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Fot. na ok∏adce B. Materska

Uchwa∏a Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 listopada 2003 r.
w sprawie ustanowienia Centrum Pami´ci Narodów Europy

pod auspicjami Rady Europy

Ka˝dy naród ma prawo do swej pami´ci zbiorowej.
Pami´ç ta nie mo˝e byç jednak wybiórcza. Nie mo˝na
pomijaç prawd trudnych, a cz´sto niewygodnych
z punktu widzenia to˝samoÊci narodu. W szczególnoÊci
nie mo˝na dystansowaç si´ od historycznego kontekstu
doÊwiadczeƒ narodowych i przedstawiaç skutków
w oderwaniu od ich przyczyn.

W takim kierunku zmierza niestety dyskutowany
ostatnio w Niemczech projekt utworzenia w Berlinie
Centrum przeciw Wyp´dzeniom. Mia∏oby ono doku-
mentowaç cierpienia ludnoÊci niemieckiej przesiedlo-
nej w wyniku II wojny Êwiatowej z krajów Europy Ârod-
kowej, Wschodniej i Po∏udniowej.

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej przypomina, ˝e de-
cyzja o przesiedleniach zosta∏a podj´ta podczas Konfe-
rencji w Poczdamie przez przywódców Stanów Zjedno-
czonych, Wielkiej Brytanii oraz Zwiàzku Sowieckiego.
By∏a ona jednym ze skutków okrutnej wojny rozp´tanej
przez rzàd III Rzeszy i mia∏a na celu zbudowanie no-
wego porzàdku politycznego w Europie.

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej pami´ta o cierpie-
niach ludzi przesiedlanych. Zarazem zwraca uwag´, ˝e
pomijanie powy˝szych faktów prowadzi do zafa∏szowa-
nia prawdy historycznej. Co wi´cej, sprzyja relatywiza-
cji ocen, w której legalne przesiedlenie ludnoÊci nie-
mieckiej stawiane jest na równi ze zbrodniami dokony-
wanymi przez faszystowskie Niemcy i komunistyczny
Zwiàzek Sowiecki.

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uznaje, ˝e instytucja
upami´tniajàca tragiczne doÊwiadczenia Europejczy-
ków w XX wieku powinna mieç charakter mi´dzynaro-
dowy. Winna ona upami´tniç ca∏oÊç zbrodniczej dzia-
∏alnoÊci obu systemów totalitarnych: hitlerowskiego
i komunistycznego. Powinna ona badaç oraz dokumen-
towaç zarówno cierpienia narodów, jak i spo∏eczny
opór wobec totalitaryzmów, w tym histori´ ruchów
oporu i demokratycznej opozycji. Z takà, godnà popar-
cia inicjatywà wystàpi∏ publicznie Instytut Pami´ci Na-
rodowej w Warszawie.

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uwa˝a, ˝e Centrum
Pami´ci Narodów Europy powinno dzia∏aç pod auspi-
cjami Rady Europy. B´dzie to najlepszà gwarancjà je-
go mi´dzynarodowego charakteru i obiektywizmu pro-
wadzonych w nim prac.

Dlatego te˝ Sejm Rzeczypospolitej Polskiej zwraca
si´ do parlamentów krajów cz∏onkowskich Rady Euro-
py o poparcie tej inicjatywy, a do Zgromadzenia Parla-
mentarnego Rady Europy o przedstawienie Komiteto-
wi Ministrów stosownego zalecenia.

Niech powo∏anie Centrum Pami´ci Narodów Euro-
py s∏u˝y upami´tnieniu wszystkich ofiar zbrodniczych
re˝imów XX wieku i przyczyni si´ do spe∏nienia obo-
wiàzku pami´ci spoczywajàcego na narodach Europy.

Marsza∏ek Sejmu: M. Borowski
„Monitor Polski” z 2003 r. nr 56, poz. 867
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Szanowni Paƒstwo

W zgodzie z tradycjà wigilijnà przesy∏am Paƒstwu
przyjazne, szczere przes∏anie na dni Âwiàt i ca∏y Nowy Rok.

Niechaj nie opuszcza Was zdrowie i pogoda ducha,
niech spe∏nià si´ plany, nie zabraknie radoÊci

w kr´gu najbli˝szych i satysfakcji w Êrodowisku, w naszej Ojczyênie.
Wierzmy, ˝e 2004 rok pozwoli

na dalsze porzàdkowanie naszych wspólnych spraw,
stanowienie lepszego prawa,

godne obchodzenie zbli˝ajàcych si´ wa˝nych rocznic.
W tym nastroju dziel´ si´ op∏atkiem z ka˝dym z Was

– nie wy∏àczajàc naszych Rodaków
mieszkajàcych poza  granicami Rzeczypospolitej Polskiej  

– i zapraszam do podtrzymywania wi´zi
z Urz´dem do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.

Z ˝yczeniami wszelkiej pomyÊlnoÊci

Jan Turski
Warszawa 24 grudnia 2003 r.



Rano dnia 21 kwietnia 1940 r.
odlatywa∏em z lotniska La
Bourget do Bejrutu. Lecia-

∏em do krajów dalekich i egzotycz-
nych, na warunki nieznane, przezna-
czenia losu niepewne – wspomina∏
gen.  Stanis∏aw Kopaƒski. Na lotnisku
w Bejrucie powitali genera∏a wy˝si ofi-
cerowie ze sztabu gen. Maxime Wey-
ganda. Serdeczny stosunek genera∏a
do brygady polskiej, u∏atwi∏ gen. Ko-
paƒskiemu znakomite wspó∏˝ycie ze
wszystkimi sztabami i urz´dami fran-
cuskimi na terenie Libanu i Syrii.(...)

W dniu 20 czerwca, radio Anka-
ra nada∏o komunikat o zarzàdzeniu
gen. Sikorskiego, nakazujàcy przej-
Êcie oddzia∏ów polskich pod naj-

wy˝sze sojusznicze dowództwo an-
gielskie. 

Genera∏ Mittelhauser wyda∏
rozkaz rozbrojenia brygady. 

Genera∏ Kopaƒski odpowiedzia∏,
„...˝e ma rozkaz gen. Sikorskiego, co
do post´powania, i ˝e brygada nie
da si´ rozbroiç, i oddzia∏y ju˝ posia-
dajà odpowiednie rozkazy. Najwi´k-
szà tragedià dla Polaków by∏oby
starcie zbrojne z Francuzami...”. 

Zwarte oddzia∏y z bronià i w pe∏-
nym oporzàdzeniu opuszcza∏y baraki
obozu. Sz∏y z pieÊnià na ustach.  (...)

W Palestynie Brygada stan´∏a
w obozie Latrun – w po∏owie drogi,
pomi´dzy Jerozolimà a Tel-Awiwem.
Pobyt w Palestynie odbi∏ si´ bardzo

dobrze na psychice ˝o∏nierza Bryga-
dy. Ziemia Âwi´ta z jej pamiàtkami,
tak drogimi sercu ka˝dego chrzeÊci-
janina, stanowi∏a dla naszych ˝o∏nie-
rzy jakby drugà ojczyzn´.(...)

W miesiàcach – wrzeÊniu i paê-
dzierniku 1940 r., Brygada prze-
nosi si´ do Egiptu – w okolice
Aleksandrii. Otrzymuje zadanie
obrony miasta. Skrzyd∏a obrony
opiera∏y si´ o wybrze˝e morskie
na pó∏nocy i s∏one jezioro Maryut
– na po∏udniu. (...)

Brygada Karpacka walczy∏a jako
pierwsza wielka jednostka polska –
po kl´sce wrzeÊniowej w Polsce
i pogromie Francji. Walczy∏a w wa-
runkach pomyÊlniejszych ni˝ od-
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Zbli˝a si´ zmrok. Wo∏ajà mnie,
abym zameldowa∏ si´ u do-

wódcy kompanii,  por. Rawicz-Raj-
ka. Ppor. Józef Micha∏owski ju˝
tam jest i nadchodzà tak˝e inni
ochotnicy. Pytanie: Wiesz dokàd
idziemy? kierujà jeden do drugiego,
ale nikt nic nie wie. Z tego wynika,
˝e chodzi o coÊ powa˝niejszego,
a nie o zwyk∏y patrol. Po zameldo-
waniu si´ wszystkich ochotników,
jedenastu z ppor. Micha∏owskim,
dowódca kompanii prowadzi nas
g´siego do dowództwa II Batalionu
Samodzielnej Brygady Strzelców
Karpackich. Tam dowódca mjr Ty-

tus Brzosko zaczyna mówiç do nas:
– Musicie nam dostarczyç jeƒców.
Anglicy i my potrzebujemy „j´zyka”,
chcemy wiedzieç, co si´ u nich dzieje. 

Po chwili,  ppor. Micha∏owski wy-
prowadzi∏ patrol. Zbli˝aliÊmy si´ do
naszych zasieków. Kiedy je ju˝  prze-
szliÊmy, by∏o po dwudziestej. Po krót-
kim marszu by∏ to jeszcze niby nasz te-
ren, cz´Êciowo nam znany, ale tak jak
my, tak i oni podkradali si´ pod nasze
pozycje, zak∏adajàc Êmiertelne pu∏ap-
ki. Nie dziwota, ˝e wojna w obronie
Tobruku by∏a nazywana wojnà rycer-
skà. Czo∏galiÊmy si´ na brzuchach, bo
tylko tak mo˝na by∏o nie zostaç za-

uwa˝onym ze wzgórza „R”. Stamtàd
Niemcy mogli mieç nas jak na d∏oni.
Co jakiÊ czas wystrzeliwali rakiety
Êwietlne. Nasze he∏my by∏y okryte
siatkà, a w nià powtykane ró˝ne ziel-
ska, bo go∏e lÊni∏y w blasku rakiet. (...)

Nikt nie pami´ta∏, jak d∏ugo to
czo∏ganie trwa∏o, wydawa∏o si´, ˝e
wieki. Us∏yszeliÊmy, ˝e coÊ si´
przed nami dzieje. (...)To byli W∏o-
si. Niektórzy Êpiewali, inni rozma-
wiali. Nie wiedzieli, ˝e za chwil´ b´-
dà umieraç, a˝ by∏o ˝al to robiç, ale
przecie˝ to by∏ nasz wróg wtedy.

Znów szeptem,  jeden do dru-
giego, by∏y podawane rozkazy.

WW wwaallkkaacchh  ppoodd  TToobbrruukkiieemm,,  ˝̋oo∏∏nniieerrzzee  SSaammooddzziieellnneejj  BBrryyggaaddyy  SSttrrzzeellccóóww  KKaarrppaacckkiicchh
ppoodd  ddoowwóóddzzttwweemm  ggeenn..  SSttaanniiss∏∏aawwaa  KKooppaaƒƒsskkiieeggoo,,  ddookkoonnaallii  wwyycczzyynnóóww  bboojjoowwyycchh,,  
kkttóórree  nnaa  ttrrwwaa∏∏ee  wwppiissaa∏∏yy  ssii´́  ww hhiissttoorrii´́  IIII  wwoojjnnyy  ÊÊwwiiaattoowweejj..  PPoo  llaattaacchh  ooppoowwiiaaddaajjàà  oo ttaamm--
ttyycchh  wwyyddaarrzzeenniiaacchh  bbyyllii  ˝̋oo∏∏nniieerrzzee  SSBBSSKK..  WW „„KKoommbbaattaanncciiee””  ppuubblliikkuujjeemmyy  ffrraaggmmeennttyy  iicchh
wwssppoommnniieeƒƒ..  ((RReedd..))

˚o∏nierze Samodzielnej Brygady Strzelców Karpackich

Tylko wiatr przysypuje
Êlady dawnych zmagaƒ...

Twierdza Tobruk, 11 listopada 1941 r.

Wyprawa po „j´zyk”
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dzia∏y z tamtych kampanii, lecz
jeszcze przy braku przewagi, po
stronie zachodniego sprzymierzeƒ-
ca, jaka zarysowa∏a si´ dopiero
w koƒcu 1942 r. Po przemianowa-
niu na 3 DSK towarzyszy∏a kampa-
niom anglo-amerykaƒskim przez
lata 1943-45.(...)

Dzisiaj na polach bitew pustyƒ libij-
skich panuje cisza, i tylko wiatr przysy-
puje Êlady dawnych zmagaƒ. (...)

Dotarcie do Tobruku bez strat –
niewielkie stosunkowo ofiary w To-
bruku i bitwie gazalskiej – to te˝ sà
dowody Bo˝ej Opieki nad Brygadà
Karpackà. 

W nocy z 17 na 18 marca 1942 r.
Brygada wyrusza spod El-Ghazali, aby
22 stanàç w obozie El Amiriya pod
Aleksandrià – z którego 7 miesi´cy
wczeÊniej wychodzi∏a do Tobruku. (...)

Gen. Stanis∏aw Kopaƒski – ˝egnajàc
sí  z˝o∏nierzami Brygady Karpackiej po-
wiedzia∏: „...niech w chwilach wspo-
mnieƒ zwiàzanych z walkami Brygady,
ka˝dy Karpatczyk, gdziekolwiek sí  znaj-
duje, przeniesie sí  pamí cià na pustyní
libijskà, gdzie legli jego towarzysze broni
i gdzie on sam przez tyle trudów prze-
szed∏ i tylu czynów bojowych dokona∏ –

niech podniesie dumnie g∏ow  ́ze Êwia-
domoÊcià, ˝e wplót∏ listek wawrzynu do
wieƒca dziejów or´˝nych swego Wielkie-
go Narodu i niech Êlubuje, ˝e mu zosta-
nie wiernym na zawsze, tak jak by∏ wier-
nym bijàc sí  na pustyni libijskiej...”. (...)

Nadszed∏ dzieƒ 8 maja 1945 r.
Przed ˝o∏nierzami Polskich Si∏
Zbrojnych na Zachodzie, stan´∏o
pytanie – co dalej?(...)

Antoni LIPKA

BBBBoooohhhhaaaatttteeeerrrroooowwwwiiiieeee    wwwwaaaallllkkkk    ppppoooodddd    TTTToooobbbbrrrruuuukkkkiiiieeeemmmm    

(...)Gdy tylko podniesiona r´ka do-
wódcy opad∏a, zrobi∏o si´ piek∏o.
JedenaÊcie granatów prawie nagle
wybuch∏o mi´dzy W∏ochami,  seria
z pi´ciu „tomiganów” i ju˝ byliÊmy
na pozycjach w∏oskich. Us∏yszeli-
Êmy j´ki i krzyki zaskoczonych W∏o-
chów. Pociàgam jednego W∏ocha,
on ucieka z okopu, a˝ tu nagle,  gdy
go ∏apa∏em, poczu∏em ból w lewej
stronie g∏owy, lewym barku i lewej
nodze. Ciep∏a ciecz zalewa∏a mi le-
we oko. To by∏a  moja krew. Us∏y-
sza∏em g∏os kaprala Górnego, za-
wodowego ˝o∏nierza jeszcze z Pol-
ski, który ju˝ mia∏ jeƒca, krzyknà∏
do kogoÊ:  – Bierz tego jeƒca i ucie-
kaj. Taubert jest ranny. Ob∏api∏ mnie
wpó∏ i biegiem ze mnà,  w drog´ po-

wrotnà. Du˝o tej drogi powrotnej
nie pami´tam, tylko obciera∏em
krew z lewego oka, równie˝ w le-
wym bucie moja stopa by∏a w czymÊ
mokrym, to te˝ by∏a moja krew,
która sp∏ywa∏a do buta z nogi... Tak
zakoƒczy∏a si´ nasza wyprawa po
„j´zyk”. Wszyscy powróciliÊmy
z pi´cioma jeƒcami, tylko ja i ¸uka-
siewicz byliÊmy ranni. Obudzi∏em
si´ na drugi dzieƒ, ale ju˝ w szpita-
lu w podziemiach twierdzy. Po paru
dniach okr´tem Czerwonego Krzy-
˝a pop∏ynà∏em do Aleksandrii do
polskiego szpitala, bo moja rana
w lewej skroni wymaga∏a powa˝-
niejszej operacji. (....)

W szpitalu,  ju˝ po g∏ównej opera-
cji dowiedzia∏em si´, ˝e jakieÊ dwa

dni po tym wypadzie, przyby∏ do To-
bruku nasz Wódz Naczelny gen.
W∏adys∏aw Sikorski i ca∏a nasza jede-
nastka, ka˝dy by∏ przez niego  deko-
rowany Krzy˝em Walecznych. Tylko
ja tej przyjemnoÊci i wielkiego za-
szczytu nie mia∏em. Wódz Naczelny
nie mia∏ czasu na odwiedzenie szpi-
tala. Spieszy∏ si´ do Moskwy na spo-
tkanie ze Stalinem i tylko po drodze
wstàpi∏ do nas do Tobruku. Mój
Krzy˝ Walecznych od Wodza Naczel-
nego gen. W∏. Sikorskiego zosta∏ mi
wr´czony w szpitalu w Aleksandrii.
Mam go do dziÊ i jest moim najwi´k-
szym skarbem. Ten wypad po „j´zyk”
odby∏ si´ 11 listopada 1941 r.

Romuald TAUBERT

Tobruk 1942. Pieczara, w któ-
rej spali ˝o∏nierze. Od lewej:
por. Kowalik, por. Angerman

Palestyna 1940 r. ˚o∏nierz Brygady nabra∏ specyficznych
cech zewn´trznych. Pe∏na zuchwa∏oÊç, spr´˝ystoÊç, pragnie-
nie przygód – oto oznaki, po jakich poznawa∏o si´ „Karpat-
czyków” nawet na dystans – wspomina Antoni Lipka

St. sier˝. Antoni Lipka –
W∏ochy 1944 (obecnie po-
rucznik) 
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Panie pu∏kowniku, w numerze paê-
dziernikowym „Kombatanta” (nr
10/2003) opowiedzia∏ Pan o swoim
udziale w bitwie pod Lenino. Jak
d∏uga by∏a Paƒska droga na pole
tej bitwy?

– Urodzi∏em si´ 6 wrzeÊnia 1919
roku w Samborze w rodzinie kole-
jarskiej. Tam si´ uczy∏em do wybu-
chu wojny, która przeszkodzi∏a mi
w zdaniu matury. Po wrzeÊniu 1939
roku, w Samborze ustali∏a si´ w∏a-
dza radziecka, wi´c ju˝ rok póêniej
znalaz∏em si´ w wojsku nad Do-
nem. Po napaÊci Niemiec na ZSRR
Polaków skierowano do batalio-
nów roboczych zmuszajàc do wyko-
nywania ci´˝kich prac w warun-
kach obozowych. Póênà jesienià
1942 roku nasz batalion zosta∏ wy-
wieziony na Ural do kopalni z∏ota.
Ja jednak nie pojecha∏em. Praco-
wa∏em w Ulianowsku, w fabryce
przy monta˝u maszyn produkcyj-
nych. Potem przeniesiono mnie do
Stalingradzkiej Fabryki Traktorów.
I tam us∏ysza∏em o formowaniu si´
polskiej armii. 26 maja 1943 roku
by∏em ju˝ w Sielcach nad Okà.

Wiem z opowieÊci, jakie wzruszenia
towarzyszy∏y rodakom tam wów-
czas trafiajàcym.

– Mog´ opowiedzieç o swoich
odczuciach. Jako przyby∏y ze Stalin-
gradu, wzbudza∏em ˝yczliwe zainte-
resowanie. Zainteresowa∏ si´ mnà
uczestnik bitwy stalingradzkiej
ppor. Aleksander Chodêko, z po-
chodzenia Polak z Irkucka. By∏ on
dowódcà baterii dzia∏ przeciwpan-
cernych 3 pp. Po rozmowie i krót-
kim egzaminie zadecydowa∏ wraz
z dowódcà artylerii pu∏ku por.
W∏odzimierzem Rostowskim, ˝e
obejm´ funkcj´ zast´pcy dowódcy

baterii ds. liniowych. Jednak po
pewnym czasie musia∏em przejÊç
na innà funkcj´ w baterii. Atmos-
fera w pu∏ku by∏a serdeczna,
a przyjacielskie stosunki spowodo-
wa∏y, ˝e uzna∏em go za swój ro-
dzinny dom. Pu∏kiem dowodzi∏
pp∏k Tadeusz Piotrowski, bardzo
sympatyczny i zdolny oficer. Pi´k-
nie mówi∏ po polsku. Cz´sto na
odprawach zwraca∏ si´ do nas per
panowie oficerowie, a ˝artujàc za-
pewnia∏, ˝e 3 pp pierwszy wejdzie
do Warszawy.

Mia∏em szcz´Êcie, ˝e w sk∏adzie
3 pp przeszed∏em ca∏y szlak bojowy
od Lenino do Warszawy i Berlina.
By∏em dwukrotnie ranny – 14 wrze-
Ênia 1944 roku na Pradze i 2 lutego
1944 roku pod Podgajami na Wale
Pomorskim. 

Ze szpitali, bez ˝adnych skiero-
waƒ wraca∏em do swego macierzy-
stego pu∏ku. Przyjmowano mnie ra-
doÊnie, z otwartymi r´kami. Tego
si´ nie zapomina.

Na ile jednak wyczuwaliÊcie poli-
tyczne rozgrywki w 1 Dywizji Pie-
choty im. T. KoÊciuszki?

13 lipca w Olsztynie na Cmenta-
rzu Wojskowym ods∏oni´to pomnik
ku czci lotników francuskich z eska-
dry myÊliwskiej Normandia–Niemen,
poleg∏ych w czasie II wojny Êwiato-
wej. Pomnik ods∏onili: senator Janusz
Lorenz, attaché obrony Francji p∏k
Jean-Sébastien Tavernier i p∏k Michai∏
Czerkoszyn. Z samolotu zrzucono
wiàzank´ kwiatów. Nast´pnie przed
pomnikiem z∏o˝one zosta∏y wieƒce.
UroczystoÊci zakoƒczy∏ piknik.

13 lipca w Warszawie na Skwe-
rze Wo∏yƒskim odby∏a si´ uroczy-
stoÊç ods∏oni´cia kompleksu po-
mnikowego, poÊwi´conego pami´ci
ofiar zbrodni nacjonalistów ukraiƒ-
skich w 60. rocznic´ eksterminacji
ludnoÊci polskiej na Wo∏yniu. 

24 lipca w Warszawie w siedzi-
bie Zarzàdu G∏ównego Zwiàzku
Powstaƒców Warszawskich zosta-
∏a otwarta wystawa „Powstanie
Warszawskie 1944 – portrety do-
wódców Powstania” oraz rysun-
ków dzieci ze Szko∏y Podstawowej
nr 344 im. Powstania Warszaw-
skiego w Warszawie–Bia∏o∏´ce.

27 lipca w P´cicach odby∏y si´
uroczystoÊci w 59. rocznic´ wybuchu
Powstania Warszawskiego oraz bitwy
z Niemcami stoczonej przez Powstaƒ-
ców 2 sierpnia 1944 r. Po mszy Êw.,
przed Pomnikiem Mauzoleum
odczytano Apel Poleg∏ych. Obchody
zakoƒczono z∏o˝eniem wieƒców i wià-
zanek przez cz∏onków rodzin pole-
g∏ych, przedstawicieli kó∏ kombatanc-
kich oraz w∏adz miejskich i gminnych.

29 lipca w Warszawie z okazji
60. rocznicy powo∏ania Oddzia∏u do
Zadaƒ Specjalnych Kedywu Ko-
mendy G∏ównej Armii Krajowej, no-
szàcego kolejne kryptonimy
„Agat”–„Pegaz”–„Parasol” odby∏ si´
uroczysty Apel Poleg∏ych na kwate-
rze batalionu „Parasol” na Cmenta-
rzu Wojskowym na Powàzkach.
Wieczorem w Katedrze Polowej WP
zosta∏a odprawiona msza Êw. w in-
tencji poleg∏ych ˝o∏nierzy oddzia∏u.

˚o∏nierska Wigilia KoÊciuszkowców 1943

Atmosfera w pu∏ku
by∏a serdeczna…
Rozmowa z p∏k. Janem Dudà
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– Wprawdzie dociera∏y do nas
s∏uchy o politykowaniu grupy
o ró˝nych poglàdach i koncepcjach
politycznych, ale nie wiedzieliÊmy
o ich tajemnych dzia∏aniach.
WÊród nich byli i przeciwnicy Woj-
ska Polskiego, jak te˝ i zwolennicy
ró˝nych koncepcji ustrojowych
przysz∏ej Polski. My, ˝o∏nierze, go-
dziliÊmy si´, ˝e Polska ma byç ludo-
wa, czyli bez wyzysku, z ziemià dla
ch∏opa.

Po bitwie pod Lenino, Dywizja Ko-
Êciuszkowska zosta∏a wycofana
z walki. By∏a póêna jesieƒ 1943 ro-
ku, zbli˝a∏y si´ Âwi´ta Bo˝ego Na-
rodzenia.

– W koƒcu listopada Dywizja zo-
sta∏a skierowana w rejon Smoleƒ-
ska. Sztab 3 pp rozmieÊci∏ si´ w du-
˝ej wsi Janowo, a pododdzia∏y
w pobliskich wioskach. Nasza bate-
ria przeciwpancerna, która podczas
bitwy nie ponios∏a ˝adnych strat,
rozlokowa∏a si´ w ma∏ej biednej
wiosce Huszczyno, sk∏adajàcej si´
z kilkunastu chat na lewym, bagni-
stym brzegu Dniepru. We wsi rzà-
dzi∏y kobiety, poniewa˝ oprócz
dzieci pozosta∏o tylko trzech sta-
rych schorowanych inwalidów, i da-
wa∏y sobie z tym rad´. Ja wraz z do-
wódcà baterii ppor. Miko∏ajem
Chodêko zamieszkaliÊmy w wielo-
pokoleniowej rodzinie Klujowych.
Przyj´to nas bardzo goÊcinnie i ser-
decznie.

W grudniu wszyscy przygotowy-
waliÊmy si´ do Âwiàt Bo˝ego Naro-
dzenia. ChcieliÊmy – choç daleko
od swoich bliskich i rodzinnych
stron – obchodziç je tradycyjnie.
Chorà˝y Feliks Przydryga dowódca
plutonu i jego zast´pca plut. Stani-
s∏aw Werycho uczyli ch´tnych ko-
l´d i pastora∏ek. Dzielnie pomaga∏
im kan. Siemko wraz z nieod∏àcznà
harmonià, która towarzyszy∏a mu
na syberyjskim zes∏aniu. Postarano
si´, by w ka˝dym mieszkaniu, gdzie
przebywali ˝o∏nierze, by∏a, cho-
cia˝by nawet ma∏a choinka. Z kwa-
termistrzostwa pu∏ku uzyskano
op∏atek.

W wieczór wigilijny wraz z do-
wódcà odwiedziliÊmy wszystkich
˝o∏nierzy. Sk∏adaliÊmy sobie ˝y-
czenia, ÊpiewaliÊmy kol´dy. Miej-
scowi, zaproszeni do wspólnego
sto∏u, wraz z nami Êwi´towali.
Jednak myÊlami ka˝dy z nas by∏ ze
swymi najbli˝szymi. 

Dwa tygodnie póêniej przypa-
d∏y równie uroczyÊcie obchodzone
Âwi´ta w obrzàdku prawos∏awnym.

Dokoƒczmy jeszcze Paƒskà biografi´.
– Po zakoƒczeniu wojny posta-

nowi∏em na sta∏e zwiàzaç si´ z woj-
skiem. Jednak w latach pi´çdziesià-
tych ujawni∏em, ˝e mam brata za
granicà. To spowodowa∏o, ˝e zdj´to
mnie z zajmowanego stanowiska
i odes∏ano na boczny tor. Ubiega-
∏em si´ wtedy, bez powodzenia,
o mo˝liwoÊç studiowania w akade-
mii wojskowej. Studia w koƒcu od-
by∏em, ale póêniej, w trybie zaocz-
nym.

W 1970 roku zosta∏em zwolnio-
ny do cywila ze stanowiska Szefa
Oddzia∏u Kultury i OÊwiaty Wojsk
Obrony Powietrznej Kraju. B´dàc
na emeryturze pracowa∏em jeszcze
zarobkowo przez 18 lat i dzia∏a∏em
spo∏ecznie przez ponad 30 lat na
odcinku kombatanckim, przede
wszystkim w Êrodowisku koÊciusz-
kowskim. By∏em jednym z za∏o˝y-
cieli Zwiàzku ˚o∏nierzy Ludowego
Wojska Polskiego. 

Zwiàzek powsta∏ przed dziesi´-
cioma laty jako samodzielna orga-
nizacja. Ma ona status zrzeszenia,
które podj´∏o si´ obrony dobrego
imienia tego wojska. Wiemy, ˝e ofi-
cjalnie nie funkcjonowa∏a nazwa
„ludowe”, ale tak potocznie mówio-
no. Ten przymiotnik nam niczym
nie wadzi i niczego nie ujmuje. 

Teraz pe∏ni´ trzy funkcje: cz∏on-
ka Zarzàdu Oddzia∏u Mazowiec-
kiego ZKRPiBWP, przewodniczà-
cego Sto∏ecznej Rady Kombatan-
tów WP i wiceprzewodniczàcego
Rady Krajowej WP.

Rozmawia∏
Adam DOBRO¡SKI

29 lipca w Warszawie odby∏a
si´ promocja ksià˝ki Stanis∏awa
Kopfa „Powstaƒcy w obozach je-
nieckich” z serii Warszawskie Ter-
mopile 1944. Organizatorami spo-
tkania byli: Fundacja „Wystawa
Warszawa Walczy 1939-1945”, Mu-
zeum Historyczne m.st. Warszawy
i Wydawnictwo Naukowe ASKON.

30 lipca w Warszawie z okazji 59.
rocznicy Powstania Warszawskiego
w koÊciele Êw. St. Kostki zosta∏a od-
prawiona msza Êw. w intencji bohate-
rów Warszawy. Odby∏ si´ te˝ koncert
„Bohaterom Warszawy” z udzia∏em
artystów scen warszawskich i Chóru
Reprezentacyjnego Artystycznego
Zespo∏u Wojska Polskiego.

30 lipca w Warszawie w Cen-
trum Konferencyjnym WP odby∏o
si´ spotkanie poÊwi´cone historii
Oddzia∏u do Zadaƒ Specjalnych Ke-
dywu Komendy G∏ównej Armii Kra-
jowej „Agat” – „Pegaz” – „Parasol”.
Wr´czono odznaki „Zas∏u˝ony dla
m.st. Warszawy”.

31 lipca w Warszawie komba-
tanci oraz przedstawiciele w∏adz ˚o-
liborza z∏o˝yli kwiaty przed Pomni-
kiem ˚o∏nierzy AK „˚ywiciel”.

1 sierpnia na Opolszczyênie Ze-
spó∏ ds. Wspó∏pracy ˚o∏nierzy Armii
Krajowej i Batalionów Ch∏opskich
oraz Centralne Muzeum Jeƒców
Wojennych w ¸ambinowicach-Opo-
lu zorganizowa∏y patriotycznà uro-
czystoÊç z okazji 59. rocznicy wybu-
chu Powstania Warszawskiego. Po
mszy Êw. w Opolu w koÊciele pw.
Przemienienia Paƒskiego, z∏o˝ono
wiàzanki kwiatów przed Pomnikiem
Armii Krajowej. G∏ówne uroczysto-
Êci odby∏y si´ w ¸ambinowicach
przed Pomnikiem ku czci Bohate-
rów Powstania Warszawskiego –
jeƒców obozu „Stalag 344 – Lams-
dorf”. Z∏o˝ono te˝ kwiaty w Polskiej
Nowej Wsi pod tablicà pamiàtkowà
ku czci Lotników Powstania War-
szawskiego.
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Na spotkanie, którego gospoda-
rzem by∏a wojewoda El˝bieta Rut-
kowska, przybyli przedstawiciele
wszystkich stowarzyszeƒ kombatanc-
kich województwa opolskiego oraz
pe∏nomocników starostw do spraw
organizacji kombatanckich. Wzi´li
w nim te˝ udzia∏ dyrektorzy miejsco-
wych oÊrodków pomocy spo∏ecznej
i przedstawiciele lokalnych w∏adz sa-
morzàdowych na czele z marsza∏-
kiem województwa opolskiego Grze-
gorzem Kubatem.

Problematyka dotyczy∏a szeroko
poj´tych spraw kombatanckich.
Wojewoda El˝bieta Rutkowska
przedstawi∏a rol´ urz´du woje-
wódzkiego i starostw we wspieraniu
dzia∏alnoÊci stowarzyszeƒ komba-
tanckich; pe∏nomocnik wojewody
ds. kombatantów p∏k Mieczys∏aw
MaÊlak szczególnà uwag´ zwróci∏
na zagadnienia zwiàzane z opiekà
socjalnà i medycznà oraz podkreÊli∏

ustawowy obowiàzek
organizowania przez
starostwa Êwiàt paƒ-
stwowych i obcho-
dów rocznicowych; Grzegorz Kubat
omówi∏ pomoc na rzecz Êrodowisk
kombatanckich i plany dalszego
wspierania ich dzia∏alnoÊci.

Minister Jan Turski w swojej
wypowiedzi wyró˝ni∏ województwo
opolskie za dobrà prac´, nale˝yte
wspó∏dzia∏anie wszystkich stowa-
rzyszeƒ kombatanckich oraz podej-
mowanie ró˝norodnych inicjatyw
na rzecz kombatantów. – Opolszczy-
zna – stwierdzi∏ – potrafi∏a przybli˝yç
parlamentarzystom regionu z wszyst-
kich opcji politycznych problemy
nurtujàce obecnie kombatantów
i potrzeb´ ustawowego ich rozwiàza-
nia, odst´pujàc od zbiorowej odpo-
wiedzialnoÊci.

Minister znacznà cz´Êç swego wy-
stàpienia poÊwi´ci∏ sprawom socjalno
– bytowym i zdrowotnym. Szczegó∏o-

wo naÊwietli∏ mechanizmy funkcjonu-
jàce dotychczas w zakresie niektórych
uprawnieƒ kombatanckich, a tak˝e
kondycj´ finansowà Urz´du. Odniós∏
si´ tak˝e do koniecznoÊci podniesie-
nia rangi odznaczeƒ bojowych,
a szczególnie Orderu Wojennego Vir-
tuti Militari, którego kawalerami jest
obecnie oko∏o 800 kombatantów.
W tej sprawie, Urzàd 7 maja 2003 r.
skierowa∏ do wojewodów wytyczne,
w których przedstawiono koniecznoÊç
nawiàzania do dobrej tradycji Rze-
czypospolitej okresu mi´dzywojenne-
go – otaczania szczególnà opiekà
osób posiadajàcych najwy˝sze odzna-
czenia wojenne.

Podczas dyskusji Henryk Kosid∏o
– przewodniczàcy Rady Wojewódz-
kiej Wspó∏dzia∏ania Kombatantów,
przedstawi∏ kilka nieuregulowanych

By uczciç pami´ç ˝o∏nierzy wal-
czàcych i poleg∏ych pod sztandarem
Ojczyzny, 11 listopada br. odby∏a
si´ w szkole uroczystoÊç poÊwi´co-
na 85. rocznicy odzyskania przez
Polsk´ Niepodleg∏oÊci. Dyrektor
szko∏y Marta PrzyÊlewicz-Chruszcz
w mowie powitalnej odda∏a czeÊç
bohaterom walczàcym o wolnoÊç.
Wymieniajàc nazwiska marsza∏ka

Józefa Pi∏sudskiego, genera∏a
W∏adys∏awa Sikorskiego, W∏ady-
s∏awa Andersa, Stefana Grota-Ro-
weckiego oraz miejsca walk, gdzie
polegli polscy ˝o∏nierze stwierdzi-
∏a, ˝e to Êwi´to jest symbolem bez-
piecznej i sprawiedliwej Polski,
o którà walczyli.

W tym szczególnym dniu w mu-
rach naszej szko∏y goÊcili przedstawi-

ciele Niezale˝nego Ruchu Komba-
tantów Armii Krajowej, Kuratorium
OÊwiaty, Wydzia∏u Edukacji i Wycho-
wania, w∏adz samorzàdowych, na-
uczyciele, rodzice i uczniowie szko∏y.

W cz´Êci artystycznej uczniowie
zaprezentowali monta˝ s∏owno-mu-
zyczny, sk∏adajàcy si´ z pieÊni
i wierszy powstaƒczych, a tak˝e
z taƒców polskich – uczniowie klas

66  lliissttooppaaddaa  bbrr..  zz kkoommbbaattaannttaammii  OOppoollsszzcczzyy--
zznnyy  ssppoottkkaa∏∏  ssii´́  kkiieerroowwnniikk  UUrrzz´́dduu  ddoo  SSpprraaww
KKoommbbaattaannttóóww  ii OOssóóbb  RReepprreessjjoonnoowwaannyycchh
JJAANN  TTUURRSSKKII..

Podczas spotkania, minister Jan Turski powiedzia∏ m.in. i̋  du˝e
znaczenie dla zbli˝enia Êrodowisk kombatanckich mia∏y
obchody 60. rocznicy Êmierci gen. Sikorskiego oraz 60. rocznicy
bitwy pod Lenino 

UroczystoÊci w Publicznej Szkole Podstawowej nr 30 im. Armii Krajowej w Wa∏brzychu

85. rocznica odzyskania Niepodleg∏oÊci
WW hhiissttoorriiii  kkaa˝̋ddeejj  sszzkkoo∏∏yy  ssàà  wwyyddaarrzzeenniiaa,,  kkttóórree  ttrrwwaallee  wwppiissuujjàà  ssii´́  ww kkssii´́gg´́  jjeejj  ddzziieejjóóww..  JJeeddnnyymm  zz ttaa--
kkiicchh  wwyyddaarrzzeeƒƒ  bbyy∏∏oo  nnaaddaanniiee  nnaasszzeejj  sszzkkoollee  iimmiieenniiaa  AArrmmiiii  KKrraajjoowweejj,,  ppooÊÊwwii´́cceenniiee  SSzzttaannddaarruu  SSzzkkoo∏∏yy
ii ttaabblliiccyy  ppaammiiààttkkoowweejj..  DDoo  ttrraaddyyccjjii  wwppiissaa∏∏yy  ssii´́  ttaakk˝̋ee  ssppoottkkaanniiaa  zz kkoommbbaattaannttaammii  AArrmmiiii  KKrraajjoowweejj..
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problemów. Mówi∏ te˝ o ma∏ej efek-
tywnoÊci w∏adz paƒstwowych w roz-
wiàzaniu wielu spraw socjalnych
i zdrowotnych kombatantów. Wska-
za∏ m.in. na koniecznoÊç zmiany
ustawy kombatanckiej, za czym prze-
mawia jej niespójnoÊç z Konstytucjà
RP, której art. 19 mówi o wetera-
nach, a ustawa ca∏kowicie pomija
okreÊlenie „weteran”.

Prezes Zarzàdu Okr´gu ZKRP
i BWP wyrazi∏ podzi´kowanie Urz´-
dowi ds. Kombatantów i Osób Re-
presjonowanych za bardzo dobrà or-
ganizacj´ obchodów 60. rocznicy
Êmierci gen. W∏adys∏awa Sikorskiego
i bitwy pod Lenino. Wyrazi∏ te˝ po-
glàd, ˝e kierowanie Urz´dem
w okresie zapaÊci finansowej paƒ-
stwa jest trudniejsze, ni˝ w latach po-
przednich. Wskaza∏ ponadto na nie-
pokojàce zjawisko spadku szacunku
do tradycji i wartoÊci patriotycznych.
Media – w poszukiwaniu sensacji –
cz´sto zapominajà o rocznicach hi-
storycznych. Urzàd winien czyniç
wi´kszy wysi∏ek w zwalczaniu zjawi-
ska fa∏szowania historii przez histo-
ryków okreÊlonej opcji. Kombatan-
tom, uczestnikom II wojny Êwiato-
wej, zale˝y na tym, aby m∏odemu po-
koleniu zostawiç realnà i obiektywnà
ocen´ faktów historycznych.

Ponadto, zebrani zapoznali si´
z postulatem wysuni´tym przez
ZKRP i BWP w grudniu 1999 r.,

który zamyka si´ w haÊle „Kombatan-
cie nie jesteÊ sam”. Mówiono te˝
o stopniu jego realizacji wspólnie
z w∏adzami samorzàdowymi. W wypo-
wiedziach nie pomini´to te  ̋ krzywdy,
jakà wyrzàdzi∏a zas∏u˝onym kombatan-
tom weryfikacja, prowadzona pod kie-
rownictwem Jacka Taylora. O prze˝y-
ciach osób, pozbawionych uprawnieƒ
kombatanckich mówili: prezes Zarzà-
du Okr´gu Zwiàzku Inwalidów Wojen-
nych mjr Mieczys∏aw Piwowar i prezes
Zarzàdu Okr´gu ZKRP i BWP.

Wystàpienie Brygidy Jakubowicz,
która zajmuje si  ́w imieniu starostwa
w Brzegu sprawami kombatanckimi,
dotyczy∏o form i metod wspó∏pracy
z organizacjami kombatanckimi.

Program wizyty w Opolu by∏ bar-
dzo bogaty. Minister Jan Turski obej-
rza∏ wystaw´ „Wojsko Polskie na
Wschodzie w 60. rocznic´ bitwy pod
Lenino”, a tak˝e w asyÊcie wojewody
i prezesów stowarzyszeƒ z∏o˝y∏ kwia-
ty w kwaterze kombatanckiej na
miejscowym cmentarzu.

Wizyt´ w Opolu zakoƒczy∏o spo-
tkanie z mieszkaƒcami Domu Pomo-
cy Spo∏ecznej „Kombatant”. Mini-
ster zapozna∏ si´ z warunkami miesz-
kania, opiekà zdrowotnà , dorobkiem
kulturalnym i dzia∏alnoÊcià statutowà
pracujàcego tam Ko∏a ZKRP i BWP.

Stefan SZELKA

1 sierpnia w Pabianicach z ini-
cjatywy miejscowego ko∏a ÂZ˚AK
odby∏a si´ uroczystoÊç upami´tnia-
jàca 59. rocznic´ wybuchu Powsta-
nia Warszawskiego. W koÊciele pw.
Êw. Mateusza odprawiono nabo-
˝eƒstwo za Ojczyzn´ oraz w intencji
poleg∏ych i pomordowanych ˚o∏-
nierzy Armii Krajowej i Szarych Sze-
regów.

1 sierpnia w Warszawie w zwiàz-
ku z 59. rocznicà Powstania War-
szawskiego z∏o˝ono kwiaty przy
pomniku „Mokotów Walczy” w Par-
ku im. gen. Orlicz Dreszera na Mo-
kotowie. W uroczystoÊci uczestni-
czyli kombatanci, harcerze
i mieszkaƒcy Warszawy. Z∏o˝ono
te˝ wieƒce przed pomnikiem „Po-
legli Niepokonani” na Cmentarzu
Wolskim.

1 sierpnia w Zielonce z inicjatywy
SPK Oddzia∏ Zielonka w 59. rocznic´
wybuchu Powstania Warszawskiego
przy pomniku ˝o∏nierzy Armii Krajo-
wej odby∏a si´ uroczystoÊç upami´t-
niajàca udzia∏ ˝o∏nierzy AK Rejonu II
„Celków”. Po wys∏uchaniu wspo-
mnieniowej relacji, kombatanci, sta-
rosta powiatu wo∏omiƒskiego, w∏a-
dze miasta Zielonki, harcerze, dyrek-
torzy szkó∏, przedstawiciele OSP
przy dêwi´kach hejna∏u i melodii
partyzanckich z∏o˝yli kwiaty przed
pomnikiem Armii Krajowej oraz na
miejscu egzekucji nad Czarnym Sta-
wem.

2-12 sierpnia z Krakowa do
Kielc przemaszerowali uczestnicy
XXXVIII Marszu Szlakiem I Kompanii
Kadrowej. Najwy˝szy patronat nad
uroczystoÊcià objà∏ ostatni Prezy-
dent RP na Uchodêstwie Ryszard
Kaczorowski. W marszu wzi´li udzia∏
harcerze, ˝o∏nierze, weterani,
uczniowie szkó∏ im. J. Pi∏sudskiego
oraz m∏odzie˝ z Litwy i Ukrainy.

zerowych zataƒczyli poloneza i kra-
kowiaka. Program zosta∏ przygoto-
wany przez Janin´ Kargol, Janin´
Justyƒskà oraz Jerzego Pernala.

Pod koniec uroczystoÊci delegacje
szko∏y i Niezale˝nego Ruchu Komba-
tantów Armii Krajowej z∏o˝y∏y wià-
zanki kwiatów przed tablicà pamiàt-
kowà. GoÊcie, m∏odzie˝, nauczyciele
i przede wszystkim ̋ o∏nierze AK prze-
˝yli chwile wzruszenia, szczególnie gdy
otrzymali skromne pamiàtki wykona-
ne przez uczniów klas m∏odszych.

Za przygotowanie uroczystoÊci
uczniom i nauczycielom podzi´ko-
wa∏a kombatantka Armii Krajowej.

Na zakoƒczenie uroczystoÊci
dokonano wpisu do kroniki szkol-
nej, zaÊ kombatanci spotkali si´
z uczniami na lekcji historii.

Barbara DZIERBI¡SKA

Delegacja Niezale˝nego Ruchu
Kombatantów Armii Krajowej ze
Szczawna-Zdroju. Od lewej: por.
Janusz Nejman, por. Urszula Szeles,
por. Bronis∏aw Glapiak
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Dzia∏alnoÊç pp∏ka Drobika nie
jest szerzej znana. Urodzony
w 1898 w Komarówce, pow.

radzyƒski, w 1915 wstàpi∏ do Legio-
nów, a w lutym 1918 do POW. Po
maturze wybra∏ karier´ wojskowà.
Od grudnia 1918, po ukoƒczeniu
Szko∏y Podchorà˝ych Piechoty,  s∏u-
˝y∏ w WP. W wojnie z bolszewikami
by∏ trzykrotnie ranny (1921 – odzna-
czony Krzy˝em Virtuti Militari).
W latach 1926-1928 studiowa∏
w Wy˝szej Szkole Wojennej, a po jej
ukoƒczeniu s∏u˝y∏ jako oficer dyplo-
mowany na wysokich stanowiskach
sztabowych (w 1935 uzyska∏ nomina-
cj´ na stopieƒ majora). W kampanii
wrzeÊniowej by∏ szefem Oddzia∏u III
Sztabu Grupy Operacyjnej „Âlàsk”.
Ju˝ 25 wrzeÊnia rozpoczà∏ tworzenie
Organizacji Wojskowej Lublina,
a w paêdzierniku zosta∏ szefem Szta-
bu Komendy Okr´gu Lublin SZP-
ZWZ. Do Warszawy, do Komendy
G∏ównej ZWZ,  zosta∏ przeniesiony
w maju 1940. Najpierw by∏ oficerem
Oddzia∏u III, a od 1941 zast´pcà
pp∏k. Wac∏awa Berki,  szefa Oddzia-
∏u II. Wiosnà 1942  od ci´˝ko chore-
go  pp∏ka Berki przejà∏ funkcj´ szefa
Oddzia∏u II Komendy G∏ównej AK.  

„Dzi´cio∏” kierowa∏ najd∏u˝ej
Oddzia∏em II – niemal trzy lata: od
wiosny 1941 roku jako zast´pca,
a od 1942 prawie do koƒca 1943 ro-
ku – jako szef wywiadu. Przeorgani-
zowa∏ i ustali∏ nowà struktur´ Od-
dzia∏u ze Êcis∏ym okreÊleniem za-
daƒ i obowiàzków. Utworzono
osiem wydzia∏ów, zapewniono ich
obsad´ personalnà.

Znacznie rozszerzy∏a si´ dzia∏al-
noÊç sieci wywiadowczych. Obj´∏y
one obszary zachodnie – Austri´,
Rzesz´, Czechos∏owacj´, a tak˝e Ge-

neralne Gubernatorstwo oraz tereny
wschodnie. Na podstawie meldun-
ków wysy∏anych co miesiàc przez ku-
rierów do Londynu mo˝na stwier-
dziç, i˝ Biuro Studiów Wojskowych
przekazywa∏o coraz dok∏adniejsze in-
formacje o potencjale armii niemiec-
kiej i ruchach wojsk, a tak˝e nastro-
jach wÊród ̋ o∏nierzy (tzw. akcja „N”).
W Biurze Studiów Przemys∏owych
opracowywano informacje odnoszà-

ce si´ do potencja∏u przemys∏u zbro-
jeniowego Niemiec, typowano obiek-
ty przeznaczone do zniszczenia oraz
przedstawiano skutki bombardowaƒ. 

Znaczàce osiàgni´cia wywiadu
w tym okresie to m.in. przyczynienie
si´ do wykrycia, a nast´pnie zniszcze-
nia  przez samoloty alianckie oÊrodka
prób i produkcji broni rakietowej V1
i V2 w Peenemünde (sierpieƒ 1943).
Tak˝e znaczàcym osiàgni´ciem by∏o
wykrycie planów nowych typów ∏odzi
podwodnych. Liczne aresztowania
pod koniec 1943 roku zachwia∏y pracà
wywiadu. Gestapo dopad∏o Mariana
Drobika w nocy z 8 na 9 grudnia 1943

roku, gdy przyjecha∏ do swej siostry
Czes∏awy Iwanickiej, mieszkajàcej
w Podkowie LeÊnej Zachodniej. Po
krótkim badaniu na Szucha w Gesta-
po zosta∏ wywieziony do Berlina. Do-
tàd nie wiadomo, gdzie i kiedy zosta∏
zamordowany.

Nie zosta∏a te˝ dok∏adnie wyjaÊnio-
na przyczyna, dla której „Dzi´cio∏”
próbowa∏ pozbawiç si´ ˝ycia pod ko-
niec listopada 1943 roku,  podczas od-
prawy Komendy G∏ównej, kiedy to
mia∏ referowaç meldunek miesi´czny
wywiadu (meldunki by∏y wysy∏ane do
Londynu, do Sztabu Naczelnego Wo-
dza).  „Anta” (Maria Kossak) kierow-
niczka sekretariatu „Dzi´cio∏a” po-
wtórzy∏a Stanis∏awowi Jankowskiemu
„Agatonowi”, oficjalnie przyj´tà wów-
czas wersj´. „Agaton” z kolei przyto-
czy∏ jà w znanej ksià˝ce  Z fa∏szywym
Ausweisem w okupowanej Warszawie
(Warszawa 1988): 

Oto fragmenty relacji „Anty”:
W koƒcu listopada 1943 roku w lo-

kalu kontaktowym na Tamce odbywa-
∏a si´ odprawa Komendy G∏ównej AK,
na której „Dzi´cio∏” mia∏ referowaç
miesi´czny meldunek wywiadowczy.
(…) W czasie, kiedy „Dzi´cio∏” prze-
glàda∏ meldunek, da∏y si´ s∏yszeç ha∏a-
sy w przedpokoju. Wpad∏ „Szymon”
z pistoletem w r´ku. Gdy otworzy∏y si´
drzwi do przedpokoju, wyraênie by∏o
s∏ychaç kopanie w drzwi wejÊciowe. 
– Wszystko przepad∏o – powiedzia∏
„Dzi´cio∏”. (…) Sta∏am przy stole i po-
wiedzia∏am: – jeszcze mo˝na zniszczyç
meldunek. „Dzi´cio∏” w odpowiedzi
potrzàsnà∏ g∏owà i powtórzy∏ – wszyst-
ko przepad∏o. Stanà∏ w kàcie przy
drzwiach odwrócony do mnie ty∏em.
Pos∏ysza∏am suchy trzask, myÊla∏am,
˝e repetuje pistolet. Ale za chwil´ po-
czu∏am zapach gorzkich migda∏ów. Po

Pp∏k Marian Drobik 
– szef wywiadu ZWZ-AK

6600  llaatt  tteemmuu,,  ww nnooccyy  zz 88  nnaa  99  ggrruuddnniiaa  11994433  rrookkuu,,  zzoossttaa∏∏  aarreesszzttoowwaannyy    sszzeeff  OOddddzziiaa∏∏uu IIII
KKoommeennddyy  GG∏∏óówwnneejj  AAKK  pppp∏∏kk  MMaarriiaann  DDrroobbiikk..  ZZnnaannyy  ppoodd  kkoonnssppiirraaccyyjjnnyymmii  ppsseeuuddoonniimmaammii
„„DDzzii´́cciioo∏∏””  ii „„WWiittoolldd””    bbyy∏∏  wwyybbiittnnàà  ppoossttaacciiàà  PPoollsskkiieeggoo  PPaaƒƒssttwwaa  PPooddzziieemmnneeggoo..  

W uznaniu
zas∏ug pp∏k 
Marian Drobik
odznaczony by∏
Krzy˝em
Virtuti Militari 
V klasy (1921),

Krzy˝em Niepodleg∏oÊci  (1937),
Z∏otym Krzy˝em Zas∏ugi (1938)
oraz trzykrotnie Krzy˝em
Walecznych (28 wrzeÊnia 1944).
W marcu 1944 przedstawiono go
do odznaczenia Krzy˝em Virtuti
Militari IV klasy. 
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chwili wróci∏ uspokojony „Szymon”.
To inkasent elektrowni, wyraênie „na
baƒce”, tak gwa∏townie dobija∏ si´ do
drzwi. Wówczas „Dzi´cio∏” odwróci∏
si´, by∏ blady. Otru∏em si´ – powie-
dzia∏.

Wersja ta – jak stwierdza Danuta
St´pniewska („Niusia”, Nusia”), kie-
rowniczka sekretariatu Biura Studiów
Przemys∏owych – nie jest jednak praw-
dziwa. Chodzi∏o raczej o ró˝nice  w po-
glàdach  politycznych. Przekonanie to
potwierdzajà wspomnienia Haliny Za-
krzewskiej „Bedy” (Niepodleg∏oÊç b´-
dzie mojà nagrodà, t. I, Warszawa 1994),
która szeroko opisuje poglàdy „Witol-
da” w sprawie stosunków polsko-so-
wieckich. Podobnie przedstawi∏a to
„Anta” kilku zaufanym osobom –
w tym  Ludmile Hausbrandt  „Alicji”,
kierowniczce ∏àcznoÊci i jej m´˝owi An-
drzejowi oraz Danucie St´pniewskiej.
Jak wiadomo, „Anta” s∏ysza∏a  ca∏à roz-
mow  ́b´dàc w sàsiednim pokoju. 

Na zakoƒczenie przedstawiamy
relacj´   Hanny Szczepkowskiej-Mic-
kiewiczowej („Hanka”, „Nela”), która
by∏a ∏àczniczkà do specjalnych poru-
czeƒ Mariana Drobika. Jej mà˝,
Adam Rymwid Mickiewicz „Konrad”,
by∏ szefem Biura Studiów Przemys∏o-
wych Oddzia∏u II KG AK. Mieszkali
wraz z rodzinà w Milanówku:

Marian Drobik, szef wywiadu
ZWZ-AK, w pierwszym okresie oku-
pacji niemieckiej mieszka∏ w Mila-
nówku (…) a potem  przeniós∏ si´ do
LeÊnej Podkowy Zachodniej, gdzie za-
mieszka∏a Czes∏awa Iwanicka, jego
siostra. (…) Wielokrotnie jadàc s∏u˝-
bowo do Warszawy wst´powa∏am tam
po rozkazy zostawione dla mnie u Cze-
si – ustne lub pisemne. (…) Ojciec
mój, znany rzeêbiarz, profesor Jan
Szczepkowski, rzeêbi∏ portret „Witol-
da”, który bywa∏ u nas cz´stym go-
Êciem. KtóregoÊ dnia jesiennego 1942
roku przyszed∏ „Witold” do nas i za-
czà∏ rozmow´ na temat koniecznoÊci
porozumienia si´ z bolszewikami – cy-
tuj´ dok∏adnie: „Oni tu wczeÊniej czy
póêniej przyjdà – tej sile nie zdo∏amy
si´ skutecznie przeciwstawiç. Musimy
znaleêç jakàÊ form´ porozumienia, bo

dopuÊcimy do wyniszczenia AK i wyt´-
pienia najwspanialszych ludzi inteli-
gencji polskiej, ziemiaƒstwa i arysto-
kracji. Pozostanà ci, co majà gi´tkie
karki i otwarte kieszenie”. (…) Pod
koniec listopada 1943 roku  by∏am
u rodziców w mieszkaniu;  nagle otwo-
rzy∏y si´ drzwi, wszed∏ Adam i powie-
dzia∏: „Marian otru∏ si´ cyjankiem, ra-
tujà go w szpitalu”. By∏o spotkanie
w jednym z lokali „Grzegorza” [Tade-
usz Pe∏czyƒski] i „Witolda”, w którym
znajdowali si´ poza nimi dwoma rów-
nie˝ „Anta”[Maria Kossak] i „Szy-
mon”[Ryszard Krzywicki] i jeszcze
ktoÊ w innym pomieszczeniu. S∏yszano
bardzo burzliwà rozmow´. Po chwili
„Witold” wyszed∏ wzburzony. W tym
samym czasie zadzwoniono do drzwi 
– nie kodem. „Witold” wyjà∏ cyjanek
i po∏knà∏. Nie dzwonek by∏ przyczynà
tego czynu! (…) Po powrocie ze szpita-
la „Witold” przyjecha∏ do nas. „Mia-
∏em k∏opoty. Przyszed∏em si´ po˝egnaç
– powiedzia∏. – Zdj´to mi obstaw´ – to
ju˝ nie potrwa d∏ugo. Proponowano
wyjazd do Anglii – nie przyjà∏em. Chc´
zostaç do koƒca w kraju”.

Ka˝dej niedzieli rano szliÊmy do ro-
dziców – pisze na zakoƒczenie swojej
relacji Hanna Mickiewiczowa – jak oj-
ciec to nazywa∏ „na familijne pogadusz-
ki”. Tego ranka powiedzia∏: „Zaraz wra-
cam. Musz  ́ zejÊç do pracowni skropiç
rzeêby, a˝eby nie zasch∏y”. Po kilku minu-
tach wróci∏ blady jak Êciana. „Chodêcie
do pracowni” – zawo∏a∏ dr˝àcym g∏osem.

ZeszliÊmy. Na pod∏odze le˝a∏a za-
plàtana w okrywajàce portret szmaty
g∏owa „Witolda” z szerokà szramà od
Êrodka czo∏a – ze strony lewej w ty∏
g∏owy, g∏´boka na gruboÊç grubego
palca r´ki. Spadajàc, o podstaw´ co-
ko∏u uderzy∏a czo∏em. Rusztowanie
by∏o mocne, solidne, szerokie, glina
nie wyschni´ta. StaliÊmy wszyscy
oniemiali z przera˝enia i rozpaczy.

ZabraliÊmy jà do domu, nie odlali-
Êmy w gipsie – zasuszyliÊmy w tym sta-
nie, jak spad∏a. Znajduje si´ w naszym
domu, w muzeum rzeêb mojego ojca
Jana Szczepkowskiego, w gablocie.

Oprac. Danuta ST¢PNIEWSKA 
i Bo˝ena MATERSKA

5 sierpnia w Warszawie w Mu-
zeum Niepodleg∏oÊci zosta∏a otwar-
ta wystawa Gloria Victis w 140.
rocznic´ Powstania Styczniowego.

13 sierpnia w Warszawie, w 59.
rocznic´ wybuchu czo∏gu pu∏apki
na Starym MieÊcie, dla uczczenia
pami´ci ofiar tej masakry – ˝o∏nierzy
Armii Krajowej i ludnoÊci cywilnej,
zosta∏a odprawiona msza Êw. w Ar-
chikatedrze Êw. Jana. Przed G∏azem
Pamiàtkowym upami´tniajàcym to
wydarzenie zosta∏y z∏o˝one kwiaty.

13 sierpnia we Wroc∏awiu w ra-
mach obchodów Êwi´ta WP na
dziedziƒcu Sztabu ÂOW wr´czono
odznaczenia i awanse. Kilkadziesiàt
osób otrzyma∏o z∏ote, srebrne i brà-
zowe Krzy˝e Zas∏ugi, medale „Si∏y
Zbrojne w S∏u˝bie Ojczyzny” oraz
Medale za Zas∏ugi dla ObronnoÊci
Kraju. Ponad sto osób awansowano
na wy˝sze stopnie oficerskie. 

14 sierpnia w St´szewie z okazji
Dnia Wojska Polskiego i 83. rocznicy
Bitwy Warszawskiej, Ko∏o Miejsko-
Gminne ZKRPiBWP w St´szewie zor-
ganizowa∏o w Muzeum Regionalnym
spotkanie kombatantów, przedstawi-
cieli w∏adz miasta i gminy oraz miesz-
kaƒców. Bohater spotkania – uczest-
nik wojny polsko-bolszewickiej 102-
letni por. Andrzej Gmerek zosta∏ uho-
norowany listem gratulacyjnym. Pre-
zes ko∏a Marceli Sza∏a wr´czy∏ 12 oso-
bom podzi´kowania za sta∏à wspó∏-
prac´ i wk∏ad w rozwój Zwiàzku. 

15 sierpnia w Bia∏ej Podlaskiej
z inicjatywy Zespo∏u ds. Spo∏ecznych
Zarzàdu Rejonowego Zwiàzku By∏ych
˚o∏nierzy Zawodowych i Oficerów Re-
zerwy Wojska Polskiego oraz przy
wsparciu spo∏eczeƒstwa bialskopo-
dlaskiego zosta∏a ods∏oni´ta tablica
pami´ci narodowej na frontonie ko-
Êcio∏a pw. B∏ogos∏awionego Honora-
ta. Zosta∏a poÊwi´cona bohaterskim
˝o∏nierzom polskim poleg∏ym w wal-

Ciàg dalszy na str. 14
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Polski zakàtek w Orchard Lake
Dzi´ki màdroÊci i uporowi ks.

Józefa Dàbrowskiego, powstaƒca
1863 roku, powsta∏o w Detroit pol-
skie seminarium duchowne.
W 1907 r. zosta∏o przeniesione do
pobliskiego Orchard Lake, miej-
scowoÊci po∏o˝onej nieopodal je-
ziora, gdzie cisza pomaga∏a w sku-
pieniu myÊli i kszta∏ceniu charakte-
rów. W 1929 r. powsta∏o tu równie˝
Kolegium NMP. Historia obu szkó∏
to bogata opowieÊç. Wiele mogà
o niej powiedzieç: g∏ówny archiwi-
sta ks. pra∏at dr Roman Nir, by∏y
kanclerz Polskich Zak∏adów Na-
ukowych ks. pra∏at dr Stanis∏aw
Milewski i ks. pra∏at Zdzis∏aw Pesz-
kowski.

Mija w∏aÊnie dwadzieÊcia lat od
za∏o˝enia w Orchard Lake Fundacji
i Centrum 2 Korpusu Polskiego.
Inicjatywa wysz∏a od in˝. Bogdana
Bereênickiego, szybko do∏àczyli
przedstawiciele ró˝nych Êrodowisk

kombatanckich, wielkà ˝yczliwoÊç
okaza∏y w∏adze koÊcielne. Powsta∏y
ma∏e muzea, g∏ównie z pamiàtkami
z okresu II wojny Êwiatowej: sale 2
Korpusu Polskiego, Stowarzyszenia
Weteranów Armii Polskiej w Sta-
nach Zjednoczonych, Armii Krajo-
wej, 1 Dywizji Pancernej, lotników,
Brygady Âwi´tokrzyskiej – Narodo-
wych Si∏ Zbrojnych. Mo˝na tu si´-
gnàç po wydawnictwa, relacje i do-
kumenty, mo˝na te˝ umówiç si´ na
spotkanie z polskimi kombatanta-
mi, którzy zawsze pami´tajà o Êwi´-
towaniu polskich rocznic historycz-
nych. Ostatnio okaza∏y przebieg
mia∏y majowe obchody 59-lecia
walk o Monte Cassino przygotowa-
ne pod kierownictwem Bohdana A.
Grodzkiego, wieloletniego prezesa
Fundacji i Centrum. 

Jest w Orchard Lake kaplica pod
wezwaniem Matki Bo˝ej Koziel-
skiej, a ks. Nir tworzy Centrum In-
formacyjne o polonijnych zbiorach,
archiwach, bibliotekach i muzeach
w ca∏ych Stanach Zjednoczonych.

Niezwyk∏e znaczki
Sala nr 301. Znajdujà si´ tu

m.in.: gablotka z licznymi odzna-
czeniami i dyplomami fundatora,
wspomnianego ju˝ Bogdana Bereê-
nickiego (miejsce specjalne zajmuje
okaza∏y dyplom z b∏ogos∏awieƒ-
stwem apostolskim Jana Paw∏a II
z okazji 50-lecia ofiarnej pracy dla
dobra Katolickiej Polonii w USA
oraz utworzenia „Muzeum WP”),
kàcik 2 Korpusu, fotografie znako-
mitych osobistoÊci amerykaƒskich
i polskich z dedykacjami. Pod dy-

plomem umieszczona jest repro-
dukcja obrazu Matki Boskiej Ko-
zielskiej, wykonana we W∏oszech
w roku 1946 przez 12 Kompani´
Geograficznà 2 Korpusu Polskiego,
pob∏ogos∏awiona przez polskiego
papie˝a. W gablotach le˝à monety
Êwiata, walory filatelistyczne, w tym
2 Korpusu, poczty osiedli polskich
w Italii z 1945 r. i PCK. Sà równie˝
medale ze szczególnym ukierunko-
waniem na osob´ Jana Paw∏a II
i miasto Lwów. O Lwowie przypo-
minajà jeszcze liczne fotografie,
ksià˝ki i albumy oraz prasa. Do ga-
blotki katyƒskiej dodano zegar, na
którego tarczy zosta∏y umieszczone
odznaki jednostek 2 Korpusu.

18 sierpnia 1942 roku dowództwo
Polskich Si∏ Zbrojnych w ZSRR wy-
da∏o znaczek „Dojdziemy” o warto-
Êci 50 kopiejek, przeznaczony dla po-
trzeb wewn´trznych Polskiej Poczty
Polowej. Wyprodukowano 3017 eg-
zemplarzy tego znaczka, ale sprzeda-
no tylko 263 (w ciàgu trzech dni).
Projekt musia∏ byç zaniechany, po-

20-lecie dzia∏alnoÊci Fundacji i Centrum 2 Korpusu Polskiego w Orchard Lake

W goÊcinie za wielkà wodà
PPrrzzeezz  nniieemmaall  mmiieessiiààcc  mmoogg∏∏eemm  zzaappoozznnaawwaaçç  ssii´́  zzee  sskkaarrbbaammii  zzggrroommaaddzzoonnyymmii  ww ssaa--
llaacchh  mmuuzzeeaallnnyycchh  ii ww aarrcchhiiwwaacchh  ZZaakk∏∏aaddóóww  NNaauukkoowwyycchh  OOrrcchhaarrdd  LLaakkee  ww SSttaannaacchh  ZZjjeedd--
nnoocczzoonnyycchh  oorraazz  uucczzeessttnniicczzyyçç  ww uurroocczzyyssttooÊÊcciiaacchh  kkoommbbaattaanncckkiicchh..  PPoozzoossttaa∏∏yy  bbaarrddzzoo
mmii∏∏ee  wwssppoommnniieenniiaa,,  ttaakk˝̋ee  lliicczznnee  nnoottaattkkii  ii zzddjj´́cciiaa,,  kkttóórree  uukkaazzuujjàà  tteenn  bbaarrddzzoo  mmaa∏∏oo  zznnaa--
nnyy  ddoorroobbeekk  nnaasszzyycchh  rrooddaakkóóww  zzaa  wwiieellkkàà  wwooddàà..
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niewa˝ widnia∏a na nim mapa Rze-
czypospolitej z Warszawà, Wilnem
i Lwowem, ku którym to miastom
podà˝a∏a Polka z dzieçmi, a drog´
wskazywa∏ jej polski ̋ o∏nierz. Ukaza-
∏a si´ wi´c inna wersja tego znaczka –
z grupà ˝o∏nierzy w centrum i Or∏em
Bia∏ym w tle. Na rysunkach bocznych
sà elementy krajobrazów z dalekiej
pó∏nocy i stepów. Najbardziej wy-
mownym pozostaje „tytu∏owy” napis.

Z owych 3017 wydrukowanych
egzemplarzy, dalszych 92 ofiarowa-
no w latach 1942-1949
g∏ównie obcokrajow-
com. Zagin´∏o 128
znaczków, 131 umiesz-
czono ju˝ po wojnie
w zbiorach muzealnych,
cz´Êç trzeba by∏o znisz-
czyç ze wzgl´du na z∏y
stan techniczny, a 1000
przeznaczono w 1949 r.
do sprzeda˝y. Stwier-
dzenie ich autentyczno-
Êci nast´powa∏o przez
podpisanie stosownego zaÊwiadcze-
nia. Na reprodukowanym w sali 301
egzemplarzu widnieje podpis gen.
W∏adys∏awa Andersa.

Zwyci´zcy pancerniacy
Ekspozycja w sali 202 zaczyna

si´ od udokumentowania walk
obronnych 10 Brygady Kawalerii
Zmotoryzowanej w dniach od 1 do
18 wrzeÊnia 1939 r. Zwraca uwag´
mapa walk 1 Polskiej Dywizji Pan-
cernej, umieszczono tu tak˝e liczne
pamiàtki osobiste, du˝e portrety
przypominajà gen. Stanis∏awa
Maczka i gen. Klemensa Rudnic-
kiego. Obszernà cz´Êç ekspozycji
poÊwi´cono Polkom z Armii Krajo-
wej uwolnionym z obozu w Obe-
rlangen, co da∏o okazj´ do ukazania
walk Powstania Warszawskiego.
W centrum sali ustawiono trzy
umundurowane modele. Na pewno
du˝e zainteresowanie, zw∏aszcza
osób m∏odych, budzà modele sprz´-
tu bojowego tej przes∏awnej dywizji,
w tym 7 czo∏gów i 2 transporterów
opancerzonych.

„Starzy lotnicy…”
W sali pamiàtek lotnictwa pol-

skiego z lat 1940-1945 umieszczono
kilka mundurów, modele samolo-
tów, odznaki dywizjonów. Jest tu
du˝o zdj´ç, albumów, ksià˝ek i cza-
sopism. Zaciekawi∏a mnie doku-
mentacja ze zjazdów lotniczych
w USA i Kanadzie. Chyba najlepiej
zapami´tano w Detroit uroczystoÊci
otrzymania pi´knego sztandaru. Od-
by∏y si´ one 9 i 10 listopada 1963 r.,
a protektorat przyjà∏ gen. Ludomi∏

Rayski, wieloletni dowódca lotnic-
twa polskiego. W sobot´, 9 listopa-
da licznie zebrani goÊcie stawili si´
na bankiecie w sali Kolumba Holy
Cross Council. W drzewce sztanda-
ru wbito gwoêdzie. Koszt z∏otej pla-
kietki zosta∏ ustalony na 15 dola-
rów, z∏otego gwoêdzia na 5 dola-
rów, a srebrnego na 3 dolary. 

Potem rozpoczà∏ si´ b∏´kitny bal
lotniczy. Nast´pnego zaÊ dnia przed
koÊcio∏em Êw. Floriana zebra∏y si´
poczty sztandarowe. W trakcie
mszy Êw. poÊwi´cono sztandar, a na
koniec zrobiono wspólne zdj´cie.
WÊród goÊci honorowych znalaz∏
si´ mi´dzy innymi Boles∏aw Or∏ow-
ski, autor wspomnieƒ „Do krainy
wschodzàcego s∏oƒca”.

Kontrowersje wokó∏ Narodo-
wych Si∏ Zbrojnych

W sobot´, 5 paêdziernika 1996 r.
odby∏ si´ zjazd ˝o∏nierzy NSZ w Far-
mington Hills, zakoƒczony wspólnà
kolacjà. Rankiem niedzielnym ze-
brano si´ w Orchard Lake, tu odpra-

wiono msz´ za poleg∏ych i zmar∏ych
˝o∏nierzy NSZ. Po jej zakoƒczeniu,
w pokoju nr 224 ks. kanclerz dr Sta-
nis∏aw Milewski poÊwi´ci∏ Archi-
wum i Muzeum Brygady Âwi´to-
krzyskiej. W wydanym z tej okazji
folderze pokazano odznaki Brygady,
medale pamiàtkowe, rozkazy, doku-
mentacj´ 204 Pu∏ku Piechoty Ziemi
Kieleckiej NSZ i kompanii wartow-
niczych w Niemczech, spisy ewiden-
cyjne (ponad 15 tys. nazwisk), wnio-
ski awansowe, dokumenty Samopo-

mocy ˚o∏nierzy Brygady
Âwi´tokrzyskiej, pras´, licz-
ne wspomnienia... èród∏a
to wyjàtkowo bogate, a te-
mat wcià˝ budzi emocje.

Jan P. Wampuszyc:
W Detroit nigdy nie mieliÊmy
samodzielnego ko∏a Narodo-
wych Si∏ Zbrojnych. By∏o nas
niewielu, wszyscy zapraco-
wani, obarczeni obowiàzka-
mi. ˚yliÊmy potrójnym ˝y-
ciem: spo∏ecznym – polskim

i katolickim, amerykaƒskim, rodzin-
nym. Brakowa∏o zawsze czasu, mie-
sza∏y si´ j´zyki, plany, zamys∏y (...).

Honoru Narodowych Si∏ Zbroj-
nych bronili g∏ównie nasi koledzy
z Chicago, ich te˝ staraniem powsta-
∏o Muzeum w Orchard Lake, a naj-
wi´cej nad nim napracowa∏ si´ Jerzy
Gnat i Stanis∏aw Jaworski. By∏y i sà
te˝ podzia∏y pokoleniowe. S∏yszy si´
postulaty, by stare organizacje polo-
nijne zastàpiç nowymi. Te stare wca-
le si´ jednak do koƒca nie zu˝y∏y,
majà swojà ustalonà pozycj´, czego
przyk∏adem Kongres Polski. Mo˝na
si´ z nim nie w pe∏ni zgadzaç, ale nie
mo˝na nie doceniç jego dokonaƒ
(...). W Detroit przed∏u˝eniem kom-
batanckiego ˝ycia b´dzie Wanda
Park, nowe centrum z domkami
mieszkalnymi i z du˝ym klubem, zaÊ
do szeregów niechaj do∏àczà nasi
m∏odsi rodacy, byli ˝o∏nierze z ostat-
nich wojen toczonych przez USA. Li-
czymy równie˝ bardzo na harcerzy
i inne organizacje m∏odzie˝owe. (cdn.)

Adam DOBRO¡SKI
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Organizatorami dwudniowego
sympozjum, które odby∏o si´

w po∏o˝onej w g∏´bokiej tajdze stoli-
cy Republiki Komi, autonomicznej
republiki w ramach Federacji Rosyj-
skiej, by∏y: Naukowo-Informacyjne
Centrum – MEMORIA¸ – Sankt
Petersburg, Fundacja POKAJANIJE-
-Syktywkar-Komi, Republikaƒska
Akademia Paƒstwowej S∏u˝by i Za-
rzàdzania-Komi, Narodowe Mu-
zeum Republiki Komi oraz Fundacja
im. Konrada Adenauera – Oddzia∏
w Sankt Petersburgu.

Autorzy wielu referatów i wystà-
pieƒ podejmowali problem rehabili-
tacji ofiar politycznych represji. Re-
publika Komi by∏a terenem, na któ-
rym wyst´powa∏a koncentracja ∏a-
grów, zlokalizowanych wokó∏ trasy
kolejowej: Kot∏as-Workuta, liczàcej
ok. 1,5 tys. km i budowanej w latach
II wojny Êwiatowej kosztem niewol-
niczej pracy tysi´cy uwi´zionych.

Uczestnicy sympozjum prezento-
wali tak˝e dokonania dzia∏aczy,
zrzeszonych w terenowych ogniwach
Stowarzyszenia MEMORIA¸ oraz
w miejscowych strukturach Fundacji

POKAJANIJE. Na przyk∏ad Walen-
tina Adujewa, mieszkanka Inty, od-
najduje miejsca straceƒ, oznacza je
krzy˝ami i imiennymi tabliczkami,
by choç taki Êlad si´ zachowa∏... Po-
dobne dzia∏ania podejmujà spo∏ecz-
nicy z Syktywkaru, pod kierownic-
twem Michai∏a Rogaczewa i Niko∏a-
ja Morozowa. JednoczeÊnie groma-
dzona jest dokumentacja i udost´p-
niana krewnym ofiar komunistycz-
nych represji. Na szczególnà uwag´
zas∏uguje otwarta w dniu obrad wy-
stawa „Leningrad-Workuta” opra-
cowana w oparciu o autentyczne do-
kumenty opatrzone komentarzem
wi´êniów-∏agierników.

Polskie referaty wyg∏osili: Roman
W. Bar – DoÊwiadczenia Ârodowiska
Borowiczan w dokumentowaniu i upa-
mí tnianiu losów i martyrologii ˝o∏nierzy
Armii Krajowej, wi´zionych w latach
1944-1947 w ∏agrach nr 270 GUPWI-
NKWD-MWD-ZSRR w rejonie Boro-
wicz, dr Hieronim Grala – Mí dzy pa-
mí cià i tradycjà... O specyfice Êwiado-
moÊci historycznej Polaków, Stanis∏aw
Mikke – O znaczeniu ekshumacji
w miejscach pochówku dla ochrony pa-
mí ci o ofiarach represji.

O zainteresowaniu polskà pro-
blematykà Êwiadczy fakt, i˝ uczest-
niczàcy w sympozjum Leonid 
M. Wakujew, przewodniczàcy rosyj-
skiej Komisji Praw Cz∏owieka oraz
Aleksiej W. Makiejew z Minister-
stwa Spraw Zagranicznych Federa-
cji Rosyjskiej – ju˝ w bezpoÊrednich
rozmowach podkreÊlali koniecz-
noÊç kontynuowania tego rodzaju
bezpoÊrednich form wspó∏dzia∏a-
nia, by przywróciç pami´ç.

Oprac. (red.)

Przywróciç pami´ç

Konstatacje z Syktywkaru

Walentina A. Adujewa ze zdj´ciami
wykonanymi w miejscach pochówku

ÂÂwwiiaatt  ppoo  gguu∏∏aaggaacchh..  PPrrzzeezzwwyyccii´́˝̋eenniiee  kkoommuunniissttyycczznneejj  ssppuu--
ÊÊcciizznnyy  wwee  wwsscchhooddnniieejj  EEuurrooppiiee..  RReehhaabbiilliittaaccjjaa  ii kkuullttuurraa  ppaa--
mmii´́ccii  ––  ttoo  gg∏∏óówwnnee  wwààttkkii  ssyymmppoozzjjuumm  zzoorrggaanniizzoowwaanneeggoo
ww ddnniiaacchh  1100--1111  wwrrzzeeÊÊnniiaa  22000033  rr..,,  ww SSyykkttyywwkkaarrzzee..

ce za Ojczyzn´ na wszystkich frontach
II wojny Êwiatowej. W drugiej cz´Êci
uroczystoÊci zwiàzanej z obchodami
Êwi´ta Wojska Polskiego kilkunastu
kombatantów otrzyma∏o nominacj´ na
stopieƒ porucznika i podporucznika.

15 sierpnia w Podkowie LeÊnej
w koÊciele Êw. Krzysztofa zosta∏a
ods∏oni´ta p∏askorzeêba przedsta-
wiajàca Matk´ Boskà AK-owskà –
patronk´ ˝o∏nierzy Armii Krajowej.
Po uroczystej mszy Êw. z udzia∏em
pocztów sztandarowych, przed wi-
zerunkiem z∏o˝ono kwiaty. Odby∏
si´ te˝ koncert melodii powstaƒ-
czych z recytacjami aktorów.

15 sierpnia w St´szewie z oka-
zji 83. rocznicy Bitwy Warszawskiej
zosta∏a odprawiona msza Êw. w ko-
Êciele Âwi´tej Trójcy. Uczestnicy
mszy wraz z ks. kanonikiem Janem
Ma∏età udali si´ na rynek, by oddaç
ho∏d poleg∏ym – delegacje z∏o˝y∏y
wiàzanki kwiatów przed Pomnikiem
Powstaƒców Wielkopolskich. Uro-
czystoÊç zakoƒczy∏o odÊpiewanie
Hymnu Polskiego.

15 sierpnia w Szczawnie-Zdro-
ju z okazji Dnia Wojska Polskiego
odby∏o si´ spotkanie cz∏onków Nie-
zale˝nego Ruchu Kombatantów AK
Oddzia∏ w Szczawnie-Zdroju z w∏a-
dzami miasta. Prezes Janusz Nej-
man otrzyma∏ List Gratulacyjny dla
cz∏onków zwiàzku z wyrazami sza-
cunku i uznania za prac´ dla Êrodo-
wiska.

17 sierpnia w Busku uczestnicy
uroczystoÊci poÊwi´conej 83. rocz-
nicy najazdu bolszewickiego na
Polsk´ pomodlili si´ na kwaterze
Legionistów, poleg∏ych w walce
z konnicà Budionnego. Nast´pnie
w Zadwórzu, u stóp Mogi∏y Pole-
g∏ych Bohaterów Polskich Termopili
wys∏uchano mszy Êw. i z∏o˝ono
wieƒce.

Ciàg dalszy ze str. 11
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Wobradach Zespo∏u uczestniczyli
zaproszeni goÊcie z Ministerstwa

Zdrowia oraz dyrektor Samodzielnego
Zespo∏u Publicznych Zak∏adów Lecz-
nictwa Otwartego z Pragi Po∏udnie
Urszula Rogalska, która podzieli∏a si´
z zebranymi formami wypracowanych
najnowszych kierunków dzia∏aƒ i funk-
cjonowaniem w praktyce oferty me-
dycznej dla kombatantów.

Gospodarz spotkania Krzysztof
Skolimowski, dyrektor Departamentu
Stowarzyszeƒ i Spraw Socjalnych Urz´-
du przedstawi∏ porzàdek obrad, nawià-
zujàc do przekazanych wczeÊniej przed-
stawicielom Êrodowisk kombatanckich
materia∏ów pomocniczych. Na pierw-
szym miejscu znalaz∏a si´ relacja z prze-
biegu i efektów spotkania Prezydium
Rady Kombatantów i Osób Represjo-
nowanych z ministrem zdrowia Lesz-
kiem Sikorskim (obszerna relacja ze
spotkania w dniu 1 paêdziernika br.
ukaza∏a si´ na ∏amach „Kombatanta”
nr 11/2003). Nast´pnie dyrektor K.
Skolimowski omówi∏ mo˝liwoÊci finan-
sowej pomocy dla kombatantów w wa-
runkach mniej zasobnych Êrodków Paƒ-
stwowego Funduszu Kombatantów.
PodkreÊli∏ wielkà trosk´ kierownictwa
Urz´du o w∏aÊciwe traktowanie tych
kombatantów, których sytuacja ˝yciowa
i skromne dochody zmuszajà do ubie-
gania si´ o pomoc. Udzielenie wspar-
cia, którego cz´sto odmawia kombatan-
towi oÊrodek pomocy spo∏ecznej, jest
mo˝liwe w Urz´dzie do Spraw Komba-
tantów i Osób Represjonowanych, jed-
nak tylko w sytuacji rzeczywistej potrze-
by. Dyrektor K. Skolimowski przypo-
mnia∏ ponadto o procedurze indywidu-
alnego sk∏adania wniosków i ich w∏aÊci-
wym udokumentowaniu.

Dyrektor Urszula Rogalska przed-
stawi∏a nowatorski program opieki
medycznej dla kombatantów, dosko-
nalony od lat i wdra˝any na Pradze Po-
∏udnie. W jego ramach mieÊci si´ pro-
pozycja innego przyjmowania pacjen-
tów-kombatantów poprzez wprowa-

dzenie systemu kodowania kart me-
dycznych. Warszawskà Prag´ zamiesz-
kujà liczne Êrodowiska kombatanckie.
Dla nich SZPZLO prowadzi „bia∏e so-
boty” i „bia∏e niedziele”. Plan dzia∏a-
nia Zak∏adów Lecznictwa Otwartego
w zakresie pracy ze Êrodowiskiem
kombatantów rejestrowaç b´dzie
rzecznik ds. pacjenta. Specjalnie dla
seniorów ukazuje si´ bezp∏atny kwar-
talnik „Gazeta Pacjenta”, w którym
publikowane sà porady dotyczàce
schorzeƒ ludzi starszych oraz podsta-
wowej profilaktyki.

Drugà formà nowatorskiego pro-
gramu, powsta∏à po nakr´ceniu
w Urz´dzie Dzielnicy Praga Po∏udnie
filmu o mo˝liwoÊciach dost´pu do le-
karza ludzi starszych, sà wizyty domo-
we lekarza i piel´gniarki w domu kom-
batanta. Dyrektor Rogalska podkreÊli-
∏a koniecznoÊç liczenia si´ z rachun-
kiem ekonomicznym w czasach refor-
my, wskaza∏a na potencjalne mo˝liwo-
Êci radzenia sobie w trudnych sytu-
acjach, gdy potrzebna jest wy∏àcznie
dobra wola. Pani dyrektor, lekarz z za-
wodu, wskaza∏a na pojawiajàcy si´ co-
raz cz´Êciej problem samotnoÊci i po-
trzeb´ kontaktów z innymi ludêmi. Po-
trzeby te mog∏yby zaspokoiç Kluby Se-
niora. Dyrektor U. Rogalska stwier-
dzi∏a, i˝ rozwiàzaniem tych proble-
mów zainteresowane sà równie˝ w∏a-
dze samorzàdowe.

K. Skolimowski i E. Bugajska wyra-
zili s∏owa uznania dla zaprezentowa-
nych inicjatyw tak potrzebnych dla
kombatantów.

Przedstawiciel Âwiatowego Zwiàz-
ku ˚o∏nierzy Armii Krajowej Janusz
Orsik zwróci∏ uwag´ na ró˝norodnoÊç
zaprezentowanej metody; podkreÊli∏
pilnà potrzeb´ skutecznej i szybkiej
opieki nad kombatantami, w czym mo-
˝e byç pomocne wprowadzenie syste-
mu kodowania kart medycznych dla
pacjentów.

Dyrektor Stefan Pechciƒski z Mini-
sterstwa Zdrowia, koordynator do

spraw lecznictwa kombatantów, omó-
wi∏ projekt powo∏ania przez Departa-
ment Ochrony Zdrowia i Polityki Le-
kowej Ministerstwa Zdrowia meryto-
rycznego zespo∏u do spraw kombatan-
tów oraz przedstawi∏ podj´te ju˝ dzia-
∏ania organizacyjne. Nawiàza∏ do usta-
wy o restrukturyzacji zak∏adów opieki
zdrowotnej, przytaczajàc projekt ksià-
˝eczki us∏ug pacjenta, a tak˝e zaapelo-
wa∏ o wspó∏prac´, aby sprawom kom-
batanckim nadaç nale˝ytà rang´.

Dyrektor K. Skolimowski wskaza∏
na potrzeb´ realizacji postulatów Ra-
dy Kombatanckiej, zw∏aszcza równe-
go traktowania osób represjonowa-
nych i inwalidów wojennych; podkre-
Êli∏ te˝ wag´ postulatu Zwiàzku Inwa-
lidów Wojennych o równy status in-
walidy wojennego i wojskowego. Po-
informowa∏ zebranych, i˝ minister
Jan Turski, kierownik Urz´du do
Spraw Kombatantów i Osób Repre-
sjonowanych przeÊle na r´ce ministra
Leszka Sikorskiego pismo w powy˝-
szej sprawie.

Podczas spotkania poinformowano
cz∏onków Zespo∏u – przedstawicieli
stowarzyszeƒ kombatanckich o warun-
kach i zasadach uczestnictwa oraz
mo˝liwoÊciach organizacji turnusów
rehabilitacyjno-leczniczych dla kom-
batantów inwalidów wojennych i woj-
skowych oraz inwalidów z ogólnego
stanu zdrowia. Poinformowano
o wdro˝onej przez Departament Sto-
warzyszeƒ i Spraw Socjalnych akcji
„Apteka przyjazna dla kombatanta”,
i kontynuowaniu na ∏amach „Komba-
tanta” prezentowania aptek udzielajà-
cych kombatantom przy zakupie leków
rabatu.

Emilia Bugajska w zakoƒczeniu
obrad z∏o˝y∏a goÊciom i organizatorom
spotkania serdeczne podzi´kowania za
skutecznà i wytrwa∏à prac´ na rzecz
Êrodowisk kombatanckich.

Jolanta I. ADAMSKA
Andrzej MOSSAKOWSKI

Posiedzenie Zespo∏u Doradczego
ds. Opieki Zdrowotnej i Socjalnej
nad Kombatantami 
33  ggrruuddnniiaa  bbrr..  nnaa  sswwooiimm  kkoolleejjnnyymm  ssppoottkkaanniiuu  ppoodd  pprrzzeewwooddnniiccttwweemm  EEmmiilliiii  BBuuggaajjsskkiieejj
oobbrraaddoowwaa∏∏  ZZeessppóó∏∏  ddss..  OOppiieekkii  ZZddrroowwoottnneejj  ii SSooccjjaallnneejj  nnaadd  KKoommbbaattaannttaammii..  WW ttrraakkcciiee
ppoossiieeddzzeenniiaa  oommóówwiioonnoo  aakkttuuaallnnee  pprraaccee  UUrrzz´́dduu  nnaakkiieerroowwaannee  nnaa  ddoosskkoonnaalleenniiee  mmeettoodd
ii ffoorrmm  ooppiieekkii  zzddrroowwoottnneejj  kkoommbbaattaannttóóww..  
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Na ∏amach „Komba-
tanta”, oprócz sze-

rokich relacji o uroczy-
stoÊciach centralnych,
przedstawialiÊmy te˝ in-
formacje o obchodach
lokalnych, konferen-
cjach naukowych, szkol-
nych konkursach histo-
rycznych, nowych po-
mnikach Naczelnego
Wodza i wystawach po-
Êwi´conych jego dzia∏al-
noÊci. 

Wcià˝ nap∏ywajà li-
sty, opisujàce przebieg
uroczystoÊci. 

16 wrzeÊnia w Gdaƒsku z inicja-
tywy Rady Kombatantów i Osób
Represjonowanych woj. pomorskie-
go w Klubie Garnizonowym tablic´
pamiàtkowà ku czci gen. W∏adys∏a-
wa Sikorskiego ods∏onili: wojewoda
pomorski Jan Ryszard Kurylczyk,
p∏k pil. Tadeusz Siczek i p∏k Zyg-
munt Odrowà˝-Zawadzki. Tablic´
poÊwi´ci∏ ks. pp∏k Andrzej Molen-
dowski, proboszcz Parafii Wojsko-
wej w Gdaƒsku. (zdj´cie obok)

7 paêdziernika w Rzeszowie
w Muzeum Okr´gowym zosta∏a
otwarta wystawa ˚o∏nierze genera∏a
Sikorskiego. Polskie Si∏y Zbrojne na
Zachodzie 1939–1945. Otwarcie wy-

Uczczono Jego pami´ç...
DDoobbiieeggaa  kkooƒƒccaa  rrookk  22000033,,  oogg∏∏oosszzoonnyy  UUcchhwwaa∏∏àà  SSeejjmmuu  RRPP  RRookkiieemm  GGeenneerraa∏∏aa  WW∏∏aaddyyss∏∏aa--
wwaa  SSiikkoorrsskkiieeggoo..  WW 6600..  rroocczznniicc´́  ÊÊmmiieerrccii  GGeenneerraa∏∏aa  zzoorrggaanniizzoowwaannoo  wwiieellee  uurroocczzyyssttooÊÊccii,,
ppooddcczzaass  kkttóórryycchh  uucczzcczzoonnoo  jjeeggoo  ppaammii´́çç  ii zzaass∏∏uuggii,,  aallee  ttee˝̋  bboohhaatteerrssttwwoo  ppoollsskkiicchh  ˝̋oo∏∏--
nniieerrzzyy  wwaallcczzààccyycchh  oo ooddzzyysskkaanniiee  nniieeppooddlleegg∏∏ooÊÊccii  ppooddcczzaass  IIII  wwoojjnnyy  ÊÊwwiiaattoowweejj..

Po kl´sce wrzeÊniowej 1939 r. ˚y-
dzi polscy zg∏aszali si´ masowo

na terenie Francji do wojskowych
komisji rekrutacyjnych, które nie-
stety ich odrzuca∏y. Osobista inter-
wencja genera∏a W∏adys∏awa Sikor-
skiego sprawi∏a, ˝e nastàpi∏a zmiana
i ponad 10 tys. ˚ydów, obywateli
polskich, zasili∏o szeregi wojsk pol-
skich we Francji.

15 stycznia 1942 r. odby∏a si´ kon-
ferencja dziewi´ciu paƒstw sprzymie-
rzonych, znana w historii jako Konfe-
rencja St. James. Dotyczy∏a ona nie-
mieckich przest´pstw wojennych,
a przewodniczy∏ jej gen. Sikorski.
Konferencja nie odnios∏a si´ do prze-

st´pstw niemieckich pope∏nianych na
ludnoÊci ˝ydowskiej. W∏adys∏aw Si-
korski odpowiedzia∏ na petycj´ Âwia-
towego Kongresu ˚ydowskiego, ˝e
sta∏o si´ tak, poniewa˝ ka˝dy ̊ yd jest
obywatelem swego paƒstwa. Odpo-
wiedê ta nie mog∏a zadowoliç pytajà-
cych, ale wa˝ne by∏o, ˝e kwestia ˝y-
dowska po raz pierwszy przedstawio-
na zosta∏a w ten sposób na forum
mi´dzynarodowym.

Jednym z najdramatyczniej-
szych wystàpieƒ genera∏a, zwiàza-
nych z losem ˚ydów polskich, by∏a
jego wypowiedê 9 czerwca 1942 r.
na falach radia BBC. W. Sikorski
przyzna∏, ˝e ludnoÊç ˝ydowska

w Polsce skazana jest na zag∏ad´.
Dokonano rzezi dziesiàtków tysi´-
cy ˚ydów mi´dzy innymi w Lubli-
nie, Lwowie, Wilnie, Stanis∏awo-
wie, Rzeszowie i Miechowie.
W gettach g∏odzi si´ ludzi na
Êmierç, przeprowadza masowe eg-
zekucje, rozstrzeliwuje nawet cho-
rych na tyfus. „Rzàd polski podaje
powy˝sze fakty do wiadomoÊci rzà-
dom paƒstw sprzymierzonych i opi-
nii Êwiata. Dzisiaj terror niemiecki
szaleje i w innych krajach Europy.
Sprawcy tych zbrodni muszà byç
pociàgni´ci do odpowiedzialnoÊci.
Tylko zapowiedê kary ukróciç mo-
˝e sza∏ zbirów niemieckich i urato-

Listy do redakcji

Zwiàzek Weteranów Wojsk Polskich
w Izraelu sk∏ada ho∏d Naczelnemu Wodzowi
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17 sierpnia na Diablej Górze zo-
sta∏ ods∏oni´ty i poÊwi´cony pomnik
dla uczczenia dzia∏alnoÊci oddzia∏ów
partyzanckich Armii Krajowej ziemi
piotrkowsko-opoczyƒskiej. Pomnik
jest rekonstrukcjà zniszczonego pa-
miàtkowego Krzy˝a ˚o∏nierzy 25 pp
Armii Krajowej.

24 sierpnia w Braciejowej z okazji
59. rocznicy bitwy, którà stoczyli party-
zanci AK z Niemcami, po uroczystej
mszy Êw. w koÊciele parafialnym Gum-
niska za poleg∏ych partyzantów,
uczestnicy z∏o˝yli kwiaty i zapalili znicze
przed Pomnikiem AK na Polanie „Ka∏u-
˝ówka” oraz na symbolicznych gro-
bach poleg∏ych partyzantów. Organiza-
torem obchodów by∏o Ârodowisko 5
Pu∏ku Strzelców Konnych w D´bicy.

30 sierpnia w Warszawie z okazji
Dnia Weterana i 64. rocznicy wybuchu
II wojny Êwiatowej odby∏ si´ koncert
muzyki i poezji „Chwa∏a Bohaterom”
w wykonaniu artystów Warszawskiego
Towarzystwa Muzycznego pod kierow-
nictwem Jerzego Antepowicza. Orga-
nizatorami koncertu byli: Ârodowisko
˚o∏nierzy Pu∏ku AK „Baszta” i Inne Mo-
kotowskie Oddzia∏y Powstaƒcze oraz
Mokotowski Kràg „Radiostacja” Sto-
warzyszenia Szarych Szeregów.

31 sierpnia w D´bicy z okazji 64.
rocznicy wybuchu II wojny Êwiato-
wej, w KoÊciele Garnizonowym pw.
Êw. Jadwigi zosta∏a odprawiona uro-
czysta msza Êw. za ˝o∏nierzy pole-
g∏ych w Wojnie Obronnej 1939 r. i na
wszystkich frontach Êwiata oraz za
partyzantów walczàcych o wyzwole-
nie Ojczyzny. Organizatorem uroczy-
stoÊci by∏o Ko∏o Miejskie ZKRPiBWP
w D´bicy. 

31 sierpnia w Gostyninie odby∏y
si´ obchody 64. rocznicy Wojny
Obronnej 1939 r. W uroczystej mszy
Êw., odprawionej w intencji pole-
g∏ych i pomordowanych oraz zmar-
∏ych w obozach jenieckich i ∏agrach

waç dalsze setki tysi´cy niewin-
nych ofiar od zag∏ady niechybnej”.
Premier odda∏ ho∏d pami´ci ofiar
i zapewni∏ w imieniu rzàdu, ˝e
Polska nie zapomni tych zbrodni.
S∏owa genera∏a by∏y pierwszym te-
go typu wystàpieniem premiera
rzàdu paƒstwa z rodziny aliantów. 

14 wrzeÊnia 1942 r. w „Komuni-
kacie Premiera” nr 5 znalaz∏o si´
ostre pot´pienie antysemityzmu
i zapewnienia, ˝e w polityce pol-
skiej nie ma miejsca na takie post´-
powanie niezgodne z duchem de-
mokracji i wolnoÊci.

W kwietniu 1943 r., kiedy w War-
szawie m∏odzie˝ ˝ydowska w za-
mkni´tym getcie powstawa∏a prze-
ciwko okupantowi, gen. W. Sikorski
wystàpi∏ z apelem do rodaków, by
poparli powstanie. Podzi´kowa∏ ro-
dakom za ju˝ udzielone wsparcie,

prosi∏ o ochron´ mordowanych i na-
pi´tnowa∏ okrucieƒstwa. 

Uporczywa walka premiera rzà-
du polskiego z w∏adzami Zwiàzku
Radzieckiego o uznanie ˚ydów
polskich nadal za obywateli RP
umo˝liwia∏a ich zwolnienie z ∏a-
grów i mobilizacj´ do wojska oraz
repatriacj´ po zakoƒczeniu wojny.

Stosunek genera∏a W. Sikor-
skiego do tragedii narodu ˝ydow-
skiego podczas okupacji niemiec-
kiej oparty by∏ na szlachetnych, tra-
dycyjnych zasadach liberalizmu
polskiego. Zwiàzek Weteranów
Wojsk Polskich w Izraelu sk∏ada
ho∏d Naczelnemu Wodzowi w 60.
rocznic´ jego tragicznej Êmierci.

pp∏k Benjamin MAJERCZAK
prezes Zwiàzku Weteranów 

Wojsk Polskich w Izraelu

stawy poprzedzi∏ odczyt prof. Woj-
ciecha Rojka na temat dzia∏alnoÊci
Sikorskiego jako Premiera i Wodza
Naczelnego.

30 paêdziernika w Dzier˝onio-
wie w Zespole Szkó∏ nr 3 im.
Kombatantów Rzeczypospolitej
Polskiej przeprowadzono otwartà
lekcj´ historii, której temat
brzmia∏ „Rzàd genera∏a W∏ady-
s∏awa Sikorskiego na emigracji”.
Lekcj´ uÊwietnili swojà obecno-
Êcià wyjàtkowi goÊcie – przedsta-
wiciele Êrodowisk kombatanckich,
którzy wspomagajà nauczycieli
w przekazywaniu wiedzy histo-
rycznej.

M∏odzie˝ wys∏ucha∏a te˝ audy-
cji poÊwi´conej Genera∏owi,
nadanej przez szkolny radiow´ze∏,
a w gablocie historycznej prezen-
towane sà fotografie, dokumenty
i kalendarium ˝ycia Sikorskiego.

7 listopada w Ostrowcu Âwi´to-
krzyskim w filii Miejskiej Bibliote-

ki Publicznej zosta∏a otwarta wy-
stawa „Genera∏ W∏adys∏aw Sikor-
ski i Jego ˚o∏nierze”; jej organiza-
torem jest Zarzàd oraz Komisja
Historyczna Ko∏a Âwiatowego
Zwiàzku ˚o∏nierzy Armii Krajo-
wej im. mjr. „Ponurego”.

W listopadzie w Tczewie w Li-
ceum Ogólnokszta∏càcym im. Ma-
rii Sk∏odowskiej-Curie odby∏a si´
sesja popularnonaukowa „W∏ady-
s∏aw Sikorski, genera∏, polityk
i mà˝ stanu”. W spotkaniu uczest-
niczyli uczniowie tczewskich szkó∏
ponadgimnazjalnych.

20 listopada w Warszawie,
w Zamku Królewskim zosta∏a
otwarta wystawa fotograficzna Na-
czelny Wódz genera∏ broni W∏ady-
s∏aw Sikorski – ˝ycie i dzia∏alnoÊç.
Jej inicjatorem i organizatorem
jest Klub Kawalerów Orderu Wo-
jennego Virtuti Militari.

K.K.

Ciàg dalszy na str. 19
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Co warto wiedzieç

Ustawa o dzia∏alnoÊci po˝ytku
publicznego i o wolontariacie

Ustawa o dzia∏alnoÊci po˝ytku pu-
blicznego i o wolontariacie okreÊla za-
sady wspó∏pracy organizacji pozarzà-
dowych z administracjà rzàdowà i sa-
morzàdem terytorialnym. Art. 3 ust. 1
ustawy zawiera definicj´ dzia∏alnoÊci
po˝ytku publicznego. Jest to dzia∏al-
noÊç spo∏ecznie u˝yteczna, prowadzo-
na przez organizacje pozarzàdowe
w sferze zadaƒ publicznych okreÊlo-
nych w ustawie. W myÊl z kolei ust. 2
tego artyku∏u – organizacjami poza-
rzàdowymi sà, nieb´dàce jednostkami
sektora finansów publicznych i nie-
dzia∏ajàce w celu osiàgni´cia zysku,
osoby prawne lub jednostki nieposia-
dajàce osobowoÊci prawnej utworzone
na podstawie przepisów ustaw, w tym
fundacje i stowarzyszenia.

Zgodnie z art. 4 ustawy o dzia∏al-
noÊci po˝ytku publicznego i o wolon-
tariacie – sfera zadaƒ publicznych 
– o której mowa w tej ustawie – obej-
muje zadania z zakresu m.in. podtrzy-
mywania tradycji narodowej, piel´-
gnowania polskoÊci oraz rozwoju
ÊwiadomoÊci narodowej, obywatel-
skiej i kulturowej.

W tym miejscu nale˝y podkreÊliç,
˝e ustawa nie odbiera organizacjom
pozarzàdowym ̋ adnego z nabytych do-

tychczas przywilejów. Tworzy jednak,
niejako dodatkowo, mo˝liwoÊç uzyska-
nia (g∏ównie przez stowarzyszenia
i fundacje) statusu organizacji po˝yt-
ku publicznego, co pozwoli organiza-
cjom tym korzystaç z dodatkowych
przywilejów, g∏ównie finansowych.

Jednak˝e, aby uzyskaç taki status,
organizacje pozarzàdowe muszà spe∏-
niç dodatkowe, surowe kryteria doty-
czàce przedmiotu prowadzonej dzia-
∏alnoÊci (art. 20 ustawy), a ponadto
b´dà musia∏y sporzàdzaç sprawozda-
nia finansowe i merytoryczne (art. 23
ustawy). Na organizacje po˝ytku pu-
blicznego na∏o˝ono tak˝e obowiàzek
udost´pniania swoich sprawozdaƒ
wszystkim zainteresowanym podmio-
tom. Organizacja pozarzàdowa b´-
dzie nabywa∏a status organizacji po-
˝ytku publicznego z chwilà wpisania
do Krajowego Rejestru Sàdowego
bàdê wpisania do tego Rejestru infor-
macji o spe∏nieniu wymagaƒ, o któ-
rych mowa w art. 20 ustawy.

Jak to ju˝ wczeÊniej zosta∏o zasy-
gnalizowane, uzyskanie przez organi-
zacj´ pozarzàdowà statusu organizacji
po˝ytku publicznego, wià˝e si´ z pew-
nymi przywilejami. Zgodnie bowiem
z art. 24 ustawy – organizacji po˝ytku

publicznego przys∏uguje, na zasadach
okreÊlonych w przepisach odr´bnych,
zwolnienie od podatku dochodowego
od osób prawnych, podatku od nieru-
chomoÊci, podatku od czynnoÊci cywil-
noprawnych, op∏aty skarbowej i op∏at
sàdowych - przy czym zwolnienia te od-
noszà si´ jedynie do prowadzonej
przez danà organizacj´ dzia∏alnoÊci
po˝ytku publicznego. Innym przywile-
jem jest mo˝liwoÊç nabywania na pre-
ferencyjnych warunkach w∏asnoÊci nie-
ruchomoÊci Skarbu Paƒstwa, a nawet
otrzymywania darowizny nieruchomo-
Êci Skarbu Paƒstwa. Niezwykle istotny
– jak si´ wydaje – jest art. 27 ustawy,
w myÊl którego ka˝dy podatnik podat-
ku dochodowego od osób fizycznych
mo˝e przekazaç 1% podatku na rzecz
wybranych przez siebie organizacji po-
˝ytku publicznego.

Dla Êrodowiska kombatanckiego
z pewnoÊcià zasadnicze znaczenie
ma kwestia zastosowania postano-
wieƒ wspomnianych ustaw do orga-
nizacji skupiajàcych cz∏onków tego
Êrodowiska.

Nale˝y jednoznacznie stwierdziç, ˝e
sfera zadaƒ publicznych, która obej-
muje m.in. podtrzymywanie tradycji
narodowej, piel´gnowanie polskoÊci

2200  mmaajjaa  22000033  rr..  PPrreezzyyddeenntt  RRPP  ppooddppiissaa∏∏  uussttaaww´́  zz ddnniiaa  2244  kkwwiieettnniiaa  22000033  rr..  oo ddzziiaa∏∏aallnnooÊÊccii  ppoo˝̋yyttkkuu
ppuubblliicczznneeggoo  ii oo wwoolloonnttaarriiaacciiee  oorraazz  uussttaaww´́  zz ddnniiaa  2244  kkwwiieettnniiaa  22000033  rr..  PPrrzzeeppiissyy  wwpprroowwaaddzzaajjààccee  uussttaa--
ww´́  oo ddzziiaa∏∏aallnnooÊÊccii  ppoo˝̋yyttkkuu  ppuubblliicczznneeggoo  ii oo wwoolloonnttaarriiaacciiee..  OObbyyddwwiiee  uussttaawwyy  zzoossttaa∏∏yy  ooppuubblliikkoowwaannee
ww DDzziieennnniikkuu  UUssttaaww  NNrr  9966  zz 22000033  rr..  GGeenneerraallnniiee,,  uussttaawwyy  ttee  wweesszz∏∏yy  ww ˝̋yycciiee  2299  cczzeerrwwccaa  22000033  rr..,,  pprrzzyy
cczzyymm  nniieekkttóórree  zz pprrzzeeppiissóóww  ddrruuggiieejj  zz wwyymmiieenniioonnyycchh  uussttaaww,,  pprrzzeewwiidduujjààccee  sszzeerreegg  pprrzzyywwiilleejjóóww  ddllaa  
oorrggaanniizzaaccjjii  ppoo˝̋yyttkkuu  ppuubblliicczznneeggoo,,  wwcchhooddzzàà  ww ˝̋yycciiee  11  ssttyycczznniiaa  22000044  rr..

Tradycjà ju˝ jest co-
roczny konkurs na
Najlepszego Urz´dni-
ka Roku Urz´du do
Spraw Kombatantów
i Osób Represjonowa-

nych. W tym roku ty-
tu∏ ten zdoby∏ Tomasz
Lis, naczelnik Wydzia-
∏u Prawnego w Biurze
Dyrektora Generalne-
go Urz´du. 18 listopa-

da br. dyrektor gene-
ralny Urz´du Andrzej
Bida og∏osi∏ wyniki
konkursu. Jako pierw-
szy gratulacje z∏o˝y∏
minister Jan Turski. 

Najlepszy urz´dnik

Fot. B. Materska



KOMBATANT 2003 nr 12 19

oraz rozwój ÊwiadomoÊci narodowej,
obywatelskiej i kulturowej, jak i warun-
ki uzyskania przez organizacj´ poza-
rzàdowà statusu organizacji po˝ytku
publicznego (art. 20 ustawy), pozwala-
jà na korzystanie przez Êrodowisko
kombatanckie, w szczególnoÊci przez
stowarzyszenia i fundacje dzia∏ajàce
na rzecz Êrodowiska kombatanckiego,
z dobrodziejstw ustawy o dzia∏alnoÊci
po˝ytku publicznego i o wolontariacie.

W tym kontekÊcie podkreÊlenia
wymaga, ˝e organy administracji pu-
blicznej prowadzà dzia∏alnoÊç w sfe-
rze zadaƒ okreÊlonych w ustawie
w ró˝nych formach. Jedna z nich to
mo˝liwoÊç zlecania organizacjom po-
zarzàdowym realizacji tych zadaƒ.
Z kolei zlecanie mo˝e przybraç form´
powierzenia wykonywania zadaƒ pu-
blicznych, wraz z udzieleniem dotacji
na finansowanie ich realizacji lub
wspierania takich zadaƒ, wraz
z udzieleniem dotacji na dofinanso-
wanie ich realizacji. Ustawa jednak˝e
stanowi, ˝e zarówno wspieranie jak
i powierzanie odbywa si´ po przepro-
wadzeniu otwartego konkursu ofert,
co dla organizacji kombatanckich
mo˝e stanowiç du˝e utrudnienie.

Z uwagi na niewielkie Êrodki finan-
sowe, Urzàd do Spraw Kombatantów
i Osób Represjonowanych b´dzie
wspiera∏ przedsi´wzi´cia Êrodowisk
kombatanckich, a jedynie w wyjàtko-
wych sytuacjach b´dzie powierza∏ je do
realizacji podmiotom niepublicznym.

Zatem organizacje te b´dà mog∏y
zarówno uczestniczyç w otwartym
konkursie ofert, jak i sk∏adaç z w∏asnej
inicjatywy oferty realizacji zadaƒ pu-
blicznych. Art. 13 ust. 1 przewiduje, ˝e
organ administracji publicznej og∏asza
otwarty konkurs co najmniej z trzy-

dziestodniowym wyprzedzeniem, przy
czym og∏oszenie w tej sprawie za-
mieszcza si´, w zale˝noÊci od rodzaju
zadania, w dzienniku o zasi´gu ogól-
nopolskim lub lokalnym oraz w Biule-
tynie Informacji Publicznej, a tak˝e
w siedzibie organu, w miejscu przezna-
czonym na zamieszczanie og∏oszeƒ. 

Organizacja pozarzàdowa, chcàc
uczestniczyç w otwartym konkursie
ofert, powinna przedstawiç swojà ofert´
zawierajàcà szczegó∏owy zakres rzeczo-
wy zadania publicznego proponowane-
go do realizacji, termin i miejsce reali-
zacji tego zadania, kalkulacj´ kosztów,
informacj´ o wczeÊniejszej dzia∏alnoÊci
organizacji w tym zakresie, którego do-
tyczy zadanie, informacj´ o posiada-
nych zasobach rzeczowych i kadrowych
oraz deklaracj´ o zamiarze odp∏atnego
lub nieodp∏atnego wykonania zadania. 

Wzór oferty realizacji zadania pu-
blicznego zawiera Rozporzàdzenie Mi-
nistra Gospodarki, Pracy i Polityki Spo-
∏ecznej z dnia 29 paêdziernika 2003 r.
w sprawie wzoru oferty realizacji zada-
nia publicznego, ramowego wzoru umo-
wy o wykonanie zadania publicznego
i wzoru sprawozdania z wykonania tego
zadania. („Dziennik Ustaw” Nr 193,
poz. 1891). Jego tekst dost´pny jest
równie˝ na stronie internetowej Mini-
sterstwa Gospodarki, Pracy i Polityki
Spo∏ecznej (adres: www.mpips.gov.pl).

Po rozstrzygni´ciu konkursu
ofert, mi´dzy organizacjà, która go
wygra∏a a organem administracji pu-
blicznej b´dzie zawierana umowa na
realizacj´ zadania publicznego. Ra-
mowy wzór umowy o wykonanie za-
dania publicznego zawiera wspo-
mniane wy˝ej rozporzàdzenie.

Marek SURMA¡SKI
Radca prawny w Urz´dzie 

˝o∏nierzy polskich, wzi´li udzia∏ kom-
batanci, delegacje szkolne, delega-
cja Westerplatczyków i Hubalczy-
ków oraz delegacja Misji Pojednania
Polsko-Niemieckiego. Z∏o˝ono wieƒ-
ce przed pomnikiem Walki i Zwyci´-
stwa, a tak˝e na miejscowym cmen-
tarzu w kwaterze poleg∏ych oraz na
grobach p∏k. Stefana Fabiszewskie-
go i pp∏k. Stanis∏awa Treli.

1wrzeÊnia w Brzegu odby∏y si´ ob-
chody 64. rocznicy wybuchu II wojny
Êwiatowej i Dnia Weterana. Delegacje
i poczty sztandarowe uczestniczy∏y
w mszy Êw., a nast´pnie z∏o˝ono
wieƒce przed obeliskiem poÊwi´co-
nym Henrykowi Sucharskiemu. Kom-
batanci i zaproszeni goÊcie udali si´
na spotkanie z w∏adzami samorzàdo-
wymi, podczas którego wr´czano pa-
tenty „Weterana Walk o WolnoÊç
i Niepodleg∏oÊç Ojczyzny”, odznaki
„Za Zas∏ugi dla ZKRPiBWP” i nomina-
cje na stopieƒ podporucznika. List
gratulacyjny od Zarzàdu Wojewódz-
twa otrzyma∏ prezes ZKRPiBWP
Adam Kownacki. W cz´Êci artystycz-
nej wystàpi∏ chór „Grodkovia”. 

1 wrzeÊnia w Buku w 64. rocznic´
wybuchu II wojny Êwiatowej, komba-
tanci z Ko∏a ZKRPiBWP z∏o˝yli kwia-
ty i zapalili znicze przed pomnikiem
poÊwi´conym Bohaterom Ziemi
Buckiej. 

1 wrzeÊnia w G∏ubczycach ob-
chodzono Dzieƒ Weterana. Na uro-
czystoÊciach spotkali si´ przedsta-
wiciele ZKRPiBWP, ZIW i ÂZ˚AK.
Wr´czono kombatantom patenty
„Weterana Walk o WolnoÊç i Niepod-
leg∏oÊç Ojczyzny” (otrzyma∏ go m.in.
Ludwik Korbecki) i odznaki „Za Za-
s∏ugi dla ZKRPiBWP” (dostali je Bro-
nis∏aw Sawicki i Antoni Koce∏ych).
Przed Pomnikiem ˚o∏nierza Polskie-
go z∏o˝ono kwiaty i uczczono minutà
ciszy pami´ç poleg∏ych na wszyst-
kich frontach II wojny Êwiatowej.

Oprac. K.K.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
Aleksander KwaÊniewski podpisa∏
w dniu 10 listopada 2003 roku usta-
w´ z dnia 17 paêdziernika 2003
roku, o ustanowieniu Krzy˝a Ze-

s∏aƒców Sybiru. Ustawa wchodzi
w ˝ycie 1  stycznia 2004 r.

O treÊci ustawy obszernie pisali-
Êmy w 10 (paêdziernikowym)  nume-
rze „Kombatanta”.  (E.D.)

Prezydent RP podpisa∏ ustaw´
o ustanowieniu
Krzy˝a Zes∏aƒców Sybiru

Ciàg dalszy ze str. 17
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Ustawodawstwo kombatanckie za granicà, podstawowe zagadnienia

Prezentujemy Paƒstwu, zapowiedziane wczeÊniej, informacje dotyczàce ustawodawstwa kombatanckiego za gra-
nicà. Zosta∏y one oparte g∏ównie na nades∏anych przez polskie placówki dyplomatyczne opracowaniach, a nie-
kiedy tak˝e na tekstach ustaw. Mimo pewnych niejasnoÊci i trudnoÊci interpretacyjnych, które napotkaliÊmy, sà-
dzimy, i˝ publikowane materia∏y oddajà specyfik´ rozwiàzaƒ prawnych i organizacyjnych, przyj´tych w wybra-
nych przez nas krajach.

Republika Federalna Niemiec
(82 mln mieszkaƒcow, cz∏onek NATO i Unii Europejskiej)

Kombatanci na Êwiecie

Niemcy nale˝à do krajów,
w których nie wyst´pujà
ustawy adresowane do

kombatantów i ofiar represji, nada-
jàce im status analogiczny do tego,
jaki przewiduje polska ustawa kom-
batancka. Szczególnego rodzaju
uprawnienia przyznawane sà jedy-
nie osobom, które dozna∏y trwa∏ego
uszczerbku na zdrowiu w wyniku
dzia∏aƒ wojennych.

Podstawowym aktem prawnym
jest tutaj ustawa z 27 czerwca 1960
roku o zabezpieczeniu ofiar wojny
(Gesetz über die Versorgung der
Opfer Krieges) okreÊlajàca upraw-
nienia przyznawane z tytu∏u odnie-
sionych kontuzji:

– ˝o∏nierzom, pe∏niàcym s∏u˝b´
podczas obu wojen Êwiatowych w nie-
mieckich formacjach wojskowych lub
si∏ach zbrojnych paƒstw sprzymierzo-
nych z Rzeszà Niemieckà;

– wyp´dzonym i przesiedleƒ-
com, którzy pe∏nili s∏u˝b´ do 9 ma-
ja 1945 roku w si∏ach zbrojnych
kraju swojego pochodzenia;

– osobom, które podczas dzia-
∏aƒ wojennych pe∏ni∏y s∏u˝b´ uzna-
wanà za równorz´dnà z wojskowà,
to jest cz∏onkom zmilitaryzowa-
nych formacji budowlanych, strze-
leckich i medycznych oraz koleja-
rzom, marynarzom floty handlowej
i urz´dnikom paƒstwowym podpo-
rzàdkowanym dowództwu wojsko-
wemu.

Prawo do Êwiadczeƒ, okreÊlo-
nych w tej˝e ustawie oraz dodatko-
wych, majà tak˝e osoby wymienia-
ne w szeregu innych aktów praw-
nych, tworzàcych razem z nià tzw.

pakiet Spo∏ecznego Prawa Odszko-
dowawczego (Soziales Entschädin-
gungsgesetz). Sà to:

– ofiary przeÊladowaƒ w by∏ej
Niemieckiej Republice Demokra-
tycznej;

– osoby wi´zione ze wzgl´dów
politycznych poza granicami Nie-
miec;

– wyp´dzeni i przesiedleƒcy
z ziem utraconych przez Rzesz´
Niemieckà.

Realizacj´ zadaƒ, wynikajàcych
z ustawy z 1960 roku, nadzoruje Fe-
deralne Ministerstwo Pracy i Po-
rzàdku Publicznego (Bundesmini-
sterium für Arbeit und Sozialor-
dung), które w szczególnych przy-
padkach mo˝e przyznaç uprawnie-
nia osobie nie spe∏niajàcej wszyst-
kich warunków tej˝e ustawy. Wnio-
ski kombatantów przyjmujà i roz-
patrujà Krajowe Urz´dy Zabezpie-
czenia (Landesversorgungsamt).
Natomiast organami kompetentny-
mi w sprawach uchodêców i wyp´-
dzonych sà Ministerstwo Spraw We-
wn´trznych (Bundesinnenministe-
rium) i Krajowe Urz´dy do Spraw
Uchodêców (Landesflüchtlingsver-
waltungen).

Inwalidom wojennym przys∏ugu-
je w Niemczech prawo do renty dla
poszkodowanych oraz do specjalnej
opieki zdrowotnej i rehabilitacyjnej.
Pozosta∏e Êwiadczenia o charakterze
socjalnym uzale˝nione sà od indywi-
dualnych potrzeb uprawnionych
i ich rodzin – mo˝e to byç np. pomoc
w prowadzeniu gospodarstwa do-
mowego, organizowanie wypoczyn-
ku czy te˝ pomoc osobom niedo∏´˝-

nym. Represjonowani w NRD i wi´-
zieni z przyczyn politycznych poza
granicami Niemiec mogà tak˝e ko-
rzystaç ze wsparcia finansowego
udzielanego przez powo∏anà przez
paƒstwo Fundacj´ dla By∏ych Wi´ê-
niów Politycznych (Stiftung für ehe-
malige politische Häftlinge).

Cz∏onkowie rodziny zmar∏ego in-
walidy wojennego otrzymujà renty dla
osieroconych i zasi∏ki pogrzebowe.

Wspó∏czesne zjednoczone i de-
mokratyczne paƒstwo niemieckie
stan´∏o przed koniecznoÊcià rozra-
chunku ze swojà nazistowskà i komu-
nistycznà przesz∏oÊcià. W zwiàzku
z powy˝szym przyj´to, i˝ z mo˝liwoÊci
korzystania ze specjalnych upraw-
nieƒ wy∏àczone sà osoby, które:

– w okresie nazistowskim po-
pe∏ni∏y zbrodnie przeciwko ludzko-
Êci lub zasadzie paƒstwa prawa
oraz zwalcza∏y wolnoÊciowy system
demokratyczny;

– dzia∏a∏y na rzecz systemu po-
litycznego w miejscu uwi´zienia
w ZSRR i NRD;

– wyst´powa∏y w NRD przeciw-
ko zasadzie paƒstwa prawa, a tak˝e
nadu˝ywa∏y swego stanowiska dla
w∏asnych korzyÊci lub z krzywdà
dla innych.

– sà cz∏onkami rodzin pozosta-
∏ych po wy˝ej wymienionych oso-
bach.

W Niemczech dzia∏a obecnie
szereg organizacji kombatanckich,
wÊród których najliczniejszymi
i majàcymi ogólnopaƒstwowy za-
si´g sà Sozial Verband Reichsbund
i Verband Deutsches Soldaten.

Oprac. Jan P. SOBOLEWSKI



Wtym roku – w 60. rocznic´ tra-
gicznej Êmierci gen. W∏ady-

s∏awa Sikorskiego, premiera rzàdu
na emigracji – na uroczystoÊç ku je-
go pami´ci z ró˝nych stron Polski
przybyli z dwudziestoma sztandara-
mi kombatanci i m∏odzie˝. W 59.
rocznic´ zwyci´skich walk weterani
ofiarowali msz´ Êw. Naczelnemu
Wodzowi Si∏ Zbrojnych WP.  

Stuosobowà grup´ cz´stocho-
wian reprezentowa∏y poczty sztan-
darowe: ÂZ˚AK z prezesem Za-
rzàdu Okr´gu Edwardem Otr´b-
skim, ko∏a im. „Marcina”, Batalio-
nów Ch∏opskich, Zarzàdu G∏ówne-
go Antykomunistycznego Zwiàzku
Wi´êniów Politycznych, ZHP oraz
m∏odzie˝y gimnazjalnej z Piasku
i Lelowa. Organizatorem wyprawy
by∏ 82-letni kombatant por. Jan
Miedziejewski. 

W drodze do Kossowa odwiedzo-
no mogi∏y ofiar II wojny Êwiatowej
w Przyrowie, Zielonej Dàbrowie,
Krzepinie, Radkowie oraz w g∏´bi

lasów. W przeddzieƒ Wszystkich
Âwi´tych porzàdkowano groby, za-
palano znicze, wart´ zaciàgali harce-
rze. Uczestnicy uroczystoÊci wraz
z ks. W∏adys∏awem Golisem, kapela-
nem Szarych Szeregów, modlili si´
w intencji tych, którzy za naszà wol-
noÊç oddali w∏asne ˝ycie. 

Ukoronowaniem tego dnia by∏a
uroczysta msza Êw. w koÊciele para-
fialnym pw. Matki Boskiej Cz´sto-
chowskiej. Msz´ Êw. koncelebrowa-
li ks. Andrzej ˚ubr, ks. W∏adys∏aw
Golis, 87-letni ks. p∏k Stanis∏aw
Czernik „Burza” – kapelan 27 i 74
pp AK, walczàcych na tym terenie,
oraz ks. Witold Stolarczyk. 

Mjr Ryszard Marcinkowski
przedstawi∏ biografi´ gen. W. Sikor-
skiego, przemawia∏ te˝ by∏y zast´p-
ca kierownika Urz´du ds. Komba-

tantów i Osób Represjonowanych
Zbigniew Zieliƒski. 

W spotkaniu uczestniczy∏ p∏k
Jan Ozga, dyrektor Departamentu
Wojskowego Urz´du, przedstawi-
ciele w∏adz samorzàdowych, 72-let-
nia córka dowódcy oddzia∏u Mie-
czys∏awa Tarchalskiego „Marcina”.

Tadeusz GA¸ECKI

Rocznicowa msza Êw. w Kossowie

W 2004 r. egzemplarz „Kombatanta” b´dzie kosztowa∏ 2,50 z∏, a ce-
na prenumeraty rocznej wraz z kosztem wysy∏ki – 30 z∏. 
Prenumerata ze zleceniem dostawy za granic´ pocztà lotniczà
kosztuje 24 USD lub równowartoÊç tej kwoty (mogà byç czeki).
Bardzo prosimy o wype∏nianie przekazu DRUKOWANYMI LITERAMI

Harcerze na warcie przy obelisku upa-
mi´tniajàcym pobyt gen. Leopolda Oku-
lickiego jesienià 1944 r. podczas kontroli
gotowoÊci bojowej ˝o∏nierzy AK stacjo-
nujàcych w lasach

OOdd  11998899  rrookkuu  bbyyllii  ˝̋oo∏∏nniieerrzzee  PPoollsskkiieeggoo  PPaaƒƒssttwwaa  PPooddzziieemmnneeggoo  7744
ii 2277  pppp  ––  ddzziiÊÊ  wwiieekkoowwii  jjuu˝̋  kkoommbbaattaannccii  ii ddzziiaa∏∏aacczzee  kkoo∏∏aa  ÂÂwwiiaattoowwee--
ggoo  ZZwwiiààzzkkuu  ˚̊oo∏∏nniieerrzzyy  AArrmmiiii  KKrraajjoowweejj  wwee  WW∏∏oosszzcczzoowwiiee  oorrggaanniizzuujjàà
rroocczznniiccoowwee  uurroocczzyyssttooÊÊccii  ddllaa  uucczzcczzeenniiaa  ppaammii´́ccii  ssyynnóóww  ZZiieemmii
CCzz´́ssttoocchhoowwsskkoo--RRaaddoommsszzcczzaaƒƒsskkiieejj  ppoolleegg∏∏yycchh  ww wwaallccee  zz nniiee--
mmiieecckkiimm  ookkuuppaanntteemm  oo wwoollnnàà  PPoollsskk´́..  



      

Zwróci∏ na to zjawisko uwag´
oraz na – b´dàce jego konse-

kwencjà – nieÊcis∏oÊci, które poja-
wiajà si´ w relacjach publikowanych
po wielu latach, jakie up∏yn´∏y od
tamtych wydarzeƒ – w liÊcie do na-
szej redakcji prezes „Karpatczyków”
Tadeusz Czerkawski. 

Jednà z takich nieÊcis∏oÊci Tade-
usz Czerkawski dostrzeg∏ w artyku-
le Zygmunta Korwina-Soko∏ow-
skiego „Gen. W∏adys∏aw Anders
patronem wroc∏awskiej szko∏y”
(„Kombatant” nr 3/2003), przypo-
minajàc, ˝e ks. Adam Studziƒski ni-
gdy nie s∏u˝y∏ w 3 Dywizji Strzelców
Karpackich, ale by∏ kapelanem 4 Pu∏-
ku Czo∏gów „Skorpion” 2 Brygady
2 Korpusu Polskiego. 

Z kolei w numerze 5/2003
„Kombatanta” zdj´cie, ilustrujàce
wspomnienia Gabriela Lisowskiego
„Pierwsze dni natarcia na Monte
Cassino”, przedstawia nie ruiny
klasztoru na Monte Cassino, jak na-

pisaliÊmy, lecz zniszczony zameczek
Hohenstauffów – na co tak˝e zwró-
ci∏ uwag´ w swoim liÊcie prezes
Czerkawski. Jego wàtpliwoÊci wzbu-
dzi∏a równie˝, przytoczona przez
pana Lisowskiego, liczba ˝o∏nierzy
poleg∏ych na polu walki. Powo∏ujàc
si´ bowiem na publikacj´ p∏k. Mie-
czys∏awa M∏otka „Trzecia Dywizja
Strzelców Karpackich 1942-1947”
szacuje, ˝e podczas tej walki straty
wynios∏y (wliczajàc w to rannych)
oko∏o 32 proc. Dodaje te˝, ˝e na
Wzgórze 593 naciera∏a nie 5 Kreso-
wa Dywizja Piechoty, ale 3 Dywizja
Strzelców Karpackich. 

Swój list Tadeusz Czerkawski
koƒczy nast´pujàcà konkluzjà: 

(…) Wielce Szanowna Pani Re-
daktor, jeÊli pozwalam sobie na po-
czynienie powy˝szych w miar´ kàÊli-
wych uwag, to nie aby komuÊ zrobiç
krzywd´. Uwa˝am jednak, ˝e z up∏y-
wem lat w kr´gach kombatanckich
szerzy si´ i pleni obficie mitomania.

W latach 60.  ub. wieku pewien ˝o∏-
nierz 2 Polskiego Korpusu próbowa∏
mnie przekonaç, ˝e uciek∏ z ∏agru ko-
∏o Archangielska (znam te okolice,
bo tam te˝ kiblowa∏em) ∏odzià pod-
wodnà sowieckà do Afganistanu. Wi-
docznie to cholerne NKWD przeko-
pa∏o r´kami wi´êniów kana∏ Archan-
gielsk – Kabul.

Kilka miesi´cy temu na pi´knej
uroczystoÊci w Z∏ocieƒcu s∏ysza∏em
i w∏osy mi d´by stawa∏y, jak pewien
powa˝ny kombatant z perskim dywa-
nikiem odznaczeƒ na piersi t∏umaczy∏
m∏odym uroczym nauczycielkom, ˝e
NKWD za kar´ porwa∏o go z polskie-
go obozu wojskowego w Tockoje
w paêdzierniku 1941 roku, wsadzi∏o
pod przymusem do samolotu i zrzuci-
∏o w Tobruku. Nie dos∏ysza∏em tylko
czy na spadochronie, czy mo˝e na pa-
rasolu?

DoÊç tego zag∏obizmu! Wydamy
mu walk´, bez wzgl´du na osob´.
Amicus Plato sed maius veritas! 

Listy do redakcji

Mity i fakty
WW „„KKoommbbaattaanncciiee””  cczz´́ssttoo  uukkaazzuujjàà  ssii´́  wwssppoommnniieenniiaa  ˝̋oo∏∏nniieerrzzyy,,  kkttóórrzzyy  uucczzeessttnniicczzyyllii
ww wwaallkkaacchh  IIII  wwoojjnnyy  ÊÊwwiiaattoowweejj..  PPaammii´́çç  lluuddzzkkaa  bbyywwaa  jjeeddnnaakk  zzaawwooddnnaa,,  aa pprrzzeebbiieegg  wwyy--
ddaarrzzeeƒƒ  ––  rreeaalliiaa  wwaallkkii  cczzyy  ssttoossuunneekk  ssii∏∏  ww∏∏aassnnyycchh  ddoo  nniieepprrzzyyjjaacciieellsskkiicchh  ––  zzaacciieerraa  cczzaass..
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19 paêdziernika 2003 roku odby-
∏a si´ w Kopenhadze podnios∏a uro-
czystoÊç poÊwi´cenia sztandaru
Stowarzyszenia Polskich Komba-
tantów w Danii. Sztandar poÊwi´ci∏
kapelan SPK ks. dr W∏adys∏aw
Zdunek.

UroczystoÊç zgromadzi∏a liczne
grono Polaków, zamieszka∏ych na
terenie Danii, a zaszczyci∏a jà swo-
jà obecnoÊcià Ambasador RP

w Kopenhadze Barbara Tuge-Ere-
ciƒska. UroczystoÊç, w czasie któ-
rej honory gospodarza pe∏ni∏ pre-
zes SPK w Danii Krzysztof Szcze-
paƒski, mia∏a charakter wzruszajà-
cego spotkania ludzi, g∏´boko przy-
wiàzanych do kraju swego pocho-
dzenia i kultywujàcych tradycje
walki ˝o∏nierza polskiego o wol-
noÊç i niepodleg∏oÊç Ojczyzny. Ra-
d´ Federacji Âwiatowej SPK repre-

zentowa∏ W∏adys∏aw Matkowski,
który z∏o˝y∏ cz∏onkom SPK w Danii
serdeczne gratulacje z okazji po-
Êwi´cenia sztandaru wraz ze s∏owa-
mi uznania dla ich osiàgni´ç
w dziedzinie podtrzymywania
uczuç patriotycznych. Odczytano
listy gratulacyjne od prezesa
Wspólnoty Polskiej prof. Andrzeja
Stelmachowskiego oraz od ks. bp.
Czes∏awa Kozonia. (WM)

PoÊwi´cenie sztandaru SPK w Danii

REDAKCJA: 00-926 Warszawa, ul. Wspólna 2/4
REDAGUJE ZESPÓ¸: Bo˝ena Materska (red. nacz.), Jolanta I. Adamska
Katarzyna K´pka, sta∏a wspó∏praca prof. Adam Dobroƒski, Ewa Dumin
WYDAWCA: Urzàd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych

ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa, tel. redakcji 661 87 05, fax 661 87 45, tel. centr. 661 81 11, tel. informacji 661 81 29, 661 87 40
Adres internetowy: http://www.udskior.gov.pl
e-mail: kombatant@udskior.gov.pl
Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania zmian i skrótów w nadsy∏anych materia∏ach. Materia∏y powinny byç czytelne, podpisane pe∏nym imieniem i nazwiskiem
autora oraz zawieraç jego prywatny adres, ewentualnie telefon. Artyku∏ów nie zamówionych redakcja nie zwraca. Rubryka „Poszukujemy” jest bezp∏atna. Nak∏ad 4500 egz.

Cena 2,00 z∏

Zwracamy si´ z proÊbà o kontakt
listowny i telefoniczny do tych osób
i ich rodzin, które udziela∏y pomocy
i schronienia ˝o∏nierzom 27 Wo∏yƒ-
skiej Dywizji Armii Krajowej, szcze-
gólnie w czasie, gdy g∏ówne si∏y dy-
wizji przebija∏y si´ z Wo∏ynia i – for-
sujàc Bug – przesz∏y na zachodnià
stron´ rzeki (w nocy z 21 na 22 ma-
ja 1944 r.). Wyjàtkowà rol´ w orga-
nizowaniu im pomocy odegra∏y lo-
kalne placówki AK i duchowieƒ-
stwo katolickie.

Poszukujemy tak˝e ˝o∏nierzy 27
Wo∏yƒskiej Dywizji AK, którzy
uczestniczyli w tych wydarzeniach.

Zamiarem naszym jest wpisanie
do ksi´gi pami´ci i wdzi´cznoÊci
nazwisk osób i nazw miejscowoÊci,
które wykaza∏y si´ godnà najwy˝-
szego uznania postawà patriotycz-
nà i katolickà, udzielajàc pomocy
i schronienia ˝o∏nierzom.

Listy prosimy kierowaç na adres:
Okr´g Wo∏yƒski AK
Komisja Pami´ci Narodowej
ul. MoÊcickiego 21
22-100 Che∏m
tel. (0-82) 565 41 39

Apteki „Arnika” i „Farmika” oferujà 6% upust przy zakupie leków pe∏-
nop∏atnych na recept´ i bez recepty oraz 6% upust na sprzeda˝ pielucho-
majtek. Pieluchomajtki Tena i Euron wydawane sà z 30% zni˝kà refunda-
cyjnà. Istnieje mo˝liwoÊç dowozu leków do domu kombatanta lub wdowy
po kombatancie na terenie P∏ocka po uprzednim uzgodnieniu telefonicz-
nym (w godz. 10-18) lub osobistym.

AAPPTTEEKKAA  PPRRZZYYJJAAZZNNAA  DDLLAA  KKOOMMBBAATTAANNTTAA

Prezentujemy Paƒstwu adresy kolejnych p∏ockich aptek,
które dzi´ki inicjatywie tutejszego Êrodowiska kombatanc-
kiego zacz´∏y udzielaç dodatkowego rabatu kombatantom
i wdowom po kombatantach.
Byç mo˝e jeszcze w innych miejscowoÊciach sà apteki sto-
sujàce podobne rabaty. Czekamy na informacje o nich:
Anna Karny – tel. (0-22) 661 90 09.

APTEKA „ARNIKA” 
P¸OCK, ul. Gierzyƒskiego 17
Godziny otwarcia: pn.–pt. 6.30–22.00;
sob. 8.00–20.00
Tel. (0-24) 268 67 44 

APTEKA „FARMIKA”
P¸OCK, ul. Jachowicza 17
Godziny otwarcia: pn.–pt. 8.00–20.00;
sob. 8.00–20.00
Tel. (0-24) 266 89 33 

Informujemy

Nowe stowarzyszenia
Do Krajowego Rejestru Sàdowego zosta∏a wpisana Fundacja Ogólno-
polskiego Zwiàzku ˚o∏nierzy Batalionów Ch∏opskich „˚ywià i Bronià”.
Adres: 00-131 Warszawa, ul. Grzybowska 4, pokój nr 3, tel. (0-22) 620
02 51 wew. 273 (w godz. 10.00-14.00.), prezes – Zbigniew Zaborowski. 

l poszukujemy l



75–lecie Zwiàzku Sybiraków
Sybiracy, w obecnoÊci

licznych goÊci, obcho-
dzili 75-lecie powsta-
nia swego Zwiàzku
i 15-lecie reaktywowa-
nia jego dzia∏alnoÊci.
UroczystoÊci odby∏y si´
9 i 10 grudnia br. we
Wroc∏awiu. 

Od lewej stojà: minister Jan Turski, prezes Zwiàzku Ryszard Reiff,
sekretarz generalny Edward Duchnowski. Z ty∏u inicjatorka reaktywowania
zwiàzku Irena G∏owacka

Podczas mszy Êw. w koÊciele pw. Êw. Bonifacego. Na pierwszym planie
dzieci z Klubu Wnuków Sybiraków

UroczystoÊç przed Pomnikiem Zes∏aƒców Sybiru na
pl. Strzeleckim

Fot. A. Dobroƒski

Fot. I Taƒska Fot. I. Taƒska

W uroczystoÊciach wzi´∏o udzia∏ kilkadziesiàt pocztów sztandarowych
Fot. A. Dobroƒski




