodzinny Twój
Wi´c wyjdziem w Êwiat nieznany, w daleki pójdziem Êwiat
Do matki ukochanej, Ty brat mój, ja Twój brat
Niech zewrà si´ szeregi, niech marszu t´tni krok
Przez piaski pustyƒ, góry, Êniegi, w dzieƒ i nocy mrok
Niech tràbka gra do boju, niech zadr˝y luty wróg
DziÊ bracie imi´ Twoje: 22 pu∏k

Czas do boju, czas
Polska wzywa nas
Ca∏a Polska, dobry Bo˝e... 

„Kombatant” pomóg∏

Wstyczniowym “Kombatancie” ukaza∏ si´ Apel Krajowego Studium Pol-
ski Podziemnej w Katowicach w sprawie pisarza TTeeooddoorraa  TToommaasszzaa  JJee--

˝̋aa, czyli p∏k ZZyyggmmuunnttaa  MMii∏∏kkoowwsskkiieeggoo. Studium poszukiwa∏o danych o synu
Je˝a ppor. JJóózzeeffiiee  MMii∏∏kkoowwsskkiimm, który zginà∏ w obronie Warszawy w 1920 r.
Korzystajàc z pomocy Centralnego Archiwum Wojskowego i innych instytu-
cji, poznaliÊmy okolicznoÊci towarzyszàce Êmierci Mi∏kowskiego. Okaza∏o
si´, ˝e ppor. Józef Mi∏kowski, prawnuk Jo˝efa Mi∏kowskiego, oficera Tade-
usza KoÊciuszki i wnuk równie˝ Jozefa Mi∏kowskiego, oficera Ksi´stwa War-
szawskiego oraz powstaƒca z 1830 r., zosta∏ Êmiertelnie ranny 17 sierpnia
1920 r., w bitwie z bolszewikami na odcinku Prusinowice-Szpice, na pó∏noc
od Nasielska. Zmar∏ 25 wrzeÊnia w Warszawie. Do naszej akcji poszukiwania
informacji o rodzinie Je˝a w∏àczy∏ si´ JJóózzeeff  MMaattuussiiaakk z Pruszkowa. To on od-
nalaz∏ w archiwum „Kuriera Warszawskiego” bli˝sze dane o ppor. Mi∏kow-
skim, a na Powàzkach odnalaz∏ jego grób, za co serdecznie mu dzi´kujemy. 

W piàtek, 16 marca br., Delegacja Studium z MMaarriiaanneemm  PPiioonnkkiieemm, KKoonn--
rraaddeemm  GGrraaccàà, CCzzeess∏∏aawweemm  JJaacchheerraamm i JJóózzeeffeemm  GGrrzzààddzziieelleemm, w asyÊcie Jó-
zefa Matusiaka, z∏o˝y∏a wieniec przed grobem ppor. Mi∏kowskiego i rodzi-
ny jego sióstr, na Powàzkach w kwaterze 47-VI-24/25/27. Tym gestem pra-
gniemy przypomnieç losy cz∏owieka, którego droga do Kraju wiod∏a przez
Dahomej, Madagaskar i szlak bojowy pod Pary˝em by zakoƒczyç si´ Êmier-
cià w obronie stolicy. Studium marzy by obok bohaterskiego Józefa spoczà∏
jego ojciec Teodor Tomasz Je˝, którego droga do Polski jest ciàgle daleka. 

Marian PIONK

Konspiracja zwyk∏ych ludzi

Zwracam si´ do Paƒstwa z nurtujàcà mnie – a mo˝e i wiele innych osób,
które nale˝a∏y do Zwiàzku Strzeleckiego w Kraju – sprawà. Stwier-

dzam, ˝e ja i koledzy zostaliÊmy powo∏ani do obrony Ojczyzny. Kart´ mo-
bilizacyjnà otrzymaliÊmy z P. P. L. Kielce. Dowództwo Zwiàzku Strzelec-
kiego mieÊci∏o si´ w Kielcach. Po skoƒczeniu wojny przewa˝nie te osoby,
przeszkolone wojskowo, tworzy∏y lub wst´powa∏y do organizacji konspira-
cyjnych, by walczyç z wrogiem o niepodleg∏oÊç okupowanej Polski. Osobi-
Êcie to przeszed∏em, by∏em wezwany do obrony Polski, a w pewnym okre-
sie dzia∏a∏em w podziemiu, zaprzysi´˝ony jako ∏àcznik. Zwraca∏em si´ do
niektórych w∏adz w zwiàzku z przynale˝noÊcià do Zwiàzku Strzeleckiego,
której to organizacji komunistyczne w∏adze nie akceptowa∏y. WczeÊniej
zwiàzek by∏ prawnie akceptowany, chodzi∏o bowiem o przeszkolenie m∏o-
dych osób w kraju, by kiedyÊ mog∏y z tego przeszkolenia wojskowego sko-
rzystaç osobiÊcie i dla dobra Ojczyzny. Okaza∏o si´, ˝e to przeszkolenie
wielu osobom przyda∏o si´ w ˝yciu. Mój Zwiàzek Strzelecki utworzony zo-
sta∏ w os. Gliniany, pow. opatów, by∏e woj. kieleckie. Opiekunem naszego
terenu by∏ mjr PPeerrcczzyyƒƒsskkii. Czytajàc wiele pism z okresu okupacji z ziemi
kieleckiej, nie spotka∏em ˝adnej wzmianki na wy˝ej wspomniany temat.
Podaje si´ jedynie ludzi wy˝szego szczebla w ka˝dym temacie i to dobrze. 

Ma∏o wspomina si´ o czynach ludzi zwyczajnych, których jeszcze
mo˝na spotkaç – ˝yjàcych w zakamarkach wsi i ma∏ych miasteczek. Bez
tych ludzi najlepszy oficer lub inny dzia∏acz niczego by nie dokona∏. Ci
zwykli ludzie du˝à rol´ odgrywali w konspiracji, w walce z wrogiem. 

Na co dzieƒ pracowali zwykle na roli czy w warsztacie szewskim, kra-
wieckim. Zamaskowani swà pracà nieÊli wielkà pomoc dzia∏aniom pod-
ziemia. Wielu odesz∏o do innego Êwiata, bez orderów i w zapomnieniu.
Tak sobie myÊl´, kiedy sà chwile wr´czenia odznaczeƒ podczas ró˝nych
uroczystoÊci. OsobiÊcie jestem za tym, by ludzi z czasów konspiracji po-
traktowaç w nast´pujàcy sposób: wszystkich kombatantów, prócz dowód-
ców, mianowaç do rangi plutonowego, a nie porucznika czy podporucz-
nika. Znam takich ludzi, których mianowano na wy˝ej wymieniony sto-
pieƒ. Zauwa˝y∏em, ˝e czuli si´ nieswojo. Sà bez wykszta∏cenia szko∏y
podstawowej i wojskowego. Nie chc´ zmieniaç poglàdów innych lub
szkodziç w planach. Od dawna ten temat mnie nurtuje i prosi∏bym swo-
ich kolegów Kombatantów o ustosunkowanie si´ do mojego zdania. 

Pozdrawiam
Jan OGONOWSKI - kombatant
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bitwy pod Lenino Jan Habit, nast´pnie g∏os zabrali:
Czes∏aw Pakulniewicz, Bronis∏aw Witkowski, Jerzy
Czubacki, Stanis∏aw Morelewski. Delegacja w sk∏adzie:
Stanis∏aw Pendyk, W∏adys∏aw ¸azorczyk, Bronis∏aw
Witkowski z∏o˝y∏a wiàzanki kwiatów na grobach ˝o∏-
nierskich na cmentarzu Rotunda i na grobach ˝o∏nierzy
Armii Czerwonej przy ul. Szwedzkiej. 

1166  ppaaêêddzziieerrnniikkaa  ww ¸̧ooddzzii zast´pca szefa Wojewódz-
kiego Sztabu Wojskowego w ¸odzi p∏k Aleksander Zu-
balski w obecnoÊci prezydenta miasta Jerzego Kro-
piwnickiego oraz komendanta Garnizonu ¸ódê p∏k.
Kazimierza Zalewskiego wr´czy∏ przyznawane przez
ministra obrony narodowej Z∏ote Medale „Za Zas∏ugi
dla ObronnoÊci Kraju” cz∏onkom Zwiàzku Wi´êniów
Politycznych Okresu Stalinowskiego Oddzia∏ ¸ódê:
Tadeuszowi Zwiedryƒskiemu, Kazimierzowi Skibickie-
mu, Leszkowi Maciaszkowi, Henrykowi Obiedziƒskie-
mu, Jerzemu Gronowskiemu i Zenonowi Kaêmiercza-
kowi. W imieniu odznaczonych podzi´kowa∏ prezes
ZWPOS Oddzia∏ ¸ódê Tadeusz Zwiedryƒski. 

1188  ppaaêêddzziieerrnniikkaa  ww WWaarrsszzaawwiiee, w Centrum Konferencyj-
nym WP odby∏ si´ IV Zjazd Delegatów ZKRP i BWP
Okr´gu Warszawskiego. Uczestniczyli w nim przedsta-
wiciele w∏adzy paƒstwowej, samorzàdowej, Zarzàdu
G∏ównego Zwiàzku, innych stowarzyszeƒ oraz cz∏on-
kowie Zwiàzku. Dokonany zosta∏ wybór w∏adz Zjazdu
oraz Komisji: Mandatowej, Wyborczej oraz Uchwa∏
i wniosków. Przedstawione zosta∏y sprawozdania Za-
rzàdu Okr´gowego oraz Komisji: Rewizyjnej Okr´gu,
Mandatowej, Wyborczej oraz Uchwa∏ i wniosków. Zo-
sta∏y te˝ wybrane nowe w∏adze; prezesem Zarzàdu
Okr´gu Warszawskiego ZKRP i BWP zosta∏ ponownie
p∏k Józef KoleÊnicki, który powiedzia∏ m.in.: Do wolnej
Ojczyzny szliÊmy ró˝nymi drogami. Za Polsk´ walczy-
liÊmy z powodów patriotycznych, a nie dla korzyÊci
i profitów. JesteÊmy rozczarowani pozbawieniem
skromnych przywilejów przyznanych wczeÊniej. Dzi-
siejszej sytuacji nie mo˝emy okreÊliç jako adekwatnej
do naszych zas∏ug. W dyskusji weterani walk o niepod-
leg∏oÊç wyra˝ali rozczarowanie obecnà sytuacji kom-
batantów, zauwa˝yli jednak dzia∏ania zmierzajàce do
polepszenia ich sytuacji socjalno-bytowej. Uczestnicy
Zjazdu dostrzegli te˝ pomniejszanie ich dokonaƒ. Nie-
spe∏nionym postulatem pozostaje integracja Êrodowisk
kombatanckich w strukturze federacyjnej, przy jedno-
czesnym zachowaniu autonomii. UdSKiOR reprezento-
wa∏ dyrektor Departamentu Stowarzyszeƒ i Spraw So-
cjalnych Krzysztof Skolimowski. Na zdj´ciu uczestnicy
Zjazdu. 

2200  ppaaêêddzziieerrnniikkaa  ww GGlliiwwiiccaacchh, odby∏a si´ uroczystoÊç
z okazji 1. rocznicy przej´cia opieki nad pomnikiem-
-czo∏giem przez Gimnazjum nr 3 im. Noblistów Polskich
w Gliwicach. W uroczystoÊci uczestniczyli uczniowie
Gimnazjum z dyrekcjà i wychowawcami na czele, wice-
prezydent Gliwic prof. Jan Kazimierczak, weterani Kor-
pusu na czele z prezesem Zarzàdu Ogólnopolskiego
Klubu Kombatantów 1 Drezdeƒskiego Korpusu Pancer-
nego WP gen. bryg. dr. Edwardem ¸aƒcuckim, zapro-
szeni goÊcie i mieszkaƒcy miasta. UroczystoÊç uÊwiet-
ni∏ swoim wyst´pem zespó∏ wokalno-muzyczny i chór
– sk∏adajàcy si´ z uczniów Gimnazjum. Repertuar na-
wiàzywa∏ do historii walk i tradycji Korpusu i Wojska
Polskiego. Podczas uroczystoÊci zosta∏y wr´czone Z∏o-
te Medale Opiekuna Miejsc Pami´ci Narodowej oraz od-
znaki „Za zas∏ugi dla ZKRP i BWP”. Jak relacjonuje 
p∏k Eugeniusz Praczuk – uroczystoÊci przed pomnikiem
zakoƒczy∏y si´ z∏o˝eniem kwiatów i odÊpiewaniem Ro-
ty. Nast´pnie uczestnicy spotkania udali si´ do Szko∏y,
gdzie weterani Korpusu spotkali si´ z m∏odzie˝à dzielàc
si´ wspomnieniami z okresu wojny. Na zdj´ciu: 
prof. Jan Kazimierczak i dr. Edward ¸aƒcucki wr´czajà
odznak´ dyrektor Gimnazjum nr 3 Danucie Tyrek. 

2222  ppaaêêddzziieerrnniikkaa  ww MMaakkoowwccuu  kk//RRaaddoommiiaa, ods∏oni´to Po-
mnik Ku Czci AK pami´ci pp∏k. Zygmunta ˚ywockiego
„Wujka” – Komendanta Inspektoratu Radom – Kozieni-
ce Armii Krajowej oraz kpt. Franciszka Chojnackiego
„Zawieruchy” – dowódcy podobwodu Skaryszew „Sa-
bina S∏awa” i ich bohaterskim ˝o∏nierzom AK walczà-
cym z niemieckim i sowieckim okupantem. Obecni byli
przedstawiciele MON, UdSKiOR, ROPWiM, ZG ÂZ˚AK
z prezesem pp∏k. Czes∏awem Cywiƒskim, przedstawi-
ciele ZO ÂZ˚AK Radom oraz samorzàdu z burmistrzem
Skaryszew Józefem Zagrodzkim. W uroczystoÊci wzi´li
udzia∏ senatorowie i pos∏owie RP, attache wojskowy
Ambasady Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii
i Irlandii Pó∏nocnej pp∏k Stephen Croft. Obecna by∏a
równie˝ rodzina p∏k. Z. ̊ ywockiego z Poznania i Wroc∏a-
wia. Msz´ Êw. za poleg∏ych koncelebrowa∏ biskup ra-
domski Zygmunt Zimowski, który wraz z Cz. Cywiƒskim
dokona∏ ods∏oni´cia pomnika. Nast´pnie prezes Ko∏a
Skaryszew ÂZ˚AK Kazimierz Kozie∏ przekaza∏ pomnik
pod opiek´ szkole w Makowcu. Uczestnicy udali si´ do
Zespo∏u Szkó∏ im. Kardyna∏a Stefana Wyszyƒskiego na
program artystyczny w wykonaniu m∏odzie˝y oraz wr´-
czenie odznaczeƒ i awansów kombatantom. Odznaczo-

no m.in. Krzy˝em Kawalerskim OOP wiceprezesa Za-
rzàdu Okr´gu ÂZ˚AK Radom Edwarda Ma∏achowskie-
go. Uczestnicy uroczystoÊci z∏o˝yli kwiaty przed pomni-
kiem upami´tniajàcym zrzut aliancki na kosz „Konwa-
lia” znajdujàcy si´ w pobli˝u Makowca. 

2244  ppaaêêddzziieerrnniikkaa  ww WWaarrsszzaawwiiee, w Muzeum Powstania
Warszawskiego w ramach spotkaƒ „Po latach” odby∏a
si´ uroczystoÊç 80-lecia Marii Stypu∏kowskiej-Chojeckiej
„Kamy” z batalionu „Parasol”. Jubileuszowi patronowa∏o
Towarzystwo Przyjació∏ Warszawy i Rada Ochrony Pa-
mi´ci Walk i M´czeƒstwa. Benefis przygotowa∏a m∏o-
dzie˝ ucz´szczajàca na Kursy Wiedzy o Warszawie.
Uczniowie od lat biorà udzia∏ w spotkaniach z „Kamà”
w szko∏ach i na ró˝nych patriotycznych uroczystoÊciach.
Wdzi´czni uczniowie ze Szko∏y Podstawowej nr 33 pod
kierownictwem Gra˝yny ˚ebrowskiej i Roberta WiÊniew-
skiego przygotowali program poetycko-muzyczny. Dele-
gacje z 30 szkó∏ wr´czy∏y Jubilatce kwiaty i osobiÊcie
wykonane prezenty. Maria Stypu∏kowska-Chojecka otrzy-
ma∏a list gratulacyjny od Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej Lecha Kaczyƒskiego, a tak˝e Z∏oty Medal Opie-
kuna Miejsc Pami´ci Narodowej. Wszyscy zaproszeni
˝o∏nierze z batalionu „Parasol” zostali odznaczeni Z∏otà
Honorowà Odznakà Towarzystwa Przyjació∏ Warszawy. 

2244  ppaaêêddzziieerrnniikkaa  ww MMooƒƒkkaacchh, odby∏a si´ uroczysta Msza
Êw., po której nastàpi∏o przekazanie sztandaru Obwodu
Monieckiego ÂZ˚AK pod opiek´ m∏odzie˝y Szko∏y Ogól-
nokszta∏càcej w Moƒkach. Prezes ZO ÂZ˚AK w Bia∏ym-
stoku, prof. Witold Czarnecki przekaza∏ sztandar ze s∏o-
wami: Droga m∏odzie˝y, szanujcie ten sztandar waszych
dziadków, którzy walczyli o wolnà Polsk´. Po uroczysto-
Êci przed Szko∏à posadzono czerwony dàb. ZO Bia∏o-
stockiego ÂZ˚AK przyzna∏ z tej okazji dyplomy honoro-
we prof. Cezaremu Kuklo – dyrektorowi Oddzia∏u IPN
w Bia∏ymstoku oraz dr. Janowi Jerzemu Milewskiemu 
– naczelnikowi Biura Edukacji Publicznej IPN. Dyplom
honorowy wr´czono tak˝e prezesowi ZG Zwiàzku Sybi-
raków – Tadeuszowi Chwiedziowi; jest on wyrazem
uznania dla dobrze uk∏adajàcej si´ wspó∏pracy. Na zdj´-
ciu: w koÊciele w Moƒkach przemawia Henryk Dzier˝a-
nowski – prezes Obwodu Moƒki. 
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8listopada 2006 r. odby∏o si´ spotka-
nie wojewody dolnoÊlàskiego
KKrrzzyysszzttooffaa  GGrrzzeellcczzyykkaa z prezesami

zwiàzków kombatanckich poÊwi´cone
sprawom organizacyjnym i bie˝àcym Dol-
noÊlàskiej Rady Kombatantów. Wojewo-
da serdecznie podzi´kowa∏ za owocnà do-
tychczasowà wspó∏prac´ i zaproponowa∏
prowadzenie obrad prezesowi Zarzàdu
Okr´gu DolnoÊlàskiego ÂZ˚AK JJeerrzzeemmuu
WWooêênniiaakkoowwii, który przypomnia∏, ˝e od 21
lipca 2006 r. pracuje spo∏ecznie w nowym
sk∏adzie Rada do Spraw Kombatantów
i Osób Represjonowanych powo∏ana
przez nowego kierownika Urz´du. 

Jerzy Woêniak omówi∏ projekt ustawy
kombatanckiej opracowany przez
UdSKiOR i apelowa∏ do prezesów aby
wys∏ali uwagi swojego Êrodowiska do
zarzàdów g∏ównych, które zbiorcze opi-
nie i propozycje skierujà do Urz´du. 

W jego opinii zwiàzki kombatanckie
skupiajà osoby zas∏u˝one dla Polski, b´-
dàce ju˝ w podesz∏ym wieku, nadal nie
majà w∏aÊciwej pomocy ze strony w∏adz
paƒstwowych i samorzàdowych. Projekt
ustawy powinien w szerokim zakresie
uwzgl´dniaç pomoc socjalno-zdrowot-
nà na rzecz kombatantów i osób repre-
sjonowanych oraz zawieraç okreÊlone
zadania w tym zakresie dla organów
w∏adzy paƒstwowej i samorzàdowej.
Rada wzmo˝e dzia∏alnoÊç informacyj-
no-interwencyjnà w sferze ochrony
i przestrzegania przys∏ugujàcych upraw-
nieƒ kombatantom. 

Za wa˝ny uzna∏ udzia∏ w uroczysto-
Êciach narodowych i paƒstwowych, woj-
skowych i kombatanckich w celu upa-
mi´tniania walk o niepodleg∏oÊç Polski,
oraz uczczenia ofiar wojny i okresu po-
wojennego. Poprzez wspó∏prac´ z w∏a-

DolnoÊlàska Rada Kombatantów 
w nowym sk∏adzie

dzami oÊwiatowymi, organizacjami m∏o-
dzie˝owymi ZHP, ZHR, placówkami
kulturalnymi nale˝y pog∏´biaç dzia∏al-
noÊç majàcà na celu kszta∏towanie pa-
triotycznej ÊwiadomoÊci m∏odzie˝y, do-
magaç si´ sta∏ej opieki nad cmentarza-
mi wojennymi i nadzoru w zakresie na-
le˝ytego utrzymania miejsc pami´ci na-
rodowej na terenie Wroc∏awia i Dolne-
go Âlàska. Dostrzeg∏ potrzeb´ zacieÊnie-
nia wspó∏pracy z Instytutem Pami´ci
Narodowej, z dowódcà Âlàskiego Okr´-
gu Wojskowego, kontaktów z Delega-
tem Biskupa Polowego WP ds. komba-
tantów na Polsk´ po∏udniowo-zachod-
nià, korzystania ze wskazówek, informa-
cji i uchwa∏ Rady przy UdSKiOR. 

Przechodzàc do spraw organizacyj-
nych DolnoÊlàskiej Rady Kombatantów
– wojewoda Krzysztof Grzelczyk przy-
chyli∏ si´ do wniosku prezesów, co do
21-osobowego sk∏adu Rady. Do dzia∏aƒ
pilnych, operatywnych nale˝y wybraç
kierownictwo – prezydium w sk∏adzie 
3-5 osób – podkreÊli∏ wojewoda. 

Przewodniczàcym DRK zosta∏ wybra-
ny Jerzy Woêniak, wiceprzewodniczàcy-
mi – WW∏∏aaddyyss∏∏aaww  DDmmoocchhoowwsskkii Z˚NSZ
i JJaann  FFeenncc Zwiàzek Sybiraków, sekreta-
rzem ponownie na kolejnà kadencj´ 
– JJaann  PPaalluucchhnniiaakk OZ˚BCh.

W krótkiej dyskusji poruszono kilka
kwestii zwiàzanych z projektem ustawy
kombatanckiej. 

Z du˝ym zainteresowaniem wys∏ucha-
no wystàpienia dyrektora wroc∏awskie-
go oddzia∏u IPN prof. WW∏∏ooddzziimmiieerrzzaa
SSuulleejjaa, który wÊród wspólnych przedsi´-
wzi´ç wymieni∏ przede wszystkim utwo-
rzenie Klubu Historycznego im. Stefana
„Grota” Roweckiego, doceniajàc jego
po˝ytecznà, patriotycznà rol´. 

Po˝egnanie z Biuletynem

Czas przesz∏y dokonany

„Nadszed∏ czas, gdy ze smutkiem
musimy zaprzestaç wydawania

Biuletynu i po˝egnaç naszych ostatnich,
wytrwa∏ych Czytelników” – napisa∏ Ze-
spó∏ Redakcyjno-Wydawniczy Biuletynu
Informacyjnego Ogólnopolskiego Okr´-
gu ˚o∏nierzy Armii Krajowej Obszaru
Lwowskiego im. „Orlàt Lwowskich”. 

W ciàgu 16 lat ukaza∏o si´ 186 nume-
rów Biuletynu. W roku 2006 z miesi´cz-
nika sta∏ si´ on kwartalnikiem. Redago-
wali Biuletyn m.in.: KKoonnrraadd  SSuurraa, JJaann
SSuurraa  i JJeerrzzyy  WW´́ggiieerrsskkii. 

By∏ – to czas przesz∏y dokonany, któ-
ry b´dzie mia∏ coraz cz´Êciej zastosowa-
nie w odniesieniu do jeszcze istniejà-
cych inicjatyw kombatanckich – tak˝e
nasz Biuletyn, wa˝nym elementem bu-
dowania mi∏oÊci do Ojczyzny w jej za-
kodowanym w sercach i umys∏ach
kszta∏cie. Dzi´kujemy. 

J.B. 
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Pe∏nomocnik wojewody ds. kombatan-
tów i osób represjonowanych HHeennrryykk
KKaalliinnoowwsskkii zadeklarowa∏ daleko idàcà
pomoc kombatantom i osobom repre-
sjonowanym, realizujàc zadania okreÊlo-
ne w ustawie dla wojewody. Przewodni-
czàcy DRK Jerzy Woêniak podzi´kowa∏
wojewodzie za udzia∏ w spotkaniu i za-
pewni∏, ˝e Rada opracuje plan pracy
i kontaktów z wojewodà tak aby dzia∏al-
noÊç na rzecz kombatantów i osób repre-
sjonowanych dawa∏a satysfakcj´ i pod-
nosi∏a rang´ ruchu kombatanckiego
w skali wojewódzkiej i ogólnopolskiej. 

Koƒczàc obrady, przewodniczàcy
DRK z∏o˝y∏ uczestnikom serdeczne ˝y-
czenia Êwiàteczne i noworoczne. 

Jan PALUCHNIAK



23lutego br. przy ul. Wolskiej 40
w Warszawie, w miejscu
gdzie do 1944 r. sta∏ Pa∏acyk

Michlerów (potocznie zwany Pa∏acy-
kiem Michla) odby∏a si´ z inicjatywy
w∏adz dzielnicy Wola uroczystoÊç ods∏o-
ni´cia pomnika-kamienia poÊwi´cone-
go bohaterskim obroƒcom tego budyn-
ku w czasie Powstania Warszawskiego.
Walki o Pa∏acyk Michla przesz∏y do po-
wstaƒczej legendy i zapisane zosta∏y
w ˝o∏nierskiej piosence autorstwa AAnn--
ddrrzzeejjaa  SSzzcczzeeppaaƒƒsskkiieeggoo, ps. „Ziutek”: 

Pa∏acyk Michla, ˚ytnia, Wola
Bronià si´ ch∏opcy od Parasola
Choç na tygrysy majà visy
To warszawiaki fajne ch∏opaki sà! 
Czuwaj wiaro i wyt´˝aj s∏uch, 
Pr´˝ swój m∏ody duch... \
Na kamieniu umieszczono napis: 

„W tym miejscu w dniu 5 sierpnia 1944
roku grupa szturmowa z 1 Kompanii
Batalionu „Parasol” AK toczy∏a ci´˝kie
walki o Pa∏acyk Michlerów i M∏yny. Bo-
haterskim Obroƒcom Ojczyzny. Miesz-
kaƒcy Warszawy 2006”. 

Ods∏oni´cia pomnika dokona∏a Prezy-
dent Warszawy HHaannnnaa  GGrroonnkkiieewwiicczz--WWaallttzz
oraz dowódca obrony wolskiej reduty pp∏k
JJaannuusszz  BBrroocchhwwiicczz--LLeewwiiƒƒsskkii, ps. „Gryf”. 

Pomnik zosta∏ ods∏oni´ty i poÊwi´cony
zgodnie z ceremonia∏em wojskowym
z udzia∏em Kompanii Honorowej i Orkie-
stry Reprezentacyjnej Wojska Polskiego. 

Pa∏acyk Michla, ˚ytnia, Wola
Bronià si´ ch∏opcy od Parasola

Wiàzank´ kwiatów przed pomnikiem
w imieniu kierownika Urz´du do Spraw
Kombatantów i Osób Represjonowa-
nych z∏o˝y∏ WWiittoolldd  SSppiirryyddoowwiicczz, dyrektor
Departamentu Orzecznictwa Urz´du. 

W.S. 

26lutego br. w Urz´dzie do Spraw
Kombatantów i Osób Represjo-

nowanych odby∏a si´ uroczystoÊç wr´-
czenia Medalu „Pro Memoria” ppor.
JJóózzeeffoowwii  SSzzcczzuurrkkoowwii, urodzonemu
w 1917 r., uczestnikowi Kampanii Wrze-
Êniowej 1939 r., walk we Francji 1940 r.,
internowanemu w hiszpaƒskim obozie
Miranda de Ebro, ˝o∏nierzowi 1 Dywizji
Pancernej gen. St. Maczka, uczestniko-
wi walk we Francji, Belgii, Holandii
i Niemczech, trzykrotnie odznaczone-

„Pro Memoria” za ocean
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UroczystoÊç ods∏oni´cia kamienia upami´tniajàcego obroƒców Pa∏acyku Michlerów

mu na polu walki Krzy˝em Walecznych.
Polski weteran mieszka w Stanach Zjed-
noczonych. Medal w Jego imieniu ode-
bra∏a z ràk kierownika Urz´du JJaannuusszzaa
KKrruuppsskkiieeggoo córka, UUrrssuullaa  SSzzcczzuurreekk
RRuudddd – I sekretarz Ambasady Stanów
Zjednoczonych w Warszawie. W uroczy-
stoÊci uczestniczyli równie˝: p∏k HHeennrryy
JJoosseepphh  NNoowwaakk – attaché obrony Amba-
sady Stanów Zjednoczonych, AAllbbeerrtt  
PP..  MMuueelllleerr  – I sekretarz Ambasady Sta-
nów Zjednoczonych, dr JJaann  SSttaanniiss∏∏aaww

Przemawia, jeden z inicjatorów pomnika upa-
mi´tniajàcych swoich ˝o∏nierzy, dowódca
obrony Pa∏acyku Michla pp∏k Janusz Bro-
chwicz-Lewiƒski

W uroczystoÊci wzi´li udzia∏ obroƒcy Pa∏acy-
ku, ˝o∏nierza AK

CCiieecchhaannoowwsskkii – doradca kierownika
Urz´du oraz p∏k dr MMiirrooss∏∏aaww  SSuulleejj – na-
czelnik Wydzia∏u Odznaczeƒ i Miano-
waƒ Departamentu Wojskowego Urz´-
du. 

Jan S. CIECHANOWSKI

Kwiaty na pomniku by∏y symbolem pami´ci o tych, którzy zgin´li i odeszli

Fot. Ma∏gorzata Brokman

Fot. Ma∏gorzata Brokman

Fot. Ma∏gorzata Brokman

Fot. Mariusz Kubik



11lutego br., na warszawskim
˚oliborzu, zosta∏a ods∏oni´-
ta tablica poÊwi´cona kon-

spiracyjnej kurierce AK HHaannccee  CCzzaakkii
(1922-1944). Tablic´ poÊwi´ci∏ ks. ZZyygg--
mmuunntt  MMaallaacckkii, a ods∏oni∏ WW∏∏aaddyyss∏∏aaww
BBaarrttoosszzeewwsskkii  – sàsiad paƒstwa Czakich
mieszkajàcych do roku 1944 w gmachu
przy ul. S∏owackiego 35/43. 

Oto Jego s∏owa: Pewnego styczniowe-
go dnia 1944 roku mundurowy patrol
˝andarmerii zatrzyma∏ w Al. Niepodle-
g∏oÊci mojà sàsiadk´ Hank´ Czaki oraz
jej pi´knà kole˝ank´ – ZZoossii´́  WWaarrzzyyƒƒ--
sskkàà, wyst´pujàca pod przybranym na-
zwiskiem AAlliiccjjii  PPaawwlluussiiaakk. Obie mia∏y
po 22 lata i nios∏y kompromitujàce je 
– w oczach zaborców materia∏y – zaszy-
frowane meldunki oraz mikrofilmy dla
Rzàdu w Londynie. Wschodnim chodni-
kiem Alei Niepodleg∏oÊci sz∏y ku skrzy-
˝owaniu z Rakowieckà – na spotkanie
ze swoim zwierzchnikiem AAlleekkssaannddrreemm
GGiieeyysszzttoorreemm (1916-1999). Nie dosz∏y... 

Aresztowane i przewiezione na prze-
s∏uchanie w siedzibie Gestapo przy Stras-
se der Polizei (obecnie Aleja Jana Ch.
Szucha) – nikogo i sprawy, jakiej s∏u˝y∏y 
– Polski nie zdradzi∏y. Zap∏aci∏y cen´ naj-
wy˝szà – z∏o˝y∏y ofiar´ z w∏asnych istnieƒ. 

O aresztowaniu Hanki wieÊç do jej ro-
dziców przynios∏a poetka EEwwaa  PPoohhoosskkaa
(1920-1944) ps. Iza, ale gestapo by∏o
szybsze. Aresztowa∏o JJaaddwwiigg´́  i TTyyttuussaa
CCzzaakkiicchh, dr. WW∏∏aaddyyss∏∏aawwaa  OOkkiiƒƒsskkiieeggoo,
adiunkta Uniwersytetu Ziem Zachod-
nich oraz 10 s∏uchaczy tajnego studium
nauk spo∏ecznych, dwie osoby si´ wyku-
pi∏y od wyroku GSP. Rodzice Hanki zo-
stali rozstrzelani 26 stycznia, Hanka
i Zosia Warzyƒska – 11 lutego 1944 r. 

Obie mia∏y po lat dwadzieÊcia i dwa... 
W uroczystoÊci ods∏oni´cia pamiàtko-

wej tablicy bra∏a udzia∏ kilkunastoosobo-
wa grupa ˝oliborskich harcerek oraz kole-
˝anki Hanki z Liceum im. Aleksandry Pi∏-
sudskiej (by∏a taka szko∏a przy pl. Inwali-
dów 10), tzw. Sempo∏ówki, zgrupowane
obecnie w Kole Wychowanek LO im. Ste-
fanii Sempo∏owskiej. Rodzin´ reprezen-
towali dwaj panowie: JJaannuusszz  CCssaakkyy, stry-
jeczny brat z linii milanowskiej w´gierskiej
rodziny Czakich oraz WWoojjcciieecchh  CCzzaakkii – je-
dyny w Warszawie krewny Hanki “po mie-
czu”, który z∏o˝y∏ wiàzank´ kwiatów pod

O mnie si´ nie martwcie. Ich ratujcie...

pamiàtkowà tablicà przy ulicy H. Czaki 
– pomi´dzy S∏owackiego a dawnà Sto∏ecz-
nà (obecnie ks. Jerzego Popie∏uszki). 

Tytus Czaki (1888-1944), by∏ jednym
z za∏o˝ycieli Zwiàzku Strzeleckiego, ze-
s∏aƒcem syberyjskim, a po odzyskaniu
przez kraj Niepodleg∏oÊci – prezyden-
tem BrzeÊcia n/ Bugiem i redaktorem
pi∏sudczykowskiego „Strzelca”. Jadwiga
z Dobrowolskich Czaki (1889-1944),
by∏a aktywna w ˝eƒskich organizacjach
niepodleg∏oÊciowych. 

W Powstaniu Warszawskim poleg∏
CCzzeess∏∏aaww  CCzzaakkii (1922-1944), ps. Madziar,
stryjeczny brat Hanki Czaki, dowódca
plutonu w batalionie „Parasol” AK. 

Rodzony brat JJeerrzzyy  CCzzaakkii (1921-
-1968) wraz z 1 Armià WP odby∏ szlak

bojowy do Berlina i o˝eni∏ si´ z Halinà
– przedwojennà sympatià „Madziara”. 

JJeerrzzyy  DDoommiinniikk  CCssaakkyy (1890-1961), oj-
ciec Janusza w czasie okupacji niemiec-
kiej pracowa∏ w Radzie G∏ównej Opie-
kuƒczej. Z jego paszportem wyje˝d˝ali
z konspirujàcej Warszawy „spaleni”
i zagro˝eni aresztowaniem przez gesta-
po oficerowie Armii Krajowej. Po woj-
nie musia∏ opuÊciç Warszaw´ i ukrywa∏
si´ przed nowà w∏adzà w Szczecinie... 

Jego syn, ani syn Jego brata nie majà
potomków w linii m´skiej. W potocznej
pami´ci pozostanie zatem niez∏omna
Hanka i s∏owa jej pierwszego grypsu
wyniesionego z wi´zienia na Pawiaku:
O mnie si´ nie martwcie. Ich ratujcie...

BJK

Hanna Czaki

Hanna Czaki w grupie harcerek (pierwsza z le-
wej, obok wychowawczyni), Krasnystaw, 1938 r. 

Tytus Czaki (pierwszy z lewej), obok Wac∏awa
Sieroszewskiego, Marsza∏ka Józefa Pi∏sud-
skiego, NN, Walerego S∏awka


