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Holendrzy pami´tajà...
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Jan Stanis∏aw
Ciechanowski
oodd  1199  mmaajjaa  22000066  rr..  ppee∏∏nnii  ffuunnkkccjj´́  ddoo--
rraaddccyy  KKiieerroowwnniikkaa  UUrrzz´́dduu  ddoo  SSpprraaww
KKoommbbaattaannttóóww  ii OOssóóbb  RReepprreessjjoonnoo--
wwaannyycchh

Doktor nauk historycznych. Ab-
solwent historii oraz stosun-
ków mi´dzynarodowych Uni-

wersytetu Warszawskiego. Sekretarz
Polsko-Brytyjskiej Komisji Historycznej
do Spraw Dokumentacji Dzia∏alnoÊci
Polskiego Wywiadu w II Wojnie Âwiato-
wej i Jego Wspó∏dzia∏ania z Wywiadem
Brytyjskim, powo∏anej w 2000 r. przez
Prezesa Rady Ministrów prof. Jerzego
Buzka oraz premiera Tony’ego Blaira.
Stypendysta Komisji Fulbrighta (2002-
-2003), Komitetu Badaƒ Naukowych,
Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, Fun-
dacji im. Stefana Batorego, rzàdów pol-
skiego i hiszpaƒskiego. W latach 2004-
-2005 zast´pca dyrektora Sekretariatu
Prezesa Instytutu Pami´ci Narodowej.
Wyg∏osi∏ kilkanaÊcie wyk∏adów i odczy-
tów w Polsce, Hiszpanii i Stanach Zjed-
noczonych. Prowadzi∏ kwerendy nauko-
we w archiwach Argentyny, Boliwii,
Hiszpanii, Kuby, Peru, Portugalii, Rosji,
Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Bry-
tanii. Zajmuje si´ historià polskiego
udzia∏u w II wojnie Êwiatowej, w tym
szczególnie wywiadu, a tak˝e historià
Hiszpanii i Portugalii XX wieku. Re-
daktor wyboru dokumentów Polsko-
brytyjska wspó∏praca wywiadowcza
podczas II wojny Êwiatowej / Intelligen-
ce Co-operation Between Poland and
Great Britain During World War II, 
t. II, Warszawa 2005. 

Akt nominacji prof. EEll˝̋bbiieecciiee  ZZaa--
wwaacckkiieejj wr´czy∏a LLeennaa  DDààbbkkooww--
sskkaa--CCiicchhoocckkaa, podsekretarz sta-

nu w Kancelarii Prezydenta RP. Obecni
byli tak˝e m.in. wiceminister obrony na-
rodowej AAlleekkssaannddeerr  SSzzcczzyygg∏∏oo, kierownik
Urz´du ds. Kombatantów i Osób Repre-
sjonowanych JJaannuusszz  KKrruuppsskkii i prezes
Âwiatowego Zwiàzku ˚o∏nierzy Armii
Krajowej CCzzeess∏∏aaww  CCyywwiiƒƒsskkii. WÊród go-
Êci byli te˝ m.in. toruƒscy parlamentarzy-
Êci oraz kombatanci Armii Krajowej. 

Po ceremonii prof. El˝bieta Zawacka
opowiedzia∏a o swojej najwi´kszej misji
kurierskiej z Kwatery G∏ównej AK do
Rzàdu RP w Londynie oraz o ucieczce
z pociàgu do Warszawy po aresztowaniu
jej ca∏ej rodziny w Toruniu. Zaapelowa∏a
te˝ o uczczenie pami´ci tysi´cy kobiet,
które walczy∏y o wolnoÊç Polski, a nigdy
nie zosta∏y uhonorowane. – One nie wal-
czy∏y z bronià w r´ku, ale tak samo jak
m´˝czyêni nara˝a∏y ˝ycie pracujàc jako
∏àczniczki, sanitariuszki, przenoszàc

Prof. dr hab. El˝bieta Zawacka – w czasie II wojny Êwiatowej legendarna
kurierka AK, ˝o∏nierz Powstania Warszawskiego, po wojnie walczàca
w szeregach Zrzeszenia „WolnoÊç i Niezawis∏oÊç” – otrzyma∏a stopieƒ
genera∏a brygady, nadany przez Prezydenta RP Lecha Kaczyƒskiego.
UroczystoÊç wr´czenia aktu nominacji odby∏a si´ 13 czerwca 2006 r.
w Ratuszu Staromiejskim w Toruniu. 

Nominacja na genera∏a brygady
dla prof. El˝biety Zawackiej „Zo”

meldunki, wychowujàc samotnie dzieci
i zdobywajàc codziennie ˝ywnoÊç dla
swoich rodzin w tych koszmarnie trud-
nych warunkach wojennych – przypo-
mnia∏a. Zwróci∏a si´ te˝ do obecnych na
sali harcerek i harcerzy: – Nie zapomi-
najcie o przesz∏oÊci, uczcie si´ patrioty-
zmu w czynach, w codziennym dzia∏aniu
dla dobra Polski, a nie na lekcjach wy-
chowania patriotycznego – podkreÊli∏a. 

Oprac. red. 

Awans zosta∏ przyznany przez Prezy-
denta RP LLeecchhaa  KKaacczzyyƒƒsskkiieeggoo
w 215. rocznic´ uchwalenia Konsty-

tucji 3 Maja. Podczas czerwcowej uroczysto-
Êci w Ministerstwie Obrony Narodowej se-
kretarz stanu AAlleekkssaannddeerr  SSzzcczzyygg∏∏oo podkre-
Êli∏ w swoim wystàpieniu, ˝e nominacja ta
jest wyrazem ho∏du i szacunku, z∏o˝onym po
kilkudziesi´ciu latach wszystkiemu, co „Sza-
ry” uczyni∏ dla niepodleg∏oÊci Ojczyzny.
Dzi´kujàc w imieniu Prezydenta RP, mini-
stra obrony narodowej RRaaddooss∏∏aawwaa  SSiikkoorr--
sskkiieeggoo oraz w∏asnym za wk∏ad w walk´
o wolnà Polsk´ Aleksander Szczyg∏o zazna-

Antoni Heda-Szary (po prawej) odbiera no-
minacj´ na stopieƒ genera∏a brygady z ràk wi-
ceministra Aleksandra Szczyg∏o

14 czerwca br. wiceminister obrony narodowej Aleksander Szczyg∏o
wr´czy∏ nominacj´ na stopieƒ genera∏a brygady Antoniemu Hedzie-
-Szaremu – legendarnemu dowódcy Armii Krajowej i Zrzeszenia
„WolnoÊç i Niezawis∏oÊç” w Okr´gu Radomsko-Kieleckim.

Warszawa

Awans generalski
dla Antoniego Hedy-Szarego

czy∏, ̋ e dokonania AAnnttoonniieeggoo  HHeeddyy--SSzzaarreeggoo
sà wspania∏ym przyk∏adem ˝o∏nierskich cnót
oraz g∏´bokiego patriotyzmu i poÊwi´cenia. 
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Toruƒ

Nominacj´ na stopieƒ genera∏a brygady prof.
El˝biecie Zawackiej wr´cza minister Lena
Dàbkowska-Cichocka

Fot. Ma∏gorzata Litwin / UM Toruƒ

Fot. Piotr Owczarczyk / CI MON



Punktualnie o godz. 6.00 rano zawy∏y
syreny w Zak∏adach im. Hipolita Ce-
gielskiego, skàd pi´çdziesiàt lat temu

ruszy∏ pochód robotników z has∏ami „chleba
i wolnoÊci”, który przekszta∏ci∏ si´ w maso-
wà demonstracj´ ulicznà, a nast´pnie w po-
wstanie robotnicze, w którym zgin´∏o co naj-
mniej 58 osób, a kilkaset zosta∏o rannych.
Przy bramie g∏ównej Zak∏adów, przed tabli-
cà upami´tniajàcà udzia∏ w manifestacji
i walkach robotników Miejskiego Przedsi´-
biorstwa Komunikacyjnego – uroczyÊcie
z∏o˝ono kwiaty i zapalono znicze oraz odby∏
si´ Apel Poleg∏ych. Kwiaty pojawi∏y si´ rów-
nie˝ i w innych miejscach Poznania, m.in.
przy ul. Kochanowskiego, gdzie powstaƒcy
szturmowali budynek UB oraz przed tablicà
upami´tniajàcà 13-letniego RRoommkkaa  SSttrrzzaa∏∏--
kkoowwsskkiieeggoo, najm∏odszà ofiar´ Poznaƒskiego
Czerwca. 

Nast´pnie o godz. 10.00 na placu Adama
Mickiewicza, u stóp Poznaƒskich Krzy˝y
Msz´ Êw. w intencji ofiar odprawi∏ metropo-
lita gdaƒski, arcybiskup TTaaddeeuusszz  GGoocc∏∏oowwsskkii.
Na poczàtku Mszy Êw. – metropolita po-
znaƒski, arcybiskup SSttaanniiss∏∏aaww  GGààddeecckkii, od-
czyta∏ przes∏anie papie˝a BBeenneeddyykkttaa  XXVVII: 

PPrrzzeellaannaa  nnaa  uulliiccaacchh  PPoozznnaanniiaa  kkrreeww  nniiee
ttyyllkkoo  rroobboottnniikkóóww,,  aallee  ttaakk˝̋ee  kkoobbiieett,,  ssttuuddeenn--
ttóóww  ii ddzziieeccii  nniiee  ppoosszz∏∏aa  nnaa  mmaarrnnee..  BByy∏∏aa  zzaassiiee--
wweemm  wwoollnnooÊÊccii,,  kkttóórryy  mmiiaa∏∏  zzaaoowwooccoowwaaçç  ppoo
llaattaacchh  uuppaaddkkiieemm  ssyysstteemmuu  ssttaalliinnoowwsskkiieeggoo
ii ppee∏∏nnàà  nniieeppooddlleegg∏∏ooÊÊcciiàà  nnaarroodduu – napisa∏ Oj-
ciec Âwi´ty. 

Po nabo˝eƒstwie przed Pomnikiem Po-
znaƒskiego Czerwca 1956 odby∏y si´ oficjal-
ne uroczystoÊci paƒstwowe z udzia∏em pre-
zydentów Polski, Czech, S∏owacji, W´gier
i Niemiec. 

28 czerwca 2006 r. odby∏y si´ w Poznaniu uroczyste obchody 50.
rocznicy wydarzeƒ czerwcowych 1956 roku – pierwszego w powojen-
nej Polsce masowego protestu przeciwko komunistycznej w∏adzy.
UroczystoÊci zgromadzi∏y kilkadziesiàt tysi´cy osób, w tym przedsta-
wicieli Êrodowisk zrzeszajàcych uczestników Powstania Poznaƒskie-
go Czerwca, wiele pocztów sztandarowych i m∏odzie˝, równie˝ har-
cerskà. W obchodach udzia∏ wzi´li przedstawiciele w∏adz paƒstwo-
wych na czele z Prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej Lechem Ka-
czyƒskim. Na zaproszenie Prezydenta RP przybyli prezydenci: Repu-
bliki Czeskiej – Vaclav Klaus, Republiki Federalnej Niemiec – Horst
Köhler, Republiki S∏owackiej – Ivan Gasparovic oraz Republiki W´-
gierskiej – László Solyóm. Obecni byli tak˝e: Prezes Rady Ministrów
Kazimierz Marcinkiewicz, marsza∏kowie Sejmu i Senatu – Marek Ju-
rek i Bogdan Borusewicz oraz by∏y Prezydent RP Lech Wa∏´sa. Urzàd
do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych reprezentowa∏
kierownik Urz´du Janusz Krupski.

Przelana krew 
nie posz∏a na marne... 

Prezydent RP LLeecchh  KKaacczzyyƒƒsskkii zwracajàc
si´ do zebranych powiedzia∏ m.in.: 

[[......]]  PPoozznnaaƒƒ,,  ppoozznnaaƒƒsskkiiee  ppoowwssttaanniiee,,  nniiee
ppoosszz∏∏oo  nnaa  mmaarrnnee::  aannii  jjee˝̋eellii  wwzziiààçç  ppoodd  uuwwaagg´́
ttoo,,  ccoo  zzddaarrzzyy∏∏oo  ssii´́  ww PPoollssccee  ppoonnaadd  ppookkoolleenniiee
ppóóêênniieejj  ww rrookkuu  11998899;;  aallee  nniiee  ppoosszz∏∏oo  nnaa  mmaarr--
nnee  nnaawweett  nnaa  kkrróóttkkàà  mmeett´́..  PPoowwssttaanniiee  ppoo--
zznnaaƒƒsskkiiee  wwyyzzwwoollii∏∏oo  pprroocceessyy,,  kkttóórree  wwpprraaww--
ddzziiee  nniiee  zznniiooss∏∏yy  kkoommuunniissttyycczznneeggoo  uussttrroojjuu
((ppoodd  ttàà  pprreessjjàà  PPoollsskkaa  ––  jjaakk  mmóówwii∏∏eemm  pprrzzeedd
cchhwwiillàà  ––  ppoozzoossttaawwaa∏∏aa  jjeesszzcczzee  ppoonnaadd  ppookkoollee--
nniiee  ––  3333  llaattaa)),,  aallee  rree˝̋iimm  zz∏∏aaggooddnniiaa∏∏,,  zzmmiieennii∏∏
ssii´́..  PPoollsskkaa  pprrzzeedd  lliippcceemm  ii ppaaêêddzziieerrnniikkiieemm
’’5566  rrookkuu  ii PPoollsskkaa  ppoo  tteejj  ddaacciiee  ttoo  nniiee  ttaa  ssaammaa
PPoollsskkaa..  AA wwii´́cc  ttuuttaajj,,  nnaa  uulliiccaacchh  tteeggoo  mmiiaassttaa,,
wwyywwaallcczzoonnee  zzoossttaa∏∏oo  cchhooççbbyy  ttrroosszzkk´́  wwii´́cceejj
wwoollnnooÊÊccii..  II ttoo,,  jjaakk  nnaa  ttaammttàà  rrzzeecczzyywwiissttooÊÊçç,,
bbyy∏∏oo  oollbbrrzzyymmiimm  ssuukkcceesseemm..  [[......]]

Przemówienia wyg∏osili tak˝e pozostali
szefowie paƒstw, którzy stwierdzili zgodnie,
˝e Powstanie Poznaƒskie 1956 roku pomo-
g∏o krajom Europy Wschodniej wyzwoliç si´

UCHWA¸A
SSeejjmmuu  RRzzeecczzyyppoossppoolliitteejj  PPoollsskkiieejj

zz  ddnniiaa  2211  cczzeerrwwccaa  22000066  rr..  
ww  sspprraawwiiee  uussttaannoowwiieenniiaa  ddnniiaa

2288  cczzeerrwwccaa
NNaarrooddoowwyymm  DDnniieemm  PPaammii´́ccii  
PPoozznnaaƒƒsskkiieeggoo  CCzzeerrwwccaa  11995566

W 50. rocznic´ Poznaƒskiego Czerw-
ca 1956 Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
pragnie oddaç ho∏d bohaterom, których
odwaga i patriotyzm sta∏y si´ kamie-
niem w´gielnym póêniejszych antyko-
munistycznych zrywów w Polsce. 

Pi´çdziesiàt lat temu wybuch∏y 
– w imi´ walki o wolnoÊç, chleb i spra-
wiedliwoÊç – protesty i strajki robotni-
ków Zak∏adów Cegielskiego i wielu in-
nych miejsc pracy Poznania. Przerodzi-
∏y si´ one w zbrojne wystàpienie prze-
ciwko ówczesnej w∏adzy. 

Zryw ten, choç krwawo st∏umiony
z u˝yciem wojska i czo∏gów, przyniós∏
zwyci´stwo moralne, które odbi∏o si´
szerokim echem w Polsce i poza Jej gra-
nicami. Polacy przechowali w pami´ci
te wydarzenia, na gruncie których wyro-
s∏y nie tylko przemiany paêdziernika
’56, ale i Grudzieƒ ’70, i Sierpieƒ ’80. 

DziÊ w wolnej, niepodleg∏ej Polsce
winni jesteÊmy ludziom Czerwca ’56 pa-
mi´ç i wdzi´cznoÊç. Sejm Rzeczypospo-
litej Polskiej og∏asza dzieƒ 28 czerwca
Narodowym Dniem Pami´ci Poznaƒ-
skiego Czerwca 1956. Sejm Rzeczypo-
spolitej Polskiej sk∏ada ho∏d tym, którzy
mieli odwag´ sprzeciwiç si´ z∏u i wal-
czyç o wolnà, niepodleg∏à i sprawiedli-
wà Polsk´. 

Marsza∏ek Sejmu
Marek JUREK
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Obchody 50. rocznicy Powstania 
Poznaƒskiego Czerwca ’56

Fot. W. Pelc, Miejski Informator
Multimedialny Poznaƒ

spod radzieckiej i komunistycznej dyktatury. 
Po przemówieniach przyby∏e delegacje

z∏o˝y∏y wieƒce przed Poznaƒskimi Krzy˝a-
mi. Aktorka Teatru Ósmego Dnia EEwwaa
WWóójjcciikk odczyta∏a przejmujàcy wiersz KKaazzii--
mmiieerryy  II∏∏∏∏aakkoowwiicczzóówwnnyy „Rozstrzelano moje
serce w Poznaniu”. W Apelu Poleg∏ych wy-
mieniono wszystkich zabitych uczestników
Powstania Poznaƒskiego oraz wspomniano
o jego bezimiennych ofiarach. 

*
Podczas spotkania z uczestnikami Po-

wstania Poznaƒskiego Czerwca ’56 oraz
z rodzinami ofiar na dziedziƒcu Centrum
Kultury „Zamek”, Prezydent RP Lech Ka-
czyƒski wr´czy∏ kilkudziesi´ciu kombatan-
tom ordery i odznaczenia paƒstwowe. 

Oprac. Ewa DUMIN



Wizyty kierownika Urz´du

WuroczystoÊci, która mia∏a
miejsce w Binnenhof (dziedzi-
niec wewn´trzny Parlamentu

Królestwa Niderlandów) w Hadze, wzi´-
∏o udzia∏ ogó∏em 64 ˝o∏nierzy 1 Samo-
dzielnej Brygady Spadochronowej – we-
teranów walk w operacji „Market-Gar-
den”, 26 ˝on ˝o∏nierzy oraz 7 cz∏onków
rodziny legendarnego dowódcy – gen.
SSttaanniiss∏∏aawwaa  FFrraanncciisszzkkaa  SSoossaabboowwsskkiieeggoo.
W przyby∏ej z Polski delegacji Minister-
stwa Obrony Narodowej uczestniczyli
m.in.: sekretarz stanu SSttaanniiss∏∏aaww  KKoozziieejj,
szef Sztabu Generalnego WP genera∏
FFrraanncciisszzeekk  GGààggoorr oraz dowódca 2 Kor-
pusu Zmechanizowanego – gen. broni
MMiieecczzyyss∏∏aaww  BBiieenniieekk. Urzàd do Spraw
Kombatantów i Osób Represjonowa-

W lo˝ach zasiedli ˝o∏nierze genera∏a Stanis∏awa Francisz-
ka Sosabowskiego

Holendrzy nigdy nie zapomnà, 
kto wyzwoli∏ ich kraj
31 maja br. w Hadze Królowa Holandii Beatrix Wilhelmina Armgard odznaczy∏a krakowskà 6 Bry-
gad´ Desantowo-Szturmowà, jako spadkobierczyni´ 1 Samodzielnej Brygady Spadochronowej,
najwy˝szym holenderskim odznaczeniem wojennym – Orderem Wojskowym im. Króla Willema
I (IV klasy). UroczystoÊç by∏a wyrazem ho∏du wobec ˝o∏nierzy 1 SBS, którzy w 1944 r. toczyli ci´˝-
kie walki na ziemi holenderskiej. Dowódca legendarnej jednostki, gen. Stanis∏aw Franciszek So-
sabowski, zosta∏ poÊmiertnie odznaczony Orderem Bràzowego Lwa. 

nych reprezentowali kierownik Urz´du
JJaannuusszz  KKrruuppsskkii oraz jego doradca dr JJaann
SSttaanniiss∏∏aaww  CCiieecchhaannoowwsskkii. Udzia∏ wzi´∏y
równie˝ polskie poczty flagowe z flagà
paƒstwowà z god∏em RP, sztandarem
6 Brygady Desantowo-Szturmowej oraz
kompania honorowa. Ceremonii w Ha-
dze towarzyszy∏a szczególnie uroczysta
oprawa – mi´dzy innymi na pamiàtk´ te-
go niezwyk∏ego dnia wybito specjalny
medal okolicznoÊciowy, który – w dowód
uznania i wdzi´cznoÊci – Holendrzy wr´-
czyli polskim weteranom oraz osobom,
które przyczyni∏y si´ do przyznania od-
znaczenia Brygadzie i genera∏owi Sosa-
bowskiemu (otrzyma∏ go m.in. Prezes
Kancelarii ds. Orderów Niderlandzkich
DDee  KKeeyynn). 

Po oficjalnej cz´Êci uroczystoÊci KKrróólloo--
wwaa  BBeeaattrriixx spotka∏a si´ z weteranami
i cz∏onkami delegacji w Ridderzaal (Kom-
nata Rycerska Parlamentu Królestwa Ni-
derlandów). Natomiast holenderski mini-
ster obrony HH..  GG..  JJ..  KKaammpp wyda∏ na czeÊç
polskich weteranów lunch w Societeit de
Witte. Nast´pnego dnia (1 czerwca br.)
uczestnicy uroczystoÊci udali si´ w rejon,
gdzie ponad 60 lat temu 1 Samodzielna
Brygada Spadochronowa toczy∏a walk´
w okolicach Driel oraz Arnhem. I gdzie,
o czym zapewnia∏ w Klubie de Witte mini-
ster H. G. J. Kamp – mieszkaƒcy czekali
na nich z otwartymi ramionami, bo – jak
si´ wyrazi∏ – jedno jest pewne: Holendrzy
nigdy nie zapomnà, kto wyzwoli∏ ich kraj! 

Oprac. Ewa DUMIN
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Polscy spadochroniarze uhonorowani przez Królowà Holandii

Przybyli na uroczystoÊç z ca∏ego Êwiata weterani 1 Samodzielnej Brygady Spadochro-
nowej stali na honorowym miejscu obok ˝o∏nierzy 6 Brygady Desantowo-Szturmowej

Jej WysokoÊç Królowa Holandii
Beatrix Wilhelmina Armgard od-
znacza sztandar krakowskiej
6 Brygady Desantowo-Szturmowej

Kierownik Urz´du do Spraw Kombatantów
i Osób Represjonowanych Janusz Krupski
w rozmowie z jednym z by∏ych uczestników ope-
racji „Market-Garden” – podczas spotkania
Królowej Beatrix z weteranami w Ridderzaal

Fot. Wies∏aw Misztal

Fot. Wies∏aw Misztal Fot. www.mon.gov.pl

Fot. www.mon.gov.pl



Królowa Holandii Beatrix
Wilhelmina Armgard: 

[... ]Wdzi´cznoÊç wobec naszych
wyzwolicieli wià˝e si´ w Holandii
z g∏´bokimi uczuciami, okazywanymi
podczas dorocznych obchodów.
Dzielne czyny genera∏a Stanis∏awa
Sosabowskiego i jego Pierwszej Pol-
skiej Samodzielnej Brygady Spado-
chronowej w bitwie o Arnhem oraz
olbrzymie zas∏ugi po∏o˝one przez
nich na drodze do wyzwolenia Holan-
dii, nigdy niestety nie doczeka∏y si´
formalnego uznania. ˚yczenie uzna-
nia tych zas∏ug wyrazi∏a w owym cza-
sie Królowa Wilhelmina, moja babka;
równie˝ mój ociec, Ksià˝´ Bernhard,
wielokrotnie domaga∏ si´ uznania do-
nios∏ego wk∏adu Polaków. Niestety,
w tamtych czasach nie spe∏niono ich
˝yczenia. Wielkie zmiany, które na-
stàpi∏y w Europie po wojnie oraz nie-
korzystne skutki tych zmian dla Polski
by∏y równie˝ po cz´Êci powodem tego
zaniedbania. 

Ten b∏àd, pope∏niony w przesz∏oÊci,
zostaje teraz naprawiony poprzez
przyznanie przez Rzàd Holenderski
dwóch najwy˝szych holenderskich od-
znaczeƒ za bohaterstwo: Orderu Woj-
skowego Willema (Militaire Willem-
sorde) dla Pierwszej Polskiej Samo-
dzielnej Brygady Spadochronowej
oraz Medalu Bràzowego Lwa po-
Êmiertnie dla jej dowódcy, genera∏a
Stanis∏awa Sosabowskiego. Decyzja
ta jest wyrazem uznania dla polskich
bojowników, którzy walczyli o wyzwo-
lenie Holandii oraz dla ich wyjàtko-
wej dzielnoÊci, którà si´ odznaczyli.
Oddajemy ho∏d w szczególnoÊci rów-
nie˝ tym, którzy walk´ t´ przyp∏acili
˝yciem. 

Zrozumiejà Paƒstwo zapewne, ˝e za
szczególny zaszczyt poczytuj´ sobie
mo˝liwoÊç spe∏nienia w dniu dzisiej-
szym ˝yczenia zarówno mojej babki,
jak i mojego ojca. 

[[FFrraaggmmeennttyy  pprrzzeemmóówwiieenniiaa  wwyygg∏∏oo--
sszzoonneeggoo  3311  mmaajjaa  bbrr..  ww HHaaddzzee..]]

Uczestnicy Zjazdu spotkali si´
2 czerwca na plenarnych obradach,
które poprowadzi∏a dr MMaarriiaa  SSzzaann--

ttyyrr--PPoowwoollnnaa, dotychczasowy prezes. 
Wprowadzono sztandar i odegrano hymn

stowarzyszenia. Zapalono znicz (zapala∏
KKrrzzyysszzttooff  WWeerrnneerr, prezes Ko∏a ̧ agierników
z Opola) i minutà ciszy uczczono kolegów
i kole˝anki, którzy w ostatnim roku odeszli
na wiecznà wart´. Prowadzàca obrady powi-
ta∏a przyby∏ych na XXI Zjazd: kierownika
Urz´du do Spraw Kombatantów i Osób Re-
presjonowanych JJaannuusszzaa  KKrruuppsskkiieeggoo, go-
spodarza warszawskiej dzielnicy Bemowo 
– dyrektora WW∏∏ooddzziimmiieerrzzaa  CCaa∏∏kk´́ oraz prof.
dr. hab. p∏k. ZZbbiiggnniieewwaa  BBaalliicckkiieeggoo repre-
zentujàcego rektora WAT, prezesa ÂZ˚AK
CCzzeess∏∏aawwaa  CCyywwiiƒƒsskkiieeggoo, MMiirrooss∏∏aawwaa  SSppiieecchhoo--
wwiicczzaa – prezesa Fundacji Polskiego Paƒstwa
Podziemnego, pos∏a PiS AArrttuurraa  ZZaawwiisszz´́,

MMaarrkkaa  NNoowwiicckkiieeggoo – przewodniczàcego
Rady Gminy Bemowo, WWiieess∏∏aawwaa  TTuu˝̋aaƒƒ--
sskkiieeggoo z Fundacji Pomocy Polakom na
Wschodzie. 

Prezes Stowarzyszenia dr Maria Szantyr-
-Powolna mówi∏a o problemach, z jakimi na
co dzieƒ borykajà si´ cz∏onkowie stowarzy-
szenia, zw∏aszcza ¸agiernicy mieszkajàcy za
wschodnimi granicami Polski. Poinformo-
wa∏a tak˝e m.in. o uroczystoÊci ods∏oni´cia
w koÊciele p.w. Matki Boskiej Ostrobram-
skiej tablicy pamiàtkowej poÊwi´conej ¸a-
giernikom. 

W swoim wystàpieniu kierownik
UdSKiOR Janusz Krupski podkreÊli∏, ˝e
jest to jedno z pierwszych jego spotkaƒ po
obj´ciu funkcji kierownika Urz´du i zapew-
ni∏, i˝ b´dzie si´ stara∏, aby Urzàd upo-
wszechnia∏ wartoÊci, dla których ˝ycie po-
Êwi´cali ˝o∏nierze Armii Krajowej. 

W dyskusji, która nast´pnie si´ wywiàza∏a,
g∏os zabra∏ m.in. prezes Czes∏aw Cywiƒski,
który podkreÊli∏, i˝ czuje si´ cz∏onkiem
wspólnoty uczestników Zjazdu, poniewa˝
by∏ wi´êniem ̧ agru Ka∏uga. Pose∏ Artur Za-
wisza poinformowa∏, ˝e opracowany zosta∏

W dniach 1-5 czerwca br. w siedzibie Wojskowej Akademii Technicznej
w Warszawie odby∏ si´ XXI Zjazd Stowarzyszenia ¸agierników ˚o∏nie-
rzy AK. W Zjeêdzie uczestniczy∏o 108 delegatów, w tym 32 delegatów
reprezentowa∏o polskich kombatantów mieszkajàcych na Bia∏orusi. 

XXI Zjazd Stowarzyszenia ¸agierników ˚o∏nierzy AK

Wierni b´dziemy do koƒca...

projekt zmiany ustawy o zaopatrzeniu inwa-
lidów wojennych i wojskowych oraz ich ro-
dzin, uwzgl´dniajàcy przyznanie ¸agierni-
kom uprawnieƒ inwalidów wojennych. Z ko-
lei prezes ¸agierników i ˚o∏nierzy AK na
Bia∏orusi WWeerroonniikkaa  SSeebbaassttiiaannoowwiicczz mówi∏a
nie tylko o problemach zdrowotnych i trud-
nej sytuacji materialnej swoich kolegów: 

– ZachowaliÊmy tradycj´, kultur´ i j´zyk.
PrzekazaliÊmy je dzieciom i wnukom. Pol-
skoÊç trwa. Teraz jest nam coraz ci´˝ej.
Traktujà nas êle. Zabrali nasz Dom Pola-
ków na Bia∏orusi. Ale nas nikt nie z∏amie.
Wierni b´dziemy do koƒca. Prosimy tylko
o wsparcie materialne kombatantów na Bia-
∏orusi, szczególnie tych chorych, le˝àcych
i ju˝ nieporadnych. 

Nast´pnie dokonano wyboru w∏adz sto-
warzyszenia. Przez aklamacj´ zatwierdzono
dotychczasowy Zarzàd, Komisj´ Rewizyjnà
oraz Sàd Kole-
˝eƒski. Funkcj´
przewodniczàcej
Stowarzyszenia
powierzono po-
nownie dr Marii
Szantyr-Powolnej.
Do Zarzàdu do-
kooptowano dwie
osoby MMaa∏∏ggoorrzzaatt´́
GGii˝̋eejjeewwsskkàà oraz
CCzzeess∏∏aawwaa  RRaaccuutt--
kkiieewwiicczzaa. Do Ko-
misji Rewizyjnej –
KKrryyssttyynn´́  DDààbbrroowwsskkàà, zaÊ do Sàdu Kole˝eƒ-
skiego – WWaanndd´́  KKiiaa∏∏kk´́. 

Podczas Zjazdu kierownik Urz´du do
Spraw Kombatantów i Osób Represjonowa-
nych Janusz Krupski udekorowa∏ sztandar
stowarzyszenia Medalem „Pro Memoria”
oraz odznaczy∏ nim dziesi´ciu cz∏onków
zwiàzku. 

Wr´czono tak˝e akty mianowania na wy˝-
sze stopnie oficerskie oraz dyplomy uznania
za dotychczasowà prac´. 

*
W nast´pnych dniach Zjazdu uczestnicy

byli na cmentarzu w Palmirach, pojechali do
Nieborowa, gdzie zwiedzili pa∏ac Radziwi∏-
∏ów i Arkadi´. Uczestniczyli we Mszy Êw.
odprawionej w intencji ¸agierników, w kon-
cercie-widowisku Reprezentacyjnego Ze-
spo∏u Wojska Polskiego pt. „Wojna – tak nie
musi byç”, zwiedzili tak˝e Cytadel´ War-
szawskà. 

Andrzej MOSSAKOWSKI
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Powo∏ana zosta∏a Kapitu∏a Orderu
Wojskowego Virtuti Militari, a na
jej czele stanà∏ ksià˝´ JJóózzeeff  PPoonniiaa--

ttoowwsskkii. Za bitw´ w dniu 18 czerwca 1792
r. nadano 20 z∏otych i 40 srebrnych me-
dali z dewizà „Virtuti Militari”, ale ju˝
we wrzeÊniu 1792 r. forma owalnego me-
dalu zosta∏a zastàpiona formà krzy˝a. Za
ca∏à kampani´ 1792 r. Order Wojskowy
Virtuti Militari przyznano 526 osobom. 

Do instytucji Orderu wrogo odnios∏a
si´ konfederacja targowicka. Protest KKaa--
ttaarrzzyynnyy  IIII wymóg∏ 7 stycznia 1794 r. za-
kaz noszenia insygniów Orderu. 

Nadawanie Orderu wznowiono w ar-
mii Ksi´stwa Warszawskiego. „Dekret
wzgl´dem rozdawnictwa Krzy˝ów Woj-
skowych”, wydany 26 grudnia 1807 r.
przez ksi´cia warszawskiego FFrryyddeerryykkaa
AAuugguussttaa, przywróci∏ dawny Order pod
nazwà Orderu Wojskowego Ksi´stwa
Warszawskiego. 

Orderem tym za kampani´ napoleoƒ-
skà odznaczono wówczas 2569 osób.
Krzy˝ Wielki otrzyma∏ ksià˝´ Józef Po-
niatowski za zwyci´skà wojn´ z Austrià
w 1809 r. 

W 1815 r. cesarz rosyjski AAlleekkssaann--
ddeerr  II jako w∏adca Królestwa Polskiego
zastàpi∏ Order Wojskowy Ksi´stwa War-
szawskiego – Orderem Wojskowym Pol-
ski, w czasie Powstania Listopadowego
nazywanym Krzy˝em Wojskowym. 

W∏adze Powstania nada∏y w okresie
od 3 marca do 6 paêdziernika 1831 r.
3873 krzy˝e. 

Po upadku Powstania MMiikkoo∏∏aajj  II posta-
nowi∏ zbezczeÊciç Order Virtuti Militari,
zast´pujàc go Odznakà Zaszczytnà za

Order Virtuti Militari – „M´stwa Wojskowego” (∏ac. Cnocie Wojskowej – DzielnoÊci ˚o∏nierskiej)
jest najwy˝szym polskim odznaczeniem wojskowym, ustanowionym przez króla Stanis∏awa Au-
gusta Poniatowskiego 22 czerwca 1792 roku dla uczczenia zwyci´stwa wojsk polskich pod wo-
dzà dowódcy armii gen. Józefa ksi´cia Poniatowskiego w bitwie pod Zieleƒcami 18 czerwca
1792 r., w wojnie z Rosjà toczonej w obronie niepodleg∏oÊci Polski. 

Order Wojskowy Virtuti Militari, 
Jest nagrodà czynów wybitnego m´stwa i odwagi, 
Dokonanych w boju i po∏àczonych z poÊwi´ceniem si´ dla dobra Ojczyzny. 

(Art. 4 ustawy z dnia 1 sierpnia 1919 r.) 

Symbol ˝o∏nierskiej chwa∏y, 
rycerskich idea∏ów i wartoÊci

Zas∏ugi Wojenne i nagradzajàc nià rosyj-
skich ˝o∏nierzy za t∏umienie kolejnego
powstania i manifestacji patriotycznych. 

Odrodzenie paƒstwa polskiego w 1918
r. umo˝liwi∏o reaktywowanie Orderu
Wojskowego Virtuti Militari przez Sejm
RP ustawà z dnia 1 sierpnia 1919 r.
Pierwszym Kanclerzem Orderu zosta∏
Wódz Naczelny i Naczelnik Paƒstwa JJóó--
zzeeff  PPii∏∏ssuuddsskkii. Wielki Order Virtuti Mili-
tari otrzyma∏ wówczas Marsza∏ek Józef
Pi∏sudski za zwyci´skà wojn´, zakoƒczo-
nà w 1920 r. Ustawa z 21 marca 1933 r.
zmieni∏a dotychczasowà nazw´ Orderu
na Order Wojenny Virtuti Militari. Do
1939 roku nadano 8389 Krzy˝y wszyst-
kich klas Orderu. 

Bohaterstwo ˝o∏nierzy polskich we
wrzeÊniu 1939 r. zosta∏o uhonorowane
nadaniem oko∏o 1100 Krzy˝y Orderu
Wojennego Virtuti Militari. 

W czasie II wojny Êwiatowej Naczelny
Wódz Polskich Si∏ Zbrojnych na Zacho-
dzie w latach 1940-1945 nada∏ 5573 Krzy-
˝e Virtuti Militari, w tym równie˝ ˝o∏nie-
rzom Si∏ Zbrojnych Polskiego Podziemia
– Armii Krajowej. 

W Ludowym Wojsku Polskim do koƒ-
ca 1945 r. nadano ∏àcznie 1087 Krzy˝y
Virtuti Militari. Ogó∏em zaÊ w PRL do
1987 r. odznaczono 5195 osób i zbioro-
woÊci Krzy˝ami VM, w tym w licznych
przypadkach – osoby niegodne. Przyk∏a-
dem profanacji Orderu Wojennego VM
w PRL by∏o nadanie Krzy˝a Wielkiego
LLeeoonniiddoowwii  BBrree˝̋nniieewwoowwii..  

PPoo  rrookkuu  11998899  OOrrddeerróóww  VVMM nniiee  nnaaddaa--
wwaannoo..  1166  ppaaêêddzziieerrnniikkaa  11999922  rr..  SSeejjmm  RRPP
uucchhwwaallii∏∏  nnoowwàà  uussttaaww´́  oo oorrddeerraacchh  ii ooddzznnaa--

cczzeenniiaacchh,,  nnaa  mmooccyy  kkttóórreejj  nnaaddaawwaanniiee  OOrrddee--
rruu  WWoojjeennnneeggoo  VViirrttuuttii  MMiilliittaarrii,,  KKrrzzyy˝̋aa
WWaalleecczznnyycchh  ii KKrrzzyy˝̋aa  ZZaass∏∏uuggii  zz MMiieecczzaammii
zzoossttaa∏∏oo  zzaakkooƒƒcczzoonnee.. Prezydent LLeecchh  WWaa--
∏∏´́ssaa  postanowieniem z 21 czerwca 1993 r.
powo∏a∏ Kanclerza i Kapitu∏´ Orderu Wo-
jennego Virtuti Militari. Kanclerzem zo-
sta∏ gen. bryg. SSttaanniiss∏∏aaww  NNaa∏∏´́cczz--KKoommoorr--
nniicckkii. Zadaniem Kapitu∏y jest m.in. opieka
nad uroczystym przejmowaniem tradycji
Orderu przez jednostki Wojska Polskiego.
Ma ona strzec symbolu ˝o∏nierskiej chwa-
∏y, rycerskich idea∏ów i wartoÊci. 

*
9 maja 2006 r. w Centrum Konferencyj-

nym Ministerstwa Obrony Narodowej
w Warszawie odby∏ si´ Zjazd Cz∏onków
Klubu Kawalerów Orderu Wojennego
Virtuti Militari. 

Wa˝nym punktem programu spotkania
by∏o wystàpienie ministra obrony narodo-
wej RRaaddooss∏∏aawwaa  SSiikkoorrsskkiieeggoo, który poinfor-
mowa∏ zebranych o przygotowywaniu usta-
wy w sprawie nadawania Orderu ˝o∏nie-
rzom uczestniczàcym w operacjach wojsko-
wych poza granicami kraju. 

Nast´pnie g∏os zabra∏ gen. bryg. Sta-
nis∏aw Na∏´cz-Komornicki, Kanclerz
Orderu Wojennego Virtuti Militari,
w imieniu jego Kapitu∏y, której zada-
niem jest obrona honoru tego najwy˝-
szego odznaczenia wojskowego. 

Genera∏ bryg. St. Na∏´cz-Komornicki
w swoim wystàpieniu wyrazi∏ brak apro-
baty dla tej propozycji – co spotka∏o si´
z aplauzem zebranych. WyjaÊni∏, ˝e
nadawanie Orderu Wojennego Virtuti
Militari powinno odbywaç si´ na podsta-
wie wniosków wystawianych przez uzna-
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nych dowódców w polu na szczeblu do-
wódcy dywizji lub dowódcy zgrupowa-
nia, za bohaterskie czyny bojowe na
froncie w walce z wrogiem zewn´trznym
– na skutek wypowiedzianej wojny lub
agresji – którà dowodzi Naczelny Wódz. 

Nast´pny mówca, gen. bryg. ZZbbii--
ggnniieeww  ÂÂcciibboorr--RRyyllsskkii  zasugerowa∏, aby
˝o∏nierzom polskim walczàcym poza
granicami kraju w ramach Paktu Pó∏-
nocnoatlantyckiego, za bohaterskie czy-
ny bojowe nadawano odznaczenia usta-
nawiane przez NATO. 

*
23 maja 2006 r. w Muzeum Niepodle-

g∏oÊci w Warszawie odby∏a si´ konferen-
cja poÊwi´cona dewizie Orderu Wojen-
nego Virtuti Militari. Konferencji prze-
wodniczy∏ wicemarsza∏ek Sejmu RP BBrroo--
nniiss∏∏aaww  KKoommoorroowwsskkii, który mówi∏ o dzie-

dzictwie narodowym Orderu VM, o wie-
lokrotnym znies∏awianiu Orderu, m.in.
przez caryc´ Katarzyn´ II oraz rzàd
PRL, poprzez nadawanie go osobom
niegodnym – za czyny antypolskie. Obec-
nie trwa odbudowa jego autorytetu, jed-
noznacznoÊci i zmazywanie pohaƒbienia,
jakiego dozna∏ w przesz∏oÊci. Najszla-
chetniejszym czynem ˝o∏nierskim, za
który nadawano Order VM, jest obrona
Ojczyzny. Odchodzenie od tej zasady
w przypadku nadawania go za udzia∏
w wojnach zewn´trznych za wynagrodze-
nie, jak równie˝ w pokojowych misjach
stabilizacyjnych – postrzegane jest jako
jego profanacja. 

Konkluzjà konferencji by∏o stwier-
dzenie o potrzebie opracowania ustawy
w sprawie nadawania Orderu Wojenne-
go Virtuti Militari w czasie wojny i po-
koju. 

*
22 czerwca 2006 r. w Katedrze Polo-

wej Wojska Polskiego, w rocznic´ usta-
nowienia Orderu Wojennego Virtuti
Militari, Kawalerowie Orderu – z Kanc-
lerzem i cz∏onkami Kapitu∏y OWVM 
– uczestniczyli we Mszy Êw., którà spra-
wowa∏ Biskup Polowy WP, gen. dyw. TTaa--
ddeeuusszz  PP∏∏oosskkii. W wyg∏oszonym kazaniu
Ksiàdz Biskup T. P∏oski przypomnia∏ hi-
stori´ ustanowienia Virtuti Militari, jego
pierwszych Kawalerów – ksi´cia Józefa
Poniatowskiego i Tadeusza KoÊciuszk´ 
– oraz zadania Kapitu∏y Orderu Wojen-
nego Virtuti Militari – honorowego ko-
legium kawalerów Orderu, które stoi na
stra˝y honoru Orderu, mi´dzy innymi
opiniuje wnioski o jego nadanie. 

*
Ârodowisko Stowarzyszenia By∏ych

˚o∏nierzy Polskich Si∏ Zbrojnych na
Zachodzie „KARPATCZYCY” wraz
z Kawalerami Orderu Wojennego Vir-
tuti Militari: gen. bryg. ZZyyggmmuunntteemm
OOddrroowwàà˝̋--ZZaawwaaddzzkkiimm, pp∏k. TTaaddee--
uusszzeemm  CCzzeerrkkaawwsskkiimm, pp∏k. EEddmmuunnddeemm
BBrrzzoozzoowwsskkiimm, mjr. RReemmyy  vvaann  AArrddeenn  
– stoi na stanowisku zachowania do-
tychczasowych form zwiàzanych z nada-
waniem Orderu Wojennego Virtuti Mi-
litari i kultywowaniem jego tradycji. 

Tadeusz KURCYK
Sekretarz Stowarzyszenia By∏ych ˚o∏nierzy 

Polskich Si∏ Zbrojnych na Zachodzie 
„KARPATCZYCY”

GoÊcie naszego Urz´du
Wizyta uczestnika wojny
polsko-bolszewickiej

4lipca br. kpt. w st. spocz. ZZeennoonn
JJaannkkoowwsskkii  wraz z synem Januszem
byli goÊçmi kierownika Urz´du do

Spraw Kombatantów i Osób Represjo-
nowanych JJaannuusszzaa  KKrruuppsskkiieeggoo. 

Zenon Jankowski urodzi∏ si´ 27 sierp-
nia 1905 r. we wsi Wójtowskie. Po wy-
buchu wojny polsko-bolszewickiej od-
powiedzia∏ na wydanà przez JJóózzeeffaa  PPii∏∏--
ssuuddsskkiieeggoo odezw´ do Polaków „Ojczy-
zna w niebezpieczeƒstwie” i wstàpi∏ do
wojska. Wówczas mia∏ 15 lat. Przydzie-
lono go do 236 pu∏ku piechoty, w któ-
rym s∏u˝y∏ jako zwiadowca. Pu∏k ten zo-
sta∏ skierowany na front w ok. Ossowy
pod Warszawà. Po zwyci´skiej Bitwie
Warszawskiej, w której zosta∏ ranny,
otrzyma∏ z ràk genera∏a JJóózzeeffaa  HHaalllleerraa
Krzy˝ Walecznych za odwag´ i m´stwo. 

Po zwolnieniu z wojska kontynuowa∏
nauk´ w Seminarium Nauczycielskim
w WymyÊlinie, nast´pnie pracowa∏ jako
nauczyciel w Kamieniu na Górnym Âlà-
sku. 

Ci´˝kie chwile prze˝ywa∏ po kl´sce
wrzeÊniowej. W czasie okupacji prowa-
dzi∏ tajne nauczanie. 

Zenon Jankowski zosta∏ odznaczony
m.in.: Krzy˝em Walecznych, Krzy˝em
Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski,
Krzy˝em Kawalerskim Orderu Odro-
dzenia Polski, Srebrnym Krzy˝em Za-
s∏ugi, Krzy˝em za udzia∏ w Wojnie
1918-1921, Orderem Papieskim „Pro
Ecclesia et Pontifice” (przyznanym
przez Ojca Âwi´tego Jana Paw∏a II).
9 listopada 2001 r. otrzyma∏ nominacj´
na stopieƒ kapitana. 

Oprac. K.H. 

Na zdj´ciu: siedzi – Zenon Jankowski, z pra-
wej kierownik UdSKiOR – Janusz Krupski
oraz Janusz Jankowski
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Warszawa, 9 maja 2006 r. Zjazd Kawalerów
Orderu Wojennego Virtuti Militari. Przema-
wia minister obrony narodowej Rados∏aw Si-
korski

Warszawa, 22 czerwca 2006 r. Podczas spe-
cjalnej Mszy Êw. w Katedrze Polowej Wojska
Polskiego, którà sprawowa∏ Biskup Polowy
WP, gen. dyw. T. P∏oski – wezwania modlitwy
powszechnej odczytali Kawalerowie Orderu
Wojennego Virtuti Militari

Fot. Ewa Dumin

Fot. Katarzyna Hoppe



Dlatego w∏aÊnie ka˝dego roku do
Cudownego Obrazu Matki Naj-
Êwi´tszej Królowej Korony Pol-

skiej 24 czerwca przybywajà licznie i z rodzi-
nami byli wi´êniowie polityczni z ca∏ej Pol-
ski – i nie tylko. Z przykroÊcià stwierdzamy,
˝e jest nas na tych spotkaniach ju˝ coraz
mniej, a liczni wspierajà si´ na „szwed-
kach”. 

Pierwszego dnia naszej pielgrzymki odby-
liÊmy Drog´ Krzy˝owà na Wa∏ach Jasno-
górskich. Niektóre osoby mówi∏y: – Nie
dam rady, nie przejd´! – a jednak poszli i,
choç przysiadajàc na ró˝nych murkach, do-
szli do koƒca. W tej Drodze Krzy˝owej
wzi´∏y udzia∏ 104 osoby. Na drugi dzieƒ do-
jechali jeszcze byli wi´êniowie polityczni
z Radomia i Poznania, którzy 23 czerwca
br. brali udzia∏ w uroczystoÊciach 50-lecia
protestu robotniczego w Poznaniu i 30-lecia
w Radomiu. 

OczywiÊcie, wiele osób udziela∏o dzienni-
karzom wywiadów o swoich prze˝yciach.
Mnie równie˝ zapytano, dlaczego przyje˝-
d˝am do Cz´stochowy? Odpowiedzia∏am:
w grudniu 1945 r. aresztowana by∏a ca∏a
moja rodzina w Warszawie, wielu kolegów
i kole˝anek z 35 pp AK 9 Dywizji Podlaskiej
i z wywiadu – z „Pralni”, „Pralni II”, z KG
Armii Krajowej Nr 38 i „Liceum”. Jako ku-
rierka jecha∏am z ¸odzi do Katowic ca∏à
noc, a nad ranem wysiad∏am w Cz´stocho-
wie. Gdy przysz∏am na Jasnà Gór´, w kapli-
cy przed Cudownym Obrazem by∏y 2 osoby,
a ja trzecia. B∏aga∏am Matk´ NajÊwi´tszà,
˝eby oni tylko prze˝yli. Prze˝yli, a nawet po
oÊmiu latach – z Kot∏asu ko∏o Archangiel-
ska, przez Egipt, W∏ochy i Angli´ – wróci∏
mój ojciec EEddwwaarrdd. Z Wronek powróci∏

Uczestnicy XIII Pielgrzymki Zwiàzku Wi´ê-
niów Politycznych Okresu Stalinowskiego na
Jasnà Gór´

Poczty sztandarowe ZWPOS 

DwanaÊcie lat temu, 24 czerwca 1994 r. w Cz´stochowie na Jasnej Górze zosta∏a poÊwi´cona ta-
blica wotywna: „MARYJI O TWARZY DWAKROå POCI¢TEJ – W HO¸DZIE I DZI¢KCZYNIENIU 
– ZES¸ANYM, UWI¢ZIONYM, POMORDOWANYM – 1939-1989”. T́  wotywnà tablic´ poÊwi´cono
straconym, zam´czonym w wi´zieniach w latach 1944-56 wi´êniom politycznym, skazanym za
walk´ o wolnoÊç ukochanej Ojczyzny – Polski, ˝o∏nierzom Polskiego Paƒstwa Podziemnego. To
oni pierwsi walczyli po „niby” zakoƒczonej wojnie, to nas mordowano, m´czono. To my byliÊmy
wst´pem do póêniejszych protestów robotniczych – Poznania, Radomia, Ursusa, Gdaƒska, „So-
lidarnoÊci” itd. DziÊ ju˝ niewielka tylko grupa mo˝e Êwiadczyç i przekazywaç prawd´ historycz-
nà um´czonego Narodu Polskiego. 

W intencji zes∏anych, uwi´zionych, 
pomordowanych... 

brat JJeerrzzyy  (cz∏onek obstawy p∏k. JJaannaa  RRzzee--
ppeecckkiieeggoo). Z Rakowieckiej wysz∏a matka
WWiikkttoorriiaa, siostra WWaacc∏∏aawwaa, reszta rodziny
i przyjació∏. Czy˝ mog´ nie byç chocia˝ raz
w roku w tym Cudownym Miejscu? 

O godz. 21.00 byliÊmy w Kaplicy Cudow-
nego Obrazu na Apelu Jasnogórskim,
w którym odmawiajàc czàstk´ ró˝aƒca bra-
li udzia∏ cz∏onkowie ZWPOS. 

Nast´pnego dnia zebraliÊmy si´ o godz.
9.30 na placu przed Bazylikà. Przyby∏o wie-
le pocztów sztandarowych i powita∏ nas ks.
p∏k JJaann  GGoolloonnkkaa. Przyby∏ równie˝ nasz no-
wy kierownik Urz´du do Spraw Kombatan-
tów i Osób Represjonowanych – JJaannuusszz
KKrruuppsskkii. O godz. 10.00 uroczysta, koncele-
browana Msza Êw. i wr´czenie darów O∏ta-
rza przez poszczególne delegacje oddzia∏ów
ZWPOS. Bazylika pe∏na wiernych, nie tyl-
ko naszych by∏ych wi´êniów politycznych.
Kaplica Cudownego Obrazu (tym razem
Matka NajÊwi´tsza w szacie bursztynowej)
– t∏umy, nie mogliÊmy nawet wejÊç. A ja tyl-
ko myÊla∏am: Bo˝e, có˝ za ró˝nica! W roku
1945 trzy osoby, a teraz?! Ledwie przedo-
staliÊmy si´ do naszej tablicy, ˝eby oddaç
ho∏d Straconym. 

O godz. 12.30 odby∏o si´ spotkanie kole-
˝eƒskie z udzia∏em kierownika UdSKiOR
Janusza Krupskiego, który wyg∏osi∏ do nas
serdeczne przemówienie i omówi∏ wiele
wa˝nych, aktualnych spraw – co nagrodzili-
Êmy brawami. Sztandary Oddzia∏ów: Byd-
goszcz, ¸ódê i Rzeszów zosta∏y odznaczone
Z∏otym Medalem „Opiekun Miejsc Pami´-
ci Narodowej”. 

Tego te˝ dnia, tzn. 24 czerwca br., sà imie-
niny prezesa Zarzàdu G∏ównego ZWPOS
JJaannaa  GGoocc∏∏oowwsskkiieeggoo, któremu odÊpiewali-
Êmy Sto lat. 

Na takich uroczystoÊciach zawsze sobie
przypominam s∏owa zmar∏ego ju˝ autora
Hymnu Sybiraków Mariana Jonkajtysa: 

„A myÊmy szli i szli
Niepokonani”. 

Halina BAZYLEWSKA
sekretarz Spo∏ecznego Komitetu

„Pami´ç i Trwanie”
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WWpprroosstt  ttrruuddnnoo  uuwwiieerrzzyyçç!!  TToo  jjuu˝̋  6622  llaattaa  mmiinniiee  oodd  PPoowwssttaanniiaa  WWaarrsszzaawwsskkiieeggoo  ’’4444;;  nnaajjwwii´́kksszzeeggoo  zzrryywwuu  nnaarrooddoowweeggoo  nniiee  ttyyll--
kkoo  ww hhiissttoorriiii  nnaasszzeeggoo  ppaaƒƒssttwwaa,,  aallee  rróówwnniiee˝̋  ww ddzziieejjaacchh  EEuurrooppyy..  

PPoodd  ddoowwóóddzzttwweemm  AArrmmiiii  KKrraajjoowweejj  ˝̋oo∏∏nniieerrzzee  tteejj  ii iinnnnyycchh  ffoorrmmaaccjjii  cchhwwyycciillii  zzaa  bbrrooƒƒ,,  aabbyy  nniieemmiieecckkiieemmuu  ookkuuppaannttoowwii  zzaapp∏∏aacciiçç
zzaa  nnaajjaazzdd  nnaa  nnaasszzàà  OOjjcczzyyzznn´́  ii zzaa  llaattaa  ppooppee∏∏nniioonnyycchh  pprrzzeezz  nniieeggoo  zzbbrrooddnnii..  

WW wwaarrsszzaawwsskkiicchh  rrooddzziinnaacchh  ddoo  ddzziiÊÊ  ttrrwwaa  ppaammii´́çç  oowwyycchh  hhiissttoorryycczznnyycchh  ddnnii..  WWiieelluu  zz nnaass,,  PPoowwssttaaƒƒccóóww,,  sszzcczz´́ÊÊlliiwwiiee  ddoocczzeekkaa∏∏oo
tteejj  zznnaammiieennnneejj  rroocczznniiccyy..  

ZZddaajjeemmyy  ssoobbiiee  sspprraaww´́,,  ˝̋ee  ÊÊrreeddnniiaa  nnaasszzeeggoo  wwiieekkuu  jjeesstt  wwyyssookkaa..  PPrrzzeezz  llaattaa  ddzziiaa∏∏aalliiÊÊmmyy  ii oobbeeccnniiee  ddzziiaa∏∏aammyy  ww rróó˝̋nnyycchh  oorrggaannii--
zzaaccjjaacchh  ssppoo∏∏eecczznnyycchh,,  zzww∏∏aasszzcczzaa  ww ttyycchh,,  kkttóórree  ggrruuppuujjàà  wweetteerraannóóww  wwaallkk  oo wwoollnnooÊÊçç..  DDzziiÊÊ  mmuussiimmyy  ssoobbiiee  uuÊÊwwiiaaddoommiiçç  ttrruuddnnàà  pprraaww--
dd´́..  JJeesstteeÊÊmmyy  jjuu˝̋  lluuddêêmmii  ssttaarryymmii..  

MMyy,,  PPoowwssttaaƒƒccyy  WWaarrsszzaawwssccyy  11994444  rr..,,  ppóókkii  nnaass  ssttaaçç  nnaa  wwyykkrryyssttaalliizzoowwaannee  zzddaanniiee,,  ppoowwiinnnniiÊÊmmyy  jjee  pprreezzeennttoowwaaçç  ii pprrzzeekkaazzyywwaaçç
ooppiinniiii  ppuubblliicczznneejj..  

JJeesstt  ddllaa  nnaass  sspprraawwàà  nniiee  ddoo  zzaaaakkcceeppttoowwaanniiaa,,  ˝̋ee  pprraawwiiee  ttrrzzyyddzziieeÊÊccii  pprroocceenntt  ssppoo∏∏eecczzeeƒƒssttwwaa  ˝̋yyjjee  ppoonnii˝̋eejj  nnoorrmmaallnneeggoo  ppoozziioommuu..
JJeesstt  ddllaa  nnaass  sspprraawwàà  nniiee  ddoo  pprrzzyyjj´́cciiaa,,  ˝̋ee  ww oorrggaannaacchh  ww∏∏aaddzzyy  bbrraakk  jjeesstt  ttoolleerraannccjjii,,  ddeemmookkrraaccjjii  ii wwzzaajjeemmnneeggoo  sszzaaccuunnkkuu..  

JJeesstt  ddllaa  nnaass  nniiee  ddoo  pprrzzyyjj´́cciiaa,,  ddllaa  lluuddzzii,,  kkttóórrzzyy  wwaallcczzyyllii  oo wwoollnnooÊÊçç  ddllaa  wwsszzyyssttkkiicchh  oobbyywwaatteellii,,  ˝̋ee  pprróóbbuujjee  ssii´́  ssppoo∏∏eecczzeeƒƒssttwwoo
ddzziieelliiçç  nnaa  lluuddzzii  lleeppsszzyycchh  ii ggoorrsszzyycchh,,  nnaa  zzwwoolleennnniikkóóww  ttaakkiieejj,,  cczzyy  iinnnneejj  ppaarrttiiii,,  ddzziieelliiçç  ddeemmookkrraaccjj´́  nnaa  lleeppsszzàà  ii ggoorrsszzàà..  

PPoowwssttaanniiee  WWaarrsszzaawwsskkiiee  ’’4444  bbyy∏∏oo  wwaallkkàà  nniiee  ttyyllkkoo  oo ppookkoonnaanniiee  zzbbrrooddnniicczzeeggoo  nniieemmiieecckkiieeggoo  wwrrooggaa  PPoollsskkii  ii PPoollaakkóóww,,  aallee  ttaakk--
˝̋ee  wwaallkkàà  oo zzwwyyccii´́ssttwwoo  ddoobbrraa  nnaadd  zz∏∏eemm,,  sspprraawwiieeddlliiwwooÊÊccii  nnaadd  nniieesspprraawwiieeddlliiwwooÊÊcciiàà,,  zzwwyyccii´́ssttwwaa  ˝̋yycciiaa  nnaadd  ÊÊmmiieerrcciiàà..  

PPaammii´́ttaajjmmyy  oo ttyymm,,  ii ppóókkii  nnaamm  ssttaarrcczzyy  ssii∏∏  ii mmoo˝̋lliiwwooÊÊccii,,  ddaawwaaçç  bb´́ddzziieemmyy  pprrzzyykk∏∏aadd  mm∏∏ooddyymm  ii uuppoowwsszzeecchhnniiaaçç  mmyyÊÊll,,  ˝̋ee  wwsszzyysstt--
kkoo  ccoo  ddoobbrree  jjeesstt  ddllaa  OOjjcczzyyzznnyy  ––  ddoobbrree  jjeesstt  ddllaa  kkaa˝̋ddeeggoo  zz nnaass..  

II ddllaatteeggoo  ppoott´́ppiiaaçç  bb´́ddzziieemmyy  wwsszzeellkkiiee  pprróóbbyy  uuppoowwsszzeecchhnniiaanniiaa  ww nnaasszzeejj  OOjjcczzyyêênniiee  tteennddeennccjjii  pprrooffaasszzyyssttoowwsskkiicchh,,  rreepprreezzeennttoo--
wwaannyycchh  pprrzzeezz  ppeewwnnee  ggrruuppyy  mm∏∏ooddzziiee˝̋yy,,  kkttóórree  ww sswwoojjeejj  uummyyss∏∏oowweejj  gg∏∏uuppoocciiee  wwyycciiààggaajjàà  rr´́kk´́  ww hhiittlleerroowwsskkiimm  ppoowwiittaanniiuu..  

GGddzziiee  ssàà  rrooddzziiccee  ii ddzziiaaddkkoowwiiee  tteejj  zzgg∏∏uuppiiaa∏∏eejj  mm∏∏ooddzziiee˝̋yy??  GGddzziiee  ssàà  jjeejj  wwyycchhoowwaawwccyy??  
TToo  mmyy,,  PPoowwssttaaƒƒccyy  WWaarrsszzaawwssccyy,,  ppoowwiinnnniiÊÊmmyy  bbrroonniiçç  ii ssttrrzzeecc  hhoonnoorruu  PPoollaakkaa,,  jjeeggoo  ggooddnnooÊÊccii  ii pprraaww  ddoo  oobbrroonnyy  hhiissttoorriiii..  BBrroonniiçç

pprrzzeedd  kkaa˝̋ddyymm  zzaaggrroo˝̋eenniieemm  rróówwnnooÊÊccii  lluuddzzii  wwoobbeecc  pprraawwaa,,  bbrroonniiçç  pprrzzeedd  wwsszzeellkkàà  ddyykkttaattuurràà  ii jjeeddnnooww∏∏aaddzzttwweemm..  
NNiikkooggoo  nniiee  zzaammiieerrzzaammyy  oosskkaarr˝̋aaçç..  AAllee  ffaakktteemm  jjeesstt,,  ˝̋ee  ˝̋yyjjeemmyy  ww cczzaassaacchh,,  kkiieeddyy  zzaappoommiinnaa  ssii´́  oo nnaasszzyycchh  ddzziieejjaacchh,,  zzaappoommiinnaa

ssii´́  oo nnaasszzeejj  hhiissttoorriiii,,  oo nniieemmiieecckkiicchh  oobboozzaacchh,,  ww kkttóórryycchh  ggiinn´́llii  nnaassii  rrooddaaccyy,,  oo wwyywwóózzkkaacchh  nnaasszzyycchh  rrooddzziinn  ddoo  rraaddzziieecckkiicchh  ∏∏aaggrróóww..  
NNaasszzee  PPaaƒƒssttwwoo  nnaallee˝̋yy  ddoo  UUnniiii  EEuurrooppeejjsskkiieejj..  PPoollsskkaa  bbiieerrzzee  uuddzziiaa∏∏  ww kksszzttaa∏∏ttoowwaanniiuu  tteerraaêênniieejjsszzooÊÊccii  EEuurrooppyy..  II nniieewwààttpplliiwwiiee,,

ppóókkii  nnaass  ssttaaçç,,  nnaass  kkoommbbaattaannttóóww,,  cchhcceemmyy  ii ppoowwiinnnnyyÊÊmmyy  ww ttyymm  wwssppóó∏∏uucczzeessttnniicczzyyçç..  
JJeesstteeÊÊmmyy  zzddaanniiaa,,  ttaakk  jjaakk  ii wwiieelluu  nnaasszzyycchh  pprrzzyyjjaacciióó∏∏,,  lluuddzzii,,  kkttóórrzzyy  oodd  llaatt  ddzziiaa∏∏aajjàà  ww rróó˝̋nnyycchh  oorrggaanniizzaaccjjaacchh  kkoommbbaattaanncckkiicchh,,  ˝̋ee

nnaajjwwyy˝̋sszzyy  jjuu˝̋  cczzaass  ppoorroozzuummiieeçç  ssii´́..  
TTaakk,,  ppoorroozzuummiieeçç  ssii´́..  
UUssiiààÊÊçç  ddoo  wwssppóóllnneeggoo  ssttoo∏∏uu  jjaakk  kkoolleeddzzyy  ii pprrzzyyjjaacciieellee..  UUssiiààÊÊçç  ddoo  wwssppóóllnneeggoo  ssttoo∏∏uu,,  pprrzzyy  kkttóórryymm  bb´́ddàà  ttee  ssaammee  kkrrzzeess∏∏aa  ddllaa  kkaa˝̋--

ddeeggoo  zz nnaass..  UUssiiààÊÊçç  zz wweewwnn´́ttrrzznnyymm  pprraaggnniieenniieemm,,  aabbyy  ddoopprroowwaaddzziiçç  ddoo  ppoorroozzuummiieenniiaa,,  kkttóórree  ss∏∏uu˝̋yyçç  bb´́ddzziiee  OOjjcczzyyêênniiee  ww nniiee∏∏aa--
ttwwyycchh  oobbeeccnniiee  cczzaassaacchh..  

OOcczzyywwiiÊÊcciiee,,  ppoowwyy˝̋sszzaa  pprrooppoozzyyccjjaa  wwyymmaaggaa  pprrzzeeddyysskkuuttoowwaanniiaa,,  zzaassttaannoowwiieenniiaa  ssii´́  ii ooggóóllnnookkoommbbaattaanncckkiieeggoo  zzggooddnneeggoo  ssttaannoo--
wwiisskkaa..  

WW ttyymm  cceelluu  nnaallee˝̋yy  ddoopprroowwaaddzziiçç  ddoo  ppoowwoo∏∏aanniiaa  ooggóóllnnooppoollsskkiieejj  kkoonnffeerreennccjjii..  MMoo˝̋ee  tteeggoo  ddookkoonnaaçç  iissttnniieejjààccyy  UUrrzzààdd  ddoo  SSpprraaww
KKoommbbaattaannttóóww  ii OOssóóbb  RReepprreessjjoonnoowwaannyycchh,,  zz ppoommooccàà  ssttoowwaarrzzyysszzeeƒƒ  ii oorrggaanniizzaaccjjii  kkoommbbaattaanncckkiicchh..  

JJeeddnnooÊÊçç  llee˝̋yy  nnaamm  ––  PPoowwssttaaƒƒccoomm  ––  nnaa  sseerrccuu..  AAllee  nniiee  ttyyllkkoo  nnaamm..  WW rroozzmmoowwaacchh  zz ttoowwaarrzzyysszzaammii  bbrroonnii  rróó˝̋nnyycchh  oorrggaanniizzaaccjjii
kkoommbbaattaanncckkiicchh  ss∏∏yysszzeelliiÊÊmmyy  ppooddoobbnnàà  ooppiinnii´́..  

NNaasszzee  iinnddyywwiidduuaallnnee  zzddaanniiaa,,  nnaasszzee  rróó˝̋nnee  ssppoojjrrzzeenniiaa  ii oocceennyy  ppoowwiinnnnyy  bbyyçç  ppooddppoorrzzààddkkoowwaannee  jjeeddnneemmuu::  ddoobbrruu  OOjjcczzyyzznnyy,,  tteejj
OOjjcczzyyzznnyy,,  jjeejj  pprrzzyysszz∏∏ooÊÊccii,,  jjeejj  ggooddnnooÊÊccii,,  jjeejj  iinntteerreessoomm  ww EEuurrooppiiee  wwssppóóllnnoottyy  nnaarrooddóóww,,  wwyycchhoowwaanniiuu  mm∏∏ooddzziiee˝̋yy  ww dduucchhuu  ppaattrriioo--
ttyyzzmmuu..  

MMuussiimmyy  ssoobbiiee  zzddaaçç  sspprraaww´́,,  ˝̋ee  EEuurrooppaa  ssii´́  zzmmiieenniiaa,,  ˝̋ee  ppaaƒƒssttwwaa  eeuurrooppeejjsskkiiee  nniiee  sszzuukkaajjàà  pprreetteekkssttuu  ddoo  wwoojjnnyy,,  aallee  ppoosszzuukkuujjàà
ssppoossoobbuu  ttrrwwaa∏∏eeggoo  ppoorroozzuummiieenniiaa  ii wwssppóó∏∏pprraaccyy..  SSii∏∏aa  nnaarrooddóóww  eeuurrooppeejjsskkiicchh  ww oobbeeccnnyymm  wwiieekkuu  ppoolleeggaaçç  bb´́ddzziiee  nnaa  ssiillee  eekkoonnoommiicczz--
nneejj,,  nnaa  ggoossppooddaarrcczzyymm  ii ssppoo∏∏eecczznnyymm  wwssppóó∏∏zzaawwooddnniiccttwwiiee,,  aa jjeeddnnoocczzeeÊÊnniiee  nnaa  sszzeerrookkoo  rroozzuummiiaannyymm  wwssppóó∏∏ddzziiaa∏∏aanniiuu..  

SSttaarraajjmmyy  ssii´́  ∏∏ààcczzyyçç  nnaasszzee  kkoommbbaattaanncckkiiee  ssii∏∏yy..  NNaajjwwyy˝̋sszzyy  jjuu˝̋  cczzaass..  

BBrroonniiss∏∏aaww  TTRROO¡¡SSKKII
wwiicceepprreezzeess  ZZwwiiààzzkkuu  PPoowwssttaaƒƒccóóww  WWaarrsszzaawwsskkiicchh,,  

hhoonnoorroowwyy  pprreezzeess  SSttoowwaarrzzyysszzeenniiaa
PPaammii´́ccii  PPoowwssttaanniiaa  WWaarrsszzaawwsskkiieeggoo  11994444

Czas porozumieç si´...
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Uroczyste przekazanie dokumen-
tów Zgrupowania AK „Rado-
s∏aw” do zasobów Archiwum Akt

Nowych odby∏o si´ 27 kwietnia 2006 r.
w Muzeum Kolekcji im. Jana Paw∏a II
w Warszawie. Dyrektor AAN JJoollaannttaa  LLoo--
uucchhiinn przywita∏a przyby∏ych goÊci – przed-
stawicieli Êrodowisk kombatanckich.
Obecni byli mi´dzy innymi: prezes Zwiàz-
ku Powstaƒców Warszawskich gen. bryg.
ZZbbiiggnniieeww  ÂÂcciibboorr--RRyyllsskkii  oraz wiceprezes
ZPW EEddmmuunndd  BBaarraannoowwsskkii; wiceprezes
ZG Âwiatowego Zwiàzku ˚o∏nierzy Armii
Krajowej BBoolleess∏∏aaww  HHoozzaakkoowwsskkii; prezes
Zarzàdu Fundacji Polskiego Paƒstwa Pod-
ziemnego MMiirrooss∏∏aaww  SSppiieecchhoowwiicczz; dyrektor
Muzeum Kolekcji im. Jana Paw∏a II 
– dr BBooggddaann  KKuurraanntt; Naczelny Dyrektor
Archiwów Paƒstwowych – doc. dr hab. DDaa--
rriiaa  NNaa∏∏´́cczz; MMaarriiaa  SSttyyppuu∏∏kkoowwsskkaa--CChhoojjeecckkaa
„Kama” – s∏ynna ∏àczniczka Batalionu
„Parasol” AK; wiceprezes Zarzàdu G∏ów-
nego Zwiàzku ˚o∏nierzy Narodowych Si∏
Zbrojnych – WWiittoolldd  GGrrzzeebbsskkii oraz wielu
innych by∏ych ˝o∏nierzy Polskiego Paƒstwa
Podziemnego. 

Liczba przekazanych tego dnia do Ar-
chiwum Akt Nowych dokumentów dowo-
dzi, jak wiele mo˝na ich pozyskaç z rozpro-
szonych êróde∏. Niezwykle interesujàcy
i pokaêny (187 teczek oryginalnych doku-
mentów i fotografii) zbiór – AArrcchhiiwwuumm  JJaa--
nnaa  MMaazzuurrkkiieewwiicczzaa  „„RRaaddooss∏∏aawwaa”” – przeka-
za∏ syn „Rados∏awa” – SSttaanniiss∏∏aaww  MMaazzuurr--
kkiieewwiicczz. WÊród dokumentów z czasu woj-
ny znajdujà si´ w nim – wytworzone w KG
AK w okresie 1944-1945 – rozkazy „Niedê-
wiadka” z XII 1944 – I 1945, oficerskie
wnioski awansowe, depesze, wykazy i mel-
dunki do KG AK z terenu okr´gów. 

UroczystoÊç zgromadzi∏a licznà grup´ by∏ych
˝o∏nierzy Polskiego Paƒstwa Podziemnego

Archiwum Czynu Niepodleg∏oÊciowego zosta∏o powo∏ane do
˝ycia w 1999 roku jako oddzia∏ Archiwum Akt Nowych. Przy
wspó∏pracy Âwiatowego Zwiàzku ˚o∏nierzy Armii Krajowej,
Zwiàzku Powstaƒców Warszawskich i samych ˝o∏nierzy Armii
Krajowej pozyskiwane sà bezcenne dokumenty Polskiego Paƒ-
stwa Podziemnego, które tworzà najwi´kszy taki zbiór w Pol-
sce. W ostatnim czasie zasoby Archiwum wzbogacone zosta∏y
o niezwykle wa˝ne i rzadkie kolekcje dokumentów dotyczàcych
Zgrupowania Armii Krajowej „Rados∏aw”. 

Uroczyste przekazanie dokumentów Zgrupowania „Rados∏aw”
do Archiwum Czynu Niepodleg∏oÊciowego

Aby ocaliç prawdziwà histori´... 

Na AArrcchhiiwwuumm  BBaaoonnuu  „„ZZooÊÊkkaa””  sk∏ada
si´ 27 teczek dokumentów, które groma-
dzone by∏y ju˝ od wiosny 1945 r., kiedy to
˝o∏nierze batalionu rozpocz´li planowà
akcj´ zbierania dokumentów oraz odszu-
kiwania i zabezpieczania skrytek z czasów
konspiracji i Powstania. W ten sposób po-
wsta∏ zbiór, którego nazw´ umieszczono
na wykonanej przez JJaannaa  RRooddoowwiicczzaa ps.
„Anoda” pieczàtce sygnujàcej poszczegól-
ne dokumenty. Zbiór przekazali ˝o∏nierze
„ZoÊki” – AAnnnnaa  BBoorrkkiieewwiicczz--CCeelliiƒƒsskkaa ps.
„Hanka” i BBooggddaann  CCeelliiƒƒsskkii ps. „Wiktor”. 

Z kolei AAkkttaa  PPiioottrraa  SSttaacchhiieewwiicczzaa  tworzy
dokumentacja historyka batalionu „Para-
sol”, którà przekaza∏a jego ˝ona, pani DDaa--
nnuuttaa  SSttaacchhiieewwiicczz. Na zbiór sk∏adajà si´
materia∏y zgromadzone przy tworzeniu
autorskich ksià˝ek Parasol, Starówka
1944, Akcja „Kutschera” i Akcja „Koppe”.
Jest to bogata kolekcja poÊwi´cona zarów-
no samemu „Parasolowi”, jak i ca∏ej kon-
spiracji warszawskiej oraz walkom Zgru-
powania „Rados∏aw” w czasie Powstania
Warszawskiego. WÊród dokumentów ory-
ginalnych z okresu wojny jest m.in. rozkaz
„Montera” do rozpocz´cia Powstania z 31
lipca 1944 r. 

W ostatnim czasie do zasobu archiwum
trafi∏ równie˝ zbiór oryginalnych doku-
mentów dowódcy „Parasola” AAddaammaa  BBoo--
rryyssaa ps. „P∏ug”, przekazany przez syna 
– HHuubbeerrttaa  BBoorryyssaa  oraz ˝o∏nierza „Paraso-
la” ZZddzziiss∏∏aawwaa  KKwwiieecciiƒƒsskkiieeggoo  ps. „Szary”. 

Powstanie AArrcchhiiwwuumm  BBaattaalliioonnuu  „„MMiioo--
tt∏∏aa””  wià˝e si´ z osobami ppor. LLeecchhaa  NNii--
˝̋yyƒƒsskkiieeggoo ps. „Niemy”, WWiittoollddaa  MMoorraaww--
sskkiieeggoo  i RRoommaannaa  SSttaanniieewwsskkiieeggoo  ps. „Stani-
s∏aw Kwiatkowski”. Historyk Êrodowiska
˝o∏nierzy batalionu „Miot∏a” i student St.

P∏oskiego Witold Morawski zgromadzi∏
swój zbiór w latach 1956-1978. W latach
1990-1992 ˝o∏nierz „Miot∏y” Lech Ni˝yƒ-
ski przystàpi∏ do zbierania materia∏ów do
pisanej przez siebie monografii oddzia∏u.
Z kolei inny ˝o∏nierz „Miot∏y” Roman Sta-
niewski zgromadzi∏ oko∏o 450 ankiet oso-
bowych ˝o∏nierzy „Miot∏y”. W 2006 roku,
dzi´ki decyzji Ârodowiska ˚o∏nierzy „Mio-
t∏y”, sta∏o si´ mo˝liwe po∏àczenie ca∏oÊci
zbiorów historycznych batalionu w Archi-
wum Akt Nowych. 

Nieoczekiwany, cenny dar przekaza∏
na r´ce dyrektor AAN LLuuccjjaann  WWiiÊÊnniieeww--
sskkii – przewodniczàcy Ârodowiska Bata-
lionu „Pi´Êç”, którego oddzia∏y zwiàzane
by∏y z kontrwywiadem „Dwójki”, zaÊ je-
go ˝o∏nierze byli po wojnie szczególnie
szykanowani. Wr´czajàc pierwsze teczki
z materia∏ami dotyczàcymi tego Êrodowi-
ska – przewodniczàcy obieca∏, ˝e dostar-
czy ich wi´cej. 

*
Uroczyste przekazanie do Archiwum

Akt Nowych dokumentów Podziemnego
Paƒstwa Polskiego – ∏àcznie z rozkazem
rozpocz´cia Powstania Warszawskiego 
– sta∏o si´ wielkim Êwi´tem – dzi´ki temu
bowiem ocalimy prawdziwà histori´, na-
st´pne pokolenia b´dà mia∏y dost´p do
bezcennych êróde∏. Dyrektor Archiwum
JJoollaannttaa  LLoouucchhiinn obieca∏a szybkie opra-
cowanie dokumentów i udost´pnienie
ich badaczom oraz wszystkim zaintere-
sowanym. 

Oprac. Ewa DUMIN
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Pani Danuta Stachiewicz: – Oto rozkaz „Monte-
ra” do rozpocz´cia Powstania z 31 lipca 1944 r. 

Fot. Ewa Dumin

Fot. Ewa Dumin



UroczystoÊç pod honorowym patrona-
tem Prezydenta RP LLeecchhaa  KKaacczzyyƒƒ--

sskkiieeggoo rozpocz´∏a Msza Polowa, koncele-
browana przez wikariusza generalnego
Biskupa Polowego WP, ks. SS∏∏aawwoommiirraa
˚̊aarrsskkiieeggoo i ks. ZZyyggmmuunnttaa  WWuuddaarrkkiieewwii--
cczzaa, kapelana kaplicy Muzeum Powstania
Warszawskiego p.w. b∏. Józefa Stanka.
W wyg∏oszonej homilii ks. ˚arski, zwraca-
jàc si´ do powstaƒców warszawskich 
– cz∏onków s∏u˝b medycznych, powiedzia∏
m.in.: – JesteÊcie synami i córkami naszej
um´czonej Ojczyzny, którzy z∏o˝yli swój
trud, m∏ode lata i ˝ycie w ofierze – i dziÊ
Wam za to dzi´kujemy. Pochylamy si´
z czcià przed Wami, wierzymy, ̋ e z tej lek-
cji historii uda si´ Wam przekazaç coÊ
m∏odemu pokoleniu. 

Po nabo˝eƒstwie odby∏a si´ ceremonia
ods∏oni´cia i poÊwi´cenia Pomnika ˚o∏-
nierzy S∏u˝b Sanitarnych Powstania War-

Przed ods∏oni´ciem pomnika w Parku Wolno-
Êci. Od prawej: prezes ZG Âwiatowego Zwiàz-
ku ˚o∏nierzy AK Czes∏aw Cywiƒski,  gen. bryg.
Zbigniew Âcibor-Rylski, Kanclerz Orderu Wo-
jennego Virtuti Militari gen. bryg. Stanis∏aw
Na∏´cz-Komornicki, ks. S∏awomir ˚arski.
Trzeci od lewej: ks. Zygmunt Wudarkiewicz

Do chlubnej historii sanitariatu wojskowego przyby∏a nowa kar-
ta: 64 dni i tyle˝ nocy walk powstaƒczych trwaliÊcie na poste-
runku, pracujàc ofiarnie z poÊwi´ceniem i nadludzkim wysi∏-
kiem... (...) Te s∏owa szefa Sanitarnego Okr´gu Warszawskiego
pp∏k. dr. „Bakcyla” znalaz∏y si´ na ods∏oni´tym 19 maja br. Po-
mniku ˚o∏nierzy S∏u˝b Sanitarnych w Parku WolnoÊci przy Mu-
zeum Powstania Warszawskiego. 

Warszawa – uroczystoÊç ods∏oni´cia Pomnika 
˚o∏nierzy S∏u˝b Sanitarnych Powstania Warszawskiego

Za poÊwi´cenie i nadludzki
wysi∏ek... 

szawskiego, którà poprowadzi∏ aktor
KKrrzzyysszzttooff  JJaanncczzaarr. Zebranych powita∏ dy-
rektor Muzeum Powstania Warszawskie-
go JJaann  OO∏∏ddaakkoowwsskkii. Nast´pnie pomnik
przedstawiajàcy sanitariuszk´ z rannym,
dzie∏o MMaarrkkaa  MMooddeerraa, ods∏onili: prof.
SStteeffaann  WWeessoo∏∏oowwsskkii, prof. dr hab. MMaarriiaa
KKoobbuusszzeewwsskkaa--FFaarryynnaa, gen. bryg. ZZbbii--
ggnniieeww  ÂÂcciibboorr--RRyyllsskkii  – cz∏onek Kapitu∏u
Orderu Wojennego Virtuti Militari i pre-
zes Zwiàzku Powstaƒców Warszawskich 
– oraz prof. JJeerrzzyy  JJuurrkkiieewwiicczz  – inicjator
budowy pomnika. Po modlitwie ks. S∏a-
womir ˚arski w asyÊcie ks. Z. Wudarkie-
wicza poÊwi´cili tablic´, po czym g∏os za-
bra∏ gen. bryg. Zbigniew Âcibor-Rylski –
podzi´kowa∏ twórcom pomnika oraz
przypomnia∏ o wielkim poÊwi´ceniu leka-
rzy i sanitariuszek, którzy niejednokrotnie
ratowali rannych, wyciàgajàc ich z linii
ognia, nara˝ajàc w∏asne ˝ycie. 

Na zakoƒczenie
uroczystoÊci odby∏
si´ Apel Pole-
g∏ych, a nast´pnie
delegacje z∏o˝y∏y
wieƒce i wiàzanki
kwiatów przed po-
mnikiem. W uro-
c z y s t o Ê c i a c h
uczestniczyli, obok
k o m b a t a n t ó w
i pocztów sztandarowych, tak˝e przedsta-
wiciele w∏adz paƒstwowych, samorzàdo-
wych z pe∏niàcym obowiàzki prezydenta
m.st. Warszawy MMiirrooss∏∏aawweemm  KKoocchhaallsskkiimm,
Êrodowisk medycznych i naukowych (m.in.
rektor Uniwersytetu Warszawskiego prof.
dr hab. KKaattaarrzzyynnaa  CChhaa∏∏aassiiƒƒsskkaa--MMaaccuu--
kkooww), a opraw´ zapewni∏y: Chór i Kompa-
nia Honorowa Wojska Polskiego. 

A.B. 

Pami´tnik z lat wojny... 
w wydaniu niemieckim

Wkwietniu 2006 r.
zosta∏ wydany

w j´zyku niemieckim
w Bremie przez wy-
dawnictwo „Donat
Verlag” pami´tnik
WWaannddyy  PPrrzzyybbyyllsskkiieejj
nazywanej Dada – pt.
„Czàstka mego serca”. 

T∏umaczy∏y LLuucciiee  RRaannfftt  i RReennaattaa  
WWeeiissss  z Niemieckiego Towarzystwa Do-
brego Sàsiedztwa z Polskà – bezintere-
sownie. Poprzednio ten pami´tnik by∏ wy-
dany w Polsce trzykrotnie przez wydaw-

nictwo „Czytelnik”, a nast´pnie w Japo-
nii, Danii, W∏oszech (dwukrotnie) i we
Francji. Wydanie w j´zyku niemieckim
jest o tyle wa˝ne, ˝e dotàd Niemcy znali
tylko pami´tnik AAnnnnyy  FFrraannkk  z Getta. 

Wanda Przybylska pisa∏a swój pami´t-
nik w miejscowoÊciach, w których cz´sto
przebywa∏a: w Aninie i Górze Kalwarii.
W pami´tniku znajdujà si´ listy, jakie pi-
sa∏a do swojej przyjació∏ki JJoollaannttyy  ZZaa--
wwaaddzzkkiieejj, obecnie KKoollcczzyyƒƒsskkiieejj  – ∏àcz-
niczki w Powstaniu Warszawskim w Zgru-
powaniu AK „Chrobry II”, w którym sa-
nitariuszkà by∏a równie˝ siostra Wandy 
– JJaaddwwiiggaa  PPrrzzyybbyyllsskkaa, obecnie WWoollff. 

Dada zgin´∏a 4 wrzeÊnia 1944 r. trafio-
na kulà wroga. Ten pami´tnik jest wydany

wyjàtkowo ∏adnie. Zamieszczone sà te˝
ciekawe zdj´cia osobiste i z lat wojny.
Przedmow´ do wydania niemieckiego na-
pisa∏ HHaannss  KKoosscchhnniicckk  z Bremy (do pol-
skich wydaƒ – MMaarriiaa  RRuuttkkiieewwiicczz  i LLeess∏∏aaww
MM..  BBaarrtteellsskkii, do wydania japoƒskiego 
– JJaarrooss∏∏aaww  IIwwaasszzkkiieewwiicczz). 

Promocje tej ksià˝ki odby∏y si´ w: Bre-
mie, Hanowerze, Berlinie, Poczdamie
i Babelsbergen. Cieszy∏y si´ du˝ym zain-
teresowaniem. Uczestniczàce w nich sio-
stra Dady i przyjació∏ka Jolanta opowia-
da∏y o Powstaniu Warszawskim. 

Jolanta KOLCZY¡SKA
Prezes Stowarzyszenia

Pami´ci Powstania Warszawskiego 1944
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Pomnik ˚o∏nierzy S∏u˝b
Sanitarnych Powstania
Warszawskiego

Fot. Agnieszka Boruszkowska
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Otej cz´Êci armii WW∏∏aaddyyss∏∏aawwaa  AAnn--
ddeerrssaa, której uda∏o si´ wydostaç
z terytorium ZSRR, a nast´pnie

ws∏awiç w walkach na ró˝nych frontach 
II wojny Êwiatowej – pami´ta si´ w Polsce do
tej pory. Natomiast nie ka˝dy zdaje sobie
spraw´ z tego, ˝e tak naprawd´ wsiàÊç na
angielskie statki uda∏o si´ jedynie mniejszej
cz´Êci spoÊród ogromnej liczby zgromadzo-
nych tu wówczas Polaków. 

W takim Êwietle tym wi´kszego znaczenia
nabierajà uroczystoÊci, które odby∏y si´ 2 la-
ta temu w Buzu∏uku dla uczczenia jubile-
uszowego Roku W∏adys∏awa Sikorskiego
oraz ods∏oni´cie tam˝e w 2001 r. pamiàtko-
wych znaków na grobach polskich ˝o∏nierzy,
pochowanych na starym cmentarzu miej-
skim i w leÊniczówce Szyrokowskoje, nieda-
leko wsi Kutubanowka. Dokona∏o tego
orenburskie Kulturalno-OÊwiatowe Cen-
trum „Czerwone maki” w porozumieniu
z w∏adzami miasta Buzu∏uk. Ods∏oni´to tak-
˝e pomnik polskich ˝o∏nierzy we wsi Kutu-
banowka oraz tablice pamiàtkowe na bu-
dynku, w którym mieÊci∏y si´ Sztab i Do-
wództwo Armii Polskiej gen. W∏. Andersa
i na koszarach ˝o∏nierzy polskich w Buzu∏u-
ku. Otwarta zosta∏a sta∏a ekspozycja w Mu-
zeum Krajoznawczym w Buzu∏uku pt. For-
mowanie si´ Polskiej Armii gen. W∏adys∏a-
wa Andersa w Buzu∏uku w latach 1941-42. 

W ubieg∏ym roku (w dniach 21-24 wrze-
Ênia) w miejscowoÊciach Tock-2 i Ko∏tuba-
nowka odby∏y si´ uroczystoÊci poÊwi´cone
60. rocznicy zakoƒczenia II wojny Êwiatowej
oraz udzia∏owi Wojska Polskiego w walce
z faszyzmem na Wschodzie. W programie
obchodów zaplanowano Dzieƒ ˚o∏nierza
Polskiego, którego punktem kulminacyjnym
by∏o ods∏oni´cie pomnika ˝o∏nierzy armii
gen. W∏. Andersa, na miejscu dawnego pol-
skiego cmentarza wojskowego. Oprócz tego
ods∏oni´to tablic´ pamiàtkowà na budynku,
w którym niegdyÊ mieÊci∏ si´ polski szpital
wojskowy i zaprezentowano dwie wystawy:
pierwsza – Z historii Armii Andersa. Losy

Ziemia orenburska to jedno z najwa˝niejszych miejsc polskiej pa-
mi´ci w Rosji. W∏aÊnie w „Orenburskiej oblasti” znajduje si´ miejsco-
woÊç Buzu∏uk. Do tego miasta, poczàwszy od 28 sierpnia 1941 r.,
zmierza∏y rzesze Polaków, rozsianych wówczas po ca∏ym ZSRR.
Tu rozpocz´to formowanie armii gen. W∏adys∏awa Andersa. 

Federacja Rosyjska

Czerwone maki w Tockoje... 

˝o∏nierza polskiego – dokumentalna kroni-
ka czasu wojny, bazowa∏a na rodzinnych ar-
chiwach cz∏onków polskiego Stowarzyszenia
„Czerwone maki”. Po raz pierwszy – dzi´ki
pomocy NNaaddzziiee˝̋ddyy  IIwwaannoowwnnyy  SSiiƒƒkkoowwsskkiieejj  
– Êwiat∏o dzienne ujrza∏y unikalne doku-
menty ze zbiorów Polskiej Delegatury w Ak-
tiubiƒsku. Druga wystawa – Wszystko Pol-
sce oddali – zawiera∏a unikalne fotografie
z archiwów Muzeum Wojska Polskiego
w Warszawie. 

Podczas uroczystoÊci przypomniano hi-
stori´ utworzenia w 1941 r. VI Dywizji Pie-
choty i pu∏ku rezerwy armii polskiej pod do-
wództwem gen. W∏. Andersa oraz odtwo-
rzono historyczne magnetofonowe nagranie
przemówienia g∏ównodowodzàcego Pol-
skich Si∏ Zbrojnych gen. W∏. Sikorskiego,
z którym wystàpi∏ w 1941 r. w Moskwie.
Wielka Kapitu∏a Nagród Klubu Polonijnych
Publicystów, dzia∏ajàca pod patronatem
Marsza∏ka Senatu RP, przyzna∏a Orenbur-
skiemu Obwodowemu Kulturalno-OÊwiato-
wemu Centrum „Czerwone maki” Z∏oty
Puchar za zas∏ugi w upami´tnianiu. Konsul
generalny RP w Rosji wr´czy∏ Oficerski
Krzy˝ Zas∏ugi i Medal „Pro Memoria” prze-
wodniczàcej KOC „Czerwone maki” WWaann--
ddzziiee  SSeelliiwwaannoowwsskkiieejj. Medal „Pro Memoria”
wr´czono tak˝e weteranowi Wojska Polskie-
go – SSttaanniiss∏∏aawwoowwii  CChhuucchhrroowwsskkiieemmuu. 

W pobli˝u Kutubanowki, w leÊniczówce
Szyrokowskoje, znajduje si´ tablica upa-
mi´tniajàca pochówek polskich oficerów.
Miejsce zadbane i czyste. W du˝ej mierze
jest to zas∏ugà leÊniczego SSiieerrggiieejjaa  WW∏∏aaddyy--
mmiirroowwiicczzaa  MMiicchhaajj∏∏oowwaa, cz∏owieka skromne-
go, który troszczy si´ o utrzymanie w nale˝y-
tym stanie grobów i o zachowanie pami´ci
o Polakach, nie tylko ˝o∏nierzach, którzy ju˝
na wieki pozostanà na tych terenach, z dala
od Ojczyzny. *

Jacek PAWLAK 
Nauczyciel w obwodzie orenburskim

___________________________
* Fragmenty wi´kszej ca∏oÊci.
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W Tock-2, w miejscu dawnego polskiego cmen-
tarza wojskowego stanà∏ pomnik upami´tnia-
jàcy ˝o∏nierzy armii gen. W∏adys∏awa Andersa

Matka Boska Kozielska, patronka Armii Pol-
skiej w ZSRR oraz 2 Korpusu Polskiego – p∏a-
skorzeêba wykonana przez oficera polskiego
w obozie w Starobielsku

Ochotnicy do Armii Polskiej w ZSRR. Buzu-
∏uk, jesieƒ 1941 r. 

Cmentarz zmar∏ych z wycieƒczenia ˝o∏nierzy
5 DP w Tockoje
_____________________________
Zdj´cia z: Tadeusz Mieczys∏aw Czerkawski 
– „by∏em ˝o∏nierzem genera∏a Andersa”,
Instytut Wydawniczy Pax, Warszawa 1991
(zdj´cia ze zbiorów Autora).



Wspomnienia mieszkaƒców
wsi Tockoje i Tock-2

WW..SS..  TTuu∏∏uuppoowwaa,,  TToocckkoojjee
– Moja Êwi´tej pami´ci babcia, która

w czasie wojny mieszka∏a pod adresem
Tockoje, ul. Puszkina 19 opowiada∏a, ˝e
na poczàtku wojny, w latach 1941-42,
zwrócili si´ do niej Polacy z proÊbà, by
wypiekaç im chleb. W ciàgu dwóch mie-
si´cy babcia piek∏a chleb, który co ty-
dzieƒ, uprzednio cichutko zastukawszy
w okno, zabiera∏ stary Polak. Potem Po-
lacy odjechali. Przed odjazdem jednak
ten sam cz∏owiek przyszed∏ podzi´ko-
waç. Podarowa∏ babci przepi´kny krzy˝,
który ta nast´pnie odes∏a∏a m´˝owi na
front; tkanin´ i bluzeczk´. ˚yczy∏, by
mà˝ ca∏y i zdrowy powróci∏ z wojny,
a odchodzàc uk∏oni∏ si´ i powiedzia∏:
„Uratowa∏a nam pani ˝ycie”. 

NN..WW..  DDoo∏∏gguusszzkkyynn,,  TToocckk--22
– W 1941 r. pod koniec lata zacz´li tu

przybywaç byli polscy jeƒcy wojenni dla
powtórnego sformowania si´. Rozmiesz-
czali si´ w przedsionkach i stajniach.
DziÊ na tym miejscu znajdujà si´ kosza-
ry. Ubrani byli w zielone p∏aszcze z an-
gielskiego sukna zapinane na guziki
z orze∏kami. ˚y∏o im si´ nielekko. Zima
1941-42 by∏a mroêna. Sienie i stajnie by-
∏y nieogrzewane i po drewno trzeba by∏o
przeprawiaç si´ na drugà stron´ rzeki.
Zdarza∏o si´, ˝e polscy ˝o∏nierze zama-
rzali w lesie. ˚ywnoÊç, wg naocznych
Êwiadków, jak na wojenny czas by∏a do-
starczana nie najgorzej. MyÊl´, i˝
w owym czasie Polacy dostawali ju˝ po-
moc od sojuszników. Mimo to nie uda∏o
si´ uniknàç ÊmiertelnoÊci wÊród Pola-
ków. Nie by∏o oddzielnego szpitala woj-
skowego i polscy ˝o∏nierze przychodzili
do miejscowego szpitala. Obóz rozciàga∏
si´ na terenie starego szpitala wojskowe-
go, a cmentarz znajdowa∏ si´ pó∏ kilome-
tra na pó∏noc od tego miejsca. Krzy˝e
i mogi∏y ciàgn´∏y si´ z po∏udnia na pó∏-
noc w kilku rz´dach. 

Jeszcze pami´tam jedno ciekawe zda-
rzenie. Pewnego razu, w czasie Êwiàt zi-
mowych do mojego ojca przyszed∏ Polak
i poprosi∏ o baranka. Na drugi dzieƒ od-
da∏ zwierzàtko ˝ywe. Widocznie jakaÊ ta-
ka u nich by∏a tradycja. 

Podczas tego spotkania postanowio-
no, ˝e latem 2007 r. zorganizowana
zostanie na terenie Ko∏tubanowki

poszukiwawczo-badawcza brygada (oko-
∏o 150 m∏odych ludzi w wieku powy˝ej 18
lat) – jej celem ma byç badanie miejsca,
w którym mieÊci∏ si´ obóz ˝o∏nierzy armii
gen. WW∏∏aaddyyss∏∏aawwaa  AAnnddeerrssaa oraz jego re-
konstrukcja. W kwietniu br. minister
obrony narodowej RP RRaaddooss∏∏aaww  SSiikkoorrsskkii
zatwierdzi∏ za∏o˝enia programowo-orga-
nizacyjne przedsi´wzi´cia pod has∏em
„˚o∏nierska Pami´ç”. Celem tego zamie-
rzenia jest podtrzymywanie pami´ci o da-
ninie krwi, jakà ˝o∏nierz polski z∏o˝y∏
w czasie walk na ró˝nych frontach. 

Temat spotkania m∏odzie˝y jest zwià-
zany z historià obwodu orenburskiego.
W latach 1941-1942 na jego obszarze za-
cz´∏a formowaç si´ Armia Polska gen.
W∏adys∏awa Andersa. Z inicjatywy WWaann--
ddyy  SSeelliiwwaannoowwsskkiieejj, prezesa Orenburskie-
go Centrum Kulturalno-OÊwiatowego
„Czerwone maki”, trzy lata temu w miej-
scowoÊci Ko∏tubanowka wÊród uczniów
i cz∏onków centrum polskiego rozpocz´∏a
si´ praca zwiàzana z poszukiwaniem i ba-
daniem miejsc pochówku ˝o∏nierzy pol-
skich, w celu ich upami´tnienia. Prezes
ko∏tubanowskiego oddzia∏u „Czerwo-
nych maków” OOllggaa  GGoolleewwaa wraz z grupà
uczniów Szko∏y Borowej m. Ko∏tubanow-
ki zebrali i opracowali wspomnienia
mieszkaƒców miasteczka o ˝o∏nierzach
polskich w czasach II wojny Êwiatowej. 

Zaproszeni harcerze przyznawali, ˝e
nie oczekiwali tak ciep∏ego przyj´cia:
wsz´dzie witano ich chlebem i solà, szcze-
rze, z ca∏ej duszy, po rosyjsku goÊcinnie.
Serdeczne by∏o przywitanie harcerzy na
stacji Ko∏tubanowka: jeszcze nie zatrzy-
ma∏ si´ pociàg, jak na peron wysypali si´
uczniowie Szko∏y Borowej – i cz∏onkowie

W dniach 23 maja – 3 czerwca br., w orenburskim obwodzie odby∏o si´
pierwsze spotkanie m∏odzie˝y z Rosji i Polski. Wzi´∏y w nim udzia∏ dele-
gacje Orenburskiego Kulturalno-OÊwiatowego Centrum Polskiego
„Czerwone maki”, w tym przedstawiciele z Orenburga, Akbu∏aku, Orska,
Ko∏tubanowki oraz delegaci z Ufy. W sk∏adzie delegacji pierwszego ro-
syjsko-polskiego spotkania m∏odzie˝y w Orenburgu by∏y te˝ nauczyciel-
ki j´zyka polskiego Narodowej Niedzielnej Szko∏y Polskiej w Ufie: Julija
Bogomanowa i Helena Gulewicz. Z Polski na spotkanie przyjecha∏a gru-
pa harcerzy z województwa ∏ódzkiego, z Jaros∏awem Gureckim. Przy-
jazd polskich harcerzy by∏ mo˝liwy dzi´ki pomocy Wydzia∏u Konsular-
nego Ambasady RP w Federacji Rosyjskiej, Konsula Generalnego Miro-
s∏awa Stawskiego oraz dzi´ki inicjatywie konsul Longiny Putka. 

Âladami ˝o∏nierzy armii
gen. W∏adys∏awa Andersa

naszej delegacji. „Serdecznie zaprasza-
my!” – takie oto transparenty na czerwo-
nym tle przygotowa∏y dzieci naszym go-
Êciom z Polski. Przez 5 dni mieszkaliÊmy
w „perle buzu∏uckiego boru” – w mia-
steczku Partyzanka. Dla nas zorganizo-
wana by∏a wycieczka po tym unikalnym
miejscu. MieliÊmy mo˝liwoÊç obejrzeç
najstarsze w Êwiecie sosny, liczàce powy-
˝ej 300 lat. Ale, co najwa˝niejsze – uda∏o
si´ zobaczyç na w∏asne oczy i wyczuç ser-
cem, jak nadzwyczajnie drogie sà Pola-
kom groby ich rodaków. Program spotka-
nia obejmowa∏ równie˝ m.in. festiwal pol-
skiej piosenki patriotycznej i konkurs na
najlepszà gazet´ „Orze∏ bia∏y”. 

Siódmego dnia przeprowadziliÊmy si´
do Akbu∏aku. Tutaj w liceum w zesz∏ym
roku uczy∏ polskiego JJaacceekk  PPaawwllaakk
– studiowa∏ kiedyÊ w Warszawie filolo-
gi´ rosyjskà. Zawsze by∏ razem z nami
i pomaga∏ nam lepiej si´ porozumieç.
Nast´pnego dnia odwiedziliÊmy wieÊ
Rada obok Akbu∏aku, która znajduje
si´ 20 km od granicy z Kazachstanem.
ByliÊmy w miejscu opuszczonej dziÊ wsi,
którà na poczàtku XX wieku za∏o˝yli
Polacy. To polska wieÊ Brai∏owka – jej
mieszkaƒcy byli represjonowani przez
Stalina. Dzisiaj to miejsce – dzi´ki Am-
basadzie RP w Rosji i Polonii z „Czer-
wonych maków” – upami´tnia obelisk. 

W Orenburgu delegacje m∏odzie˝y
zwiedzi∏y m.in. park „Salut, Zwyci´stwo!”
i pomnik „Europa–Azja”, które sà sym-
bolami tego miasta. Naprawd´ by∏o
wspaniale. Nie do wiary, ˝e w 9 dni mo˝-
na tyle zwiedziç i prze˝yç tyle mocnych
wra˝eƒ! Do spotkania w 2007 r.! 

Wanda SELIWANOWSKA
prezes Centrum 

Kulturalno-OÊwiatowego
„Czerwone maki” w Orenburgu
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Wpierwszym dniu wyprawy zwie-
dzaliÊmy ziemi´ wielkopolskà.
Naszym przewodnikiem by∏

poznaniak, p∏k KKaazziimmiieerrzz  KKwwiiaattkkoowwsskkii,
który ze swadà oprowadzi∏ nas po zamku
Dzia∏yƒskich w Kórniku. PoznaliÊmy
wspania∏à rezydencj´ magnackà, która
powsta∏a na bazie póênoÊredniowieczne-
go zamku rycerskiego, uznanà za zabytek
klasy zerowej. PodziwialiÊmy zgromadzo-
ne – zw∏aszcza przez TTyyttuussaa  DDzziiaa∏∏yyƒƒsskkiiee--
ggoo – liczne polskie militaria, stare druki,
orientalia, zabytki sztuki sakralnej i pa-
miàtki narodowe. ZwróciliÊmy uwag´ na
elementy mauretaƒskie oraz napis arabski
z podstawowym wyznaniem wiary islamu
– który jest ho∏dem Dzia∏yƒskiego dla Tur-
cji, jedynego z ówczesnych paƒstw, które
nie uzna∏o rozbioru Polski. Obok muzeum
dzia∏a biblioteka, dziÊ b´dàca placówkà
Polskiej Akademii Nauk, posiadajàcà ok.
350 tys. woluminów, w tym ponad 40 tys.
starodruków. Nast´pnie udaliÊmy si´ do
zespo∏u pa∏acowo-parkowego Raczyƒ-
skich w Rogalinie. Ciekawostkà muzeum
jest replika londyƒskiego gabinetu emi-
gracyjnego prezydenta RP w latach 1979-
-86 BBeerrnnaarrddaa  hhrr..  RRaacczzyyƒƒsskkiieeggoo. Podziwia-
liÊmy Galeri´ Rogaliƒskà, w której znaj-
duje si´ wspania∏a kolekcja obrazów m.in.
JJaannaa  MMaatteejjkkii, JJaacckkaa  MMaallcczzeewwsskkiieeggoo, PPaauu--
llaa  DDeellaarroocchhee’’aa, CCllaauuddee’’aa  MMoonneettaa, BBaacccciiaa--
rreelllleeggoo, CCaannoovvyy, TThhoorrwwaallddsseennaa. Zwiedzi-
liÊmy te˝ powozowni´ i park krajobrazo-
wy, gdzie znajdujà si´ wielkie d´by Lech,
Czech i Rus. 

Nast´pnie ruszyliÊmy w podró˝ do Ko-
∏obrzegu szlakiem walk 1 Armii Wojska
Polskiego o Wa∏ Pomorski. Wys∏uchaliÊmy

W dniach 1-5 czerwca br. mia∏em przyjemnoÊç wraz ma∏˝onkà Gabrielà wziàç udzia∏ w – zorgani-
zowanej przez Zarzàd Wojewódzki Zwiàzku By∏ych ˚o∏nierzy Zawodowych i Oficerów Rezerwy WP
we Wroc∏awiu – podró˝y wojskowo-historycznej „Rejony walk 1 Armii WP w operacji pomorskiej”
na trasie Wroc∏aw – Kórnik – Rogalin – Wa∏ Pomorski – Koszalin – Ko∏obrzeg – Dobrzyca – Wa∏cz
oraz na duƒskà wysp´ Bornholm. Wspó∏organizatorami podró˝y by∏y Ko∏a ZB˚Z i ORWP „Budow-
lani” i przy 3 Bazie Lotniczej im. Piastów Âlàskich we Wroc∏awiu. W imprezie uczestniczy∏o 46 osób,
reprezentujàcych wroc∏awskie Êrodowisko zwiàzkowe, w tym kombatanci i ich ˝ony. Program po-
dró˝y i pi´kny kolorowy folder-informator opracowali: prezes ZW gen. bryg. Zdzis∏aw Barszczew-
ski, wiceprezes p∏k Mieczys∏aw Pudlewicz oraz prezes ko∏a „Budowlani”, p∏k Jan St´pieƒ. Logi-
stycznym zabezpieczeniem podró˝y zajà∏ si´ w sposób perfekcyjny prezes Ko∏a przy 3 BL pp∏k Ma-
rian Masiukiewicz. Jednym z g∏ównych celów podró˝y by∏o godne uczczenie 25-lecia Zwiàzku. 

Rejony walk 1 Armii WP w operacji pomorskiej

W krwawych bojach o wolnà Polsk´... 

informacji o przebiegu walk frontowych
pu∏kowników Kazimierza Kwiatkowskie-
go i JJaannaa  DDzziiaadduucchhaa  oraz wspomnieƒ
uczestników dzia∏aƒ w tym rejonie – p∏k.
IIggnnaacceeggoo  RRuuddnniicckkiieeggoo  i p∏k. MMaarriiaannaa  KKuu--
bbiiaakkaa. Pierwszy dzieƒ po zakwaterowaniu
w Ko∏obrzeskim OÊrodku Wypoczynko-
wym Wojskowego Zak∏adu Remontowo--
Budowlanego z Gniezna zakoƒczyliÊmy
„biesiadà przy ognisku”. 

Kolejnego dnia udaliÊmy si´ na cmen-
tarz wojenny w Ko∏obrzegu. Cmentarz ten
jest miejscem do szczególnych refleksji
i zadumy, jest on bowiem monumentem
historycznym przechowujàcym pami´ç
o po˝odze wojennej. W walkach o Ko∏o-
brzeg poleg∏o 1013 ˝o∏nierzy, zosta∏o ran-
nych 2652, a zagin´∏o bez wieÊci 142. Ra-
zem straty po stronie polskiej wynoszà
3807 ˝o∏nierzy, co stanowi ok. 13% sta-
nów osobowych 1 AWP bioràcych udzia∏
w walkach o miasto. Prochy poleg∏ych ˝o∏-
nierzy spoczywajà tutaj, na tej zroszonej
polskà krwià ziemi. Przy wejÊciu na cmen-
tarz znajduje si´ granitowa p∏yta, przed-
stawiajàca rozmieszczenie poszczególnych
zwiàzków taktycznych 1 AWP oraz daty
i kierunki ich dzia∏ania w walkach o zdo-
bycie miasta. Na monumencie tym sà na-
niesione obiekty, o które toczy∏y si´ naj-
ci´˝sze boje: gazownia, dworzec kolejowy,
Bia∏e i Czerwone Koszary, kolegiata, ko-
Êció∏ Êw. Jerzego i Fort UjÊcie. Poczàtko-
wo zadanie zdobycia Ko∏obrzegu otrzy-
ma∏a 6 DP, wkrótce wprowadzono do wal-
ki 3 i 4 DP; ogó∏em w walkach uczestni-
czy∏o 29 tysi´cy polskich ˝o∏nierzy oraz
6 Leningradzka Brygada Artylerii Rakie-
towej, wyposa˝ona w wyrzutnie M-31

(„Katiusze”) kalibru 300 mm. Mojà uwa-
g´ zwróci∏y p∏yty nagrobne uczestników
walk, którzy jeszcze ˝yjà. Znalaz∏em p∏yty
znanych mi kombatantów: mjr. /pp∏k./ RRyy--
sszzaarrddaa  MMaajjeewwsskkiieeggoo  ze Âwierzawy i por.
JJóózzeeffaa  PPiicciiuurraakkaa  z Jeleniej Góry. Przed
Pomnikiem Chwa∏y oddaliÊmy ho∏d boha-
terskim ˝o∏nierzom i z∏o˝yliÊmy wieniec
z bia∏o-czerwonych kwiatów. 

Wizyta w ko∏obrzeskim Muzeum Or´˝a
Polskiego, drugim muzeum pod wzgl´dem
iloÊci zbiorów ilustrujàcych tysiàcletnie
dzieje polskiej wojskowoÊci, stanowi∏a lek-
cj´ poglàdowà historii naszych dziejów.
Wszystkie eksponaty sà przedstawione
chronologicznie i opisane oraz utrzymane
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w dobrym stanie technicznym. Du˝e wra-
˝enie na zwiedzajàcych robi pe∏na ekspre-
sji i dramaturgii panorama zdobycia Ko∏o-
brzegu. Cmentarz i zabytki Ko∏obrzegu
bardzo ciekawie przedstawi∏ nam prze-
wodnik PTTK, emerytowany felczer woj-
skowy chor. JJaann  LLeewwaannddoowwsskkii. Po po∏u-
dniu udaliÊmy si´ do Koszalina, gdzie na
zaproszenie komendanta Centrum Szko-
lenia Si∏ Powietrznych p∏k. dr. JJaannaa  OOllee--
cchhaa  zwiedziliÊmy Muzeum Obrony Prze-
ciwlotniczej. Ekspozycj´ muzealnà z pasjà
zaprezentowa∏a nam kustosz AAlleekkssaannddrraa
PPooddwwoorrsskkaa. Nast´pnie, z inspiracji p∏k.
AAnnddrrzzeejjaa  KKaacczzmmaarrkkaa, na scenie kameral-
nej Ba∏tyckiego Teatru Dramatycznego
obejrzeliÊmy przy lampce szampana spek-
takl Erica-Emmanuela Schmitta „Waria-
cje enigmatyczne”. Wyst´pujàcy aktorzy
PPiioottrr  KKrróóttkkii  i WWoojjcciieecchh  RRooggoowwsskkii  otrzy-
mali w podzi´ce wroc∏awskie albumy. 

Trzeciego dnia o Êwicie pop∏yn´liÊmy
promem „Jantar” na duƒskà wysp´ Born-
holm. PrzybiliÊmy do portu w Nexo i wyru-
szyliÊmy na zwiedzanie wyspy autokarem.
PodziwialiÊmy urozmaicony krajobraz 
– kamieniste i piaszczyste pla˝e, urocze
strome brzegi, jary, jeziorka otoczone sta-
rodrzewiem, a w centrum wyspy góry si´-
gajàce 162 m n.p.m. Pi´knie prezentowa∏y
si´ stare domy, koÊcio∏y, wiatraki i cmen-
tarze, a zw∏aszcza malownicze ruiny naj-
wi´kszego w Skandynawii zamku Ham-
mershus. Szczególne wra˝enia wiàza∏y si´
ze zwiedzaniem centrum przyrodniczego
NaturBornholm, gdzie zastosowano no-
watorskie metody multimedialnej prezen-
tacji przyrody, a zw∏aszcza dotyczàce hi-
storii geologicznej wyspy. Wracajàc mieli-
Êmy okazj´ prze˝yç morskà przygod´, bo
popsu∏a si´ pogoda i nieêle kiwa∏o naszym
katamaranem. 

Nast´pnego dnia wybraliÊmy si´ do
Centrum Ogrodniczego „Hortulus”, aby
podziwiaç wspania∏e ogrody tematyczne.
Ogrody zosta∏y za∏o˝one w 1992 r. na po-
wierzchni 3 ha i sà systematycznie rozbu-
dowywane. Ich walorem jest ró˝norod-
noÊç kompozycyjna. Sà wÊród nich ogrody
klasyczne: japoƒski, francuski, Êródziem-
nomorski oraz zwiàzane ze Êrodowiskiem:
kamienny, skalny, traw i wodny. Ponadto
ogrody u˝ytkowe, jak warzywny czy zio∏o-
wy oraz barw: bia∏y, niebiesko-˝o∏ty, lila-
ró˝, purpury i ognia, s∏oneczny oraz ogród
cienia. Warto podkreÊliç, ˝e ogrody mo˝-

na zwiedzaç przez ca∏y rok. Miejscowe
centrum oferuje do nabycia ok. 2 tysi´cy
gatunków roÊlin, krzewów i drzew. 

*
Pobyt w Ko∏obrzegu zakoƒczyliÊmy wie-

czorem integracyjnym w miejscowym
oÊrodku wypoczynkowym przy muzyce
i Êpiewie. JesteÊmy bardzo wdzi´czni na-
szym gospodarzom: za zakwaterowanie 
– dyrektorowi WZRB Gniezno p∏k. ZZbbii--
ggnniieewwoowwii  FFllaakkoowwsskkiieemmuu  i prezesowi Za-
k∏adu Produkcji Prefabrykatów Betono-
wych „INBUD” w Jutrosinie p∏k. JJeerrzzee--
mmuu  NNoowwaakkoowwii, kierownikowi oÊrodka 
st. chor. szt. MMaarrkkoowwii  GGrraabbiiaasszz, a za Êwiet-
ne wy˝ywienie w∏aÊcicielowi firmy gastro-
nomicznej p∏k. TTaaddeeuusszzoowwii  PPoocchh∏∏óóddkkaa,
zaÊ dowódcy Âlàskiego OW gen. dyw. FFrryy--
ddeerryykkoowwii  CCzzeekkaajjoowwii  dzi´kujemy za udo-
st´pnienie autokaru. 

Ostatnim etapem podró˝y by∏ przejazd
przez miejscowoÊci i rejony znane z walk
1 AWP o prze∏amanie Wa∏u Pomorskiego,
a wycieczk´ zakoƒczyliÊmy w Wa∏czu na
najwi´kszym cmentarzu wojennym w Pol-
sce z okresu II wojny Êwiatowej. Na Po-
mniku Braterstwa Broni usytuowanym
przy bramie cmentarnej znajduje si´ na-
pis: „NA TYM CMENTARZU SPO-
CZYWA 4390 POLSKICH I 1638 RA-
DZIECKICH ˚O¸NIERZY POLE-
G Y̧CH W 1945 R. W WALCE Z FA-
SZYZMEM HITLEROWSKIM O PRZY-
WRÓCENIE POLSCE PRASTARYCH
ZIEM PIASTOWSKICH. CZEÂå PO-
LEG Y̧M BOHATEROM WYZWOLI-
CIELOM POMORZA”. 

Cmentarz w ostatnim czasie zosta∏ upo-
rzàdkowany, a p∏yty nagrobkowe odre-
staurowane. Pod centralnym obeliskiem
cmentarza z∏o˝yliÊmy wieniec i odÊpiewa-
liÊmy Rot´, a drugi wieniec z∏o˝yliÊmy
przed tablicà pod krzy˝em prawos∏aw-
nym. Tym wzruszajàcym akcentem wro-
c∏awscy zwiàzkowcy zakoƒczyli d∏ugà, bo
liczàcà ok. 1300 kilometrów i trwajàcà
pi´ç dni IV Podró˝ Wojskowo-Historycz-
nà. Odbyta podró˝ by∏a ˝ywà lekcjà praw-
dziwej, niezak∏amanej historii Polski oraz
wyrazem naszego patriotyzmu i uznania
dla dokonaƒ ˝o∏nierzy 1 Armii Wojska
Polskiego w krwawych bojach o wolnà
Polsk´. 

pp∏k rez. Krzysztof MAJER
wiceprezes Zwiàzku ˚o∏nierzy LWP 

ds. koordynacji dzia∏alnoÊci w terenie

UCHWA¸A
Sejmu Rzeczypospolitej

Polskiej
z dnia 8 czerwca 2006 r. 
w 66. rocznic´ przybycia
pierwszego transportu

wi´êniów 
do KL Auschwitz

W 66. rocznic´ przybycia w dniu 14
czerwca 1940 r. pierwszego transpor-
tu polskich wi´êniów politycznych do
obozu koncentracyjnego Auschwitz
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej sk∏a-
da ho∏d pami´ci wszystkim ofiarom
nazistowskich zbrodni. 

¸àczymy si´ w uczuciach ze s∏owa-
mi papie˝a Benedykta XVI o nauce,
która dla przysz∏oÊci ludzkoÊci p∏ynie
z miejsca, gdzie nienawiÊç do ludzi
dosz∏a do swych najdalszych granic. 

Wspominamy dziÊ równie˝ naszych
poprzedników – pos∏ów na Sejm Rze-
czypospolitej Polskiej – którzy tam,
oddajàc ˝ycie, zakoƒczyli swojà s∏u˝-
b´: Józefa Bakona, Norberta Barlic-
kiego, Zygmunta Cardiniego, Domi-
nika Dratw´, Gabriela Dubiela, Sta-
nis∏awa Dubois, Zygmunta Gardec-
kiego, ks. Stanis∏awa Ha∏k´, Zygmun-
ta Jaêwiƒskiego, Klemensa Kaczo-
rowskiego, Ignacego Kalag´, Józefa
Karwana, Stanis∏awa Kielaka, Kazi-
mierza Kierzkowskiego, Antoniego
Kordowskiego, Józefa Manaczyƒskie-
go, Antoniego Mizer´, Serwacego
Niedbalskiego, Jana Nosala, Stanis∏a-
wa Nowaka, Ludwika Piechoczka, Je-
rzego Pikulskiego, Zofi´ Praussowà,
Romana Rybarskiego, Witolda Sta-
niszkisa, Józefa Steinhofa, ks. Kazi-
mierza Sykulskiego, Kazimierza
Âwiatope∏ka-Mirskiego, W∏adys∏awa
Tempk´, Edwina Wagnera. 

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
ustanawia dzieƒ 14 czerwca Narodo-
wym Dniem Pami´ci Ofiar Nazistow-
skich Obozów Koncentracyjnych. 

Marsza∏ek Sejmu
Marek JUREK
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Podró˝ rozpocz´∏a si´ w Warszawie
przed Pomnikiem 1 Dywizji Pancer-
nej. Do Francji dotarliÊmy póênym

wieczorem drugiego dnia podró˝y i zatrzy-
maliÊmy si´ w Falaise. Miasto zachwyci∏o
nas architekturà gotyckich koÊcio∏ów Saint
Gervais i Sainte Trinite oraz monumental-
nà bry∏à zamku na stromym wzgórzu, który
pami´ta czasy Wilhelma Zdobywcy. 

6 czerwca – w 62. rocznic´ inwazji D-Day
– udaliÊmy si´ na Cmentarz ˚o∏nierzy Pol-
skich Urville-Langannerie, gdzie przed im-
ponujàcym pomnikiem z∏o˝yliÊmy wieniec.
Niezliczone rz´dy bia∏ych krzy˝y wyrastajà-
ce z zieleni trawy nape∏ni∏y nas g∏´bokà za-
dumà. Nekropolià przez wiele lat opieko-
wa∏ si´ pan SStteeffaann  BBaarryyllaakk. Na Jego grobie
w Potigny oraz przed pomnikiem wyzwoli-
cieli miasta usytuowanym w sàsiedztwie
merostwa po∏o˝yliÊmy symboliczne wià-
zanki kwiatów. ZawitaliÊmy do koÊcio∏a
w Fontaine-le-Pin, poniewa˝ tam na uwag´
zas∏uguje p∏yta pamiàtkowa ku czci pol-
skich pancerniaków. 

Tego dnia wzi´liÊmy udzia∏ w uroczysto-
Êciach organizowanych przez w∏adze fran-
cuskie na Cmentarzu Brytyjskim w Bayeux
oraz na usytuowanym w pobli˝u pla˝y nad
kana∏em La Manche – Place Mosnier
w Asnelles. 

PojechaliÊmy do Courseulles-sur-Mer 
– miejsca làdowania polskich ˝o∏nierzy
z 3 Brygady Strzelców oraz do Arroman-
ches z improwizowanymi stalowymi „por-

Groby polskich ˝o∏nierzy na cmentarzu
w Oosterbeek pod Arnhem

Na cmentarzu w Ginneken

Kombatanci: panowie Edmund Semrau i Ka-
zimierz Psuty przy grobie gen. Stanis∏awa
Maczka w Bredzie

Przy pomniku w Abbeville

Uczestnicy podró˝y na Mont Ormel

„Im dajesz wi´cej, tym wi´kszym si´ stajesz.” Te s∏owa Antoine’a
Saint-Exupéry’ego odnoszà si´ doskonale do czynów Polaków, któ-
rzy stan´li w obronie ojczystej ziemi i walczyli na frontach II wojny
Êwiatowej. W szczególny sposób przystajà do ˝o∏nierzy 1 Polskiej
Dywizji Pancernej oraz Jej dowódcy Genera∏a Stanis∏awa Maczka.
W dniach od 4 od 11 czerwca 2006 r. mia∏a miejsce podró˝ histo-
ryczna szlakiem walk ˝o∏nierzy „z husarskim skrzyd∏em na swoim
ramieniu”. Zosta∏a ona zorganizowana przez Urzàd do Spraw Kom-
batantów i Osób Represjonowanych oraz Sto∏eczne Ârodowisko
1 Dywizji Pancernej, przy wsparciu finansowym Ministerstwa Obro-
ny Narodowej. W gronie uczestników wyprawy, obok weteranów
i przedstawicieli organizacji kombatanckich, znaleêli si´ pracownicy
szkó∏ noszàcych imi´ Genera∏a Stanis∏awa Maczka. 

Szlakiem walk 1 Polskiej Dywizji Pancernej gen. St. Maczka

Walczyli „w obcym kraju, 
lecz w Polski imieniu”

tami”. Dopiero widok wysokiego, urwiste-
go normandzkiego wybrze˝a oraz przejmu-
jàce relacje uczestników boju, panów EEdd--
mmuunnddaa  SSeemmrraauu i KKaazziimmiieerrzzaa  PPssuuttyy, pozwo-
li∏y nam wyobraziç sobie koszmarny trud
jego zdobywania. 

Nast´pnego dnia wyruszyliÊmy do
Chambois oraz na Mont Ormel, gdzie
przed pomnikiem oddaliÊmy ho∏d pole-
g∏ym, a w muzeum obejrzeliÊmy ekspozycj´
i film dokumentujàcy walki na „Maczu-
dze”. W krajobraz „starego francuskiego
wzgórza” usi∏owa∏am wpisaç sceneri´ bi-
twy, która rozegra∏a si´ tam w sierpniu
1944 r. „Letnich ob∏oków biel i m∏ody las”,
„gàsienic zgrzyt”, „armatni blask”, „poci-
sków rój”, „ognia sza∏”, „˝o∏nierski ból”,
„zranionà kulà skroƒ” i czerwieƒ „polskiej
krwi”. Odnalaz∏am dobrze znanà z wojen-
nych fotografii figur´ ukrzy˝owanego Jezu-
sa. UdaliÊmy si´ do pobliskiego koÊció∏ka
Coudehard, który by∏ Êwiadkiem tragicz-
nych zmagaƒ polskich ˝o∏nierzy. 

Naszymi sympatycznymi przewodnikami
po historycznych miejscach w Normandii
byli paƒstwo HHuuttiinn--SSrrookkaa. 

W´drujàc dalej „pancernym szlakiem”
dotarliÊmy do Abbeville, przekroczyliÊmy
granic´ francusko-belgijskà i zatrzymali-
Êmy si´ w Thielt, gdzie tak˝e z∏o˝yliÊmy bu-
kiety w barwach narodowych. 

Kolejnym miejscem naszego pobytu by∏a
zawsze goÊcinna dla Polaków Breda – mia-
sto w Holandii, o które w paêdzierniku
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1944 r. „twardo i po rycersku” walczy∏a
1 Dywizja Pancerna, i gdzie wieczny spo-
czynek znalaz∏o wielu polskich pancernia-
ków. W 1994 r. wÊród swoich ukochanych
˝o∏nierzy zosta∏ pochowany Genera∏ Stani-
s∏aw Maczek. Ho∏d poleg∏ym – „po drodze
do Polski” – oddaliÊmy na Polskim Wojsko-
wym Cmentarzu Honorowym przy Etten-
sebaan, w Oosterhout oraz Ginneken. Nie
zapomnieliÊmy o odwiedzeniu Muzeum
Genera∏a Maczka. ZatrzymaliÊmy si´ na
chwil´ przed kapliczkà Matki Boskiej Cz´-
stochowskiej wzniesionà w 10. rocznic´ wy-
zwolenia Bredy oraz przed kolumnà
z triumfujàcym polskim or∏em. 

Przebywajàc w tak pi´knym i zabytko-
wym mieÊcie trudno by∏o odmówiç sobie
spaceru malowniczymi uliczkami, które
przyozdobione pomaraƒczowymi propor-
czykami t´tni∏y ˝yciem. Sprzyja∏a temu do-
skona∏a aura i wyjàtkowa atmosfera mun-
dialu. Niestety, tego dnia polscy pi∏karze
przegrali swój pierwszy mecz. 

10 czerwca opuÊciliÊmy Bred´ z nadziejà,
˝e jeszcze kiedyÊ tu wrócimy, ˝egnajàc si´
z panem RRyysszzaarrddeemm  SSzzyyiiƒƒsskkiimm, który do∏o-
˝y∏ wielu staraƒ, abyÊmy mogli tu goÊciç.
W drodze powrotnej do kraju zatrzymali-
Êmy si´ w Oosterbeek, gdzie na cmentarzu
wojskowym le˝à polscy ˝o∏nierze z 1 Samo-
dzielnej Brygady Spadochronowej polegli
pod Arnhem w operacji powietrzno-desan-
towej „Market-Garden”. Niesamowicie
przygn´biajàce wra˝enie pozostawia widok
grobów podkomendnych gen. SSttaanniiss∏∏aawwaa
SSoossaabboowwsskkiieeggoo usytuowanych na uboczu,
dos∏ownie pod p∏otem. 

Nasza wyprawa zakoƒczy∏a si´ w malow-
niczo po∏o˝onym wÊród lasów i nad jezio-
rem ¸agowie Lubuskim. 

Podró˝, dzi´ki której mogliÊmy odwie-
dziç, zobaczyç oraz uwieczniç cmentarze
i miejsca zmagaƒ pu∏ków pancernych,
strzelców i dragonów we Francji, Belgii
i Holandii, pozostanie na bardzo d∏ugo
w naszych sercach i pami´ci. Wspomnie-
niom towarzyszà refleksje o Polakach z hu-
sarskim skrzyd∏em na ramieniu i spado-
chroniarzach, którzy u boku wojsk kana-
dyjskich, brytyjskich oraz amerykaƒskich
walczyli „w obcym kraju, lecz w Polski imie-
niu”, i o których zapomniano w 1945 r. kre-
Êlàc nowà map´ Europy. 

Ma∏gorzata LEWAN 

Pierwszy rajd odby∏ si´ 20 lat temu i obej-
mowa∏ 24 miejsca pami´ci narodowej,

wzi´∏o w nim udzia∏ ok. 200 osób. DziÊ jest
to ju˝ ogromne przedsi´wzi´cie, w którym
startuje ok. 4 tys. uczniów z blisko 60 szkó∏,
a trasa obejmuje 115 miejsc pami´ci, przy
których m∏odzie˝ zapala znicze i oddaje
ho∏d tym, którzy walczyli o Wolnà i Niepod-
leg∏à Polsk´, od czasów Powstania Listopa-
dowego po wiek XX. Rajd nie odby∏by si´
bez zaanga˝owania kombatantów i harce-
rzy. – Liczymy, ˝e ju˝ wkrótce bardziej za-
anga˝ujà si´ nauczyciele, zw∏aszcza history-
cy – mówi kmdr JJaann  CCiieerrlliiƒƒsskkii, od 1986 r.
organizator rajdu, prezes Ko∏a nr 6 „Hele-
nów” Âwiatowego Zwiàzku ˚o∏nierzy AK.
Tegoroczny rajd wspó∏organizowali tak˝e
cz∏onkowie: Ko∏a nr 7 „Jaworzyn” ÂZ˚AK,
Stowarzyszenia Polskich Kombatantów
w Kraju – Oddzia∏ Pruszków, Ârodowiska

M∏odzie˝ uczestniczàca w XXI Rajdzie
„Szlakiem naszej historii” oraz jego organizator,
kmdr Jan Cierliƒski przy pomniku gen. Leopolda
Okulickiego „Niedêwiadka” w Piastowie

Tegoroczny, XXI Rajd „Szlakiem naszej historii” odby∏ si´ 22 kwietnia br.
pod has∏em Trudne Losy Narodu Polskiego i 20 lat W´drówki Âladami
Naszej Historii. Wzi´∏y w nim udzia∏ pi´cioosobowe patrole piesze i ro-
werowe uczniów szkó∏ podstawowych i ponadpodstawowych, a tak˝e
dzieci z „zerówek” z Warszawy i okolic, a trasa rajdu obejmowa∏a miej-
sca pami´ci na terenie W∏och, Ok´cia, Ursusa, Go∏àbek, O˝arowa, Pia-
stowa, P´cic, ˚bikowa, Pruszkowa, Opaczy, Raszyna i Magdalenki.

XXI Rajd Szlakiem naszej historii

Trudne Losy Narodu Polskiego...

Kombatantów 7 pp AK „Gar∏uch”, ZKRP
i BWP – Kó∏: Ok´cie, W∏ochy i Ursus,
Zwiàzku Sybiraków, Harcerskich Kr´gów
Seniorów oraz Komendy Hufców ZHP
z Ursusa, W∏och, Ochoty, Piastowa, Prusz-
kowa i O˝arowa Mazowieckiego, a tak˝e
w∏adze samorzàdowe. 

Oprac. A.B.

Sulis∏awice
Szko∏a im. Oddzia∏u 
Partyzanckiego „J´drusie”

6maja br. we wsi Sulis∏awice, pow. san-
domierski, tamtejsza szko∏a przyj´∏a

za patrona oddzia∏ partyzancki „J´dru-
sie”. W sulis∏awskim koÊciele poÊwi´cono
sztandar szko∏y, który ufundowa∏ cz∏onek
„J´drusiów” JJaann  KKoozz∏∏oowwsskkii, a bp MMaarriiaann
ZZiimmoo∏∏eekk poÊwi´ci∏ w budynku szko∏y pa-
miàtkowà tablic´, ufundowanà równie˝
przez Jana Koz∏owskiego. Uroczyste
nadanie szkole im. Oddzia∏u Partyzanc-
kiego „J´drusie” zorganizowa∏ dyrektor
szko∏y AAnnddrrzzeejj  SSwwaajjddaa. W uroczysto-
Êciach udzia∏ wzi´li przedstawiciele: w∏a-
dzy paƒstwowej, samorzàdowej, parla-
mentu, szkó∏ „J´drusiowych” z Koprzyw-
nicy, Po∏aƒca, Mielca i Gaw∏uszowic. Na
mogile WW∏∏aaddyyss∏∏aawwaa  JJaassiiƒƒsskkiieeggoo „J´dru-
sia” na sulis∏awskim cmentarzu zapalono
znicze i z∏o˝ono kwiaty. 

Jerzy Lech ROLSKI „Babinicz”
wiceprezes Stowarzyszenia 
Kombatantów „J´drusiów”
˚o∏nierzy Armii Krajowej, 
Ich Rodzin i Sympatyków

* * *
W´grów, 21.06.2006

Burmistrz Miasta W´-
growa i Dyrekcja

Szko∏y Podstawowej im.
Jana Paw∏a II w W´growie
sk∏adajà serdeczne podzi´-
kowanie Panu AAnnttoonniieemmuu
LLiippccee, który zyska∏ za-
szczytne miano PRZYJA-
CIELA SZKO Y̧. 

W pe∏ni rozumie dzieci, których ˝ycie przepe∏-
niajà troski i niepokoje. Okaza∏ serce uczniom po-
trzebujàcym szczególnej pomocy, „gdy˝ przyglà-
daç si´ ludziom, to znaczy ukazaç im ˝yczliwe ob-
licze, zagadnàç, podaç r´k´. Pomóc im, gdy tej
pomocy potrzebujà”. 

Kierujàc si´ serdecznoÊcià i dobrem dziecka
otoczy∏ opiekà finansowà ch∏opców, majàcych po-
wa˝ne problemy ze wzrokiem oraz dzieci szcze-
gólnej troski. Zakupiony sprz´t u∏atwia uczniom
zdobywanie wiedzy oraz pokonywanie wszelkich
przeszkód ˝yciowych. 

„Pami´ç serca nazywa si´ wdzi´cznoÊcià”. 
Burmistrz Jan GÓRSKI 

i Dyrektor Szko∏y Barbara NISZCZ

Pan Antoni Lipka jest prezesem Ârodowiska ˚o∏-
nierzy 2 Korpusu Polskiego Krajowego Zwiàzku
by∏ych ˚o∏nierzy Polskich Si∏ Zbrojnych na Za-
chodzie

Na zdj´ciu – prezes
Antoni Lipka
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Ustroƒ, 31.05.2006 

Szanowna Pani Redaktor
miesí cznika „Kombatant” 
oraz ca∏y zespó∏ redakcyjny

Jestem by∏ym ˝o∏-
nierzem 2 Kor-

pusu Polskiego
z numerem ew.
121/III/TJ, s∏u˝y-
∏em w latach 1944-
-1946. W „Kom-
batancie” z maja
2006 r. jest artyku∏
„Czarne krzy˝e
nad Santerno”.
W∏aÊnie przy forso-
waniu rzeki Santer-
no, gdzie dowodzi-
∏em dru˝ynà ckm
w kompanii wspar-
cia 16 Batalionu
6 Brygady 5 Kreso-
wej Dywizji Piecho-
ty – zostali ranni w akcji moi amunicyj-
ni, bracia WiÊniewscy. Dalsze losy wio-
d∏y a˝ za Boloni´ od strony Adriatyku,
gdzie zasta∏ nas koniec udzia∏u WP
w akcji. Dobrze pami´tam przelot tych
dwóch samolotów Luftwaffe, nas to tak
samo zupe∏nie zaskoczy∏o. ˚yczymy
dalszego wydawania, gdy˝ sà to mi∏e
wspomnienia tych minionych lat wspól-
nej walki i wysi∏ku ˝o∏nierskiego. 

Pawe∏ TURO¡

Autor listu w Woje-
wódzkim Sztabie Woj-
skowym w Katowi-
cach, 12.04.2006 r. 

**  **  **
¸ódê, 11 maja 2006

Szanowna Pani Redaktor! 
W zwiàzku z artyku∏em zwiàzanym

z 53. rocznicà stracenia w Warszawie
gen. Emila Fieldorfa, pierwszego ko-
mendanta KG AK, pragn´ uzupe∏niç
wystàpienie prezesa Zarzàdu G∏ówne-
go ÂZ˚AK o pewne okolicznoÊci, doty-
czàce tablicy w ¸odzi zawieszonej na
domu, gdzie mieszka∏ Genera∏ przy ul.
Próchnika. 

1. Tablica ufundowana i wykonana
zosta∏a z inicjatywy WKO „Solidar-
noÊç” w dn. 1 wrzeÊnia 1989 r. 

2. Tablic´ ods∏oni∏ ówczeÊnie ˝yjàcy
Komendant AK w ¸odzi, mjr Józef Sto-
larski. 

3. Tablic´ poÊwi´ci∏ ks. p∏k Stanis∏aw
Wróblewski, proboszcz koÊcio∏a garni-
zonowego w ¸odzi, w asyÊcie ks. Alfre-
da Miko∏ajewicza, cz∏onka AK Wilno
oraz kapelana AK ks. mjr. Stanis∏awa
Czernika. 

4. Obecne by∏y w∏adze miasta i woje-
wództwa oraz du˝a rzesza spo∏ecznoÊci
∏ódzkiej. Ca∏oÊç prowadzi∏ Tadeusz
Zwiedryƒski, wspó∏za∏o˝yciel i cz∏onek
Zarzàdu Zwiàzku WPOS, cz∏onek
WKO „SolidarnoÊç” ¸ódê. 

5. W dniu 18 maja 2005 r., z inicjaty-
wy ¸ódzkiego Oddzia∏u Zwiàzku
WPOS odby∏o si´ ods∏oni´cie i poÊwi´-
cenie drugiej tablicy ku czci gen. Emila
Fieldorfa. Druga tablica wmurowana
zosta∏a z równoczesnym nadaniem po-

Êmiertnie Honorowego Cz∏onkostwa
Zwiàzku WPOS gen. Emilowi Fieldor-
fowi. 

6. Tablic´ ods∏aniali wiceprezydenci
miasta ¸odzi Miros∏aw Orzechowski
i Karol Chàdzyƒski, w obecnoÊci preze-
sa Zwiàzku Tadeusza Zwiedryƒskiego. 

7. Tablic´ poÊwi´ci∏ o. Józef ¸àgwa
SJ. superior, proboszcz. 

8. Obecne by∏y w∏adze województwa,
przedstawiciele IPN ¸ódê, Zarzàd Re-
gionu NSZZ „SolidarnoÊç” oraz liczne
sztandary organizacji niepodleg∏oÊcio-
wych i liczni mieszkaƒcy ¸odzi. 

Z wyrazami szacunku

Tadeusz ZWIEDRY¡SKI
prezes Zwiàzku Wi´êniów Politycznych 

Okresu Stalinowskiego Oddzia∏ ¸ódê 

18 maja 2005 r., Zwiàzek Wi´êniów Politycz-
nych Okresu Stalinowskiego Oddzia∏ ¸ódê,
poÊwi´cenie tablicy ku czci gen. Augusta Emi-
la Fieldorfa „Nila”

Tel Awiw, Izrael

Zwiàzek Weteranów
Wojsk Polskich w Izraelu

Zwielkà uwagà czyta∏em artyku∏ pod
tytu∏em „Minister Jan Turski hono-

rowym goÊciem 18 Zjazdu Zwiàzku In-
walidów i Weteranów Walki z Nazi-
zmem” (nr 11/178 z listopada 2005 r.),
który jest rzeczowo i ∏adnie zredagowa-
ny – ale niektóre doÊç wa˝ne fakty zo-
sta∏y pomini´te, wzgl´dnie mylnie po-
dane (...). 

1. Nasz Zwiàzek (tj. Zwiàzek Wetera-
nów Wojsk Polskich w Izraelu – przyp.
red.) jest absolutnie jednostkà samo-
dzielnà i niezale˝nà, która zajmuje si´
sprawami wy∏àcznie ˚ydów – ˚o∏nierzy

WP, którzy uczestniczyli w walkach
o Niepodleg∏oÊç Polski, na wszystkich
frontach (Europa, Afryka, Bliski
Wschód), w których uczestniczy∏y jed-
nostki armii WP w kraju i za granicami
Polski – podczas II wojny Êwiatowej.
Prawdà jest, ˝e utrzymujemy bardzo bli-
skie stosunki ze Zwiàzkiem Inwalidów
i Weteranów Walki z Nazizmem, które-
go prezesem jest P. AAbbrraahhaamm  CCoohheenn. 

2. Przyj´cie P. ministra Turskiego na
Górze Herzla przy pomniku (Mauzo-
leum) poÊwi´conym pami´ci ˝o∏nierzy
WP ˚ydów – jako te˝ w Mauzoleum Pa-
mi´ci Ofiar Holocaustu – by∏o zorgani-
zowane przez nasz Zwiàzek (który jest
inicjatorem i prze∏o˝onym pomnika pa-
mi´ci ww. ˝o∏nierzy). Niestety, fakt ten
nie zosta∏ odpowiednio, a mylnie poda-

ny – bez wspomnienia ni˝ej podpisane-
go i gen. RRoommaannaa  JJaaggiiee∏∏∏∏oo (przedst. P.
Abrahama Cohena). P. p∏k dr rabin PPiinn--
cchhaass  RRoosseennggaarrtteenn – jest cz∏onkiem na-
szego Zwiàzku. 

Adler PINCHAS
przewodniczàcy Zwiàzku Weteranów 

Wojsk Polskich w Izraelu

OOdd  rreeddaakkccjjii::  
Po Êmierci pierwszego przewodniczà-

cego Zwiàzku Weteranów Wojsk Pol-
skich w Izraelu pp∏k. BBeennjjaammiinnaa  MMaajjeerr--
cczzaakkaa ustalony zosta∏ nowy sk∏ad Za-
rzàdu Zwiàzku: AAddlleerr  PPiinncchhaass – prze-
wodniczàcy, KKoott  JJaann – zast´pca prze-
wodniczàcego, ZZuussmmaann  CChhaaiimm – za-
st´pca przewodniczàcego, GGuussss  SSzzmmuueell
– radca i MMeeiieerrssffeelldd  CChhaaiimm – skarbnik. 
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Warszawa, maj 2006 r. 
RReeddaakkccjjaa  „„KKoommbbaattaanntt””
BBiiuulleettyynn  UUrrzz´́dduu  ddoo  SSpprraaww  
KKoommbbaattaannttóóww
ii  OOssóóbb  RReepprreessjjoonnoowwaannyycchh

SSzzaannoowwnnii  PPrrzzyyjjaacciieellee,,
Zwracam si´ do Paƒstwa z propozycjà

wsparcia budowy „Âciany Pami´ci” przy
Zespole Pomnikowym na Skwerze Wo-
∏yƒskim w Warszawie, poÊwi´conej po-
leg∏ym ˝o∏nierzom 27 Wo∏yƒskiej Dywi-
zji Piechoty AK, oddzia∏om partyzantki
i konspiracji AK na Wo∏yniu oraz ˝o∏-
nierzom samoobrony. Jest to oko∏o
1200 nazwisk ˝o∏nierzy Wo∏ynia, które
zostanà umieszczone na tej „Âcianie Pa-
mi´ci”. B´dzie tam równie˝ usytuowa-
ne popiersie – pomnik gen. bryg. Jana
Wojciecha Kiwerskiego „Oliwy”, do-
wódcy 27 Wo∏yƒskiej Dywizji Piechoty
AK, który poleg∏ w Lasach Mosurskich
18 kwietnia 1944 r. w trakcie operacji
„Burza”. Dowodzi∏ Dywizjà w jej naj-
tragiczniejszym momencie, gdy oko∏o
6 tysi´cy ˝o∏nierzy zosta∏o okrà˝onych
przez wojska niemieckie. 

„Âcian´ Pami´ci” mamy zamiar od-
s∏oniç i poÊwi´ciç w lipcu 2007 roku,
w 63. rocznic´ rozbrojenia przez
NKWD Dywizji, po wyzwoleniu przez
nià miast Lubartowa, Kocka i pobli-
skich miejscowoÊci. (...) 

Nasze konto bankowe: Bank PKO S.A.
Warszawa 17 1020 1097 0000 7102 0106
9061. Bardzo serdecznie dzi´kujemy za
poparcie naszej wspólnej sprawy. 

Z ˝yczeniami pomyÊlnoÊci

prof. dr hab. E. BAKUNIAK
prezes Okr´gu Wo∏yƒskiego

Âwiatowego Zwiàzku ˚o∏nierzy
Armii Krajowej

Nieznane Sanktuarium 
Pami´ci Narodowej

Odkrycie w Rzymie... 

W10. rocznic´ udanej i g∏´boko prze˝ytej
audiencji Rodzin Katyƒskich w Watyka-

nie u Ojca Âwi´tego JJaannaa  PPaaww∏∏aa  IIII (13 kwiet-
nia 1996 r.) postanowiliÊmy w tym roku po-
nownie stanàç, ju˝ nie przed obliczem Wiel-
kiego Papie˝a, ale przed Jego grobem. Poje-
chaliÊmy tylko jednym autokarem i to nie do
koƒca zape∏nionym – czas robi swoje... Do
Grobu nast´pcy pierwszego aposto∏a Êw. Pio-
tra – i Piotra naszych czasów Papie˝a – Polaka
kolejka jest ciàgle d∏uga i s∏ychaç w niej wszyst-
kie j´zyki Êwiata, ale polski dominuje... Byli-
Êmy tam po 2-3 razy, ̋ eby si´ napatrzeç, namo-
dliç, nadumaç i podzi´kowaç za wszystko co
dla Polski, i dla nas te˝, uczyni∏. 

I kiedy tak chodzi∏em po „Wiecznym Mie-
Êcie”, przypomnia∏o mi si´ z dzieciƒstwa stare,
na pewno jeszcze XIX-wieczne porzekad∏o:
„Ja ˝ym by∏ w Rzym i ˝ym widzia∏ Rzym”. Na
pewno niejeden czytelnik „Kombatanta” pa-
mi´ta z m∏odoÊci takie zabawne „powiedzon-
ka” o miastach Europy, jak si´ w marzeniach
bawi∏o w dalekie podró˝e na zat∏oczonych po-
dwórkach. I oto przez zupe∏ny przypadek, ˝e
planowanà Msz´ Êw. odbyliÊmy w polskim ko-
Êciele p. w. Êw. Stanis∏awa BM (biskupa m´-
czennika) przy via delle Botteghe Oscure (za-
pami´tajcie jej nazw´), a nie jak 10 lat temu
w koÊciele p.w. Êw. Ducha opodal Watykanu 
– nastàpi∏o autentyczne, cudowne odkrycie
Sanktuarium Pami´ci Narodowej – nieznane
polonika zwiàzane z II wojnà Êwiatowà. W na-
szym przypadku chodzi o upami´tnienie
Zbrodni Katyƒskiej! Gdzie? W Rzymie! Nikt
z nas o takim miejscu nie wiedzia∏, nie ma nic
o tym w ˝adnym przewodniku, nie ma nic w li-
teraturze katyƒskiej... By∏em ju˝ trzy razy
w Rzymie i zdawa∏o mi si´, „˝ym by∏ i widzia∏
Rzym”, a tu dopiero patriotyczna uczta... 

Ale nie wystarczy byç tylko w samym prze-
pi´knym polskim koÊciele, podziwiaç dzie∏a
sztuki malarskiej, bogate freski i o∏tarze... JeÊli
tylko pójdziemy na Msz´ Êw. i wyjdziemy z ko-
Êcio∏a – czas stracony! Nale˝y nie wychodziç na
ulic´, ale przejÊç przez zabytkowà zakrysti´ na
dziedziniec koÊcio∏a-hospicjum. Nie ka˝dy
o tym wie, przekona∏em si´ osobiÊcie w roz-
mowie z polskimi pielgrzymami, którzy byli

(tylko) w koÊciele. A na dziedziƒcu majà swo-
je wspania∏e tablice: gen. WW∏∏aaddyyss∏∏aaww  AAnnddeerrss,
bp polowy JJóózzeeff  GGaawwlliinnaa z p∏askorzeêbà bitwy
o Monte Cassino, kard. AAddaamm  SSaappiieecchhaa
i Zbrodnia Katyƒska! 

Wychodzàc z korytarza za zakrystià na dzie-
dziniec, po lewej stronie, na wysokoÊci oczu,
na Êcianie koÊcio∏a zawieszona jest du˝a tabli-
ca z czerwonego granitu nast´pujàcej treÊci: 

PPaammii´́ccii  ppii´́ttnnaassttuu  ttyyssii´́ccyy  ppoollsskkiicchh  jjeeƒƒccóóww
wwoojjeennnnyycchh  zz oobboozzóóww  ––  ww KKoozziieellsskkuu,,  OOssttaasszzkkoo--
wwiiee  ii SSttaarroobbiieellsskkuu  ww RRoossjjii  SSoowwiieecckkiieejj,,  zzaammoorr--
ddoowwaannyycchh  wwiioossnnàà  11994400  rr..  ww KKaattyynniiuu  ii iinnnnyycchh
mmiieejjssccaacchh  kkaaêênnii..  MMaattkkoo  BBoosskkaa  KKoozziieellsskkaa  mmóóddll
ssii´́  zzaa  nnaammii  ––  SSttoowwaarrzzyysszzeenniiee  PPoollsskkiicchh  KKoommbbaa--
ttaannttóóww  ww XXLL  rroocczznniicc´́  iicchh  ttrraaggiicczznneejj  ÊÊmmiieerrccii  
––  MMCCMMLLXXXXXX  (1980 rok). 

Wówczas jeszcze nie by∏y znane miejsca Ich
wiecznego spoczynku – do∏y Êmierci w Mied-
noje i w Charkowie. Znany by∏, dzi´ki odkry-
ciu i og∏oszeniu przez Niemców, tylko Katyƒ,
który by∏, jest i pozostanie symbolem tej
Zbrodni! A zawdzi´czamy to pi´kne upami´t-
nienie kombatantom z wolnego Êwiata. 

I musia∏o minàç a˝ 26 lat, çwierç wieku, ˝e-
by „odkryç” to ma∏o znane, nie tylko nam z Ro-
dzin Katyƒskich – kombatanckim zwiàzkom
równie˝ – Sanktuarium Prawdy i Pami´ci... 

Teraz dopiero mog´ spokojnie powiedzieç,
jak za dawnych, „szczeni´cych” lat: „ja ̋ ym by∏
w Rzym i ˝ym zobaczy∏ prawdziwy Rzym!”...
Pami´tajcie kombatanci, na dziedziƒcu – nie
w koÊciele – prze˝yjecie dum´ i wzruszenie...
Do pamiàtek upami´tniajàcych powstanie
Mazurka Dàbrowskiego i wymarsz jego Legio-
nów „z ziemi w∏oskiej do Polski”, do poloni-
ków XIX wieku, dosz∏y nowe, nam bliskie
i ciàgle ˝ywe w pami´ci pokolenia XX wieku
i Êwiadków okrutnej II wojny Êwiatowej – Ka-
tyƒ i Monte Cassino! 

W∏odzimierz DUSIEWICZ
prezes Zarzàdu 

Federacji Rodzin Katyƒskich

Dar od najm∏odszych polskich 
kombatantów II wojny Êwiatowej

Jego ÂwiàtobliwoÊci 
– Papie˝owi Benedyktowi XVI

17maja 2006 r. delegacja Rady Krajo-
wej „Synów Pu∏ku” w sk∏adzie: prze-

wodniczàcy – JJóózzeeff  CCzzeerrwwiiƒƒsskkii, wiceprze-
wodniczàcy – SSttaanniiss∏∏aaww  ÂÂwwiieerrcczzeewwsskkii  oraz
sekretarz RRyysszzaarrdd  JJaann  SSeemmppkkaa – przekaza-
∏a na r´ce prefekta Wy˝szego Metropolital-
nego Seminarium Duchownego w Warsza-

Na zdj´ciu delegacja Rady Krajowej „Synów
Pu∏ku” z pamiàtkowym medalem dla papie˝a
Benedykta XVI

wie ks. MMaarrcciinnaa  LLoo--
rreettzzaa pamiàtkowy
medal, dar komba-
tantów dla papie˝a
BBeenneeddyykkttaa  XXVVII. Me-
dal ten zosta∏ nast´p-
nie przekazany orga-
nizatorom pielgrzym-
ki w dniu celebracji
Mszy Êw. na placu Marsza∏ka Józefa Pi∏-
sudskiego w Warszawie – 26 maja 2006 r. 

E.D.
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Fot. Ewa DuminFot. Ewa Dumin

Fot. W∏odzimierz Dusiewicz

Z nades∏anej 
korespondencji



XXXV Ogólnopolska Pielgrzymka
˚o∏nierzy Armii Krajowej 
na Jasnà Gór´

OOrrggaanniizzaattoorr  ppiieellggrrzzyymmkkii,,  ÂÂwwiiaattoowwyy  ZZwwiiààzzeekk  ̊̊ oo∏∏nniiee--
rrzzyy  AArrmmiiii  KKrraajjoowweejj  OOkkrr´́gg  CCzz´́ssttoocchhoowwaa,,  uuppoowwaa˝̋nniioonnyy
pprrzzeezz  ZZaarrzzààdd  GG∏∏óówwnnyy  ww WWaarrsszzaawwiiee  zzaapprraasszzaa  ––  wwrraazz
zz rrooddzziinnaammii  ––  wwsszzyyssttkkiicchh  ˝̋oo∏∏nniieerrzzyy  AArrmmiiii  KKrraajjoowweejj,,
WWiiNN,,  SSzzaarryycchh  SSzzeerreeggóóww,,  BBaattaalliioonnóóww  CChh∏∏ooppsskkiicchh,,  NNaa--
rrooddoowwyycchh  SSii∏∏  ZZbbrroojjnnyycchh  ii iinnnnyycchh  OOrrggaanniizzaaccjjii  KKoommbbaa--
ttaanncckkiicchh  zz ppoocczzttaammii  sszzttaannddaarroowwyymmii  oorraazz  mm∏∏ooddzziiee˝̋
sszzkkoollnnàà,,  hhaarrcceerrzzyy  ii ssyymmppaattyykkóóww  ddoo  lliicczznneeggoo  uuddzziiaa∏∏uu..  

PPrrooggrraamm
ddllaa  pprrzzyybbyywwaajjààccyycchh  ww ssoobboott´́  99 wwrrzzeeÊÊnniiaa  bbrr..::  
• w dowolnym czasie: zakwaterowanie, zwiedzanie

klasztoru i przejÊcie Drogà Krzy˝owà na Wa∏ach Ja-
snogórskich; 

• godz. 21.00-21.30 – udzia∏ w Apelu Jasnogórskim
w Kaplicy Cudownego Obrazu. 

nniieeddzziieellaa  1100  wwrrzzeeÊÊnniiaa  bbrr..  
A. dla wszystkich uczestników przyjezdnych: 
• do godz. 9.30 – przyjazd autokarów na parkingi obok

klasztoru, od strony zachodniej, przy ulicach: ks. A.
Kordeckiego, Klasztornej, ks. kard. St. Wyszyƒskiego
i Êw. Jadwigi; 

• przejÊcie obok Domu Pielgrzyma, a nast´pnie przez
Bram´ Papieskà na dziedziniec klasztorny przy Arse-
nale, gdzie nastàpi o godz. 1100..1155--1100..3300  zzbbiióórrkkaa, ufor-
mowanie kolumny pielgrzymkowej i przejÊcie z pocz-
tami sztandarowymi na b∏onia przed o∏tarzem na
Szczycie Jasnogórskim. 

B. dla uczestników z Cz´stochowy i okolic: 
• godz. 10.15 – zbiórka pocztów sztandarowych, kom-

batantów z rodzinami, m∏odzie˝y szkolnej i harcerzy
oraz sympatyków przy Grobie Nieznanego ˚o∏nierza
w Alei Jasnogórskiej, z∏o˝enie kwiatów i zapalenie
zniczy; 

• godz. 10.30 – przejÊcie uformowanej kolumny piel-
grzymkowej na B∏onia Jasnogórskie. 

C. dla wszystkich uczestników pielgrzymki: 
• ggooddzz..  1111..0000--1122..3300  ––  pprrzzyywwiittaanniiee  uucczzeessttnniikkóóww  ppiieell--

ggrrzzyymmkkii  ii uurroocczzyyssttaa  MMsszzaa  ÊÊww..  pprrzzyy  oo∏∏ttaarrzzuu  ppoolloowwyymm
nnaa  WWaa∏∏aacchh  JJaassnnooggóórrsskkiicchh;;  

• godz. 12.30 – przejÊcie przed pomnik Jana Paw∏a II,
z∏o˝enie kwiatów i wr´czenie Daru O∏tarza; 

• od godz. 13.00 – ewentualne grupowe zwiedzanie
Klasztoru Jasnogórskiego, odmówienie modlitwy
w Kaplicy Cudownego Obrazu oraz przejÊcie Drogà
Krzy˝owà na Wa∏ach Jasnogórskich; 

• godz. 21.00-21.30 – ewentualny udzia∏ w Apelu Ja-
snogórskim w Kaplicy Cudownego Obrazu. 

W razie niepogody: 
• zbiórka uczestników w Auli o. Augustyna Kordeckie-

go; 
• Msza Êw. w Bazylice Jasnogórskiej. 

Edward OTR¢BSKI
prezes Okr´gu Cz´stochowa ÂZ˚AK

oraz
Lucjan K¢PI¡SKI-BRUST

wiceprezes Okr´gu Cz´stochowa ÂZ˚AK, 
przewodniczàcy Komitetu Organizacyjnego

˚yje w naszych
sercach i umys∏ach...

4lipca br., w 63. rocznic´ tragicznej
Êmierci w Gibraltarze Premiera

Rzàdu, Naczelnego Wodza, gen. broni
WW∏∏aaddyyss∏∏aawwaa  SSiikkoorrsskkiieeggoo Krajowy Zwià-
zek by∏ych ˚o∏nierzy Polskich Si∏
Zbrojnych na Zachodzie zorganizowa∏
˝o∏nierskie spotkanie aby oddaç ho∏d
i czeÊç Wielkiemu Cz∏owiekowi i Do-
wódcy. UroczystoÊç, z udzia∏em pocz-
tów sztandarowych, odby∏a si´ przed
pomnikiem gen. Sikorskiego przy ulicy
Tureckiej w Warszawie, wzi´li w niej
udzia∏ przedstawiciele: Urz´du do
Spraw Kombatantów i Osób Represjo-
nowanych, MON, w∏adz samorzàdo-
wych, kombatanci oraz zaproszeni go-
Êcie. 

UroczystoÊç poprowadzi∏ WW∏∏ooddzzii--
mmiieerrzz CCiieesszzkkoowwsskkii, prezes Ârodowiska

2 Polskiej Dywizji Strzelców Pieszych
KZb˚PSZnZ. Przypomnia∏, ˝e w tym
roku przypada 125. rocznica urodzin
Genera∏a, jednoczeÊnie zaprezentowa∏
w skrócie ˝ycie i dokonania Naczelnego
Wodza. Wyrazi∏ tak˝e nadziej´, ˝e
otwarcie archiwów brytyjskich pomo˝e
wyjaÊniç okolicznoÊci Êmierci Genera∏a. 

K.H. 

63. rocznica tragicznej Êmierci genera∏a W∏adys∏awa Sikorskiego

Pami´ç o tych, 
którzy polegli 
na polach 
Lotaryngii i Alzacji

17czerwca br. w Warszawie przed
pomnikiem Grenadierów na

skwerze 1 Dywizji Grenadierów Fran-
cja 1940 r. odby∏o si´ spotkanie z oka-
zji rocznicy ostatniej bitwy kampanii
wrzeÊniowej stoczonej na ziemi francu-
skiej w dniach 16-17 czerwca 1940 r.
przez 1 Dywizj´ Grenadierów pod La-
garde. Pami´ç poleg∏ych kolegów
uczcili ostatni uczestnicy bitwy – grena-
dierzy Ârodowiska Warszawskiego na
czele z prezesem pp∏k. SStteeffaanneemm  GGaaww--

lliikkiieemm  – ppor. MMaarriiaann  DD´́bbooggóórrsskkii, kpt.
KKaazziimmiieerrzz  KKiieelleessiiƒƒsskkii, por. MMiieecczzyyss∏∏aaww
NNiieemmcczzyykk, ppor. JJeerrzzyy  PPiieekkaarrsskkii, kpt.
AAnnddrrzzeejj  SSiieekkiieerrsskkii, ppor. SSttaanniiss∏∏aaww  SSoo--
jjaa, ppor. JJeerrzzyy  SSzzcczzeeppkkoowwsskkii, por.
AAddaamm  SSzzeewwoorrsskkii, ppor. SSttaanniiss∏∏aaww  TTaarr--
nnoowwsskkii, ppor. BBooggddaann  WWiillggaatt, ppor.
TTaaddeeuusszz  WWoojjcciieecchhoowwsskkii, kpt. JJaann  ZZaa--
kkrrzzeewwsskkii, por. SSttaanniiss∏∏aaww  ZZiióó∏∏kkoowwsskkii,
ppor. TTaaddeeuusszz  ˚̊aarrsskkii. 

E.D. 

66. rocznica bitwy 1 Dywizji Grenadierów pod Lagarde
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Fot. Katarzyna Hoppe
Przed pomnikiem gen. W∏adys∏awa Sikorskie-
go przemawia W∏odzimierz Cieszkowski, pre-
zes Ârodowiska 2 Polskiej Dywizji Strzelców
Pieszych KZb˚PSZnZ

Fot. Ewa Dumin



rów pilnowa∏a w stolicy DRK – Kinsza-
sie porzàdku publicznego, ochraniajàc
jednoczeÊnie z mandatu Unii Europej-
skiej obiekty strategiczne, m.in.: lotni-
sko i gmachy rzàdowe. ˚o∏nierska s∏u˝-
ba we wszystkich rodzajach misji poko-
jowych ONZ, NATO i Unii Europej-
skiej jest wyjàtkowo ci´˝ka i niebez-
pieczna, ale nasza braç ˝o∏nierska pe∏ni
jà z pe∏nym zaanga˝owaniem i odpo-
wiedzialnie. 

Niestety, nie wszystkim naszym
uczestnikom misji pokojowych ONZ
dopisa∏o szcz´Êcie. 68 spoÊród nich za-
p∏aci∏o cen´ najwy˝szà – w∏asne ˝ycie,
a ponad 200 ˝o∏nierzy ró˝nych stopni
i specjalnoÊci odnios∏o tak ci´˝kie rany
lub uszczerbek na zdrowiu, ˝e zosta∏o
inwalidami. Ogó∏em do tej pory w mi-
sjach pokojowych uczestniczy∏o oko∏o
65 tys. polskich ˝o∏nierzy i policjantów. 

Nast´pnie g∏os zabra∏ prezes Zarzà-
du G∏ównego Zwiàzku Kombatantów
RP i By∏ych Wi´êniów Politycznych
gen. dyw. WWaacc∏∏aaww  SSzzkkllaarrsskkii, który prze-
kaza∏ gratulacje z okazji Êwi´ta uczest-
ników misji pokojowych wszystkim
kombatantom mi´dzynarodowych misji
pokojowych i wr´czy∏ honorowe odzna-
ki „Za Zas∏ugi dla ZKRP i BWP” wy-
ró˝niajàcym si´ dzia∏aczom Stowarzy-
szenia Kombatantów Misji Pokojowych
ONZ. Odznak´ t´ otrzymali: AAllffrreedd
MMaajjeewwsskkii, AAnnnnaa  NNoowwaakkoowwsskkaa, KKaazzii--
mmiieerrzz  WWttoorreekk i WW∏∏aaddyyss∏∏aaww  ZZuuzziiaakk. 

Roman GU¸A
cz∏onek Zarzàdu G∏ównego

Stowarzyszenia Kombatantów 
Misji Pokojowych ONZ
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Obchody Mí dzynarodowego Dnia Uczestników Misji Pokojowych ONZ

Przed czterema laty sekretarz ge-
neralny ONZ KKooffii  AAnnnnaann usta-
nowi∏ dzieƒ 29 maja – Mi´dzyna-

rodowym Dniem Uczestników Misji
Pokojowych ONZ. Dla uczczenia tej
daty przedstawiciele Senatu, Biura Bez-
pieczeƒstwa Narodowego, Wojska Pol-
skiego, Urz´du do Spraw Kombatan-
tów i Osób Represjonowanych, placów-
ki ONZ w Warszawie, Urz´du m.st.
Warszawy, a tak˝e organizacji komba-
tanckich z∏o˝yli wieƒce i wiàzanki kwia-
tów na p∏ycie Grobu Nieznanego ˚o∏-
nierza. 

Nast´pnie, w siedzibie Zarzàdu
G∏ównego Stowarzyszenia Kombatan-
tów Misji Pokojowych ONZ, odby∏o si´
uroczyste spotkanie weteranów misji
pokojowych z przedstawicielami w∏adz
wojskowych i organizacji kombatanc-
kich. Przyby∏ych goÊci przywita∏ wice-
prezes ZG SKMP ONZ ZZbbiiggnniieeww  BBeedd--
nnaarrsskkii. 

Przedstawiciel Sztabu Generalnego
WP gen. dyw. MMiieecczzyyss∏∏aaww  SSttaacchhoowwiiaakk
zapozna∏ uczestników spotkania z naj-
wa˝niejszymi sprawami, wynikajàcymi
z wojskowej obecnoÊci Polski na arenie
mi´dzynarodowej. Aktualnie wydzielo-
ne jednostki Wojska Polskiego, Policji
i ˚andarmerii Wojskowej pe∏nià s∏u˝b´
w 17 paƒstwach, nie tylko pod b∏´kitnà
flagà ONZ, ale tak˝e pod auspicjami
NATO i Unii Europejskiej. O ile Woj-
sko Polskie uczestniczy w dzia∏aniach
misji pokojowych od 1953 r., to Policja
w misjach pokojowych i stabilizacyjnych
bierze udzia∏ od 1992 r. i uczestniczy
w nich po dziÊ dzieƒ, g∏ównie na obsza-
rze paƒstw by∏ej Jugos∏awii (BoÊnia,
Hercegowina, Kosowo). W misjach
mi´dzynarodowych wszelkiego rodzaju
(pokojowych, stabilizacyjnych, obser-
wacyjnych, nadzoru i rozejmowych) ma
te˝ swój udzia∏ ˚andarmeria Wojsko-
wa, która przygotowa∏a do wyjazdu do
Demokratycznej Republiki Konga
(dawniej Zair) samodzielnà kompani´
˝andarmerii w sile 120 ˝andarmów.
Kompania ta w czasie lipcowych wybo-

˚o∏nierska s∏u˝ba
poza granicami Kraju

Jan Pawe∏ II 
i kombatanci z Krakowa

Stowarzyszenie ˚o∏nierzy Armii Krajowej
i Wi´êniów Politycznych Zarzàd G∏ówny

w Krakowie przys∏a∏o do redakcji biuletynu
„Kombatant” list, w którym opisuje swojà
bliskà wi´ê i spotkania z Papie˝em JJaanneemm
PPaaww∏∏eemm  IIII. Ojciec KKaarroollaa  WWoojjttyy∏∏yy  by∏ zawo-
dowym oficerem 12
pp i s∏u˝y∏ w tym˝e
pu∏ku w Wadowi-
cach. Stàd te˝ bra∏
udzia∏ w uroczysto-
Êciach Êwi´ta pu∏ko-
wego, które odby-
wa∏y si´ ka˝dego ro-
ku. Na Rynek wado-
wicki, przed dom,
w którym mieszka∏,
zabiera∏ ze sobà
tak˝e swojego syna.
S˚AKiWP ZG
w Krakowie jako or-
ganizacja piel´gnu-
je tradycje tego
Êwi´ta, bowiem na-
le˝à do niej wetera-
ni 12 pp i 12 pp AK
– ostatni ju˝ ˝yjàcy. 

Po 1989 r., kiedy
to mo˝liwe sta∏o si´
zorganizowanie sto-
warzyszenia zrze-
szajàcego wetera-
nów 12 pp i AK,
krakowskie Êrodo-
wisko utrzymywa∏o
sta∏y kontakt z Oj-
cem Âwi´tym. Nie-
zwyk∏y Polak, Syn
Ziemi Wadowickiej
pozna∏ osobiÊcie
cz∏onków S˚AKiWP
– weteranów 12 pp
i AK. Z okazji uro-
czystoÊci, zorgani-
zowanej przez kra-
kowskie Stowarzy-
szenie, podczas któ-
rej ods∏oni´to i poÊwi´cono tablic´ ku czci
poleg∏ych ˝o∏nierzy 12 pp i 12 pp AK w ko-
Êciele ONMP w Wadowicach, Ojciec Âwi´ty
przes∏a∏ jego cz∏onkom telegram z b∏ogos∏a-
wieƒstwem. Cz∏onkowie Stowarzyszenia
mieli tak˝e okazje do spotkaƒ z Janem Paw-
∏em II – m.in. z okazji Jego 80. urodzin,
podczas audiencji generalnej na pl. Êw. Pio-
tra w Rzymie prezes ZG FFrraanncciisszzeekk  OOrree--
mmuuss wr´czy∏ wielkiemu Rodakowi „Odzna-
k´ Honorowà 12 PP AK”. 

Red. 

20 maja 2000 r., w 80.
rocznic´ urodzin Jana
Paw∏a II, Franciszek
Oremus – prezes Stowa-
rzyszenia ˚o∏nierzy AK
i Wi´êniów Politycznych
ZG w Krakowie – sk∏a-
da Ojcu Âwi´temu naj-
serdeczniejsze ˝yczenia
i przekazuje Honorowà
Odznak´ 12 Pu∏ku Pie-
choty i Armii Krajowej
Ziemi Wadowickiej
w imieniu weteranów tej
wojskowej formacji

Z nades∏anej 
korespondencji

Na zdj´ciu odznaczeni, od lewej: W∏adys∏aw
Zuziak, Anna Nowakowska, gen. dyw. Wac∏aw
Szklarski, Alfred Majewski i Kazimierz Wtorek

Telegram nades∏any
z Watykanu w dniu 24
wrzeÊnia 1989 r. z b∏ogo-
s∏awieƒstwem Ojca
Âwi´tego Jana Paw∏a II
dla weteranów i ich ro-
dzin oraz uczestników
uroczystoÊci poÊwi´ce-
nia tablicy ku czci pole-
g∏ych ˝o∏nierzy 12 pp
i 12 pp AK Ziemi Wado-
wickiej w koÊciele p.w.
ONMP w Wadowicach



G∏ówna uroczystoÊç mia∏a miejsce
2 maja br. na Górze Êw. Anny przy
Pomniku Czynu Powstaƒczego.

Obecni byli: wojewoda opolski – BBooggddaann
TToommaasszzeekk, marsza∏ek województwa opol-
skiego – GGrrzzeeggoorrzz  KKuubbaatt, senatorowie, po-
s∏owie, kombatanci, ˝o∏nierze i m∏odzie˝
szkolna. 

Do zebranych przemówi∏ wojewoda opol-
ski. PodkreÊli∏ wk∏ad mieszkaƒców Âlàska
w utrzymanie polskoÊci i j´zyka polskiego,
kultywowanie tradycji. Odby∏ si´ tak˝e Apel
Poleg∏ych, a przed pomnikiem z∏o˝ono
wieƒce i kwiaty. UroczystoÊci te poprzedzi∏a
Msza Êw. w intencji poleg∏ych powstaƒców. 

Równie uroczyÊcie obchodzono 215. rocz-
nic´ uchwalenia Konstytucji 3 Maja we
wszystkich miastach Opolszczyzny. Woje-
wódzkie uroczystoÊci odby∏y si´ przed po-
mnikiem Bojowników o PolskoÊç Âlàska
Opolskiego. W koÊcio∏ach odprawiono
Msze Êw. w intencji Ojczyzny. 

8 maja br., w 61. rocznic´ zakoƒczenia 
II wojny Êwiatowej w Europie odby∏o si´
spotkanie pokoleƒ, tj. aktualnie pe∏niàcych
s∏u˝b´ wojskowà z kombatantami ze wszyst-
kich stowarzyszeƒ i by∏ymi ˝o∏nierzami za-
wodowymi. W tej uroczystej zbiórce na pla-
cu alarmowym 10 Opolskiej Brygady Logi-
stycznej wzi´li tak˝e udzia∏ przedstawiciele
w∏adzy paƒstwowej, samorzàdowej, miasta
Opola, parlamentarzyÊci, wojskowi, komba-
tanci oraz harcerze. 

Podczas uroczystoÊci wr´czono wyró˝nie-
nia i awanse na wy˝sze stopnie wojskowe
oraz udekorowano sztandar brygady odzna-
czeniem „Za Zas∏ugi dla Zwiàzku Komba-
tantów Rzeczypospolitej Polskiej i By∏ych
Wi´êniów Politycznych”. Krzy˝ Kawalerski
Orderu Odrodzenia Polski otrzyma∏ JJóózzeeff
KKaarrkkooss – prezes Zarzàdu Miejsko-Gminne-
go ZKRP i BWP w Zdzieszowicach. Osiem
osób uhonorowano Medalami „Opiekun

P∏k Stefan Szelka dekoruje Ew´ Rurynkiewicz
– wicemarsza∏ka województwa opolskiego

Uczestnicy spotkania w 61. rocznic´ zakoƒ-
czenia II wojny Êwiatowej w Europie

Maj to miesiàc wa˝nych wydarzeƒ w ˝yciu Narodu i Paƒstwa.
Wymieniç tu g∏ównie nale˝y uchwalenie Konstytucji 3 Maja
i dzieƒ zakoƒczenia II wojny Êwiatowej w Europie. Na Opolsz-
czyênie przypominamy tak˝e zrywy ludu Êlàskiego o wolnoÊç
Âlàska i przywrócenie go do Macierzy. W bie˝àcym roku obcho-
dy Êwi´ta narodowego i kapitulacji hitlerowskich Niemiec po∏à-
czone by∏y z 85. rocznicà III Powstania Âlàskiego. 

Opole

Pami´tajmy o wa˝nych
rocznicach

Miejsc Pami´ci Narodowej”, a wÊród nich
HHeennrryykkaa  DDzziieecciiuucchhoowwiicczzaa – wiceprezesa
Zarzàdu Miejsko-Gminnego ZKRP i BWP
w Strzelcach Opolskich, KKaazziimmiieerrzzaa  DDaa--
mmaasszzkkaa – prezesa Zarzàdu Miejsko-Gmin-
nego ZKRP i BWP w Otmuchowie, ZZyygg--
mmuunnttaa  KKoowwaallsskkiieeggoo – sekretarza Zarzàdu
Miejsko-Gminnego ZKRP i BWP w Prud-
niku, WW∏∏aaddyyss∏∏aawwaa  ¸̧uucczzkkiieewwiicczzaa – prezesa
Ko∏a Miejskiego ZKRP i BWP w OleÊnie
i p∏k. MMiieecczzyyss∏∏aawwaa  MMaaÊÊllaakkaa  – prezesa Za-
rzàdu Wojewódzkiego Zwiàzku By∏ych ˚o∏-
nierzy Zawodowych i Oficerów Wojska Pol-
skiego. Natomiast Medalem „Pro Memo-
ria” wyró˝niono MMiieecczzyyss∏∏aawwaa  RRzzeeppiieell´́ – wi-
ceprezesa Zarzàdu Okr´gu ZKRP i BWP.
Wy˝ej wymienionym odznaczenia wr´czy∏
wojewoda opolski Bogdan Tomaszek. 

Na wniosek Zarzàdu Okr´gu ZKRP
i BWP przyznano Odznaki Honorowe „Za
Zas∏ugi dla Województwa Opolskiego”,
a otrzymali je: p∏k AAnnttoonnii  TTkkaacczz  – szef Wo-
jewódzkiego Sztabu Wojskowego, pp∏k JJaann
ZZaaddwwoorrnnyy  – szef Sztabu 10 Opolskiej Bryga-
dy Logistycznej im. p∏k. PPiioottrraa  WWyyssoocckkiieeggoo
i DDaarriiuusszz  CChhààddzziiƒƒsskkii  – oficer tej brygady.
Dekoracji dokona∏ Grzegorz Kubat – mar-
sza∏ek województwa opolskiego. (...) 

W wystàpieniach okolicznoÊciowych g∏os
zabrali: Bogdan Tomaszek, Grzegorz Kubat,
gen. bryg. RRoommaann  KKlleecchhaa – dowódca 10
Opolskiej Brygady Logistycznej i p∏k SStteeffaann
SSzzeellkkaa – prezes Zarzàdu Okr´gu ZKRP
i BWP w Opolu. W ich wystàpieniach zaak-
centowana zosta∏a 61. rocznica zakoƒczenia
II wojny Êwiatowej w Europie, udzia∏ Woj-
ska Polskiego w walkach na wszystkich fron-
tach i w ruchu oporu, serdeczne podzi´ko-
wanie weteranom za ich wk∏ad w dzie∏o wy-
zwolenia Ojczyzny. 

UroczystoÊç zosta∏a zakoƒczona defiladà.*
p∏k Stefan SZELKA

* Fragment wi´kszej ca∏oÊci.
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UroczystoÊci

P∏k Stefan Szelka dekoruje sztandar 10 Opol-
skiej Brygady Logistycznej odznaczeniem „Za
Zas∏ugi dla ZKRP i BWP”

Prezes ZO ZKRP i BWP p∏k Stefan Szelka
wr´cza dyplom gen. Czes∏awowi Piàtasowi 
– by∏emu szefowi Sztabu Generalnego WP

Wojewoda opolski Bogdan Tomaszek wr´cza
Medal Urz´du do Spraw Kombatantów
i Osób Represjonowanych p∏k. Mieczys∏awowi
MaÊlakowi
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K´trzyn

Miarà cz∏owieczeƒstwa
jest szacunek do 
tradycji i historii

Mszà ekumenicznà rozpocz´∏a si´ 2 maja br. uro-
czystoÊç otwarcia odrestaurowanego cmentarza
wojennego z okresu I wojny Êwiatowej w K´trzy-

nie. Wzi´li w niej udzia∏ m.in. konsul generalny Federacji
Rosyjskiej z Gdaƒska JJuurriijj  AAlleekkssiieejjeeww, przedstawiciel Bi-
skupa Polowego WP i Prawos∏awnego Ordynariatu WP, de-
legacje w∏adz samorzàdowych, policji, stra˝y po˝arnej,
Stra˝y Granicznej oraz kombatantów, w tym cz∏onków

Â w i a t o w e g o
Zwiàzku ˚o∏-
nierzy Armii
Krajowej Ko∏o
w K´trzyn ie
z prezesem
WW∏∏aaddyyss∏∏aawweemm
KK oo nn ii uu ss zz ee ww --
sskkiimm..  

– Miarà wiel-
koÊci cz∏owie-
ka, miarà cz∏o-
w i e c z e ƒ s t w a
jako takiego
jest szacunek
do tradycji i do
historii – po-
wiedzia∏ bur-
mistrz K´trzy-
na KKrrzzyysszzttooff
HHeeççmmaann pod-
czas uroczysto-
Êci. 

Pie rwszych
˝o∏nierzy armii
n i e m i e c k i e j ,
zmar∏ych w po-
bliskim lazare-
cie na skutek
ran odniesio-

nych w walkach nad Wielkimi Jeziorami Mazurskimi, po-
chowano na k´trzyƒskim cmentarzu 6 wrzeÊnia 1914 r. Do
koƒca I wojny Êwiatowej spocz´∏o na nim 336 ˝o∏nierzy,
g∏ównie Niemców. W czasie II wojny Êwiatowej k´trzyƒski
cmentarz tak˝e by∏ miejscem pochówku ˝o∏nierzy niemiec-
kich i radzieckich. Od 1945 r. rozpocz´∏a si´ jednak powol-
na dewastacja cmentarza, a˝ do 2003 r., kiedy to rozpocz´-
to jego renowacj´. 

Oprac. A.B. 

Od lewej: Aldona Kubicka – sekretarz Wojewódzkiej
Rady Ochrony Pami´ci Walk i M´czeƒstwa z Olszty-
na, por. Marian Bejnar – ÂZ˚AK Zarzàd Olsztyn,
Krystyna Kluczynow, prezes ÂZ˚AK Ko∏o K´trzyn
por. W∏adys∏aw Koniuszewski, prezes Zarzàdu Okr´-
gowego ÂZ˚AK w Olsztynie por. Miros∏aw Reszko,
kpt. Jerzy Kochanek, por. R. Raginia, Fr. Hembisz

Msz´ Êw. celebrujà: ks. pra∏at Zbigniew K´pa, przed-
stawiciel Biskupa Polowego WP; ks. Stanis∏aw Majew-
ski z miejscowej parafii Êw. Jerzego; ks. Witalis Czy˝ew-
ski, przedstawiciel Prawos∏awnego Ordynariatu Polo-
wego WP; ks. Pawe∏ Hanze – pastor koÊcio∏a ewange-
lickiego i inni ksi´˝a

Sesj´ poprzedzi∏o ods∏o-
ni´cie tablicy na budynku
przy ul. Piotrkowskiej

113, upami´tniajàcej gehenn´
polskich dzieci, poddawanych
w tym miejscu w czasach oku-
pacji badaniom i selekcji. Na-
st´pnie w gmachu urz´du mia-
sta prezydent ¸odzi JJeerrzzyy  KKrroo--
ppiiwwnniicckkii, dyrektor ∏ódzkiego
Oddzia∏u IPN MMaarreekk  DDrruu˝̋kkaa
oraz prezes Zrzeszenia Dzieci
Germanizowanych BBaarrbbaarraa
PPaacciioorrkkiieewwiicczz  otworzyli wysta-
w´ pt. Germanizacja dzieci
polskich. W przemówieniu Je-
rzy Kropiwnicki podkreÊli∏
m.in. próby zafa∏szowania hi-
storii i zatuszowania prawdy
o udziale narodu niemieckiego
w zbrodniach pope∏nianych
podczas II wojny Êwiatowej. 
– Z tym wi´kszà wdzi´cznoÊcià
odnosz´ si´ do tych inicjatyw,
które usi∏ujà przywróciç w∏a-
Êciwy porzàdek rzeczy – powie-
dzia∏. 

Przed rozpocz´ciem semina-
rium wr´czono Medale „Pro
Memoria”. KilkanaÊcie osób
otrzyma∏o medale pamiàtkowe
Zrzeszenia Dzieci Polskich
Germanizowanych, jako wyraz wdzi´cznoÊci za wsparcie i po-
moc. Nast´pnie referaty przedstawili: AArrttuurr  OOssssoowwsskkii z IPN
(Filia G∏ównego Urz´du Rasy i Osadnictwa SS w ¸odzi – jej
metody dzia∏ania wobec dzieci i m∏odzie˝y) oraz RRyysszzaarrdd  BBoo--
nniiss∏∏aawwsskkii, dyrektor Centrum Informacji Turystycznej (Miej-
sca germanizacji w ¸odzi i okolicach). 

Uczestnicy konferencji zwiedzili tak˝e miejsca zwiàzane
z martyrologià polskich dzieci. 

A.B. 

Zrzeszenie Dzieci Polskich Germanizowanych
przez Re˝im Hitlerowski, wspólnie z Instytutem
Pami´ci Narodowej Oddzia∏ w ¸odzi, Urz´dem
Miasta ¸odzi i Wojewódzkim Komitetem Ochrony
Pami´ci Walk i M´czeƒstwa, zorganizowa∏o 29
maja br. seminarium popularnonaukowe pt. Znisz-
czyç lub zgermanizowaç. ¸ódê jako centrum wy-
naradawiania w okresie II wojny Êwiatowej. 

Seminarium popularnonaukowe w ¸odzi

Zniszczyç 
lub zgermanizowaç

Âwiadectwo 
historycznej prawdy

Fo
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Fot. Agnieszka Boruszkowska

Otwarcie wystawy „Germaniza-
cja dzieci polskich”. Od lewej: Je-
rzy Kropiwnicki, Barbara Pacior-
kiewicz, Marek Dru˝ka

Tablica pamiàtkowa ods∏oni´ta
29.05.2006 przy ul. Piotrkowskiej
113 w ¸odzi



Wàchock. Przed pomnikiem mjr. PONUREGO – Jana Piwnika. 

Pó∏ wieku temu, w konspiracji i w oddzia∏ach
Âwi´tokrzyskich Zgrupowaƒ Partyzanckich Ar-
mii Krajowej, walczyliÊmy nie tylko z okupantem
o niepodleg∏oÊç Ojczyzny, lecz pe∏niliÊmy rów-
nie˝ rol´ s∏u˝b policyjnych, zwalczajàc bezpra-
wie, anarchi´ i bandytyzm. Te groêne zjawiska
zawsze ujawniajà si´ i szerzà w ci´˝kich i trud-
nych dla spo∏eczeƒstwa sytuacjach. W walce tej
nie byliÊmy osamotnieni. Pomaga∏y nam tysiàce
ludzi, nawet niezaanga˝owanych w konspiracji,
lecz zdajàcych sobie spraw´ ze Êmiertelnego nie-
bezpieczeƒstwa dla bytu i ∏adu spo∏ecznego. Bez
ich codziennej pomocy, bez ich informacji
o zbrodniczych jednostkach nie bylibyÊmy w sta-
nie skutecznie ich zwalczaç. 

Dzisiaj, w Niepodleg∏ej Rzeczypospolitej,
z niepokojem obserwujemy szerzàcà si´ prze-
st´pczà dzia∏alnoÊç i patologiczne zjawiska,
z którymi walczyliÊmy w czasie wojny. Brak po-
szanowania prawa, lekcewa˝enie norm ˝ycia
spo∏ecznego, bezwzgl´dny stosunek do s∏abszych
i bezbronnych, pogarda dla cudzego zdrowia
i ˝ycia. Szczególnie niepokoi to ostatnie zjawi-
sko, przeradzajàce si´ w zdziczenie i bandytyzm
– bezlitosne bicie i katowanie ofiar, cz´sto koƒ-
czàce si´ ich Êmiercià. Bandyci coraz cz´Êciej
i ch´tniej si´gajà po broƒ i bezwzgl´dnie zabija-
jà swe ofiary, a tak˝e i obroƒców prawa – funk-

UroczystoÊci upami´tniajàce walk´ o Niepodleg∏oÊç
prowadzonà przez ˝o∏nierzy Armii Krajowej na Ziemi Âwi´tokrzyskiej

cjonariuszy Policji. Wypadki takie rozprzestrze-
niajà si´, siejàc wÊród spo∏eczeƒstwa poczucie
zagro˝enia i strachu. 

Uwa˝amy, ˝e nie wolno nam przyglàdaç si´
temu bezczynnie. Nale˝y si´ temu przeciwsta-
wiç. Apelujemy do ˝o∏nierzy Polskiego Paƒstwa
Podziemnego i do wszystkich ludzi dobrej woli,
którym na sercu le˝y dobro naszej Ojczyzny 
– w∏àczcie si´ aktywnie do walki o ∏ad, o nasz
wspólny spokój i bezpieczeƒstwo. Pomó˝cie
swoim dzia∏aniem s∏u˝bom policyjnym tak, jak
kiedyÊ Wasi ojcowie, matki, bracia i siostry po-
magali nam. Sama Policja, dzia∏ajàca w trudnych
warunkach technicznych i ekonomicznych, nie
mo˝e daç sobie rady. SkutecznoÊç jej dzia∏ania
da rezultaty tylko wtedy, gdy b´dzie mieç opar-
cie w spo∏eczeƒstwie. Nasze wspó∏dzia∏anie ze
s∏u˝bami policyjnymi wyizoluje i pomo˝e uniesz-
kodliwiç przest´pców, a to z pewnoÊcià poprawi
ogólny stan bezpieczeƒstwa wewn´trznego
w Kraju. Dzisiaj jest to zadanie dla wszystkich.
Przecie˝ ka˝dy z nas mo˝e staç si´, dziÊ czy jutro,
ofiarà zbrodniczego napadu. Pomoc udzielona
s∏u˝bom prewencyjnym jest pomocà dla Ciebie
i Twojej rodziny. Solidarna, spo∏eczna postawa
nas wszystkich stanie si´ tamà dla przest´pców. 

Koledzy Kombatanci na terenie ca∏ej Polski 
– podejmijcie nasze wezwanie i dajcie przyk∏ad

spo∏eczeƒstwu. Wykorzystajcie struktury organi-
zacyjne swoich Êrodowisk. Zróbcie u˝ytek z po-
siadanego autorytetu i spo∏ecznego zaufania.
W ten sposób zbrojny czyn sprzed pó∏ wieku b´-
dzie mia∏ swojà kontynuacj´ w kolejnym dzia∏a-
niu dla Kraju. 

Ârodowisko nasze, doceniajàc s∏u˝b´ i dzia∏al-
noÊç Policji regionu Êwi´tokrzyskiego, ustanowi-
∏o Policyjnà Odznak´ Zas∏ugi im. „mjr. Ponure-
go”, którà przyznaje si´ wyró˝niajàcym funkcjo-
nariuszom tego województwa. Odznaczeƒ doko-
nuje si´ od kilku lat, w trakcie naszych uroczysto-
Êci rocznicowych na Wykusie. Mamy nadziej´,
choç mo˝e tego my nie doczekamy, ̋ e odznacze-
nie tà Odznakà obejmie w przysz∏oÊci Policj´
w ca∏ej Polsce. Nazwanie Odznaki imieniem mjr.
Ponurego, oficera Policji II-ej Rzeczypospolitej,
a w okresie wojny Cichociemnego i Komendan-
ta Âwi´tokrzyskich Zgrupowaƒ Partyzanckich
Armii Krajowej, jest symbolicznym po∏àczeniem
najlepszych cech Policji tamtego okresu z eto-
sem walki ˝o∏nierza Polskiego Paƒstwa Pod-
ziemnego. 
_____________________
Apel podpisali obecni na dorocznej „koncentra-
cji” na Wykusie cz∏onkowie Ârodowiska „Ponu-
ry-Nurt” Âwiatowego Zwiàzku ˚o∏nierzy Armii
Krajowej
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Kierownik UdSKiOR Janusz Krupski odznacza Medalem „Pro Me-
moria” Boles∏awa Ciesielskiego (ps. „Farys II”) z oddzia∏u SZORTA
batalionu NURTA. Obok stoi prezes Ârodowiska PONURY-NURT
Zdzis∏aw Rachtan ps. „Halny”. W tle s∏awna kapliczka na Wykusie


