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UroczystoÊci rozpocz´∏y sí  w Katedrze poznaƒskiej

KilkanaÊcie tysi´cy ludzi podà˝a∏o do Parku Wieniawskiego

Nowo ods∏oni´ty pomnik Polskiego Paƒstwa Podziemnego i Armii Krajowej

Kombatanci w Poznaniu

Sk∏adanie wieƒców przez Âwiatowy Zwiàzek
˚o∏nierzy Armii Krajowej w Warszawie

Z okazji 68. rocznicy powstania Polskiego Paƒstwa Podziemne-
go w ca∏ym kraju odbywa∏y si´ uroczystoÊci. 

Dzieƒ Polskiego
Paƒstwa Podziemnego 

Poznaƒ

Po Mszy Êw. w poznaƒskiej Bazylice Ar-
chikatedralnej kilkanaÊcie tysi´cy ludzi
przesz∏o trasà z Ostrowa Tumskiego do
parku naprzeciw koÊcio∏a oo. Dominika-
nów. To w∏aÊnie w Parku im. Henryka
Wieniawskiego odby∏a si´ uroczystoÊç od-
s∏oni´cia pomnika Polskiego Paƒstwa Pod-
ziemnego i Armii Krajowej. Obecni na
uroczystoÊciach byli m.in. Ryszard Kaczo-
rowski – ostatni prezydent RP na uchodê-
stwie, prymas Józef Glemp, wicemarsza-
∏ek Sejmu Bronis∏aw Komorowski, wice-
premier Zyta Gilowska oraz kierownik
Urz´du do Spraw Kombatantów i Osób
Represjonowanych Janusz Krupski. Obec-
ne by∏y tak˝e delegacje organizacji komba-
tanckich, przedstawiciele samorzàdów,
wojsko, harcerze i m∏odzie˝ szkolna. 

Monument zosta∏ zaprojektowany przez
prof. Mariusza Kulp  ́ z Akademii Sztuk
Pi´knych w Gdaƒsku. Przedstawia ruiny
domu, z którego wylatuje szeÊç polskich or-
∏ów symbolizujàcych ptaki wolnoÊci. Po-
mnik wzniesiono z inicjatywy Spo∏ecznego
Komitetu Budowy kierowanego przez
W∏odzimierza Buczyƒskiego, prace tech-
niczne zaÊ nadzorowa∏ in .̋ Tadeusz Patecki,
prezes Stowarzyszenia Katyƒ w Poznaniu. 
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Warszawa
Obchody rocznicowe w stolicy odby∏y

si´ w Katedrze Polowej WP oraz pod
pomnikiem Polskiego Paƒstwa Pod-
ziemnego i Armii Krajowej w okolicach
gmachu Sejmu. Na uroczystoÊci przyby-
li m.in. ostatni prezydent Polski na
uchodêstwie – Ryszard Kaczorowski,
kierownik UdSKiOR Janusz Krupski,
prezydent Warszawy Hanna Gronkie-
wicz–Waltz, prymas Polski Józef
Glemp, przedstawiciele Sejmu i Senatu,
liczni kombatanci i m∏odzie˝ szkolna.
Przemówienia wyg∏osili: Jan Olszewski,
doradca prezydenta RP ds. politycz-
nych, Bronis∏aw Komorowski, wicemar-
sza∏ek Sejmu i Czes∏aw Cywiƒski, pre-
zes Âwiatowego Zwiàzku ˚o∏nierzy Ar-
mii Krajowej. Delegacje z∏o˝y∏y wieƒce
pod pomnikiem przy Sejmie. 

Kraków

Podczas uroczystoÊci w Muzeum AK
obecny by∏ m.in. prezydent Krakowa
Jacek Majchrowski. W Ratuszu zaÊ od-
by∏o si´ rocznicowe spotkanie, w któ-
rym uczestniczyli Kazimierz Barczyk,
przewodniczàcy Rady Muzeum AK, za-
st´pca przewodniczàcego Trybuna∏u
Stanu, pe∏nomocnik prezydenta Krako-
wa ds. kultury Janusz Sepio∏ i gen. 
o. Adam Studziƒski OP. Ks. kard. Stani-
s∏aw Dziwisz odmówi∏ modlitw´ za
kombatantów i ofiary wojny. 

Organizatorami uroczystoÊci byli:
Muzeum Armii Krajowej im. gen. Emi-

la Fieldorfa „Nila”, Âwiatowy Zwiàzek
˚o∏nierzy Armii Krajowej i Stowarzy-
szenie Gmin i Powiatów Ma∏opolski.

Wroc∏aw

Obok bramy wi´zienia przy ul. Klecz-
kowskiej wmurowano tablic´ Upami´t-
nienia Ofiar Terroru Komunistycznego.
Ods∏onili jà Zdzis∏aw Jankowski „Ja-
strz´biec”, który w tamtejszej celi Êmier-
ci sp´dzi∏ prawie rok, i Zdzis∏awa
Dro˝d˝, która odsiadywa∏a tam wyrok za
prób´ obalenia ustroju komunistyczne-
go. Obecni byli m.in. metropolita wro-
c∏awski abp Marian Go∏´biewski i na-
czelnik Oddzia∏owego Biura Edukacji
Publicznej Instytutu Pami´ci Narodowej
we Wroc∏awiu Krzysztof Szwagrzyk,
przedstawiciele w∏adz wojewódzkich,
miasta, policji i wi´ziennictwa oraz m∏o-
dzie˝ szkolna. Odczytano apel pole-
g∏ych. UroczystoÊci uÊwietni∏a Orkiestra

Reprezentacyjna Komendy Wojewódz-
kiej Policji we Wroc∏awiu. W KoÊciele
Garnizonowym pw. Êw. El˝biety odpra-
wiono Msz´ Êw., a po niej odby∏o si´ spo-
tkanie w Ratuszu. 

UroczystoÊci we Wroc∏awiu zorgani-
zowa∏y Âwiatowy Zwiàzek ˚o∏nierzy
Armii Krajowej i miejscowy oddzia∏
IPN. 

SSzzyymmoonn  ˚̊yyttoo
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W dniu 27 wrzeÊnia 1939 roku, w ob-
liczu kapitulacji stolicy, powsta∏a pierw-
sza konspiracyjna organizacja niepodle-
g∏oÊciowa – S∏u˝ba Zwyci´stwu Polski.
To historyczne wydarzenie zapoczàtko-
wa∏o budow´ Podziemnego Paƒstwa
Polskiego, fenomenu w dziejach – nie
tylko – II wojny Êwiatowej. Obok pionu
wojskowego – Armii Krajowej –
i wspó∏pracujàcych z nià innych forma-
cji Polski Walczàcej, istotnà rol´ ode-
gra∏ podziemny parlament – Rada Jed-

noÊci Narodowej, a zw∏aszcza rozleg∏a
obejmujàca ca∏y obszar Rzeczypospoli-
tej i obie okupacje dzia∏alnoÊç Delega-
tury Rzàdu na Kraj. To ona stworzy∏a
ogromny, niemajàcy odpowiednika ni-
gdy i nigdzie aparat rzeczywiÊcie Pol-
skiego Paƒstwa Podziemnego – od
spraw wewn´trznych, poprzez tajnà
oÊwiat´ i kultur´, wymiar sprawiedliwo-
Êci a˝ po komórki przygotowujàce akty
legislacyjne dla przysz∏ego niepodleg∏e-
go paƒstwa.

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej wyra˝a
szczególnà wdzi´cznoÊç i szacunek twór-
com, ofiarnym dzia∏aczom podziemnych
struktur Paƒstwa Polskiego, a tak˝e tym
wszystkim, którzy w wyjàtkowo trudnych
warunkach, z nara˝eniem w∏asnego ˝ycia
walczyli o niepodleg∏oÊç Ojczyzny. 

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, pa-
mi´tajàc o ich poÊwi´ceniu, walce i
umi∏owaniu Ojczyzny, ustanawia dzieƒ
27 wrzeÊnia – Dniem Podziemnego
Paƒstwa Polskiego.

Uchwa∏a Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
z dnia 11 wrzeÊnia 1998 r. 

w sprawie ustanowienia Dnia Polskiego Paƒstwa Podziemnego
(MP z 1998 r. nr 30, poz. 414) 

W Poznaniu wÊród zaproszonych goÊci obecny by∏ m.in. prezydent Ryszard Kaczorowski

Kierownik UDSKiOR Janusz Krupski
podczas uroczystoÊci w Warszawie
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Podstawà dla Polskiego Paƒstwa Podziemnego z lat II wojny Êwiatowej by∏a niepodleg∏oÊciowa
konspiracja o charakterze wojskowym i politycznym. Tworzy∏a si´ na ca∏ym terytorium kraju oku-
powanego przez Niemców i Sowietów. Jej formowaniu sprzyja∏y tradycje walk o niepodleg∏oÊç. 

Delegatura Rzàdu     
Ju˝ jesienià 1939 r. rozpocz´∏y si´ za-

biegi zmierzajàce do powo∏ania pod-
ziemnej centralnej w∏adzy administra-
cyjnej b´dàcej kontynuacjà przedwo-
jennej administracji publicznej. Statut
S∏u˝by Zwyci´stwu Polski mówi∏ o ko-
niecznoÊci tworzenia „oÊrodków tym-
czasowej w∏adzy narodowej w Kraju”.
Równie˝ gabinet gen. W∏adys∏awa Si-
korskiego podjà∏ próby ustanowienia
w okupowanej Polsce rzàdowego orga-
nu wykonawczego. Na poczàtku 1940 r.
ustalono, ˝e krajowy komisarz cywilny,
wyposa˝ony w prerogatywy ministra,
pe∏ni∏by funkcj´ delegata (pe∏nomocni-
ka) rzàdu emigracyjnego. 

Nadzieje na powtórk´ sytuacji
z I wojny Êwiatowej i rych∏à kl´sk´ oku-
pantów przyspiesza∏y budow´ admini-
stracji rzàdowej, przygotowanej do

sprawowania w∏adzy na wyzwolonej
„bezpaƒskiej polskiej ziemi”. Zadania
takiej administracji obejmowa∏y te˝
wspó∏prac´ z rzàdem emigracyjnym,
sprzymierzonym z Francjà i Wielkà
Brytanià, i ze Zwiàzkiem Walki Zbroj-
nej (Armià Krajowà), udzia∏ w plano-
waniu powstania powszechnego, konso-
lidowanie spo∏eczeƒstwa i kierowanie
jego oporem przeciwko niemiecko–so-
wieckiej okupacji. 

Projekt delegatury 
krajowej

W lutym 1940 r. we Francji powsta∏
projekt delegatury krajowej. Dwa mie-
siàce póêniej uformowano zalà˝ek wy-
miaru sprawiedliwoÊci Polskiego Paƒ-
stwa Podziemnego. Z kolei 16 czerwca

1940 r. do Warszawy
dotar∏ p∏k Jan Skoro-
bohaty–Jakubowski,
Tymczasowy Delegat
Rzàdu. Wkrótce po-
wo∏ano Zbiorowà
Delegatur´ Rzàdu,
w której sk∏ad weszli
reprezentanci „gru-
bej czwórki” poli-
tycznej – PPS, SN,
SL, SP oraz Komen-
dant G∏ówny ZWZ.
Jednak we wrzeÊniu
1940 r. cz∏onkowie
Delegatury Zbioro-
wej uznali, ˝e „tylko
jednoosobowy repre-
zentant [... ] mo˝e
byç odpowiedzialny
za prac´ rzàdu”. 

Kandydatem na
G∏ównego Delegata
Rzàdu zosta∏ Cyryl
Ratajski. Nominacja
R a t a j s k i e g o

z 3 grudnia 1940 r. zakoƒczy∏a d∏ugo-
trwa∏y i skomplikowany etap konstytu-
owania si´ Delegatury Rzàdu. Odtàd
w Polskim Paƒstwie Podziemnym funk-
cjonowa∏a – równolegle do konspiracji
wojskowej oraz porozumienia partii
i stronnictw – terenowa reprezentacja
rzàdu emigracyjnego. Jej istnienie pod-
kreÊla∏o ciàg∏oÊç struktur paƒstwowych
Rzeczypospolitej, a zarazem akcento-
wa∏o dà˝enie do odzyskania niepodle-
g∏oÊci i suwerennoÊci. 

Rada JednoÊci Narodowej

30 lipca 1942 r. Rada Ministrów przyj´-
∏a prezydencki dekret o tymczasowej or-
ganizacji w∏adz na ziemiach polskich. Nie-
stety, niebawem z obowiàzków G∏ównego
Delegata Rzàdu musia∏ zrezygnowaç
schorowany Ratajski. Nowy Delegat
G∏ówny – Jan Pieka∏kiewicz z SL – objà∏
urzàd 17 wrzeÊnia 1942 r. 19 lutego 1943 r.
zosta∏ jednak aresztowany przez gestapo;
zmar∏ torturowany podczas Êledztwa. Ko-
lejnym Pe∏nomocnikiem Rzàdu zosta∏
Jan Stanis∏aw Jankowski („Soból”) z SP.
9 stycznia 1944 r. powsta∏a Rada JednoÊci
Narodowej, która uzyska∏a status konspi-
racyjnego parlamentu Polski Podziemnej.
Deklaracja programowa RJN – O co wal-
czy Naród Polski – okreÊla∏a g∏ówne za-
dania wojenne Rzeczypospolitej oraz
program przebudowy spo∏eczno–gospo-
darczej paƒstwa w okresie pokoju. Od
wiosny 1944 r. Delegat Rzàdu Jankowski
wyst´powa∏ w randze wicepremiera. Do
powo∏anej latem tego roku Krajowej Ra-
dy Ministrów weszli trzej zast´pcy Dele-
gata Rzàdu: Adam Bieƒ (SL), Stanis∏aw
Jasiukowicz (SN), Antoni Pajdak (PPS). 

Coraz sprawniej funkcjonowa∏y depar-
tamenty delegatury – o kompetencjach
ministerstw rzàdowych. Centralny apa-
rat delegatury stanowi∏y: Departament
Prezydialny, Departament Spraw We-
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wn´trznych, Departament Sprawiedli-
woÊci, Departament Pracy i Opieki Spo-
∏ecznej, Departament Rolnictwa, De-
partament Skarbu, Departament Prze-
mys∏u i Handlu, Departament Poczt
i Telegrafów, Departament Likwidacji
Skutków Wojny, Departament Komuni-
kacji, Departament Informacji i Prasy,
Departament Robót Publicznych i Od-
budowy, Departament OÊwiaty i Kultu-
ry, Departament Obrony Narodowej. 

RównoczeÊnie rozbudowywano apa-
rat terenowy delegatury. Podstawowà
jednostkà sta∏y si´ okr´gi (wojewódz-
twa) – by∏o ich szesnaÊcie – którym
podlega∏y starostwa oraz wydzielone
delegatury grodzkie. Na poczàtku 1944 r.
personel „sieci administracyjnej” Dele-
gatury Rzàdu liczy∏ ponad 15 000 ludzi.
Wi´kszoÊç pracowników podziemia
rzàdowego stanowili ludzie, którzy 
ze wzgl´du na wiek znaleêli si´ poza
strukturami konspiracyjnego wojska. 

Obowiàzki 
Delegatury Rzàdu

Do wa˝nych obowiàzków bie˝àcych
Delegatury Rzàdu nale˝a∏o przygoto-
wanie do obj´cia w∏adzy cywilnej
w chwili ustania okupacji, ale tak˝e po-
moc i ochrona przed grabie˝à kultural-
nà i gospodarczà ze strony okupanta,
propaganda i akcje charytatywne.
Sprawnie funkcjonowa∏y organy bez-
pieczeƒstwa Delegatury Rzàdu: Paƒ-
stwowy Korpus Bezpieczeƒstwa, który
stanowi∏ konspiracyjnà policj´, Stra˝
Samorzàdowa – podziemna policja te-
rytorialna oraz Stra˝ Obywatelska. Na
poczàtku 1944 r. zaistnia∏y Komisje Ba-
dania i Rejestracji Zbrodni Okupanta
w Polsce (kryptonim „Niezapominaj-
ka”). Ich zadaniem by∏o zbieranie
i opracowywanie materia∏ów o okupa-
cyjnym terrorze i zbrodniach. Szczegól-
nà rol´ pe∏ni∏ Departament Informacji

i Prasy. Przeciwstawia∏ si´ propagan-
dzie okupacyjnej, przekazywa∏ spo∏e-
czeƒstwu rzetelne informacje, podtrzy-
mywa∏ nadziej´ i wol´ walki. Departa-
ment redagowa∏ te˝ „Rzeczpospolità
Polskà”, centralny organ Delegatury
Rzàdu. 

Prowadzàc opiek´ spo∏ecznà Delega-
tura Rzàdu wspó∏pracowa∏a z Radà
G∏ównà Opiekuƒczà oraz z konspira-
cyjnà organizacjà ziemian „Tar-
cza”–„Uprawa”. Niema∏o uwagi po-
Êwi´ca∏a dzia∏alnoÊci mecenasowskiej
wobec „jednostek wartoÊciowych”,
uczonych, artystów, literatów. 

27 wrzeÊnia 1942 r. Delegatura Rzà-
du powo∏a∏a Tymczasowy Komitet im.
Konrada ˚egoty, którego celem by∏a
wszechstronna pomoc ludnoÊci ˝ydow-
skiej. W grudniu komitet przekszta∏ci∏
si´ w Rad´ Pomocy ˚ydom. 

W terenie funkcjonowa∏y równie˝ or-
gany sàdownicze delegatury, Cywilne
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Sàdy Specjalne i Komisje Sàdzàce Wal-
ki Podziemnej. Pilnowa∏y przestrzega-
nia podziemnych kodeksów post´powa-
nia. Mia∏y prawo wydawania wyroków
Êmierci, orzeka∏y równie˝ infami´,
udziela∏y nagan i upomnieƒ. Departa-
menty i wszystkie okr´gi delegatury zo-
sta∏y wymiernie wzmocnione na prze∏o-
mie lat 1943 i 1944 dzi´ki scaleniu apa-
ratu administracji zmilitaryzowanej AK
– „Teczki”. Podziemna ekspozytura rzà-
dowa przej´∏a wówczas zespo∏y zdyscy-
plinowanych, doÊwiadczonych w pracy
konspiracyjnej fachowców. 

Autentyczny sprawdzian Delegatura
Rzàdu przesz∏a latem 1944 r., kiedy
w ramach akcji „Burza” planowano
uaktywniç – i ujawniç – wszystkie struk-
tury Polskiego Paƒstwa Podziemnego.
Zak∏adano, ˝e po zwyci´stwie nad
Niemcami dowódcy AK b´dà wyst´po-
waç – „wraz z majàcym si´ ujawniç
przedstawicielem w∏adzy administracyj-
nej” – w charakterze gospodarzy wobec
Sowietów. Specjalne zadania delegatu-
ry mia∏y objàç: nadzór nad sytuacjà po-
litycznà, uruchomienie wszystkich

szczebli administracji i odbudow´ ˝ycia
spo∏ecznego. Polityka Sowietów wymu-
si∏a zmian´ strategii polskiego podzie-
mia. Na poczàtku lipca 1944 r. warszaw-
ska „centrala” zakaza∏a ujawniania po-
wiatowych delegatur rzàdu, „o ile przed
wkroczeniem wojsk sowieckich (...) nie
dojdzie do porozumienia polsko–so-
wieckiego”. W konspiracji mia∏y pozo-
stawaç organy wykonawcze administra-
cji rzàdowej, a nade wszystko struktury
policji i wywiadu. 

Z okupacji niemieckiej
pod sowieckà

Koniec okupacji niemieckiej okaza∏ si´
poczàtkiem nowej okupacji – sowieckiej.
„Burzowy” wysi∏ek AK i Delegatury
Rzàdu nie móg∏ przynieÊç zak∏adanych
skutków. Udaremni∏ go sowiecki terror.
Funkcjonowanie Polskiego Paƒstwa Pod-
ziemnego zosta∏o przerwane w najwa˝-
niejszym momencie. Wygasanie dzia∏al-
noÊci Delegatury Rzàdu korespondowa-
∏o z nastrojami spo∏eczeƒstwa polskiego.
Wiosnà 1945 r. nasili∏ si´ strach wywo∏a-

ny post´powaniem
ZSSR, „sojusznika
naszych sojuszni-
ków”. JednoczeÊnie
pojawi∏a si´ nadzieja
na porozumienie
z komunistami i od-
budow´ demokra-
tycznego paƒstwa.
Zwolennikami nego-
cjacji okaza∏o si´
szesnastu przywód-
ców podziemia z De-
legatem Rzàdu Ja-
nem Stanis∏awem
Jankowskim i Ko-
mendantem G∏ów-
nym AK gen. Le-
opoldem Okulickim.
Niestety, zap∏acili za
to najwy˝szà cen´.
Ja∏taƒska zgoda
aliantów na sowieckà
dominacj´ w Euro-
pie Ârodkowej u∏a-
twi∏a spacyfikowanie
podziemnych struk-
tur Rzeczypospolitej. 

21 czerwca 1945 r. w Moskwie Józef
Stalin powo∏a∏ marionetkowy Tymcza-
sowy Rzàd JednoÊci Narodowej. Tego
samego dnia, równie˝ w Moskwie, za-
pad∏ bezprawny wyrok w procesie „16”
przywódców Polskiego Paƒstwa Pod-
ziemnego. Wkrótce, 27 czerwca, odby∏o
si´ w Krakowie ostatnie posiedzenie
Rady JednoÊci Narodowej. Równie˝
w Krakowie, 1 lipca, rozwiàzana zosta∏a
Delegatura Rzàdu. Nastàpi∏ kres Pol-
skiego Paƒstwa Podziemnego. 

Mimo tragicznego koƒca Delegatura
Rzàdu na Kraj by∏a strukturà konspira-
cyjnego paƒstwa o wyjàtkowym znacze-
niu. Konsolidowa∏a opór wobec oku-
pantów. Wp∏ywa∏a na postawy moralne
spo∏eczeƒstwa. Funkcjonowa∏a mimo
okrutnych warunków wojennych i oku-
pacyjnych, budzàc szacunek u Polaków,
a u Niemców niepokój. Delegat G∏ów-
ny jako wicepremier, delegaci okr´gowi
jako konspiracyjni wojewodowie oraz
delegaci powiatowi jako starostowie,
stanowili wyraênà reprezentacj´ Rze-
czypospolitej. OczywiÊcie delegatura
nie zdoby∏a takiego rozg∏osu jak AK.
Konspiracyjna praca rzàdowej ekspozy-
tury by∏a mniej znana. Mia∏a cz´sto
charakter biurokratyczny, nie mog∏a
wywo∏ywaç szerszego spo∏ecznego zain-
teresowania. Nie sprzyja∏a tworzeniu
si´ legendy, jaka powstawa∏a wokó∏
AK. Bez Delegatury Rzàdu nie by∏oby
jednak Polskiego Paƒstwa Podziemne-
go. Z∏o˝y∏ si´ na to ogromny wysi∏ek
wszystkich jej resortów. Wykonywa∏y –
na szczeblu centralnym oraz w okr´-
gach i powiatach – wprawdzie ˝mudnà,
bo „urz´dniczà robot´”, niezb´dnà jed-
nak do realizacji planów odbudowy su-
werennego bytu paƒstwowego. By∏y
Êwiadectwem mrówczej pracy w warun-
kach ekstremalnych nad odzyskaniem
niepodleg∏oÊci i utrzymaniem ciàg∏oÊci
struktur paƒstwa polskiego, które dla
konspiratorów stanowi∏y wartoÊç bez-
spornà. 

GGrrzzeeggoorrzz  OOssttaasszz

AAuuttoorr  jjeesstt  pprrooffeessoorreemm  hhiissttoorriiii,,  wwyykk∏∏aaddoowwccàà
ww ZZaakk∏∏aaddzziiee  NNaauukk  HHuummaanniissttyycczznnyycchh  PPoolliitteecchh--
nniikkii  RRzzeesszzoowwsskkiieejj  iimm..  IIggnnaacceeggoo  ¸̧uukkaassiieewwiicczzaa
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Adam Bieƒ (SL), zast´pca Delegata Rzàdu na Kraj Jana Stanis∏awa
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UUcchhwwaa∏∏àà  SSeejjmmuu  2277  wwrrzzeeÊÊnniiaa  oogg∏∏oosszzoo--
nnoo  DDnniieemm  PPoollsskkiieeggoo  PPaaƒƒssttwwaa  PPooddzziieemm--
nneeggoo..  JJaakkiiee  bbyy∏∏yy  mmoottyywwyy  tteejj  iinniiccjjaattyywwyy??

Nawiàzuje ona do pierwszego w dzie-
jach oporu przeciwko okupantom wyda-
rzenia najwy˝szej rangi i do dzia∏aƒ kon-
tynuowanych pod ró˝nymi nazwami
przez ca∏à okupacj´. We wrzeÊniu 1939 r.
powsta∏a organizacja konspiracyjna
skupiajàca – w zamierzeniach twórców
– ca∏y ró˝norodny wysi∏ek spo∏eczeƒ-
stwa polskiego. S∏u˝ba Zwyci´stwu Pol-
ski, bo to o niej mowa, by∏a bowiem or-
ganizacjà wojskowo–cywilnà, a nie tylko
wojskowà, jak si´ powszechnie uwa˝a.
W jej ramach funkcjonowa∏y trzy piony
organizacyjne póêniejszego PPP. Ciàgle
pojawiajà si´ g∏osy, ˝e SZP by∏a zbroj-
nym ramieniem PPP. A to nie jest ca∏a
prawda. W SZP zast´pcà dowódcy by∏
komisarz cywilny. To po pewnych zmia-
nach – wprowadzonych przez rzàd gen.
W∏adys∏awa Sikorskiego – delegat rzà-
du. Pierwszym komisarzem cywilnym
by∏ Stefan Starzyƒski, pe∏niàcy wcze-
Êniej takà funkcj´ przy Dowództwie
Obrony Warszawy. I wreszcie trzeci
pion konspiracji, obok wojska (ZWZ–
–AK) i administracji cywilnej, to G∏ów-
na Rada Polityczna, w sk∏ad której
wchodzili przedstawiciele najwi´kszych
partii politycznych. Rada ta od lutego
1940 r. funkcjonowa∏a jako Polityczny
Komitet Porozumiewawczy, a nast´p-
nie od stycznia 1944 r. jako Rada Jed-
noÊci Narodowej. Podstawowym celem
dzia∏ania wszystkich pionów by∏o przy-
gotowanie i przeprowadzenie zwyci´-
skiego powstania powszechnego. 

Termin PPP jest o wiele szerszy ni˝
kojarzone z nim poj´cia, cz´sto domi-
nujàce w ÊwiadomoÊci spo∏ecznej. Wy-

razem w∏aÊciwego traktowania historii
oporu jest natomiast nazwa pomnika
pod Sejmem RP. Jest to pomnik Pol-
skiego Paƒstwa Podziemnego i Armii
Krajowej.

DDoo  jjaakkiicchh  ttrraaddyyccjjii  nnaawwiiààzzyywwaallii  ttwwóórrccyy
tteejj  ffoorrmmyy  ppaaƒƒssttwwoowwooÊÊccii??  JJaakkii  bbyy∏∏  zzaakkrreess
ddzziiaa∏∏aanniiaa  ssttrruukkttuurr  ccyywwiillnnyycchh??  

Takà tradycjà by∏ niewàtpliwie Rzàd
Narodowy w okresie Powstania Stycz-
niowego. 

Struktury PPP dzia∏a∏y w kilku hory-
zontach czasowych. Pierwszy – to oczy-
wiÊcie akcje sabota˝owo–dywersyjne
zarówno ZWZ–AK, oddzia∏ów party-
zanckich oraz „ ˚egoty”, jak i podziem-
ny wymiar sprawiedliwoÊci  eliminujàcy
Polaków wspó∏pracujàcych z okupanta-
mi oraz przedstawicieli w∏adz okupacyj-
nych. Prowadzono szeroko zakrojonà
akcj´ informacyjnà za pomocà pism
i broszur wydawanych przez AK, De-
legatur´ Rzàdu i poszczególne partie
polityczne, a tak˝e osoby prywatne. Ak-

cja tajnego nauczania obejmowa∏a dzie-
ci i m∏odzie˝ od poziomu szko∏y po-
wszechnej do oÊrodków uniwersytec-
kich. 

Szeroko prowadzono akcj´ opieki
spo∏ecznej, mimo trudnych warunków
wysy∏ano paczki dla wi´êniów obozów
koncentracyjnych i pomagano osobom
˝yjàcym w ubóstwie. 

PPP informowa∏o rzàd RP w Londy-
nie o sytuacji w okupowanym kraju, na-
strojach spo∏ecznych, terrorze i grabie˝-
czej gospodarce okupanta. Gromadzo-
ne i opracowywane przez tysiàce osób
wiadomoÊci przesy∏ano do Londynu,
a korespondencja ta w du˝ej mierze sta-
wa∏a si´ podstawà prac i decyzji pol-
skich naczelnych w∏adz paƒstwowych. 

Niezwykle wa˝ne, mo˝e najwa˝niej-
sze, by∏y prace przygotowujàce wyda-
rzenie prze∏omowe, czyli powstanie po-
wszechne. Tu oczywiÊcie najwa˝niejsza
rola przypada∏a AK, która mia∏a dopro-
wadziç poprzez gwa∏towne wystàpienie
zbrojne do uwolnienia spod okupacji
przynajmniej bazy powstaƒczej, czyli
obszaru Êrodkowej Polski, na której
Niemcy utworzyli Generalne Guberna-
torstwo. Ale i w tym powstaƒczym kon-
tekÊcie nie nale˝y zapominaç o dzia∏a-
niach tajnej administracji zmierzajàcej
do przej´cia i niemal natychmiastowe-
go uruchomienia zak∏adów przemys∏o-
wych, warsztatów naprawczych i wszel-
kiego rodzaju instytucji paƒstwowych
i samorzàdowych. 
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Organizacja i obszary funkcjonowania Polskiego Paƒstwa Pod-
ziemnego sà ewenementem na skal´ europejskà. Obsada per-
sonalna struktur administracyjnych Polski Podziemnej dociera-
∏a a˝ do poziomu gminy, mianowano nawet tajnych so∏tysów
i burmistrzów. Zakres dzia∏ania tych struktur zasadniczo wy-
ró˝nia PPP spoÊród innych krajów „podziemnej” Europy. 

RRoozzmmoowwaa  ,,,,KKoommbbaattaannttaa”” zz ddrr..  WWaallddeemmaarreemm  GGrraabboowwsskkiimm  oo  PPoollsskkiimm  PPaaƒƒssttwwiiee
PPooddzziieemmnnyymm  

Fenomen w „podziemnej” Europie 
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Znaczna cz´Êç struktur PPP opraco-
wywa∏a projekty odbudowy zniszczeƒ
wojennych. Ale wi´ksze znaczenie mia∏o
przygotowanie planów s∏u˝àcych rozwo-
jowi kraju – w wielu wypadkach si´ga∏y
one a˝ 10 lat i dotyczy∏y wielu dziedzin
gospodarki. Przewidywano m.in., jakie
b´dà potrzebne w kraju urzàdzenia i ma-
szyny, a tak˝e zwierz´ta hodowlane.
Opracowania te dociera∏y do rzàdu RP
w Londynie, skàd dalej by∏y przekazywa-
ne organizacji alianckiej, znanej w Pol-
sce pod nazwà UNRRA. 

CCzzyy  iissttoottnniiee,,  aa jjeeÊÊllii  ttaakk  ––  ttoo
ww jjaakkii  ssppoossóóbb,,  ffeennoommeenn  PPPPPP
wwyyrróó˝̋nniiaa  nnaass  ssppooÊÊrróódd  iinnnnyycchh
kkrraajjóóww  ppoodd  oobbccyymmii  ookkuuppaaccjjaa--
mmii  ww cczzaassiiee  IIII  wwoojjnnyy  ÊÊwwiiaattoo--
wweejj??  

Organizacja i obszary funk-
cjonowania PPP sà ewene-
mentem na skal´ europejskà.
Obsada personalna struktur
administracyjnych Polski Pod-
ziemnej dociera∏a a˝ do po-
ziomu gminy, mianowano na-
wet tajnych so∏tysów i burmi-
strzów. Zakres dzia∏ania
tych struktur zasadniczo wy-
ró˝nia PPP spoÊród innych
krajów „podziemnej” Europy. 

CCzzyy  jjeesstt  oonn  ddoossttaatteecczznniiee
oobbeeccnnyy  ww ppoollsskkiieejj  hhiissttoorriiooggrraaffiiii,,  aa ccoo  zzaa
ttyymm  iiddzziiee  eedduukkaaccjjii??  

Fenomen PPP nie jest obecny w hi-
storiografii, w takim zakresie, na jaki
zas∏uguje. Poza pewnymi wyjàtkami, jak
sprawa Ziem Postulowanych i do pew-
nego stopnia kwestie zwiàzane z rolnic-
twem, zakres prac ró˝nych struktur
PPP pozostaje w∏aÊciwie nieznany. Do-
minuje w niej zainteresowanie polskim
wysi∏kiem zbrojnym, a szczególnie –
zw∏aszcza w ostatnim czasie – Powsta-
niem Warszawskim. Brakuje opraco-
waƒ wielu tematów. Jedynie nielicz-
nym z Oddzia∏ów Komendy G∏ównej
AK poÊwi´cono historyczne opracowa-
nia. Wyjàtkiem jest monografia Biura
Informacji i Propagandy autorstwa
Grzegorza Mazura, która ukaza∏a si´
dopiero w 1987 r. Jeszcze póêniej, bo
w 1990 r., wydano monografi´ Komen-
dy G∏ównej AK autorstwa Marka Ney–

–Krwawicza. Nie ma jednak kolejnych
wydaƒ tych prac, w których autorzy mo-
gliby uzupe∏niç i sprostowaç wyniki
wczeÊniejszych badaƒ naukowych. 

JJaakkaa  bbyy∏∏aa  rroollaa  eemmiiggrraaccjjii  ppoowwoojjeennnneejj
ww kkuullttyywwoowwaanniiuu  ii pprrzzeekkaazzyywwaanniiuu  ttrraaddyy--
ccjjii  PPPPPP??  

Jej dzia∏ania w tym zakresie by∏y bez-
cenne. To na emigracji powsta∏y do dzi-
siaj podstawowe publikacje, jak Armia
Krajowa w dokumentach 1939–1945

i Polskie Si∏y Zbrojne. Tego typu publi-
kacji w Polsce nie mamy. Nawet po
1989 r. nie zdobyto si´ na wydanie pod-
stawowych dokumentów dotyczàcych
dziejów PPP. Na zachodzie Europy
i w Stanach Zjednoczonych ukaza∏y si´
cenne publikacje, m.in. autorstwa gen.
Tadeusza Bora–Komorowskiego, Stefa-
na Korboƒskiego. Takich publikacji,
g∏ównie jednak wspomnieniowych, by∏o
znacznie wi´cej. Nie mo˝na pominàç
niezwykle wa˝nej roli paryskich „Zeszy-
tów Historycznych”. Zarówno obecnie,
jak i w przysz∏oÊci do tych publikacji b´-
dà odwo∏ywali si´ polscy historycy. 

Wielkà zas∏ugà emigracji jest utworze-
nie i utrzymywanie przez wiele lat wa˝-
nych dla polskiej historii instytucji muze-
alnych i naukowych. Najwa˝niejsze z nich
to: Instytut Polski i Muzeum gen. W∏ady-
s∏awa Sikorskiego w Londynie oraz tam-
tejsze Studium Polski Podziemnej. Bez

tych instytucji niemo˝liwe by∏oby prowa-
dzenie badaƒ nad dziejami Polski XX w. 

CCzzyy  ww ssppoossóóbb  nnaallee˝̋yyttyy  ffeennoommeenn  PPPPPP
jjeesstt  wwyykkoorrzzyyssttyywwaannyy  ww kkrreeoowwaanniiuu  oobbrraa--
zzuu  PPoollsskkii  zzaa  ggrraanniiccàà??  

Niestety nie jest. Nie s∏ysza∏em
o ˝adnej inicjatywie zmierzajàcej do po-
kazania dorobku PPP. Organizowane
sà wystawy poÊwi´cone walce zbrojnej
zarówno Polskich Si∏ Zbrojnych, jak
i AK, Powstaniu Warszawskiemu. Sà to

wa˝ne przedsi´wzi´cia. Nato-
miast w ˝adnej mierze nie
Êwiadczà one o prawdziwym
zakresie dzia∏aƒ podejmowa-
nych w ramach PPP, pokazujà
tylko jego u∏amek. Informujà
o niez∏omnym umi∏owaniu
wolnoÊci przez Polaków i mar-
tyrologii narodu. Fenomen
PPP Êwiadczy o niewàtpliwych
talentach organizacyjnych
w trudnych do wyobra˝enia
warunkach i myÊleniu w ka-
tegoriach paƒstwowych szero-
kiego kr´gu osób czujàcych
zwiàzek z paƒstwem, które po
latach niewoli odzyska∏o nie-
podleg∏oÊç w 1918 r., by
wkrótce utraciç jà ponownie. 

Dzisiaj warto pokazaç Unii
Europejskiej udzia∏ Polaków nie

tylko w odbudowie i rozbudowie
zniszczonej Europy, ale tak˝e wysi∏ki zmie-
rzajàce do rozliczenia zbrodni okupantów. 

CCoo  ww mmyyÊÊlleenniiuu  ii ssttrruukkttuurraacchh  ppoollsskkiieejj
wwoojjeennnneejj  ppaaƒƒssttwwoowwooÊÊccii  oobblliicczzoonnee  bbyy∏∏oo
nnaa  cczzaass  wwoojjnnyy,,  aa ccoo  nnaa  cczzaass  ppoowwoojjeennnnee--
ggoo  bbuuddoowwaanniiaa  ddeemmookkrraaccjjii??  

Jak wczeÊniej wspomnia∏em, podczas
wojny by∏a prowadzona walka zbrojna,
opieka spo∏eczna i akcja informacyjna. 

Z myÊlà o okresie powojennym pro-
wadzono tajne szkolnictwo – wykszta∏-
ceni m∏odzi Polacy musieli zastàpiç
tych, którzy zgin´li (m.in. w Katyniu
i niemieckich obozach koncentracyj-
nych). Przygotowywano wi´c kadry dla
zak∏adów gospodarczych, instytucji
paƒstwowych i samorzàdowych. Wyzna-
czono obsad´ personalnà wszystkich
urz´dów na ziemiach polskich, a tak˝e
na „Ziemiach Postulowanych”, które
mia∏y przypaÊç Polsce po wojnie. 
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JJaakkiiee  bbyy∏∏oo  wwyykkoorrzzyyssttaanniiee  ttyycchh  ddookkoo--
nnaaƒƒ  ww ssttrruukkttuurraacchh  kksszzttaa∏∏ttuujjààcceejj  ssii´́  ppaaƒƒ--
ssttwwoowwooÊÊccii  zzmmiieerrzzaajjààcceejj  kkuu  ddyykkttaattuurrzzee??  

W pierwszych latach powojennych
nowa w∏adza ch´tnie si´ga∏a po fachow-
ców dzia∏ajàcych w konspiracji. Tajnym
szkolnictwem kierowa∏ Departament
OÊwiaty i Kultury Delegatury Rzàdu,
na którego czele sta∏ Czes∏aw Wycech.
Po wojnie zosta∏ on ministrem oÊwiaty,
a nauczyciele wyszli z podziemia i roz-
pocz´li normalnà prac´. O wielkoÊci
i dalekowzrocznoÊci przy-
wódców PPP Êwiadczy zgoda
na przejÊcie do nowej w∏adzy
niektórych jego struktur. Pra-
cownicy Biura Ziem Nowych
podejmowali prac´ w Mini-
sterstwie Ziem Odzyskanych.
Inni, pracujàcy w konspiracji
nad planami odbudowy War-
szawy, znaleêli si´ wÊród pra-
cowników powojennego Biu-
ra Odbudowy Stolicy. 

Wielu pracowników i ˝o∏-
nierzy PPP podejmowa∏o pra-
c´ w wyuczonych zawodach,
przynajmniej cz´Êç z nich,
zw∏aszcza w pierwszych la-
tach, próbowa∏a realizowaç
przygotowane w konspiracji
plany odbudowy i rozbudowy
gospodarki polskiej. W∏aÊnie
te dzia∏ania sta∏y si´ póêniej
podstawà oskar˝eƒ ze strony
nowej w∏adzy o dzia∏alnoÊç
szkodliwà dla Polski, karanà wi´zieniem
lub Êmiercià. 

JJaakk  oocceenniiaa  PPaann  pprroojjeekkttyy  ppoowwssttaa∏∏ee
ww ssttrruukkttuurraacchh  PPPPPP  zz ppuunnkkttuu  wwiiddzzeenniiaa
wwssppóó∏∏cczzeessnnyycchh  nnaamm  kkrryytteerriióóww??  

Niewàtpliwie wiele z tych opracowaƒ
dzisiaj ma ju˝ jedynie znaczenie histo-
ryczne. Zmiany, jakie zasz∏y przez ponad
60 lat, które min´∏y od zakoƒczenia woj-
ny, spowodowa∏y ich dezaktualizacj´.
Niemniej jednak warto o nich pami´taç
i porównywaç z póêniejszymi wynikami
dzia∏aƒ nowej w∏adzy. Takie porównanie
prowadzi do przekonania o wartoÊci
i przewadze projektów powsta∏ych
w strukturach PPP. PowinniÊmy te˝ pa-
mi´taç o warunkach, w jakich by∏y one
opracowywane. Wymowne jest to, ˝e
w bombardowanej Warszawie, w trakcie

powstania, pracownicy PPP przygotowy-
wali ordynacj´ wyborczà do Sejmu. 

Moim zdaniem, warto powróciç, mo˝e
nie do konkretnych rozwiàzaƒ, ale przynaj-
mniej do idei proponowanych przez PPP.
Takim zagadnieniem jest m.in. sprawa go-
spodarki wodnej i ˝eglugi Êródlàdowej. 

CCzzyy  ttrraaddyyccjjee  PPPPPP  mmaajjàà  sszzaannss´́  ssttaaçç  ssii´́
sskk∏∏aaddnniikkiieemm  nnaa  mmiiaarr´́  ttrraaddyyccjjii  nnaarrooddoo--
wweejj,,  aa ww sszzcczzeeggóóllnnooÊÊccii  ttrraaddyyccjjii  aaddmmiinnii--
ssttrraaccjjii  rrzzààddoowweejj  ii ssaammoorrzzààddoowweejj??  

Takie szanse oczywiÊcie istniejà, ale
musia∏oby zmieniç si´ nastawienie do tej
tradycji pracowników administracji. Przy-
k∏adem mo˝e byç Najwy˝sza Izba Kon-
troli. Powsta∏o obszerne opracowanie do-
tyczàce jej historii. Ale fragment poÊwi´-
cony dzia∏alnoÊci podziemnej NIK opra-
cowano w sposób niezwykle ubogi.
A przecie˝ podziemna NIK – Sekcja
Kontroli w Delegaturze Rzàdu – funkcjo-
nowa∏a od 1942 r. do sierpnia 1945 r. Jej
dzia∏alnoÊç pozostaje jednak prawie nie-
znana. 

Równie˝ niewiele napisano o admini-
stracji rzàdowej i samorzàdowej na
szczeblu województw i powiatów, choç
zachowa∏y si´ na ten temat obszerne
zbiory dokumentów. Podczas okupacji
powo∏ano np. Stra˝e Samorzàdowe
dzia∏ajàce w poszczególnych gminach.

To by∏y odpowiedniki dzisiejszych Stra-
˝y Miejskich. Niestety dziÊ chyba nikt
sobie tego nie uÊwiadamia. 

NNaa  jjaakkiimm  eettaappiiee  zznnaajjdduujjàà  ssii´́  pprroojjeekkttyy
MMuuzzeeuumm  PPoollsskkiieeggoo  PPaaƒƒssttwwaa  PPooddzziieemmnnee--
ggoo??  CCzzyy  mmoo˝̋lliiwwee  jjeesstt  wwyykkoorrzzyyssttaanniiee  ww nniimm
ddoorroobbkkuu  SSttuuddiiuumm  PPoollsskkii  PPooddzziieemmnneejj
ww LLoonnddyynniiee??  

Niestety nic budujàcego nie mog´ na
ten temat powiedzieç. Przed kilkoma
laty by∏a taka inicjatywa, ale dotàd nie

widaç jej rezultatów. Mno˝e-
nie placówek muzealnych nie
wydaje si´ najlepszym rozwià-
zaniem. W ostatnich czasie
powsta∏o Muzeum Powstania
Warszawskiego i Muzeum Hi-
storii Polski. Nie mo˝na zapo-
minaç o krakowskim Muzeum
Armii Krajowej im. Genera∏a
Emila Fieldorfa „Nila”. 

Z pewnoÊcià w pracy oÊrod-
ka, który mia∏by zajmowaç si´
nie tylko prezentowaniem do-
robku PPP, ale tak˝e dalszymi
badaniami nad odtworzeniem
struktur, obsady personalnej
i zakresem dzia∏ania poszcze-
gólnych komórek organizacyj-
nych, nale˝a∏oby wykorzystaç
doÊwiadczenia wszystkich kra-
jowych i zagranicznych placó-
wek muzealnych i instytutów,
a przede wszystkim Studium
Polski Podziemnej w Londy-

nie. Warto jednak zadbaç o kondycj´ fi-
nansowà tych placówek, gdy˝ w przeciw-
nym wypadku niektóre z nich mogà za-
koƒczyç dzia∏alnoÊç, zanim nadejdzie
pomoc. 
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WWaallddeemmaarr  GGrraabboowwsskkii  jest historykiem,
pracuje w Biurze Edukacji Publicznej In-
stytutu Pami´ci Narodowej. Jest autorem
publikacji Polska Tajna Administracja
Cywilna 1940–45 (Warszawa 2003), pod
jego redakcjà ukaza∏y si´ pozycje: Organy
bezpieczeƒstwa i wymiaru sprawiedliwo-
Êci Polskiego Paƒstwa Podziemnego
(Warszawa 2005), Dzia∏alnoÊç informa-
cyjna Polskiego Paƒstwa Podziemnego
(Warszawa 2003), Powstanie Warszaw-
skie. Fakty i mity (Warszawa 2006). 
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Boles∏aw Kontrym „˚mudzin”
– jeden z twórców podziemnej policji

Boles∏aw Kontrym urodzi∏ si´ 27
sierpnia 1898 r. w majàtku Zaturce,
w powiecie ¸uck na Wo∏yniu. Jego ro-
dzicami byli W∏adys∏aw Kontrym
i Adolfina z Cichockich. ProtoplaÊci po
mieczu to: prapradziad Kazimierz Kon-
trym, publicysta, sekretarz Uniwersyte-
tu Wileƒskiego, uczestnik powstania na
Litwie w latach 1830–1831, jeden z jego
przywódców, a po upadku powstania
dzia∏acz niepodleg∏oÊciowy. Dziad by∏
uczestnikiem Powstania Styczniowego
w 1863 r. Wed∏ug przekazów rodzin-
nych, w pami´tniku pisanym na zes∏a-
niu w Wiatce pozostawi∏ takà oto wska-
zówk´: „Rzemios∏a wojennego uczyç
si´ trzeba i to najlepiej od wroga, by
zg∏´biç jego strategi´ i pokonaç go póê-
niej jego w∏asnà bronià”. Do tego zale-
cenia zastosowali si´ zarówno syn, jak
i wnuk. Ojciec „˚mudzina” w armii car-
skiej dos∏u˝y∏ si´ stopnia pu∏kownika
jako dowódca 11. Czurgujskiego pu∏ku
u∏anów. Zmar∏ w 1914 r. 

Jedenastoletniego Boles∏awa Kon-
tryma oddano do szko∏y kadetów w Ki-
jowie, a nast´pnie w Jaros∏awiu nad
Wo∏gà. W 1915 r. ochotniczo wstàpi∏ do
armii carskiej. Wys∏any na front karpac-
ki dowodzi∏ oddzia∏em konnych zwia-
dowców w 127. i 660. pu∏ku piechoty.
Otrzyma∏ wówczas stopieƒ porucznika. 

Od stycznia 1918 r. s∏u˝y∏ w 5. pu∏ku
u∏anów 2. Korpusu Polskiego na Wscho-
dzie. W maju 1918 r. 2. Korpus zosta∏
rozbrojony pod Kaniowem. Boles∏aw
Kontrym dosta∏ si´ do niewoli niemiec-
kiej, skàd zbieg∏, przedar∏ si´ przez lini´
frontu i zg∏osi∏ do Komendy Naczelnej 3.
POW w Kijowie. Zgodnie z poleceniem
przedosta∏ si´ do Archangielska i bra∏
udzia∏ w walkach z bolszewikami. 

We Wiatce, gdzie przebywa∏a jego
matka z siostrami i m∏odszym bratem,
zosta∏ aresztowany w lipcu 1919 r. i po

trzech miesiàcach
wcielony do Armii
Czerwonej. W latach
1919–20 walczy∏ na
froncie fiƒskim dowo-
dzàc 82. pu∏kiem pie-
choty i 28. podbrygadà
10. Dywizji Piechoty.
Awansowany do stop-
nia kombryga, trzy-
krotnie odznaczony
Orderem Czerwonego
Sztandaru za m´stwo
na polu walki, otrzyma∏
przydzia∏ na studia do
Akademii Sztabu Ge-
neralnego w Moskwie. 

W lutym 1922 r. na-
wiàza∏ kontakt z p∏k.
Romualdem Wolikow-
skim, attaché wojsko-
wym przy poselstwie RP
w Moskwie. Dostarcza∏
mu informacji o charak-
terze wywiadowczym, w czym pomaga∏a
mu poÊlubiona w roku 1919 ˝ona Ija z d.
Miko∏ajewa. Wobec zagro˝enia ze strony
radzieckiego kontrwywiadu wysy∏a∏ do
Polski matk´, ˝on´ i dwuletniego synka
W∏adys∏awa. W grudniu 1922 r. nielegal-
nie przekroczy∏ granic´ sowiecko–polskà. 

Zosta∏ zweryfikowany w stopniu po-
rucznika i skierowany do s∏u˝by w Stra-
˝y Granicznej. Wobec likwidacji Stra˝y
Granicznej w lipcu 1923 r. automatycz-
nie przeszed∏ na s∏u˝b´ w Granicznej
Policji Paƒstwowej. By∏ dowódcà kom-
panii w Rubie˝owiczach w powiecie
sto∏pckim w stopniu aspiranta. 

Do poczàtku wojny w 1939 r. Boles∏aw
Kontrym s∏u˝y∏ w Policji Paƒstwowej pe∏-
niàc ró˝ne funkcje w S∏onimie, Szczuczy-
nie k. Lidy, Nowogródku, BrzeÊciu nad
Bugiem, Lublinie, Bia∏ymstoku, a póêniej
w Wilnie jako kierownik dzia∏u Êledczego. 

Droga do Francji i Anglii
19 wrzeÊnia 1939 r. na rozkaz prze∏o-

˝onych przekroczy∏ granic´ litewskà
i zosta∏ internowany w obozie Ko∏oto-
wo. W paêdzierniku uda∏o mu si´ zbiec
wraz z synem z obozu i ukryç si´
w Kownie, skàd przez Estoni´, ¸otw´,
Szwecj´, Norwegi´ i Angli´ 10 grudnia
1939 r. dotar∏ do Francji. 

28 grudnia 1939 r. w wojsku polskim
zosta∏ zweryfikowany w stopniu porucz-
nika i skierowany do Stacji Zbornej 
II. Dywizji Piechoty. 20 marca 1940 r.
Naczelny Wódz uwzgl´dni∏ jego proÊb´
– zosta∏ przeniesiony do 1. Brygady
Strzelców Podhalaƒskich. Wzià∏ udzia∏
w bitwie pod Narwikiem (maj – czer-
wiec 1940 r.) dowodzàc plutonem 
I. kompanii 3. Baonu. Zosta∏ tam dwu-
krotnie odznaczony Krzy˝em Walecz-
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Boles∏aw Kontrym otrzyma∏ wyrok Êmierci 26 czerwca
1952 r. Cztery lata okrutnie torturowany nikogo nie
obcià˝y∏, by ratowaç w∏asne ˝ycie.



nych i francuskim Croix de Guerre ze
srebrnà gwiazdkà. 

Po powrocie z Narwiku do Francji na
czele swojego oddzia∏u os∏ania∏ odwrót
Baonu a˝ do jego rozbicia przez Niem-
ców pod Coëtquidan. Z resztkami plu-
tonu przedziera∏ si´ na teren nieokupo-
wanej Francji w rejon Tuluzy. Od sierp-
nia 1940 r. kierowa∏ dzia∏em paszporto-
wo–wizowym placówki ewakuacyjnej
˝o∏nierzy polskich w Marsylii, podleg∏ej
Wydzia∏owi Wojskowemu Konsulatu
RP w Tuluzie. 

W paêdzierniku 1940 r. z rozkazu mjr.
Szyd∏owskiego na czele grupy 10 ̋ o∏nierzy
przekroczy∏ nielegalnie granic´ francu-
sko–hiszpaƒskà, dotar∏ do Lizbony i przez
Gibraltar drogà morskà – do Anglii. 

Przydzielono go poczàtkowo do 21.
Baonu Kadrowego, a nast´pnie w stycz-
niu 1941 r. przeniesiono do I. Baonu
Strzelców Podhalaƒskich jako zast´pc´
dowódcy 3. kompanii. 

Zrzucony do Polski

W sierpniu 1941 r. odkomenderowa-
no go do I. Brygady Spadochronowej.
Do kraju zosta∏ zrzucony na placówk´
„Rogi” po∏o˝onà 16 km na pó∏nocny
wschód od Grójca w nocy z 1 na 2 wrze-
Ênia 1942 r. z dokumentami na nazwi-
sko Boles∏aw Konopacki. Awansowany
do stopnia kapitana ze starszeƒstwem
z dnia skoku, czyli 1 wrzeÊnia 1942 r. 

W koƒcu wrzeÊnia 1942 r. jako kpt
„˚mudzin” zosta∏ przydzielony do „Wa-
chlarza”. Tam po aresztowaniu kpt. Al-
freda Paczkowskiego „Wani” obà∏
w grudniu 1942 r. dowództwo trzeciego
odcinka. Na polecenie komendanta gen.
Stefana Grota–Roweckiego opracowa∏
plan odbicia wi´êniów w Piƒsku. Bezpo-
Êrednià, brawurowo wykonanà akcjà do-
wodzi∏ na miejscu jego przyjaciel z czasów
s∏u˝by w policji por. Jan Piwnik „Ponury”. 

W marcu 1943 r. po rozwiàzaniu
„Wachlarza “ zosta∏ na krótko miano-
wany szefem Kedywu Okr´gu BrzeÊç
Armii Krajowej. 

W lipcu 1943 r. zosta∏ oddelegowany
do dyspozycji delegata Rzàdu RP na
Kraj i otrzyma∏ przydzia∏ do Paƒstwowe-
go Korpusu Bezpieczeƒstwa, czyli pod-
ziemnej policji. W PBK by∏ szefem Cen-
trali S∏u˝by Âledczej i zast´pcà komen-

danta. W tym czasie organizowa∏ oddzia∏
specjalny „Sztafeta – Podkowa”, nazywa-
ny póêniej „Podkowa”, którego zosta∏
dowódcà. Jego zadaniem by∏a ochrona
Delegatury Rzàdu oraz wykonywanie
wyroków sadów wojskowych i cywilnych
sàdów specjalnych na niemieckich agen-
tach, konfidentach gestapo, kolaboran-
tach i „szmalcownikach”. Nieco póêniej
powo∏a∏ do ˝ycia organizacj´ do walki
z przest´pstwami pospolitymi o kryptoni-
mie „Start”. Dowodzi∏ nià W∏odzimierz
Lechowicz – naczelnik wydzia∏u Êledcze-
go. „Sztafeta – Podkowa” przeprowadzi-
∏a od sierpnia 1943 r. do wybuchu Po-
wstania Warszawskiego ponad 25 akcji li-
kwidacyjnych, ponadto akcje rozbrajania
˝o∏nierzy niemieckich i zdobywania sa-
mochodów nale˝àcych do Niemców. 

Powstanie Warszawskie 

W Powstaniu Warszawskim „Podko-
wa” wesz∏a w sk∏ad dowodzonej przez
kpt. „˚mudzina” 4. kompanii w zgrupo-
waniu mjr. W∏odzimierza Zawadzkiego
„Bartkiewicza”. Dowodzi∏ on ca∏ym od-
cinkiem obejmujàcym ulice Królewskà
i Kredytowà oraz pl. Ma∏achowskiego. 

Zalety dowódcze kapitana „˚mudzi-
na” podkreÊla∏ p∏k Edward Pfeiffer
„Radwan”, komendant Obwodu Âród-
mieÊcie, we wniosku awansowym na
stopieƒ majora z 15 wrzeÊnia 1944 r.  Te
umiej´tnoÊci Boles∏awa Kontryma i je-
go doÊwiadczenie wojenne w czasie Po-
wstania by∏y wykorzystywane równie˝

poza powierzonym mu odcinkiem fron-
tu. Mi´dzy innymi 4 sierpnia dowodzi∏
kolejnym szturmem na gmach PAST
przy ul. Zielnej. 

W czasie Powstania zosta∏ czterokrot-
nie ranny. Dowódca AK awansowa∏ kpt.
„˚mudzina” do stopnia majora w piecho-
cie ze starszeƒstwem 1 stycznia 1945 r.
Boles∏aw Kontrym zosta∏ tak˝e odzna-
czony Krzy˝em Virtuti Militari V kl. 15
wrzeÊnia 1944 r. i Krzy˝em Walecznych
27 sierpnia 1944 r. Po utworzeniu 20
wrzeÊnia 1944 r. warszawskiego Korpu-
su Armii Krajowej „˚mudzina” miano-
wano dowódcà III. Baonu 36. pu∏ku pie-
choty Legii Akademickiej 28. Dywizji
Piechoty AK im. Stefana Okrzei. 

˚o∏nierze „˚mudzina” zapami´tali
go nie tylko jako cz∏owieka o wr´cz sza-
leƒczej osobistej odwadze, ale tak˝e
o troskliwoÊci i ojcowskim stosunku do
m∏odych podkomendnych. By∏ przy tym
wobec ˝o∏nierzy wymagajàcy. Chcia∏
mieç ˝o∏nierzy walecznych i prawych. 

Powrót do kraju

Po Powstaniu kpt „˚mudzin” prze-
szed∏ przez kilka obozów jenieckich.
Z ostatniego z nich (Sandbostel) zbieg∏
w koƒcu kwietnia 1945 r. i przedosta∏
si´ do polskiej I. Dywizji Pancernej gen.
Stanis∏awa Maczka, w której otrzyma∏
dowództwo Kompanii. 

Od 1 wrzeÊnia 1946 r. zosta∏ zast´pcà
dowódcy 9. batalionu Strzelców Flan-
dryjskich. 
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Na decyzj´ powrotu „˚mudzina” do
Polski mia∏o wp∏yw nieoczekiwane odnale-
zienie si´ starszego brata Konstantego
Kontryma, o którym rodzina Boles∏awa
nie mia∏a wiadomoÊci od czasu ucieczki
z Rosji do Polski w grudniu 1922 r. Kon-
stanty znalaz∏ si´ w Warszawie jako gene-
ra∏ w armii gen. Zygmunta Berlinga.
„˚mudzin” majàc zapewnienie brata gwa-
rantujàce bezpieczeƒstwo wróci∏ do kraju.

Poczàtkowo nic nie zapowiada∏o tra-
gedii. Otrzyma∏ zaÊwiadczenie Komisji
Rehabilitacyjno–Kwalifikacyjnej dla by-
∏ych funkcjonariuszy Policji Paƒstwowej
wydane z datà 27 sierpnia 1947 r. ze-
zwalajàce na prac´ w s∏u˝bie paƒstwo-
wej. Zosta∏ szefem dzia∏u administra-
cyjno–gospodarczego w Centralnym
Zarzàdzie Paƒstwowego Przemys∏u
Fermentacyjnego. 

Trudno by∏o przypuszczaç, ˝e na po-
lecenie szefa Informacji Wojskowej p∏k.
Dymitra Wozniesieƒskiego za∏o˝ono
mu teczkà ju˝ 15 marca 1947 r. Nie za-
pominajmy, ˝e do Polski wróci∏ 16 maja
1947 r. O aresztowaniu 13 paêdziernika
1948 r. zawiadomi∏ syna brat „˚mudzi-
na” gen. Konstanty Kontrym, który kil-
ka dni póêniej dosta∏ polecenie bez-
zw∏ocznego stawienia si´ w Moskwie.
Jego ˝ona Mi∏ka, wdowa po Michaile
Tuchaczewskim i adoptowany przez oj-
czyma syn Alik równie˝ musieli wyje-
chaç. Po latach dotar∏a wiadomoÊç, ˝e
gen. Konstanty Kontrym zmar∏ w szpi-

talu w Moskwie przy „skomplikowanym
zabiegu chirurgicznym”. 

Do 1950 r. rodzina nie mia∏a o nim
˝adnych wiadomoÊci. Kartki pisane do
matki i syna z wi´zienia na Rakowiec-
kiej pochodzà z 1952 r. 

Odkrywanie ponurej prawdy

W 1957 r. syn W∏adys∏aw po uzyskaniu
zezwolenia na wglàd do akt rehabilita-
cyjnych Sàdu Wojewódzkiego dla miasta
Warszawy, sygn. akt. IV K. 157/ 57, zna-
laz∏ zeznania Józefa Weso∏owskiego,
który poda∏, ˝e siedzia∏ w wi´zieniu na
Mokotowie w jednej celi ze „˚mudzi-
nem”. Kontrym opowiada∏ mu, ˝e po
aresztowaniu by∏ w jakimÊ wi´zieniu pod
Warszawà, gdzie dowieziono go z zawià-
zanymi oczyma. By∏ tam potwornie tor-
turowany. Równie˝ Kazimierz Moczar-
ski, który by∏ wi´êniem Mokotowa, szeÊç
lat póêniej opowiada∏ synowi „˚mudzi-
na”, ˝e widzia∏ jego ojca bardzo pokale-
czonego po jednym z przes∏uchaƒ. 

Kpt (pó˝niej mjr) Edmund Kwasek
podczas Êledztwa usi∏owa∏ zmusiç „˚mudzi-
na” do przyznania sí  do haniebnych czynów
rzekomo pope∏nionych w latach 1923–1944.
Chcia∏ zmusiç Kontryma do wydania pol-
skich wywiadowców dzia∏ajàcych w KPP do
1939 r., a z okresu okupacji usi∏owa∏ uzyskaç
zeznanie obcià˝ajàce cz∏onków STARTU
i innych osób, wobec których Urzàd Bezpie-
czeƒstwa prowadzi∏ wówczas Êledztwo. 

Nasi Koledzy z kompanii „˚mudzina”
mieli bezpoÊrednià relacj´ Piotra Szew-
czyka „Czera”, cichociemnego zaprzyjaê-
nionego ze „˚mudzinem”, który w tym
samym czasie siedzia∏ w sàsiedniej celi
mokotowskiego wi´zienia. Szewczyk
opowiada∏, ˝e s∏ysza∏ przez Êcian´ j´ki
i krzyki „˚mudzina”, gdy oprawcy wi´-
zienni t∏ukli go poƒczochami wype∏nio-
nymi piaskiem. Nie mo˝na wykluczyç, ˝e
by∏y to ostatnie chwile jego ̋ ycia. Wed∏ug
wi´ziennego protoko∏u z wykonania wy-
roku, powieszono go 2 stycznia 1953 r. 

„˚mudzin”, prawie cztery lata okrutnie
torturowany, nikogo nie obcià˝y∏, by rato-
waç w∏asne ˝ycie. Po wyroku szeÊç miesi´-
cy sp´dzi∏ w celi Êmierci. Listy z tego okre-
su do matki i syna sà zarówno pe∏ne mi∏o-
Êci i troski o najbli˝szych, jak i optymizmu
oraz wiary, ˝e zostanie u∏askawiony. 

Nieugi´ty „˚mudzin” otrzyma∏ wyrok
Êmierci 26 czerwca 1952 r. (sygn. akt A IV
1 60/52). W wyroku przypisano Boles∏a-
wowi Kontrymowi dzia∏anie na szkod´
narodu polskiego w okresie od roku 1925
r. do wrzeÊnia 1939 r. przez przyczynianie
si´ do rozbijania ruchu robotniczego i dr´-
czenie dzia∏aczy komunistycznych oraz, ̋ e
w okresie od wrzeÊnia 1942 r. do sierpnia
1944 r. sprzyjajàc w∏adzy hitlerowskiego
paƒstwa niemieckiego dzia∏a∏ na szkod´
narodu polskiego. Boles∏aw Kontrym nie
przyzna∏ si´ do winy, a wyrok zosta∏ wyda-
ny na podstawie wymuszonych torturami
zeznaƒ rzekomych Êwiadków. 

Uniewinnienie po latach

Spraw´ Kontryma rozpozna∏ ponownie
Sàd Wojewódzki m.st. Warszawy (sygn. akt
IV K 157/57) 3 grudnia 1957 r.), którego
wyrokiem Boles∏aw Kontrym zosta∏ ca∏ko-
wicie uniewinniony od zarzutów. W uza-
sadnieniu sàd stwierdzi∏, ˝e Kontrym do
roku 1939, wykonujàc obowiàzki s∏u˝bowe
nie pope∏ni∏ przest´pstw, które mu przypi-
sa∏ poprzedni wyrokiem, i ˝e „dzielnie,
m´˝nie walczy∏ z okupantem i by∏ jednym
z najodwa˝niejszych cz∏onków Armii Kra-
jowej. Uniewinnienie stanowi dlaƒ akt pe∏-
nej rehabilitacji i przywraca mu honor
i czeÊç, a rodzinie jej moralnà satysfakcj´.”

ZZooffiiaa  CCyyddzziikkoowwaa  „Anna Sosna”
IIrreennaa  MMaakkoowwsskkaa „Emilia Ska∏a”

Bibliografia u autorek
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Celem Êledztwa by∏o wymuszenie przy-
znania si´ „˚mudzina” do rzekomych
przest´pstw pope∏nionych w latach
1923–1944. Bezpieka chcia∏a przede
wszystkim, aby wyda∏ polskich wywiadow-
ców dzia∏ajàcych w Komunistycznej Partii
Polski do 1939 r. JeÊli chodzi o okres nie-
mieckiej okupacji mia∏ obcià˝yç wiele
osób, wobec których bezpieka prowadzi∏a
Êledztwo. Âledczy Kwasek prowadzi∏ prze-
s∏uchania przez prawie rok – do 8 wrze-
Ênia 1949 r. Torturowa∏ Kontryma w wi´-
zieniu przy ul. Rakowieckiej na warszaw-
skim Mokotowie i w tajnym wi´zieniu Mi-
nisterstwa Bezpieczeƒstwa Publicznego
w Miedzeszynie. Jest podpisany pod 23
protoko∏owanymi przes∏uchaniaƒ. 

Nahajka zwana konstytucjà
Edmund Kwasek wchodzi∏ w sk∏ad Gru-

py Specjalnej MBP, oddelegowanej przez
wiceministra bezpieczeƒstwa gen. Romana
Romkowskiego i szefa Departamentu Âled-
czego MBP Józefa Ró˝aƒskiego w∏aÊnie do
wi´zienia w Miedzeszynie, okreÊlanego
przez bezpiek´ kryptonimem „Spacer”.
Przes∏uchiwa∏ tam m.in. komunistów,
oskar˝onych w jednej z najg∏oÊniejszych
spraw stalinizmu – o „odchylenie prawico-
wo–nacjonalistyczne”. Jednego z nich,
W∏odzimierza Lechowicza, zmusza∏ do wy-
konywania setek przysiadów, aby – jak to
sam nazywa∏ – „pompowaç rozum z ty∏ka
do g∏owy”. 

Kwasek przede wszystkim jednak urz´-
dowa∏ na Mokotowie. Wi´êniowie tej ka-
towni bezpieki zaliczali go do najgorszych
oprawców. Jeden z nich, zrehabilitowany
w 1957 r., wspomina∏: „W godzinach wie-
czornych zosta∏em wezwany do Âwiat∏y [Jó-
zef Âwiat∏o, wicedyrektor Departamentu X
MBP], który w obecnoÊci Kwaska powie-
dzia∏, ˝e jeÊli nie przyznam si´ do wspó∏pra-
cy z Niemcami, to aresztowana zostanie mo-
ja ˝ona, wobec której zastosowane b´dà te
same metody i b´dzie tak d∏ugo bita, a˝
ujawni szczegó∏y mojej wspó∏pracy. Dziecko
natomiast zostanie zabrane i Êlad po nim za-
ginie. Wobec takiej groêby, poczà∏em poda-
waç zmyÊlone fakty… W czasie jednego
z nast´pnych przes∏uchaƒ Kwasek, kopiàc
mnie le˝àcego na pod∏odze, kopnà∏ tak sil-
nie w okolice serca, ˝e mia∏em naruszony

mi´sieƒ serca i odczuwa∏em dotkliwe bóle
przez trzy lata. Ponadto Kwasek i oddzia∏o-
wi stosowali jeszcze inne formy udr´czeƒ,
jak ciàg∏e przysiady, kl´czenie z r´kami do
góry, trzymanie krzes∏a przez wiele godzin
przy wyciàgni´tych r´kach w pozycji przysia-
du, polewanie zimnà wodà w karcu (…). Te-
go rodzaju metody doprowadzi∏y mnie do
kompletnego za∏amania fizycznego i psy-
chicznego”. I dalej: „Majàc jeszcze w pew-
nym stopniu zachowane poczucie rzeczywi-
stoÊci i opory psychiczne, nie chcia∏em przy-
znaç si´ do stawianego mi zarzutu wspó∏pra-
cy z Niemcami, jak te˝ nie chcia∏em obcià-
˝aç wspó∏pracà innych osób, gdy˝ w rzeczy-
wistoÊci z Niemcami nie wspó∏pracowa∏em.
Ró˝aƒski odpar∏ na to, w obecnoÊci Kwaska
i Âwiat∏y, ̋ e jeÊli nie potwierdz´ tych faktów,
zostan´ zabity i tak pogrzebany, ˝e Êladu po
mnie nie b´dzie. Mimo ˝e od tego dnia by-
∏em ciàgle i bez przerwy bity, przy czym za-
cz´to biç mnie kablem w pi´ty i stopy, zada-
jàc mi w ten sposób potworne cierpienia
przez kilka nast´pnych dni, nie chcia∏em
przyznaç si´ do stawianych mi zarzutów, go-
dzàc si´ nawet na pozbawienie mnie ˝ycia,
by w ten sposób ujÊç dalszym torturom. (…)
W czasie przes∏uchaƒ, jak te˝ w czasie prze-
rwy pomi´dzy jednym przes∏uchaniem
a drugim, by∏em ciàgle bity przez Kwaska
i oddzia∏owych kablem, kijem, nahajkà ple-
cionà ze skóry, nazywanà przez niego kon-
stytucjà. W czasie jednego z przes∏uchaƒ
Kwasek w czasie pastwienia si´ nade mnà
wybi∏ mi pi´Êcià 10 z´bów w górnej szcz´ce
i 6 z´bów w szcz´ce dolnej”.

Poczàtek krwawej kariery 
Zanim trafi∏ do warszawskiej centrali

MBP Edmund Kwasek – by∏y uczeƒ Gimna-
zjum im. Chreptowicza w Ostrowcu Âwi´to-
krzyskim, a w czasie wojny partyzant Armii
Ludowej – pod koniec stycznia 1945 r. trafi∏
do Wojewódzkiego Urz´du Bezpieczeƒstwa
Publicznego w Kielcach. Mia∏ wówczas 22 la-
ta. Krwawà karier´ zaczyna∏ jako oficer tam-
tejszego Wydzia∏u Âledczego, aby ju˝ na po-
czàtku 1946 r. zostaç naczelnikiem tego Wy-
dzia∏u. Funkcj´ t´ pe∏ni∏ przez nast´pne trzy
lata. Wi´êniów kieleckiego wi´zienia Êled-
czego WUBP przy ul. Focha (obecnie Pade-
rewskiego) przetrzymywano w ma∏ych, za-
wszonych celach i przes∏uchiwano, stosujàc

niewybredne metody, po kilka godzin dzien-
nie. Przyk∏ad dawa∏ Kwasek. Nie tylko kato-
wa∏ osadzonych, ale wyst´powa∏ te˝ w roli
ich „s´dziego”. Tak by∏o 11 lipca 1945 r., kie-
dy Okr´gowy Sàd Wojskowy w ¸odzi na se-
sji w Kielcach skaza∏ ˝o∏nierza niepodleg∏o-
Êciowego podziemia Konrada Zygmunta Su-
walskiego na kar´ Êmierci. Edmund Kwasek
by∏ na tym procesie ∏awnikiem. To jemu rów-
nie˝ powierzono prowadzenie Êledztwa
w sprawie pogromu kieleckiego. W przygo-
towaniu tej ubeckiej prowokacji bra∏ udzia∏
Adam Humer, póêniejszy wicedyrektor De-
partamentu Âledczego MBP. 

„Zdolny oficer Êledczy”
Naczelnikiem Wydzia∏u Âledczego

WUBP w Kielcach Kwasek przesta∏ byç
w 1948 r., aby przez rok pe∏niç to samo
stanowisko w Gdaƒsku. Przez nast´pne
lata, w Departamencie X MBP sta∏ m.in.
na czele Wydzia∏u II, który zajmowa∏ si´
penetracjà obcych wywiadów w partii.
Szef Departamentu Józef Ró˝aƒski wyda∏
o nim opini´: „Mjr Kwasek. Zdolny oficer
Êledczy. Mo˝e troch´ zarozumia∏y, z ten-
dencjà efekciarstwa”. 

Stefan Skwarek (wartownik w UB na
Kielecczyênie, potem „naukowiec” Wy˝-
szej Szko∏y Nauk Spo∏ecznych przy Komi-
tecie Centralnym Polskiej Zjednoczonej
Partii Robotniczej) w ksià˝ce Na wysuni´-
tych posterunkach (Ksià˝ka i Wiedza,
1977) poÊwi´ci∏ mu not´ biograficznà:
„P∏k Edmund Kwasek, cz∏onek PPR i AL,
uczestnik wielu akcji zbrojnych przeciwko
si∏om okupanta i polskiej reakcji. Po wy-
zwoleniu w styczniu 1945 r. jako naczel-
nik Wydzia∏u Âledczego WUBP w Kiel-
cach uczestniczy∏ w wielu akcjach i wal-
kach z bandami. W latach pi´çdziesiàtych
przeszed∏ do pracy w cywilu”. 

W 1996 r. Edmund Kwasek zosta∏ skaza-
ny w tzw. procesie Humera (od nazwiska
g∏ównego oskar˝onego) razem z 12 innymi
Êledczymi MBP na kar´ kilkuletniego wi´-
zienia. Z wi´zienia przy ul. Rakowieckiej –
tego samego, w którym katowa∏ pó∏ wieku
wczeÊniej polskich patriotów, a wÊród nich
Boles∏awa Kontryma „˚mudzina” – wy-
szed∏ jednak szybko „ze wzgl´du na z∏y stan
zdrowia”. Zmar∏ w 2002 r. w Warszawie. 

TTaaddeeuusszz  MM..  PP∏∏uu˝̋aaƒƒsskkii

Zdokumentów Instytutu Pamí ci Narodowej wynika, ̋ e postanowienie owszcź ciu Êledztwa przeciwko Boles∏awo-
wi Kontrymowi wyda∏ 30 paêdziernika 1948 r. (17 dni od aresztowania) Êledczy kpt (póêniej mjr) Edmund Kwasek. 

Edmund Kwasek – oprawca z warszaw-
skiego Mokotowa i Miedzeszyna
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Od pierwszych chwil hitlerowskiego panowania w ka˝dej prawie miejscowoÊci Polacy two-
rzyli grupy oporu. Koszty tej dzia∏alnoÊci dla zachowania bytu narodowego by∏y ogromne.
Wszyscy ci ludzie to m´czennicy sprawy polskiej, którzy dla Ojczyzny stracili ˝ycie lub
zdrowie. 

Polskie Paƒstwo Podziemne

Powracajàc do lat wojny i okupacji hi-
tlerowskiej nieraz zadaj´ sobie pytanie,
jak uda∏o si´ nam – mam na myÊli mojà
generacj´ – przetrwaç ten niezwykle
ci´˝ki czas w naszej historii, zw∏aszcza
w zachodniej Polsce. Okupant pozbawi∏
tam Polaków wszelkich praw, nie tylko
obywatelskich czy zawodowych, ale na-
wet osobistych. Na przyk∏ad, aby si´
o˝eniç, musieli przestrzegaç szczegó∏o-
wych przepisów, wolno im by∏o zak∏a-
daç rodzin´ dopiero w póênym wieku. 

Od pierwszych chwil hitlerowskiego
panowania w ka˝dej prawie miejscowo-
Êci powstawa∏y grupki lub grupy oporu
dokumentujàce dzia∏alnoÊç okupanta
lub prowadzàce szkolenie wojskowe,
potajemne nauczanie dzieci i m∏odzie˝y
po polsku, dzia∏alnoÊç informacyjnà

i artystycznà, pomoc socjalnà i medycz-
nà, bez której wielu zgin´∏oby bez wie-
Êci. W razie ujawnienia by∏o to karane
jak sabota˝, do kary Êmierci w∏àcznie. 

Koszty tej dzia∏alnoÊci dla zachowa-
nia bytu narodowego by∏y ogromne.
Setki tysi´cy ludzi zam´czonych na
Êmierç, cz´sto powolnà, wyrafinowanie
dawkowanà. Czasami szybkà, jak
w przypadku grupy m∏odych polskich
jeƒców, z której hitlerowcy wy∏uskali
tych, którzy przyznali si´ do wyznawa-
nia religii katolickiej i dlatego zostali
z miejsca rozstrzelani. Oni i im podobni
to klasyczni m´czennicy sprawy pol-
skiej, którzy dla Ojczyzny stracili ˝ycie
lub zdrowie. 

Nale˝y im si´ coÊ wi´cej ni˝ urz´dni-
cze okreÊlenie „represjonowani”. Bi-

skup Êwidnicki ks.
prof. Ignacy Dec na-
zwa∏ ich – podczas
wrzeÊniowej uroczy-
stoÊci w by∏ym obozie
k o n c e n t r a c y j n y m
Gross–Rosen – m´-
czennikami, a tereny
obozu – ziemià Êwi´tà,
bo przesiàkni´tà krwià
ludzi zam´czonych
przez hitlerowców na
Êmierç. 

Oto sylwetki tych,
którzy niemal od po-
czàtku okupacji orga-
nizowali zr´by polskiej
paƒstwowoÊci na tere-
nach w∏àczonych do
Rzeszy: 

AAddoollff  RRaaffaa∏∏  JJaann
BBnniiƒƒsskkii (1884–1942)
by∏ pierwszym Delega-
tem G∏ównym Rzàdu
RP. Mianowa∏ go pre-

mier gen. W∏adys∏aw Sikorski z reko-
mendacji m´˝a zaufania Rzàdu w Pary-
˝u ks. infu∏ata Józefa Pràdzyƒskiego,
który podczas Powstania Wielkopolskie-
go by∏ dziekanem generalnym wojska. 

Hrabia Bniƒski by∏ w∏aÊcicielem majàt-
ków ziemskich w Wielkopolsce. Dekre-
tem prezydenta RP z 2 stycznia 1922 r.
zosta∏ wojewodà poznaƒskim. W 1926 r.
by∏ kontrkandydatem marsza∏ka Józefa
Pi∏sudskiego, a póêniej Ignacego MoÊcic-
kiego na urzàd prezydenta RP. W 1928 r.
zrezygnowa∏ z urz´du wojewody. 

Po wybuchu wojny w 1939 r. wspó∏-
dzia∏a∏ z Tajnym Komitetem Obywatel-
skim, jesienià bra∏ udzia∏ w opracowa-
niu strategii walki podziemnej przeciw-
ko najeêdêcy. Nominacj´ na Delegata
otrzyma∏ 3 grudnia 1940 r., ale dzia∏a∏
ju˝ od maja tego roku. Ustali∏ obszar
pi´ciu delegatur okr´gowych – na Po-
morzu (Stanis∏aw Antczak), na Âlàsku
(Ignacy Sikora), w okr´gu ∏ódzkim (Wi-
told Kotowski), w okr´gu ciechanow-
skim (Kazimierz I∏owiecki), a w Wielko-
polsce sam Bniƒski. Dzia∏a∏ poprzez
Biuro G∏ównej Delegatury. 

Adolf Bniƒski wspó∏organizowa∏ Po-
rozumienie Stronnictw Politycznych
w Poznaniu (Stronnictwo Narodowe,
Stronnictwo Pracy i organizacja „Ojczy-
zna”). Utrzymywa∏ przez kurierów sta∏y
kontakt z rzàdem, informujàc o sytuacji
na ziemiach zachodnich. Aresztowany
w lipcu 1941 r. przez gestapo by∏ prze-
s∏uchiwany w jego siedzibie w d. Domu
˚o∏nierza, póêniej na Forcie VII w Po-
znaniu. Istniejà dwie wersje jego Êmier-
ci w lipcu 1941 r. Wed∏ug jednej, zginà∏
– wraz z grupà wspó∏pracowników – rzu-
cony na po˝arcie dzikim zwierz´tom
w ogrodzie zoologicznym. Wed∏ug in-
nych przekazów, zosta∏ roztrzelany w la-
sach pod St´szewem. PoÊmiertnie od-
znaczony Orderem Or∏a Bia∏ego (1995). 
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JJaann  WWoojjkkiieewwiicczz  (1906–1942) kierowa∏
G∏ównà Delegaturà jako przewodniczà-
cy Porozumienia Stronnictw Politycz-
nych po aresztowaniu Adolfa Bniƒskie-
go od lipca do 8 wrzeÊnia 1941 r. Szko∏´
Êrednià i Szko∏´ Podchorà˝ych Rezerwy
Piechoty ukoƒczy∏ w Âremie. Podpo-
rucznik rezerwy Wojska Polskiego. Do
wybuchu wojny studiowa∏ na Wydziale
Prawno–Ekonomicznym Uniwersytetu
Poznaƒskiego, przewodzàc korporacji
„Agraria”. By∏ prezesem Zarzàdu
G∏ównego Wielkopolskiego Zwiàzku
M∏odzie˝y Wiejskiej, zwolennikiem po-
∏àczenia go ze Zwiàzkiem M∏odzie˝y
Wiejskiej „Wici”, co nastàpi∏o w 1936 r.
W 1938 r. wspó∏organizowa∏ strajk
ch∏opski w Wielkopolsce. Podczas wojny
w 55. pp w Lesznie walczy∏ nad Bzurà,
a nast´pnie w Grupie Operacyjnej „Po-
lesie” gen. Franciszka Kleeberga, w tym
w bitwie pod Kockiem. 

Zbieg∏ z niewoli niemieckiej, osiedli∏
si´ w Poznaniu, organizujàc w porozu-
mieniu ze Stanis∏awem Miko∏ajczykiem
ludowà konspiracj´. Od 1940 r. by∏ ko-
mendantem X. Okr´gu Batalionów
Ch∏opskich i przywódcà Stronnictwa
Ludowego w Wielkopolsce. 

Jako p.o. G∏ównego Delegata dopro-
wadzi∏ do wyboru na ten urzàd uzgod-
nionego w ramach PSP przedstawiciela
Stronnictwa Pracy Leona Miko∏ajcza-
ka. Aresztowany przez gestapo by∏ bar-
dzo brutalnie przes∏uchiwany w d. Do-
mu ˚o∏nierza i na Forcie VII w Pozna-
niu. Skona∏ z wycieƒczenia 7 stycznia
1942 r., jego cia∏o spalono 18 stycznia
1942 r. Po wojnie poÊmiertnie awanso-
wany do stopnia pu∏kownika i odzna-
czony Orderem Wojennym Virtuti
Militari. 

LLeeoonn  MMiikkoo∏∏aajjcczzaakk (1891–1942) by∏
ostatnim kandydatem wysuni´tym przez
Porozumienie Stronnictw Politycznych
na urzàd G∏ównego Delegata Rzàdu RP
na ziemie zachodnie. W rodzinnym Âre-
mie zosta∏ wydalony z gimnazjum za do-
maganie si´ uwzgl´dnienia w szkole j´zy-
ka i kultury polskiej. Przed dalszymi re-

presjami uciek∏
do Krakowa,
gdzie zda∏ matu-
r´. Po studiach
prawniczych we
Lwowie, w War-
szawie i Pozna-
niu uczestniczy∏
w 1918 r. w przy-
gotowaniu Po-
wstania Wielko-
polskiego, w tym
wizyty w Pozna-
niu Ignacego
Paderewskiego. 

P r a c o w a ∏
w bankowoÊci,
m.in. jako dy-
rektor oddzia∏u
N a r o d o w e g o
Banku Polskie-
go w Poznaniu.
O p u b l i k o w a ∏
w po∏owie lat
dwudziestych
rozpraw´ zaty-
tu∏owanà „Quo
vadis Polonia? ”
uzasadniajàc te-
z´, ˝e polskà
walut´ nale˝y
opieraç nie
o zasoby z∏ota, ale o narodowy majàtek.
Dwa lata pracowa∏ w Warszawie jako
dyrektor wydawnictwa „Rzeczpospoli-
ta”. Do Poznania wróci∏ na proÊb´ pre-
zydenta miasta Cyryla Ratajskiego, by
objàç funkcj´ dyrektora finansowego
Powszechnej Wystawy Krajowej. Wy-
k∏ada∏ w Wy˝szej Szkole Handlowej.
Patronowa∏ korporacji akademickiej
„Hermesia”, której wiodàcym has∏em
by∏o „Viribus unitis”, czyli wspólnymi
si∏ami do rozwoju gospodarki kraju.
Dzia∏a∏ m.in. w komitetach budowy
Wy˝szej Szko∏y Handlowej, Domu ˚o∏-
nierza i pomnika Wdzi´cznoÊci Chry-
stusa Króla w Poznaniu. Po wybuchu
wojny zakonspirowa∏ si´ jako ksi´gowy
w fabryce mebli artystycznych Józefa
Sroczyƒskiego, gdzie prowadzi∏ nas∏u-

chy radiowe. Podobnie jak Adolf Bniƒ-
ski uwa˝a∏, ˝e ziemie polskie przej´te
przez Rzesz´ wymagajà osobnego ogni-
wa urz´dowego na czas wojny, które
powinno dzia∏aç ponad partyjnymi po-
dzia∏ami, a ZWZ powinien podlegaç
G∏ównemu Delegatowi Rzàdu RP na
Kraj. Pierwszym by∏ Cyryl Ratajski, no-
minowany 3 grudnia 1940 r., który wy-
stàpi∏ do Rzàdu o nominacj´ dla Leona
Miko∏ajczaka, chocia˝ mia∏ wàtpliwo-
Êci, czy G∏ówna Delegatura w Poznaniu
ma szanse dzia∏aç skutecznie. 

ZZbbiiggnniieeww  MMiikkoo∏∏aajjcczzaakk,,  
syn Leona, wi´zieƒ M∏yƒskiej 

w Poznaniu, Wronek, ˚abikowa,
Gross Rosen, Buchenwaldu 

i Mittelbau–Dora
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Okaza∏o si´, ˝e po upadku naszej stoli-
cy Warszawy wojna si´ nie skoƒczy∏a.
Z koƒcem wrzeÊnia, o dziwo, ujrzeliÊmy
w naszych stronach polskie wojsko. Prze-
by∏o szlak bojowy, poczàwszy od BrzeÊcia
poprzez Kobryƒ, Piƒsk, W∏odaw´, Kock
i dotar∏o na rubie˝e Serokomli i Woli Gu-
∏owskiej. By∏a to Samodzielna Grupa
Operacyjna „Polesie” pod dowództwem
gen. Franciszka Kleeberga. (...) Zgrupo-
wanie SGO Polesie obejmowa∏o teraz za-
si´giem i dzia∏aniami doÊç szeroki obszar,
poczàwszy od Kocka, Serokomli poprzez
Wol´ Gu∏owskà, Adamów i wsie: Gu∏ów,
Hordzie˝ka, Okrzeje, Wola Okrzejska,
Dro˝d˝ak oraz koloni´ Orle Gniazdo,
Krzywd´ i dwór Anielin, który udziela∏
pomocy i schronienia by∏ym ˝o∏nierzom.
Du˝a cz´Êç wojska kwaterowa∏a po

wsiach, gospodarstwach i lasach. Kwater-
mistrzostwo, zaopatrzenie i kuchnie polo-
we by∏y rozmieszczone w lasach: gu∏ow-
skim, adamowskim, dro˝dzackim, krzyw-
dziƒskim. W Orlim Gnieêdzie w ka˝dym
niemal gospodarstwie kwaterowa∏o woj-
sko. W naszym rodzinnym domu, ponie-
wa˝ by∏ bardzo okaza∏y, mieÊci∏ si´ Sàd
Polowy SGO „Polesie”, a w gospodar-
stwie ojca kwaterowa∏o wielu oficerów
i ˝o∏nierzy. Kawaleria bez przerwy poi∏a
konie przy studni. Moja mama specjalnie
piek∏a chleb dla ˝o∏nierzy i uciekinierów.
Wojsko SGO Polesie na okres walk prze-
j´∏o ochron´ transportów kolejowych.
Chodzi∏o przede wszystkim o artyku∏y
˝ywnoÊciowe dla wojska, jak cukier i màka.
Na Êrodku naszego gospodarstwa rós∏ po-
nad 80–letni Êwierk. Pod nim ˝o∏nierze

ustawili przeciwlot-
niczy karabin maszy-
nowy, z którego, jak
pami´tam, 3 paê-
dziernika za∏oga ze-
strzeli∏a niemiecki
samolot, który nagle
nadlecia∏ i zako∏o-
wa∏ znad lasu ada-
mowskiego nad Orle
Gniazdo. Otrzyma∏
dwie krótkie serie
pocisków i za drugà
serià ujrza∏em dym
i ogieƒ w ogonie sa-
molotu, który wzià∏
kurs w kierunku
Woli Okrzejskiej
i spad∏ za torami
kolejowymi w rejo-
nie Jakubówki. 
Za∏oga – dwóch
Niemców – podob-
no si´ uratowa∏a
i zbieg∏a do pobli-
skiego lasu. 3 wrze-

Ênia – wed∏ug relacji lekarza Mariana
Prussaka – samolot niemiecki ostrzela∏ bu-
dynki pofolwarczne na D´bowicy i spowo-
dowa∏ spalenie stodo∏y i du˝ej murowanej
obory. W godzinach wieczornych do na-
szego gospodarstwa przyjecha∏ furmankà,
z dwoma poleg∏ymi ˝o∏nierzami, nasz ku-
zyn in˝. Henryk Olejniczak, syn Kazimie-
rza – stryjka z Warszawy, który bra∏ udzia∏
w bitwie pod Wolà Gu∏owskà. Na drugi
dzieƒ o Êwicie odjecha∏ do Adamowa, by
pochowaç kolegów. To on nam w∏aÊnie po-
wiedzia∏, ˝e pod Wolà Gu∏owskà toczà si´
zaci´te walki z agresorem. Jak si´ okaza∏o,
SGO Polesie pod koniec wrzeÊnia dotar∏a
spod Kocka do miejscowoÊci Serokomla –
Wola Gu∏owska, w czasie od 1 do 5 paê-
dziernika 1939 r. stoczy∏a wiele potyczek
i bitew z przewa˝ajàcymi si∏ami Niemców.

Z braku amunicji, by nie przelewaç
daremnie krwi polskiego ˝o∏nierza, le-
gendarny bohater i dowódca SGO Pole-
sie gen. Kleeberg zdecydowa∏ si´ na ka-
pitulacj´. Dokona∏a si´ ona w starej
szkole we wsi Horodzie˝ka, gdzie ist-
nieje obecnie pamiàtkowy g∏az kamien-
ny, a na nim napis: „W tej miejscowoÊci
w dniu 5 paêdziernika 1939 roku zosta∏
wydany ostatni rozkaz gen. Kleeberga”. 

Jak przebiega∏ dzieƒ 5 paêdziernika
1939 r., dzieƒ kapitulacji? W rejonie Or-
lego Gniazda od samego rana ciàgn´∏y
po drogach, szczególnie w kierunku Wo-
li Gu∏owskiej i Adamowa, kolumny woj-
ska jadàcego na furmankach i koniach
w siodle oraz pieszo szczególnie od wsi
Dro˝d˝ak, Radory˝a i Krzywdy. Gdy wy-
biegliÊmy ich witaç, ˝o∏nierze rzucili nam
po prostu cz´Êç sprz´tu wojskowego
i uzbrojenia. Ja z braçmi ch´tnie podej-
mowaliÊmy te trofea. By∏y wÊród nich:
bagnety, karabinki, ∏opatki, kilofy, maski
przeciwgazowe i Êrodki opatrunkowe. Na
drugi dzieƒ i póêniej w lasach w okolicy
Orlego Gniazda i nie tylko znajdowa∏a
si´ porzucona broƒ i ró˝na amunicja oraz
kuchnie polowe z cz´Êcià strawy. Mój oj-
ciec przyprowadzi∏ konia z siod∏em, któ-
ry by∏ przywiàzany do sosny w lesie. Ura-
towa∏ mu ˝ycie. Ludzie mówili, ˝e w la-
sach pod Wolà Gu∏owskà kilka koni pa-
d∏o z g∏odu zatruwajàc si´ korà ˝ywicznà.
Broƒ przekazaliÊmy partyzantom z od-
dzia∏u „Serafina”, „Skry” i „Szewca”. 

p∏k dypl. w st. spocz. 
JJóózzeeff  BBoolleess∏∏aaww  OOlleejjnniicczzaakk

Wspomnienia 
Êwiadka kapitulacji
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Legendarny bohater i dowódca SGO Polesie gen. Franciszek
Kleeberg 5 paêdziernika 1939 r. zdecydowa∏ si´ na kapitulacj´.
Dokona∏a si´ ona w starej szkole we wsi Horodzie˝ka, gdzie ist-
nieje obecnie pamiàtkowy g∏az kamienny.



Ostatni rozkaz 
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Gen. bryg. Franciszek Kleeberg Pomnik w Woli Gu∏owskiej
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W Woli Gu∏owskiej podczas uroczystoÊci upami´tniajàcej 68. rocznic´ ostatniej bitwy Wojny Obronnej 1939 r. stoczonej przez SGO „Polesie” pod
Kockiem, Czemiernikami, Serokomlà i Wolà Gu∏owskà kierownik UDSKiOR Janusz Krupski odznaczy∏ medalem Pro Memoria: Stefani´
Càka∏´-Wardach, Mariann´ Leszek, Artura S´pocha, Adel´ Skwarek, Andrzeja Srok´, Waldemara Tur´, Janin´ Tymiƒskà, Bogdana Witos∏awa
oraz instytucje: Dom Kultury – Pomnik Czynu Bojowego Kleeberczyków w Woli Gu∏owskiej, Klasztor Ojców Karmelitów w Woli Gu∏owskiej,
Urzàd Gminy w Adamowie i Zespó∏ Szkó∏ w Woli Gu∏owskiej



Polskie Paƒstwo Podziemne 
Donios∏à dziedzinà dzia∏alnoÊci spo-

∏ecznej Polskiego Paƒstwa Podziemnego
by∏a organizacja tajnego nauczania 8–10
tysi´cy m∏odzie˝y na poziomie szkolnic-
twa wy˝szego i 60–70 tysi´cy m∏odzie˝y
licealnej. Dokszta∏caniem w zakresie
szkolnictwa powszechnego (podstawo-
wego), prowadzonym w bardzo szerokim
zakresie w ca∏ej Polsce centralnej, obj´to
praktycznie niezliczonà grup´ dzieci.
Wszystkie te dzia∏ania stanowi∏y dope∏-
nienie, w miar´ ówczesnych mo˝liwoÊci,
obowiàzku nauczania ze strony paƒstwa
z myÊlà o przysz∏oÊci spo∏eczeƒstwa. 

Ogromne znaczenie mia∏o oddzia∏y-
wanie wychowawcze spo∏ecznych organi-
zacji m∏odzie˝owych, przede wszystkim
harcerstwa m´skiego i ˝eƒskiego (Sza-
rych Szeregów i Organizacji Harcerek).
Czynnikiem wychowania spo∏ecznego
i politycznego, kszta∏towania opinii pu-
blicznej, a tak˝e i podnoszenia na duchu
w trudnych warunkach okupacji, by∏a
prasa tajna. Zjawisku prasy tajnej w la-
tach II wojny Êwiatowej poÊwi´cono do-
tychczas szereg publikacji. Tu wystarczy
powiedzieç, ˝e w Êwietle obecnego stanu
badaƒ wskazaç mo˝na oko∏o 1500 tytu-
∏ów periodyków tajnych, które krócej lub
d∏u˝ej ukazywa∏y si´ na terenie Rzeczy-
pospolitej Polskiej w czasie wojny. 

Ponad 20 pism wydawano nieprzerwa-
nie w ciàgu oko∏o pi´ciu lat. W obr´bie
prasy tajnej odnotowaç mo˝na ukazywa-
nie si´ centralnych i lokalnych organów
wszystkich przedwojennych ruchów poli-
tycznych: narodowego, ludowego, socjali-

stycznego, chrzeÊcijaƒsko–demokratycz-
nego, obozu pi∏sudczyków. Od 1942 r.
rozwija si´ te˝ prasa tajna komunistów
(PPR, GL, od roku 1943 tak˝e ZWM).
Szczególnà poczytnoÊcià i ogromnym au-
torytetem cieszy si´ centralna i lokalna
prasa Zwiàzku Walki Zbrojnej, potem
Armii Krajowej: ,,Biuletyn Informacyj-
ny”, tygodnik AK, redagowany od po-
czàtku (listopad 1939 r.) a˝ do upadku
Powstania Warszawskiego (paêdziernik
1944 r.) przez Aleksandra Kamiƒskiego
(a po powstaniu, w ostatnich kilku mie-
siàcach, ju˝ w Krakowie, przez Kazimie-
rza Kumanieckiego) by∏ najpoczytniej-
szym pismem ogó∏u inteligencji i konspi-
rujàcej m∏odzie˝y. W sk∏ad redakcji
wchodzili okresowo ludzie tacy, jak Anto-
ni Szymanowski, Witold Kula, Stanis∏aw
Herbst, Stanis∏aw Berezowski, Boles∏aw
Srocki, Maria Straszewska i inni. Jak wi-
daç, ró˝ni pod wzgl´dem rodowodu ide-
owo–politycznego, wszyscy jednak stojàcy
na stanowisku niepodleg∏ego, suweren-
nego i demokratycznego paƒstwa polski-
go. Zresztà i w samej AK, wÊród 350–380
tysi´cy ludzi obj´tych w sumie ewidencjà
przynale˝noÊci, znajdowali si´ ludzie ab-
solutnie wszystkich poglàdów politycz-
nych, wÊród nich zdecydowanie lewico-
wych i zdecydowanie prawicowych. 

Podzia∏y, acz bardzo ostre, nie prowa-
dzi∏y w zasadzie do zwyrodnieƒ. Nie wol-
no jednak przemilczeç, ̋ e ̋ ycie podziem-
nego paƒstwa polskiego nie by∏o te˝ wol-
ne od marginalnych, ale bolesnych zja-
wisk – denuncjacji i mordów bratobój-

czych. Wszyscy najwybitniejsi dowódcy
AK, którzy wpadli w r´ce policji niemiec-
kiej, byli ofiarami denuncjacji dokona-
nych przez Polaków, niekiedy nawet lu-
dzi nale˝àcych do elity spo∏ecznej. Doty-
czy to choçby aresztowania gen. Stefana
Roweckiego, komendanta g∏ównego AK,
jak i szef Oddzia∏u KG AK p∏k. Berki
i innych. Faktem jest jednak, ˝e zjawiska
denuncjacji, a nawet mniej drastycznych
form wspó∏dzia∏ania z okupantem, uwa-
˝ane by∏y powszechnie – zarówno przez
ch∏opa, jak przez profesora uniwersytetu
– za odra˝ajàce i obrzydliwe, pod ka˝dym
wzgl´dem naganne, a wykonywanie wy-
dawanych przez sàdownictwo podziemne
wyroków Êmierci na zdrajców przyjmo-
wane by∏o z satysfakcjà. W ciàgu lat
1942–1943 ujednolicono system pod-
ziemnego wymiaru sprawiedliwoÊci, po-
wo∏ujàc — obok Wojskowych Sàdów
Specjalnych AK, których kompetencjom
podlega∏o osàdzanie wykroczeƒ godzà-
cych w bezpieczeƒstwo Si∏ Zbrojnych
w kraju (czyli AK) oraz wykroczeƒ po-
pe∏nianych przez w∏asnych ˝o∏nierzy –
Cywilne Sàdy Specjalne, których pierw-
sze wyroki zapad∏y w zimie 1942/43. Ich
kompetencjom podlega∏y wszelkie prze-
st´pstwa zdrady, prowokacji, udzia∏u
w przeÊladowaniu ludnoÊci (w∏àcznie
z delatorstwem i szanta˝ami wobec ukry-
wajàcych si´ ˚ydów) poza tymi katego-
riami spraw, które rozpatrywane by∏y
przez Wojskowe Sàdy Specjalne. 

WW∏∏aaddyyss∏∏aaww  BBaarrttoosszzeewwsskkii
© http://wladyslawbartoszewski.blox.pl

FFrraaggmmeenntt  ppoocchhooddzzii  zz iinnaauugguurraaccyyjjnneeggoo  wwyykk∏∏aa--
dduu  TToowwaarrzzyyssttwwaa  KKuurrssóóww  NNaauukkoowwyycchh  rrookkuu  aakkaa--
ddeemmiicckkiieeggoo  11997799//11998800,,  wwyygg∏∏oosszzoonneeggoo  ww WWaarr--
sszzaawwiiee  22 lliissttooppaaddaa  11997799  rr..  TTeekksstt  oopprraaccoowwaannyy  nnaa
ppooddssttaawwiiee  zzaappiissuu  mmaaggnneettooffoonnoowweeggoo,,  sskkrróóccoonnyy
ii ooppaattrrzzoonnyy  nniieezzbb´́ddnnyymmii  pprrzzyyppiissaammii  pprrzzeezz  aauuttoo--
rraa;;  oogg∏∏oosszzoonnyy  zzoossttaa∏∏  ppoo  rraazz  ppiieerrwwsszzyy  ww ddrruuggiimm
oobbiieegguu  wwyyddaawwnniicczzyymm,,  ww 11998800  rr..,,  nnaakk∏∏aaddeemm  NNiiee--
zzaallee˝̋nneejj  OOffiiccyynnyy  WWyyddaawwnniicczzeejj  ((NNOOWWAA))  ww bbii--
bblliiootteecczzccee  wwyykk∏∏aaddóóww  TTKKNN..  PPoowwttaarrzzaannyy  bbyy∏∏  nnaa--
sstt´́ppnniiee  ww 11998822  rr..,,  ww ooÊÊrrooddkkuu  iinntteerrnnoowwaanniiaa  ww JJaa--
wwoorrzzuu,,  ggddzziiee  ww ttyymm  cczzaassiiee  pprrzzeettrrzzyymmyywwaannyy  bbyy∏∏
aauuttoorr..  TTeekksstt  pprrzzeeddrruukkoowwyywwaannyy  bbyy∏∏  ttaakk˝̋ee  kkiillkkuu--
kkrroottnniiee  ww llaattaacchh  11998811––11998866  ww PPoozznnaanniiuu,,  WWrroo--
cc∏∏aawwiiuu..  KKrraakkoowwiiee,,  GGddaaƒƒsskkuu  ii LLuubblliinniiee..  
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Tajne nauczanie by∏o jednà z form walki z okupantem
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˚o∏nierze Batalionu „Parasol” Armii
Krajowej co roku, 1 lutego, spotykajà
w Al. Ujazdowskich przy kamieniu,
upami´tniajàcym akcj´ bojowà Kut-
schera, podczas której ˝o∏nierze „Para-
sola” zlikwidowali kata Warszawy, szefa
Gestapo Franza Kutscher´. 

Obstawa „Parasola”

W 1977 r. tak˝e zebra∏a si´ nas spora
grupka: ˝o∏nierze „Parasola” i innych
oddzia∏ów AK, rodziny, troch´ osób,
które chcia∏y tego dnia oddaç ho∏d bo-
haterom. By∏o te˝ kilku esbeków.
Dwóch rozpozna∏em. Chodzili za mnà.
Ale tego dnia nie mia∏em obstawy. Zo-
stali przydzieleni do „Parasola”. 

Krótkie przemówienia. Zabra∏ g∏os
tak˝e ktoÊ z koncesjonowanego przez
komunistycznà w∏adz´ Zwiàzku Bojow-
ników o WolnoÊç i Demokracj´.
W pewnej chwili podszed∏ do mnie star-
szy m´˝czyzna – dziÊ pewno jestem
w jego wieku – i wcisnà∏ mi do kieszeni
kurtki karteczk´. Moja Mama, by∏a
∏àczniczka „Kama”, skin´∏a g∏owà, da∏a
mi znak, ˝e wszystko „w porzàdku”. 

Dopiero w domu rozwinà∏em zwitek
papieru, na którym wypisany by∏ dzieƒ
i godzina, bez adresu. Dopiero póêniej
adres otrzyma∏em od Mamy. Poszed∏em
na spotkanie. Drzwi otworzy∏ nieznany
mi m´˝czyzna, nie ten który da∏ mi kar-
teczk´. Widaç by∏o, ˝e nie mieszka tutaj.
Nie orientowa∏ si´ w mieszkaniu – nie
uda∏o si´ nam odnaleêç cukru do herba-
ty. SiedzieliÊmy przy stole, na którym le-
˝a∏a jakaÊ walizeczka. Po krótkiej rozmo-
wie m´˝czyzna odsunà∏ niedopità szklan-
k´ herbaty i stanà∏ nad walizkà. Przyjrza-
∏em si´ jej bli˝ej: by∏a z dykty, stara, wy-
raênie podniszczona. Prosty zamek, lek-
ko podrdzewia∏y otworzy∏ si´ z trudem.
Walizeczka by∏a dziwnym urzàdzeniem,
rodzajem ramki z rozpi´tà na niej tkani-
nà. I kilkanaÊcie matryc. Poniemieckich.
„To z Powstania”– wyjaÊni∏ nieznajomy.
Zaczà∏ dok∏adnie t∏umaczyç, jak mo˝na

na tym „powielaczu” pracowaç: jak pisze
si´ matryce, jak drukuje. 

„Przechowa∏em to – wyjaÊni∏ – z cza-
sów okupacji. Mo˝e si´ Wam przyda. ” 

DopiliÊmy gorzkà herbat´. Wysze-
d∏em z mieszkania z walizeczkà – po-
wielaczem w r´ku. Mimo ˝e rozpada∏a
si´ ze staroÊci, a matryce okaza∏y si´ nie
do u˝ycia (trzydzieÊci par´ lat zrobi∏o
swoje), da∏a nam bardzo wiele. Skon-
struowaliÊmy wed∏ug tego wojennego
wzoru podobne urzàdzenia, proste
w konstrukcji, ∏atwe w u˝ytkowaniu. Na
nich zacz´liÊmy drukowaç naszà „bibu-
∏´”. NazwaliÊmy je po prosu „ramkà”

Donosy 
w esbeckich teczkach

Pewni znajomi, byli ˝o∏nierze AK,
skontaktowali mnie ze swoim kolegà
jeszcze z okresu wojny. By∏ on kawale-
rem Krzy˝a Virtuti Militari nadanym
przez rzàd RP w Londynie. Zaoferowa∏
wspó∏prac´ z podziemnym wydawnic-
twem „Nowa”. Ch´tnie si´ zgodzi∏em,
potrzebni nam byli zaufani lu-
dzie. By∏ bieg∏y w maszynopisa-
niu, potrafi∏ zdobywaç farb´
powielaczowà, matryce. W∏a-
Êciwie gotów by∏ wykonaç ka˝-
de powierzone mu zadanie.
Mia∏ ju˝ jednak swoje lata, na
drukarza si´ nie nadawa∏, nie
mia∏ te˝ prawa jazdy – nie mo˝-
na wi´c by∏o wysy∏aç go do dru-
karni z matrycami. W domu nie
mia∏ telefonu – nie mo˝na by∏o
go w ka˝dej chwili skontakto-
waç, to on do mnie dzwoni∏. 

Pewnego razu na spotkanie
w kawiarni „Gong” przypro-
wadzi∏ swojego koleg´, tak˝e
z AK. Ów kolega zaczà∏ opo-
wiadaç o tym, jak AK mia∏o
zorganizowany kontrwywiad. 

„Wy w KOR te˝ musicie
mieç kontrwywiad” – przeko-
nywa∏. 

I na nic si´ zdawa∏y moje t∏umacze-
nia, ˝e my nie jesteÊmy organizacjà
podziemnà, ˝e jesteÊmy cz´Êcià ruchu
spo∏ecznego w obronie praw cz∏owieka,
˝e budujemy spo∏eczeƒstwo alternatyw-
ne, ˝e nie mamy nic – poza miejscami
druku i przechowywania papieru – do
ukrycia. Upiera∏ si´, ˝e bez kontrwywia-
du ˝adna organizacja nie mo˝e istnieç
i ˝e on ten kontrwywiad nam zorganizu-
je. To w pewnej mierze zdecydowa∏o, ˝e
poniecha∏em kontaktów z kawalerem
Virtuti Militari. Uzna∏em bowiem, ˝e
nie wie on, w czym uczestniczy. 

DziÊ czytam swoje teczki wype∏nione
dokumentami S∏u˝by Bezpieczeƒstwa.
Oko∏o 10 proc. tego materia∏u stanowià
raporty donosicieli. WÊród ró˝nych do-
nosów sà raporty zaczynajàce si´ nie-
odmiennie od s∏ów: „Wykonujàc powie-
rzone mi zadanie informuj´…”. To taj-
ny wspó∏pracownik „Tarnowski”, ów
kawaler Virtuti Militari, sprawozdawa∏
SB o przebiegu swej tajnej misji rozpra-
cowania „Nowej”. Mimo wszystko by∏
po˝yteczny. Chcàc si´ wkupiç od czasu
do czasu dostawa∏ od SB farb´ i matry-
ce, na których wydrukowaliÊmy kilka
ksià˝ek. Ale ciesz´ si´, ˝e ten mi∏y star-
szy pan, bohater II wojny Êwiatowej, nie
mia∏ prawa jazdy. 

MMiirrooss∏∏aaww  CChhoojjeecckkii
szef ,,Nowej”

Historia pewnej ,,ramki” 
i kontrwywiadu KOR
„Wy w KOR–ze te˝ musicie mieç kontrwywiad” – przekonywa∏
spotkany w latach siedemdziesiàtych m´˝czyzna. 
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Chcàc zgromadziç dokumentacje
dzia∏aƒ polskiego ruchu oporu i powia-
damiaç Polaków o wydarzeniach w kra-
ju, na poczàtku 1942 r. w strukturze
Wydzia∏u Propagandy Bie˝àcej Oddzia-
∏u VI – Biura Informacji i Propagandy
Komendy G∏ównej Armii Krajowej
utworzono Podwydzia∏ Propagandy
Mobilizacyjnej „Rój”. 

W informacyjno–filmowym „Dziale
A” za∏o˝ono, pod kierownictwem Stani-
s∏awa Olkusznika „Âmia∏kowskiego”, re-
feraty: fotograficzny, filmowy, prasowy,
radiowy i megafonowy. „Rój” zajmowa∏
si´ zbieraniem odpowiednich materia-
∏ów i konspiracyjnym szkoleniem kandy-
datów i cz∏onków referatów na fotorepo-
rów, operatorów filmowych, korespon-
dentów wojennych. Z „Dzia∏em A” w za-
kresie fotografii i filmu wspó∏pracowali
zarówno specjaliÊci, jak re˝yser Jerzy

Zarzycki, operator Leonard Zawis∏aw-
ski, dziennikarz Tadeusz Werner, a tak˝e
amatorzy. Na czele Referatu Fotogra-
ficznego stanà∏ Wac∏aw ˚d˝arski „Ko-
z∏owski” – fotoreporter i dziennikarz,
szefem Referatu Filmowego by∏ zaÊ za-
wodowy przedwojenny operator filmowy
i re˝yser Antoni Bohdziewicz „Wiktor”. 

Dokumentowali okupa-
cyjnà codziennoÊç

Zacz´to od rozmów z przysz∏ymi wy-
k∏adowcami i kandydatami oraz szuka-
nia miejsc, w których mo˝na by prowa-
dziç szkolenia. W 1942 r. ˚d˝arski wy-
eksmitowany przez okupanta z PowiÊla
zamieszka∏ przy ul. Âliskiej 6/8. Pomiesz-
czenia te przeznaczy∏ na pracowni´ i la-
boratorium fotograficzne dla pracowni-
ków referatu. Wkrótce kupiono aparaty
i rozpocz´to wyk∏ady, które prowadzili
m.in.: ˚d˝arski, Werner, Zygmunt Zió-
∏ek, Wac∏aw Adamiecki i W∏adys∏aw Ba-
la, pe∏niàcy funkcj´ zast´pcy kierownika
referatu. Uczestników szkoleƒ stale
przybywa∏o, dlatego dla bezpieczeƒstwa
prowadzono je w kilku mieszkaniach.
Cz∏onkowie tego referatu fotografowali
okupacyjnà warszawskà codziennoÊç: ∏a-
panki, nieme manifestacje Polaków

w miejscach egzekucji, niemieckie pla-
katy i obwieszczenia, nielegalny handel,
napisy na murach. Z ich zdj´ç korzysta∏a
zarówno podziemna prasa, jak i komór-
ka organizujàca Akcj´ „N”. Dzia∏alnoÊç
fotoreporterów i operatorów filmowych
okaza∏a si´ szczególnie przydatna w cza-
sie Powstania Warszawskiego. 

Ludzie z aparatem foto-
graficznym

Do fotoreporterów Referatu Foto-
graficznego nale˝a∏ Joachim Joachim-
czyk „Joachim”. Podczas okupacji
mieszka∏ w Warszawie, dokàd przyje-
cha∏ z Gdyni. Szczególny wk∏ad wniós∏
w fotografowanie Powstania Warszaw-
skiego, szczególnie w ÂródmieÊciu. Po
kapitulacji polskich oddzia∏ów klisze
i odbitki ukry∏ w domu przy al. Ró˝. Je-
go zdj´cia goÊci∏y na wystawie „Powsta-
nie warszawskie w obiektywie powstaƒ-
czych fotoreporterów” (w latach
2004–2005, w Warszawie i Pary˝u), zna-
laz∏y si´ tak˝e w wielu publikacjach do-
tyczàcych sierpniowego Powstania. 

W ÂródmieÊciu dzia∏a∏ równie˝ Syl-
wester Braun „Kris”, który nie zosta∏
przeszkolony na fotoreportera BIP, gdy˝
do∏àczy∏ do niego dopiero w pierwszych
dniach Powstania. Od tego czasu by∏ po-
lowym sprawozdawcà wojskowym. Ze
wszystkich jego zdj´ç ocala∏o ok. 1500
z okresu Powstania Warszawskiego.
W mieszkaniu przy ul. Kopernika 28
mia∏ pracowni´ i laboratorium. Archi-
wum negatywów powstaƒczych przeka-

Fotografie i filmy polowych sprawozdawców wojskowych sà
Êwiadectwem historii Warszawy lat 1939–44. Niektóre z nich
sta∏y si´ symbolami walk powstaƒczych, pojawiajàcymi si´ cz´-
stokroç w publikacjach zwiàzanych z wydarzeniami sierpnia
i wrzeÊnia 1944 r. 

Podziemni reporterzy 
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za∏ w 1981 r. Muzeum Historycznemu
m.st. Warszawy. Obecnie jego zdj´cia
oraz fotografie Eugeniusza Lokajskiego
„Broka” nale˝à do grupy najpopular-
niejszych ukazujàcych Warszaw´ sierp-
nia i wrzeÊnia 1944 r. 

„Brok” – mistrz Polski w rzucie
oszczepem, pi´cioboju i dziesi´cioboju,
a tak˝e wicemistrz w skoku wzwy˝ – wy-
kona∏ ponad 1000 zdj´ç dokumentujà-
cych Powstanie Warszawskie. S∏u˝y∏
wtedy jako dowódca plutonu kompanii
sztabowej „Koszta” walczàcej w Âród-
mieÊciu. Zginà∏ 25 wrzeÊnia pod gruza-
mi domu przy ul. Marsza∏kowskiej 129. 

Jerzy Tomaszewski „Jur”, fotoreporter
niezwiàzany z Referatem Fotograficz-
nym Biura Informacji i Propagandy, by∏
korespondentem z ramienia Delegatury
Rzàdu na Kraj. W 1940 r. ukoƒczy∏ tajny
kurs techniki fotografii prowadzony
przez prof. Romana Niemczyƒskiego.
Prac´ fotografa rozpoczà∏ dokumentujàc
zbrodnie niemieckie w Polsce. Wkrótce
zatrudniono go w zak∏adzie fotograficz-
nym „Fotoris”, gdzie Niemcy oddawali
zdj´cia do wywo∏ywania. Mimo ˝e labo-
ratorium by∏o pod Êcis∏à kontrolà, Toma-
szewski wraz z grupà pracowników –
cz∏onków AK, wykonywa∏ kopie na mi-
krofilmach. W 1943 r. grup´ zdekonspi-
rowano, a jej szefa – Andrzeja Honow-
skiego zamordowa∏o gestapo. Zdj´cia
egzekucji i ∏apanek, zdobyte dzi´ki tym
ludziom, szmuglowano do Londynu. To-
maszewski fotografowa∏ na PowiÊlu,
w ÂródmieÊciu pó∏nocnym i po∏udnio-
wym oraz na Woli. 6 wrzeÊnia, w rejonie
ul. Tamka, zosta∏ ci´˝ko ranny. Wkrótce
dosta∏ si´ do niemieckiego obozu jeniec-
kiego w Pruszkowie, skàd uciek∏ i na po-
czàtku 1945 r. wróci∏ do Warszawy. Jego
fotografie ocala∏y dzi´ki konspiracyjnej

laborantce Wac∏a-
wie Zacharskiej,
która schowa∏a ne-
gatywy do metalo-
wych puszek i ukry-
∏a w mieszkaniu
przy ul. Nowy Âwiat
46. 26 lipca 2007 r.
Jerzy Tomaszewski
zosta∏ odznaczony
Krzy˝em Oficer-
skim Orderu Odro-
dzenia Polski przez
prezydenta RP. 

Fotoreporterzy BIP u˝ywali apara-
tów „Leica” i filmów „Ilforda” pocho-
dzàcych ze zrzutów, przy ul. Mazowiec-
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kiej 8 zaÊ znajdowa∏o si´ od 1940 r. la-
boratorium fotograficzne, do którego
przekazywali naÊwietlone klisze. 

Laboratorium filmowe zaÊ mieÊci∏o
si´ przy ul. Leszczyƒskiej 6 na PowiÊlu,
a jego kierownikiem by∏ Roman Strza∏-
kowski. Filmowcami bàdê operatorami
powstaƒczymi byli m.in.: Jerzy Gabryel-
ski, Seweryn Kruszyƒski, Kazimierz
Pyszkowski. Ju˝ w pierwszej po∏owie
sierpnia wyÊwietlono w kinie „Palla-
dium” przy ul. Z∏otej 7/9 pierwszy film
nakr´cony przez operatorów BIP uka-
zujàcy walki w ÂródmieÊciu, po˝ar do-
mów w Al. Jerozolimskich, a tak˝e pra-
c´ pozafrontowà. 

ZZuuzzaannnnaa  RRoogguusskkaa
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Wizyta rozpocz´∏a si´ od modlitwy
w kaplicy pw. 108 B∏ogos∏awionych
M´czenników Okresu II Wojny Âwia-
towej, by „ofiara poleg∏ych nie by∏a za-
pomniana, ale przynosi∏a obfity plon
w ˝yciu kolejnych pokoleƒ tego miasta
i narodu”. Modlitw´ za poleg∏ych i za-
mordowanych odmówi∏ przewodniczà-
cy Komisji Episkopatu Polski abp Józef
Michalik. Abp W∏adys∏aw Zió∏ek od-
czyta∏ wiersz Krzysztofa Kamila Ba-

czyƒskiego „Modlitwa do Bogarodzi-
cy”, a nast´pnie odÊpiewano psalm 130
„De profundis”, rozpoczynajàcy si´ od
s∏ów: „Z g∏´bokoÊci wo∏am do Ciebie,
Panie, Panie, wys∏uchaj g∏osu mego”.
W spotkaniu uczestniczyli prezydent
RP Lech Kaczyƒski i prezydent stolicy
Hanna Gronkiewicz–Waltz oraz wspó∏-
twórcy Muzeum minister sportu El˝-
bieta Jakubiak i wiceminister spraw za-
granicznych Pawe∏ Kowal. 

Biskupi zwiedzili muzeum w towa-
rzystwie jego dyrektora Jana O∏da-
kowskiego i pracowników. 

SSzz..  ˚̊..

Biskupi uczestniczàcy w zebraniu plenarnym Episkopatu Polski zwie-
dzili 2 paêdziernika br. Muzeum Powstania Warszawskiego. Uczcili
w ten sposób 63. rocznic´ zakoƒczenia Powstania. 

Biskupi w Muzeum Powstania Warszawskiego

„Powstaƒczy ogieƒ”, który p∏onà∏
przez 63 dni, zosta∏ przewieziony
przez „sztafet´ pokoleƒ” (przedstawi-
cieli kombatantów, stra˝y miejskiej
i harcerzy) do „wiecznego ognia” przy
Grobie Nieznanego ˚o∏nierza na pl.
marsza∏ka Józefa Pi∏sudskiego. Odby∏
si´ te˝ Apel poleg∏ych. 

Wzd∏u˝ schodów wiodàcych ku po-
mnikowi usytuowanemu na szczycie
Kopca ustawiono krzy˝e i znicze. Akcj´
t´ zorganizowa∏ Okr´g Mazowiecki
Zwiàzku Harcerstwa Rzeczypospolitej. 

Chór Polonia im. Jana Ignacego
Paderewskiego pod dyrekcjà Wies∏a-
wa Jelenia Êpiewa∏ pieÊni powstaƒcze.
Pod pomnikiem wart´ honorowà wy-
stawili ˝o∏nierze z Kompanii Repre-
zentacyjnej Wojska Polskiego, Stra˝
Miejska i harcerze. 

W uroczystoÊci uczestniczyli m.in.
prezydent Warszawy Hanna Gronkie-
wicz–Waltz i dyrektor Muzeum Powsta-
nia Warszawskiego Jan O∏dakowski. 

SSzz..  ˚̊..

Na Kopcu Powstania Warszawskiego w Warszawie 3 paêdziernika br.
zakoƒczono uroczystoÊci upami´tniajàce rocznic´ zakoƒczenia naj-
wi´kszego zrywu zbrojnego Armii Krajowej. 

Zgas∏ ogieƒ na Kopcu Powstania Warszawskiego

Krzy˝em Oficerskim Orderu Odro-
dzenia Polski zosta∏ odznaczony Ja-
nusz Jerzy Bedyƒski „Sekund” – ˝o∏-
nierz plutonu g∏uchoniemych 3. kom-
panii „Reda” batalionu „Mi∏osz”,
uczestnik walk m.in. o gmach YMCA
przy ul. Marii Konopnickiej i na pl.
Trzech Krzy˝y. Krzy˝em Kawalerskim
Orderu Odrodzenia Polski: Edward
Gora „Ma∏y” „Cichy”, który dzia∏a∏
w organizacji dywersyjno–konspiracy-

jnej „Wachlarz” jako ∏àcznik, Jan Go-
ruch „Ma∏y Jasio” z plutonu g∏ucho-
niemych, Jadwiga Smoczkiewicz „Ja-
skó∏ka” która równie˝ walczy∏a w plu-
tonie g∏uchoniemych jako sanitariusz-
ka i ∏àczniczka oraz Karol Stefaniak
„Kajtek”, który by∏ ∏àcznikiem i wal-
czy∏ w ÂródmieÊciu w Batalionie AK
„Mi∏osz”. 

Osoby g∏uchonieme walczy∏y w Po-
wstaniu Warszawskim, bra∏y udzia∏

w akcjach dywersyjno–sabota˝owych.
Pe∏ni∏y tak˝e s∏u˝b´ sanitarnà, budo-
wa∏y barykady, transportowa∏y broƒ,
dokumenty, pras´ konspiracyjnà
i ulotki. 

W Powstaniu uczestniczy∏ pluton
g∏uchoniemych wchodzàcy w sk∏ad 3.
kompanii „Redy” batalionu „Mi∏osz”
liczàcy oko∏o 30 osób. W przewa˝ajà-
cej mierze byli to wychowankowie In-
stytutu G∏uchoniemych w Warszawie.
Grupà przez jakis czas dowodzi∏ prof.
ppor. Wies∏aw Jab∏oƒski „¸uszczyc”. 

SSzz..  ˚̊..

W rocznic´ zakoƒczenia Powstania Warszawskiego, 2 paêdziernika
br., prezydent RP Lech Kaczyƒski nada∏ ordery g∏uchoniemym
uczestnikom tego zbrojnego zrywu. 

Odznaczenia dla g∏uchoniemych powstaƒców
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Pod pomnikiem na Kopcu Powstania War-
szawskiego

Biskupi polscy w Muzeum Powstania War-
szawskiego



W uroczystoÊciach pogrzebowych
wzià∏ udzia∏ prezydent Lech Kaczyƒski.
Delegacji Urz´du do Spraw Kombatan-
tów i Osób Represjonowanych przewod-
niczy∏ kierownik Urz´du Janusz Krup-
ski. W po˝egnaniu ksi´dza uczestniczyli
te˝ m.in. ostatni prezydent na uchodê-
stwie Ryszard Kaczorowski, a tak˝e
kard. Kazimierz Âwiàtek i koadiutor ar-
chidiecezji lwowskiej abp Mieczys∏aw
Mokrzycki, parlamentarzyÊci, przedsta-
wiciele rzàdu, prezydent Warszawy Han-
na Gronkiewicz–Waltz, samorzàdowcy,
˝o∏nierze Armii Krajowej, harcerze, woj-
sko, policja oraz przedstawiciele Rodzin
Katyƒskich z ca∏ej Polski i z zagranicy. 

Mszy ˝a∏obnej przewodniczy∏ metro-
polita warszawski abp Kazimierz Nycz,
a homili´ wyg∏osi∏ prymas Polski kard.
Józef Glemp. 

„Dzieje ˝ycia ks. Peszkowskiego, to
synteza losów wielu Polaków” – podkre-
Êli∏ prymas Józef Glemp w homilii odczy-
tanej przez bp. pomocniczego warszaw-
skiego Piotra Jareckiego. Prymas przypo-
mnia∏ ˝yciorys kapelana Rodzin Katyƒ-
skich ks. pra∏ata Zdzis∏awa Peszkowskie-
go, jego losy jako ˝o∏nierza, wi´ênia obo-
zu w Kozielsku i kap∏ana. „Wielkiej ody-

sei tego obywatela i kap∏ana nie da si´ za-
mknàç w zwyk∏ym kazaniu” – doda∏ pry-
mas. Zaznaczy∏, ˝e „wymieniajàc tylko
niektóre tytu∏y, jakie przys∏ugiwa∏y ks.
Peszkowskiemu, ∏atwo si´ domyÊliç, jak
bogate by∏o jego ˝ycie, którym mo˝na by
obdarzyç kilka ˝yciorysów. Ks. Peszkow-
ski dopomina∏ si´ o sprawy Polski zawsze
i wsz´dzie. Nie l´ka∏ si´ rzeczy trudnych
i bolesnych” – oceni∏ prymas. 

Prezes Federacji Rodzin Katyƒskich,
Andrzej Sariusz–Skàpski, przypomnia∏,
˝e zmar∏y poÊwi´ci∏ ca∏e ˝ycie utrwale-
niu pami´ci ofiar zbrodni katyƒskiej.
„By∏eÊ ostatnim Êwiadkiem, który wi-
dzia∏ naszych bliskich ˝ywych” – doda∏. 

Nuncjusz apostolski w Polsce abp Jó-
zef Kowalczyk w liÊcie przes∏anym do
uczestników uroczystoÊci napisa∏, ˝e ks.
Peszkowski „zasiewa∏ mi∏oÊç do ojczy-
zny i chrzeÊcijaƒskiej kultury”. Uroczy-
stoÊci zakoƒczono w Âwiàtyni Opatrz-
noÊci Bo˝ej w Wilanowie. 

Ks. pra∏at Zdzis∏aw Jastrz´biec Pesz-
kowski zmar∏ 8 paêdziernika br. w szpita-
lu w Aninie, w wieku 89 lat. Znany by∏
w Polsce i za granicà z niez∏omnej walki
o pami´ç pomordowanych w Katyniu,
Miednoje i Charkowie. Kapelanem Ro-

dzin Katyƒskich ks. Peszkowski by∏ od po-
∏owy lat 90. Dzi´ki jego staraniom uda∏o
si´ doprowadziç do koƒca budow´ cmen-
tarzy w miejscu pochówku polskich ofiar
re˝imu sowieckiego w Katyniu, Miednoje
i Charkowie. Dba∏ o to, by pami´ç o po-
mordowanych nie przemin´∏a i by o tra-
gedii pami´ta∏y te˝ nowe pokolenia. 

MMKK

Po˝egnanie ks. Zdzis∏awa Peszkowskiego
23.08.1918 – 8.10.2007
16 paêdziernika 2007 r. w warszawskiej archikatedrze Êw. Jana Chrzciciela odby∏y si´ uroczystoÊci po-
grzebowe ks. pra∏ata Zdzis∏awa Jastrz´biec–Peszkowskiego. Kapelana Rodzin Katyƒskich pochowa-
no w krypcie dla zas∏u˝onych Polaków w Âwiàtyni OpatrznoÊci Bo˝ej w Wilanowie. 
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Podczas prac ekshumacyjnych w Char-
kowie i Miednoje w sierpniu 1991 r. ks.
Peszkowski wycisza∏ emocje, jego obec-
noÊç nadawa∏a rang´ sacrum sponiewie-
ranym szczàtkom zamordowanych ofice-
rów Wojska Polskiego i Policji Paƒstwo-
wej. Niezwykle te˝ oddzia∏ywa∏ ks. Zdzi-
s∏aw na uczestniczàcych w ekshumacji
funkcjonariuszy KGB i sowieckiej na-
czelnej prokuratury wojskowej. 

Ka˝dy dzieƒ ks. Peszkowski koƒczy∏
nabo˝eƒstwem polowym, podczas któ-
rych gromadzi∏ tak˝e niemal wszystkich
uczestniczàcych w ekshumacji Rosjan.
Naczynia liturgiczne i skromny o∏tarz
polowy przygotowali naczelny prokura-
tor wojskowy p∏k Aleksander Tretiecki,

Msza Êw. w charkowskim KGB
p∏k Stefan Rodziewicz, a tak˝e p∏k
charkowskiego KGB Miko∏aj Murzina.
SerdecznoÊç i ˝yczliwoÊç ksi´dza rodzi-
∏a zaufanie, a polowe Msze Êw. by∏y wy-
razem zarówno wiary, jak i pojednania,
którego wag´ kap∏an podkreÊla∏. 

Mimo to w zak∏opotanie wprawi∏ on
oficerów KGB odprawiajàc Msz´ Êw.
w hotelu, siedzibie KGB. Na biurku
ustawi∏ wizerunek Matki Boskiej Koziel-
skiej. Przypomnia∏, ˝e bolszewicy w Ko-
zielsku t´piàc wszelkie przejawy religij-
noÊci konfiskowali ró˝aƒce, ryngrafy,
medaliki i ksià˝eczki do nabo˝eƒstwa. 

Szczególnie t´ niezwyk∏à Msz´ Êw.
prze˝ywa∏ przyby∏y z New Jersey Kazi-
mierz Lichnowski, syn zamordowanego
w Charkowie mjr. Jana Lichnowskiego.
W oczach tego twardego m´˝czyzny, by-
∏ego wi´ênia KL Dachau, pojawi∏y si´ ∏zy.
Wraz ze mnà, Januszem Dembiƒskim,

Zbigniewem Zieliƒskim, Kazimierzem
Kajdasem i innymi przejecha∏ ci´˝aro-
wym samochodem z krzy˝ami dla Mied-
noje i Charkowa kilka tysi´cy kilometrów
przez BrzeÊç, Miƒsk, Wiaêm´, R˝ew nad
Wo∏gà, Twer, Miednoje, Moskw´, Tu∏´,
Orze∏, Kursk. Dotar∏ do Charkowa, by na
Czarnej Drodze ustawiç krzy˝, majàcy
upami´tniç losy pomordowanych – ojca
i jego kolegów. Widzia∏em, jak ks. Pesz-
kowski przytuli∏ na koniec Mszy wyraênie
wzruszonego Kazimierza Lichnowskiego. 

SStteeffaann  MMeellaakk
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El˝bieta Rejf, ks. Zdzis∏aw Peszkowski, Stefan
Melak, Kazimierz Lichnowski, Jacej Trznadel,
prokuratorzy: Zbignew Mielecki i Stefan Ânie˝ko
4 sierpnia 1991 r. w gmachu KGB  Charkowie



W uroczystoÊci, która odby∏a si´
w czerwcu br., wzi´li udzia∏ ˝o∏nierze
Armii Krajowej, wi´êniowie polityczni,
rodziny poszkodowanych, przedstawi-
ciele Instytutu Pami´ci Narodowej,
dziennikarze i m∏odzie˝. Ceremoni´ na
cmentarzu poprzedzi∏a Msza Êw. w ko-
Êciele pw. Matki Boskiej Cz´stochow-
skiej. Przewodniczy∏ jej ks. pra∏at Jerzy
Go∏´biewski, dyrektor bródnowskiej
nekropolii, a wspó∏celebrowali byli
wi´êniowie polityczni ks. Józef Sanak
i o. Andrzej Deptuch, OFMConv. 

Kolejne 
odnalezione mogi∏y

W wyniku badaƒ prowadzonych przez
Spo∏eczny Komitet „Pami´ç i Trwanie”
coraz wi´cej wiadomo na temat ˝o∏nie-
rzy niepodleg∏oÊciowego podziemia,
którzy zostali straceni lub zam´czeni
w stalinowskich wi´zieniach. Na Cmen-
tarzu Bródnowskim odnaleziono dwie

zbiorowe mogi∏y i co najmniej kilkadzie-
siàt indywidualnych anonimowych
miejsc pochówku ˝o∏nierzy AK, NSZ,
WiN, ROAK, NZW oraz dzia∏aczy anty-
komunistycznego podziemia. Wiadomo
ju˝ o ok. 210 osobach skrycie tu pogrze-
banych. W roku 1990 na miejscu naj-
wi´kszej zbiorowej mogi∏y w kwaterze
45N ustawiono brzozowy krzy˝ z tablicà
pami´ci. W tym samym roku opubliko-
wano pierwsze 15 nazwisk osób pogrze-
banych na Bródnie. Ustawiony na tym
miejscu pomnik (ukoƒczony w 2001 r.)
sk∏ada si´ m. in. z krzy˝a wysokoÊci
oÊmiu i pó∏ metra, wewnàtrz którego
umieszczono olbrzymie g∏azy. Krzy˝ ten
jest pomnikiem nagrobnym dla trzydzie-
stu kilku osób pochowanych w tym miej-
scu i symbolicznym nagrobkiem dla in-
nych pogrzebanych w ró˝nych rejonach
cmentarza. Obok krzy˝a ustawiono ko-
lejne g∏azy, na których w miar´ powsta-
wania dokumentacji, pojawiajà si´ nowe
nazwiska bezimiennie pochowanych. Sà

to przede wszystkim ˝o∏nierze i oficero-
wie Polski Podziemnej straceni na tere-
nie praskiego Wi´zienia Karno–Âledcze-
go Warszawa III, usytuowanego wów-
czas w niewielkiej odleg∏oÊci od cmenta-
rza. 

„Ci ludzie teraz zmartwychwstajà
w naszej pami´ci” – powiedzia∏ w czasie
uroczystoÊci Tadeusz Kostewicz, prezes
Spo∏ecznego Komitetu „Pami´ç i Trwa-
nie” – „chcielibyÊmy, aby oni zmar-
twychwstali w pami´ci spo∏ecznej”. 

Tablica poÊwi´cona 
kobietom polskim

Po ods∏oni´ciu tablicy zgromadzeni
spotkali si´ w gmachu Senatu RP
z przedstawicielami w∏adz paƒstwowych
i Instytutu Pami´ci Narodowej. Przywi-
ta∏a ich senator Ewa Tomaszewska.
BezpoÊrednià przyczynà tego spotkania
by∏a prezentacja tablicy pami´ci, po-
Êwi´conej kobietom polskim walczàcym
z nazistowskim i komunistycznym tota-
litaryzmem. Tablica ta jest darem dla
Sanktuarium Amerykaƒska Cz´stocho-
wa w Doylestown w Pensylwanii. 

Jej idea narodzi∏a si´ podczas poszu-
kiwaƒ grobów kobiet, o których wiado-
mo by∏o, ˝e straci∏y ˝ycie w wi´zieniu
w Fordonie. Okaza∏o si´, ˝e cmentarz,
na którym najprawdopodobniej by∏y
pochowane, zosta∏ zlikwidowany i od-
nalezienie mogi∏ nie jest mo˝liwe. 

– Po rozmowie z ks. prymasem Józe-
fem Glempem zarysowa∏ si´ pomys∏
stworzenia tablicy poÊwi´conej kobietom,
które nie majà nie tylko grobu, ale nawet
cmentarza w Polsce – wspomina Tadeusz
Kostewicz. – Wtedy pomyÊla∏em, ˝e trze-
ba zrobiç coÊ innego, coÊ szczególnego ar-
tystycznie. Z proÊbà o wykonanie rzeêby
zwróci∏em si´ do szko∏y Antoniego Kena-
ra w Zakopanem – dodaje. 

W ten sposób powsta∏a tablica, która
jest po∏àczeniem p∏askorzeêby z rzeêbà.
Elementem skupiajàcym uwag´ jest fi-
gura Chrystusa Frasobliwego autorstwa
Andrzeja Mrowca. Dla artysty przygo-
towanie kamiennej rzeêby Chrystusa
Frasobliwego, jak sam przyznaje, by∏o
wielkim odkrywaniem sztuki ludowej
i prze˝yciem wewn´trznym. 

Fundusze na przygotowanie tablicy
i jej transport do Pensylwanii uchwali∏o
prezydium Senatu RP. 

Kolejne dziesi´ç osób skrycie pogrzebanych na Cmentarzu Bród-
nowskim w latach 1944–1956 doczeka∏o si´ tablicy upami´tniajàcej. 
Tak˝e tablica poÊwi´cona kobietom polskim walczàcym z nazistow-
skim i komunistycznym totalitaryzmem zosta∏a wmurowana w sank-
tuarium Amerykaƒskiej Cz´stochowy. 

Ods∏anianie prawdy
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Publikacja Zbigniewa Zieliƒskiego - le-
Ênika, kombatanta, ministra -przypomina
o latach dramatycznych zmagaƒ, poÊwi´-
cenia, bohaterstwa i walki o wolnoÊç. Au-
tor zgromadzi∏ unikatowà dokumentacj´
fotograficznà, ciekawe dokumenty, uzu-
pe∏ni∏ swoje wspomnienia wspomnienia-
mi leÊników i nieznanymi dokumentami. 

Imponujàce sà dane dotyczàce bezpo-
Êredniego udzia∏u w walce: “Wed∏ug ba-
daƒ personalnych (ankietowych) wykona-
nych przez dr. in˝. Mariana Borczyƒskiego
szacuje si´, ˝e w czasie II wojny Êwiatowej
walczy∏o 6 tys. leÊników, w tym w AK
i NSZ 78 proc., w LWP 8 proc., w PSZ
7 proc., w BCH 5 proc., a w AL i partyzan-
ce rzadzieckiej 2 proc. Mo˝na za∏o˝yç, ˝e
zgin´∏o na frontach lub zosta∏o zamordo-
wanych oko∏o 3 tysi´cy leÊników”. Badania

te by∏y prowadzone z inicjatywy prof. in˝.
Floriana Budnika, który ankietowaniem
objà∏ jedynie 50 proc. lesników bioràcych
udzia∏ w walkach. W 1939 r. powo∏ano do
wojska ok. 11 tys. leÊników, z czego wed∏ug
szacunków po∏owa z nich poleg∏a w walce
lub zosta∏a zamordowana przez niemiec-
kich i sowieckich okupantów. 

Zbigniew Zieliƒski jest wielkim mi∏o-
Ênikiem etosu zawodu leÊnika, propaga-
tora tradycji i upowszechniania wk∏adu
leÊników w walce o niepodleg∏oÊç. Pu-
blikacj´ poprzedzono wst´pem p∏k.
prof. Tadeusza Rawskiego, ks. kanoni-
ka in˝. leÊnika Wiktora Ojrzyƒskiego,
duszpasterza leÊników mazowieckich
oraz p∏k. Mariana Niteckiego. 

Niezwykle cenna jest tu prezentacja listy
724 oficerów rezerwy – leÊników zamordo-

wanych w Katyniu, Charkowie i Miednoje. 
Ksià˝ka Zbigniewa Zieliƒskiego nie

jest wolna od drobnych b∏´dów
i uproszczeƒ. Byç mo˝e wynikajà one
z braku wykorzystania pe∏nej literatury
przedmiotu i wnikliwej korekty na-
zwisk. Nie umniejsza to wagi i znacze-
nia tej pracy dla pe∏nego poznania oku-
pacyjnych dziejów polskich leÊników. 

JJaannuusszz  GGmmiittrruukk
ZZbbiiggnniieeww  ZZiieelliiƒƒsskkii,,  LLeeÊÊnniiccyy  nnaa  ffrroonn--

ttaacchh  IIII  wwoojjnnyy  ÊÊwwiiaattoowweejj,,  ZZààbbkkii,,  22000077

Gniewnie szumia∏ las
LeÊnicy polscy walczyli na wszystkich niemal frontach II wojny Êwia-

towej. Byli ̋ o∏nierzami wrzeÊnia 1939 r., polskich formacji zbrojnych na
Zachodzie i na Wschodzie. Masowo uczestniczyli w ruchu oporu na
okupowanych ziemiach polskich. Niejednokrotnie byli inicjatorami i or-
ganizatorami konspiracji, dowodzili oddzia∏ami partyzanckimi, prowa-
dzili wywiad wojskowy i gospodarczy, wydawali pras  ́konspiracyjnà. 

Spotkanie w Senacie RP by∏o rów-
nie˝ okazjà do symbolicznego uhono-
rowania pamiàtkowymi medalami
trzech szczególnych goÊci. Otrzymali
je wieloletni wi´êniowie polityczni: ks.
Józef Sanak, franciszkanin o. Andrzej
Deptuch oraz Danuta Gadomska–-
Stankiewicz, która odebra∏a medal
w imieniu brata, ks. Zbigniewa Ga-
domskiego, który oskar˝ony o niele-
galnà dzia∏alnoÊç w organizacji zbroj-
nej sp´dzi∏ w wiezieniu blisko 12 lat,
organizujàc duszpasterstwo wi´zien-
ne. 

Na zakoƒczenie uroczystoÊci zebra-
ni z∏o˝yli kwiaty pod pomnikiem Pol-
skiego Paƒstwa Podziemnego i Armii
Krajowej. 

W sanktuarium 
Amerykaƒskiej Cz´sto-
chowy

Tablica poÊwi´cona kobietom pol-
skim walczàcym o niepodleg∏oÊç zo-
sta∏a w sierpniu br. – dzi´ki ˝yczliwo-

Êci kierownic-
twa PLL “LOT”
Cargo – bezin-
t e r e s o w n i e
przetransporto-
wana do Stanów
Zjednoczonych.
N i e o c e n i o n a
by∏a te˝ pomoc
dzia∏acza Polo-
nii Amerykaƒ-
skiej Chestera
Lobrow i jego
ma∏˝onki. 

Tablic´ pa-
m i à t k o w à ,
zgodnie z ˝ycze-
niem miejsco-
wych prze∏o˝o-
nych Zakonu
oo. Paulinów, wmurowano w przed-
sionku sanktuarium Amerykaƒskiej
Cz´stochowy, w sàsiedztwie p∏asko-
rzeêby, w której umieszczona jest urna
z sercem Ignacego Jana Paderewskie-
go. Symboliczne jej poÊwi´cenie przez

ks. kard. Adama Maid´ potwierdzi∏o
spe∏nienie intencji inicjatorów i osób
wspomagajàcych. 

HHaalliinnaa  BBaazzyylleewwsskkaa
AAnnnnaa  KKoo∏∏ooddzziieejjsskkaa
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Wizyta w Stanach Zjednoczonych. Od lewej stojà Andrzej Mrowiec, o. Jan Kol-
maga OSPPE, Halina Bazylewska, Tadeusz M. Kostewicz, Chester Lobrow



Pami´tam – Katyƒ 1940

Spo∏ecznoÊç katyƒska Lublina, a tak-
˝e wielu mieszkaƒców miasta prze˝y∏o
szok. Symboliczna Mogi∏a Katyƒska
znajdujàca si´ na cmentarzu wojsko-
wym zosta∏a dwukrotnie zbezczeszczo-
na i okradziona. Nieznani sprawcy skra-
dli ocynkowanà blach´ pokrywajàcà ar-
kady Mogi∏y. Z∏odzieje nie baczàc, ˝e
jest to sacrum, wdrapali si´ na cztero-
metrowà Êcian´ arkad. Zdarli ich po-
krycie i zniszczyli powierzchni´. 

Kilka dni póêniej pijani m∏odzi lu-
dzie odbili z Mogi∏y szeÊç mosi´˝nych
tablic inskrypcyjnych z nazwiskami
110 ofiar Katynia. 

PPoolliiccjjaa  sscchhwwyyttaa∏∏aa  sspprraawwccóóww
Komendant wojewódzki policji wy-

znaczy∏ nagrod´ za pomoc w uj´ciu
sprawców. Lubelska policja w ciàgu 24
godzin uj´∏a sprawców i odzyska∏a ta-
blice. Skradziony ∏up chcieli sprzedaç
na z∏om. Jeden z nich, dwudziestolatek,
który wzià∏ na siebie ca∏à win´, to wnuk
zawodowego ˝o∏nierza. Wyrazi∏ skru-

ch´ i przeprasza∏. Zosta∏ aresztowany
i oczekuje na rozpraw´ sàdowà. Rodzi-
na Katyƒska nie kry∏a zadowolenia
z pracy policjantów z IV Komisariatu
przy ul. Lipowej 27 w Lublinie. 

Stowarzyszenie Rodzina Katyƒska
rozpocz´∏a dzia∏ania, by naprawiç
zniszczonà Mogi∏´. Okaza∏o si´, ˝e
przed ponownym przymocowaniem
odzyskanych tablic, konieczny jest re-
mont granitowej ok∏adziny, a tak˝e
murowanych elementów wzniesionej
przed 15. laty mogi∏y. 

LLuuddzziiee  ppoommooggllii  
ssffiinnaannssoowwaaçç  rreemmoonntt
Z proÊbà o pomoc finansowà zwróco-

no si´ do osób, którym historia naszej oj-
czyzny jest bliska. Telewizja Lublin, Ra-
dio Lublin i lubelskie dzienniki wielo-
krotnie apelowa∏y o finansowe wsparcie. 

Jako pierwsi Rodzinie Katyƒskiej po-
mogli lubelscy Pi∏sudczycy. Prezes
Zwiàzku Tomasz Dyzma podarowa∏
dwie statuetki Józefa Pi∏sudskiego, a st.

wachmistrz rez. Edmund Krawczyk, lu-
belski Krakus – replik´ szabli paradnej
marsza∏ka. Dary te przekazano do re-
dakcji „Kuriera Lubelskiego”. Na jego
∏amach przez kilka tygodni red. Tomasz
Stawecki prowadzi∏ ich licytacj´. Przed-
mioty wylicytowali: Bogdan Grochowski
– w∏aÊciciel lubelskiej Grupy Grovis, An-
drzej Gumieniczek – prezes Lubelskiej
Fundacji Odnowy Zabytków i Zbigniew
Kmicic – prezes zarzàdu Poleksbud. 

W akcji nie zabrak∏o samorzàdu Lu-
blina. Prezydent miasta Adam Wasilew-
ski pokry∏ koszt cz´Êci remontu. 

Pomocy finansowej udzielili tak˝e
Stowarzyszeniu senator Roman Wierz-
bicki, pose∏ Jan ¸opata oraz lublinianin
Waldemar Fràckiewicz. Równie˝ tak
bliski Rodzinie Katyƒskiej lubelski
Zwiàzek Sybiraków, jako jeden z pierw-
szych dofinansowa∏ konto bankowe.
Oczekujemy te˝ na pomoc z Rady
Ochrony Pami´ci Walk i M´czeƒstwa,
która uzupe∏ni brakujàce Êrodki. 

Symboliczna Mogi∏a Katyƒska, na której
upami´tniono 281 nazwisk Ofiar Katynia,
jest ju˝ po remoncie. Pokonane zosta∏y
wszystkie trudnoÊci, lecz w sercach naszych
tkwi wielki ˝al. Trudno jest pogodziç si´
z tak nikczemnym post´pkiem, jakim jest
okaleczanie miejsc pami´ci o Tych, którzy
˝ycie oddali za naszà Ojczyzn´. 

DDaannuuttaa  MMaalloonnoowwaa
prezes Stowarzyszenia Rodzina 

Katyƒska w Lublinie

Zbeszczeszczona przez chuliganów symboliczna Mogi∏a Katyƒ-
ska, na której upami´tniono 281 nazwisk Ofiar Katynia – jeƒców
obozów w Kozielsku, Ostaszkowie i Starobielsku, zwiàzanych
z Lublinem, jest wyremontowana. 

Okaleczona lubelska 
Mogi∏a Katyƒska

SSttoowwaarrzzyysszzeenniiee  „„RRooddzziinnaa  KKaattyyƒƒsskkaa””
ww ¸̧ooddzzii  oodd  kkiillkkuunnaassttuu  llaatt  wwssppóó∏∏pprraaccuujjee
zz MMuuzzeeuumm  TTrraaddyyccjjii  NNiieeppooddlleegg∏∏ooÊÊcciioo--
wwyycchh  ww ¸̧ooddzzii  mm..iinn..  pprrzzyy  pprreezzeennttoowwaanniiuu
wwyyssttaaww  oo tteemmaattyyccee  kkaattyyƒƒsskkiieejj..  

Kilka takich wystaw otwarto w kraju,
w 2003 r. w Memoriale Katyƒ w Rosji
(„Nigdy nie wrócili do domu”), a w 2005
r. w Muzeum Polskim w Chicago („Praw-
da i Pami´ç – Zbrodnia Katyƒska”). 

Stowarzyszenie kszta∏tuje Êwiado-
moÊç historycznà i obywatelskà oraz
przypomina ciàgle krwawiàcà ran´, jakà
jest zbrodnia katyƒska, którà w powo-
jennej Polsce i Zwiàzku Radzieckim
skazano na zapomnienie. 

Wieloletnia wspó∏praca z Memoria-
∏em Katyƒ i jego dyrektorem Anatoli-

jem Fiodorowiczem Wo∏osjenkà zaowo-
cowa∏a zaproszeniem do zaprezentowa-
nia w Smoleƒsku, Twerze oraz innych
rosyjskich miastach wystaw „Proces No-
rymberski” i „Prawda i Pami´ç – Zbrod-
nia Katyƒska”. W sierpniu br. pierwszà
z wymienionych otworzy∏ w salach Mu-
zeum Historii Rosji w Smoleƒsku dyrek-
tor Muzeum Tradycji Niepodleg∏oÊcio-
wych w ¸odzi Henryk Siemiƒski w obec-
noÊci kierownika miejscowego wydzia∏u
kultury i licznych goÊci. Kolejna zosta∏a
otwarta w Twerze we wrzeÊniu. 

Wystawy te wpisujà si´ w proces edu-
kacyjny spo∏eczeƒstwa rosyjskiego, któ-
ry przyczynia si´ do poznania prawdy
historycznej na te trudne i bolesne te-
maty. Walka o prawd´ o zbrodni katyƒ-

skiej, w której wystawy odgrywajà istot-
nà rol´, nie zosta∏a jeszcze wygrana. To
tylko kropla, która drà˝y kamieƒ. 

KKaazziimmiieerraa  LLaannggee
Stowarzyszenie „Rodzina Katyƒska”

w ¸odzi
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WW ttyymm  rrookkuu  pprrzzyyppaaddaa  jjuubbiilleeuusszz  1155––llee--
cciiaa  ppoowwssttaanniiaa  ÂÂrrooddoowwiisskkaa  BBoorroowwiicczzaann..
SSttoowwaarrzzyysszzeenniiee  ppooddssuummoowwaa∏∏oo  kkiillkkuunnaa--
ssttoolleettnniiàà  ddzziiaa∏∏aallnnooÊÊçç..  

Borowiczanie to ˝o∏nierze Armii Kra-
jowej, którzy w listopadzie 1944 r. zo-
stali wywiezieni w g∏àb Rosji do obozów
w Borowiczach i Swierd∏owsku. Ârodo-
wisko Borowiczan zrzesza obecnie 120
cz∏onków mieszkajàcych w Warszawie,
Lublinie, Sopocie i Bydgoszczy. 

Przez 15 lat dzia∏alnoÊci stowarzyszenie
organizowa∏o mi´dzynarodowe konferen-
cje i sympozja naukowe w Borowiczach,
Wielkim Nowogrodzie, Warszawie i Lu-
blinie. Z jego inicjatywy ods∏oni´to po-
mniki w Warszawie i Lublinie, umieszczo-
no tablice w miejscach pami´ci w Bia∏ej
Podlaskiej, Lublinie, Soko∏owie Podla-
skim, PrzemyÊlu, Warszawie, Sopocie, Bo-
rowiczach–Jogle. Otwarto ekspozycje mu-

zealne w Muzeum Niepodleg∏oÊci i Mu-
zeum „Koljucza Pamiat Gu∏aga”, wydano
pi´ç tomów Ksi´gi Borowiczan. Wyemito-
wano na antenie TV Polonia 14 filmów
dokumentalnych o by∏ych wi´êniach so-
wieckich obozów. Borowiczanie ustano-
wili tak˝e odznak´ „Obozy internowanych
w Rosji sowieckiej” przyznawanà zas∏u˝o-
nym cz∏onkom tego Êrodowiska. 

Ârodowisko Borowiczan spotyka si´
z ˝yczliwà pomocà w∏adz Borowicz
i Stowarzyszenia „Memoria∏”, dzi´ki
któremu pozyskano dokumenty o inter-
nowaniu w ∏agrach NKWD. 

W rocznic´ wywózki, 14 paêdziernika
2007 r., w Lublinie, coraz mniejsze grono
Borowiczan modli∏o si´ w koÊciele Matki
Boskiej Zwyci´skiej. Apel Poleg∏ych
i z∏o˝enie wieƒców pod pomnikiem Dla
pami´ci... ku przestrodze na skwerze Bo-
rowiczan, skàd wywo˝ono ich na zes∏a-
nie, dope∏ni∏y uroczystoÊci, w których
wzi´li udzia∏ przedstawiciele w∏adz lokal-
nych, wojsko i m∏odzie˝ z I Gimnazjum
w Lublinie – opiekunów tego miejsca pa-
mi´ci. Uczestniczy∏ w nim tak˝e kierow-
nik UdSKiOR Janusz Krupski. 

SSzz..  ˚̊..

Jubileusz Ârodowiska
Borowiczan

1166  ppaaêêddzziieerrnniikkaa  bbrr..  ww TTuurryynniiee  zzmmaarr∏∏  MMiiee--
cczzyy∏∏aaww  RRaassiieejj,,  oossttaattnnii  ww ttyymm  ÊÊrrooddoowwiisskkuu  ̋̋ oo∏∏--
nniieerrzz  22..  KKoorrppuussuu  PPoollsskkiieeggoo  wwee  WW∏∏oosszzeecchh..  

Przez ostatnie 10 lat pe∏ni∏ funkcj´ pre-
zesa Zwiàzku Polaków we W∏oszech. By∏
wielkim Polakiem, goràcym patriotà, cz∏o-
wiekiem niez∏omnych zasad, wzorem naj-
lepszych tradycji i wartoÊci, w imi´ których
walczy∏ o wolnoÊç Polski na ca∏ym szlaku
2. Korpusu pod dowództwem gen. W∏ady-
s∏awa Andersa. Bra∏ aktywny udzia∏ w bo-
jach o Monte Cassino, Ancon´ i Boloni´. 

W okresie powojennym organizowa∏
Polaków na emigracji we W∏oszech, szcze-
gólnie w Turynie. Niós∏ pomoc materialnà
i wsparcie moralne walczàcej o wolnoÊç
„SolidarnoÊci”, mobilizujàc ca∏y Turyn.
Podtrzymywa∏ w ca∏ych W∏oszech pami´ç
o 2. Korpusie, z jego inicjatywy powstawa-
∏y pomniki, tablice informacyjne i miej-
sca uwieczniajàce bohaterskie czyny ˝o∏-
nierzy. Opiekowa∏ si´ polskimi cmenta-
rzami wojennymi we W∏oszech, anga˝ujàc
w to Poloni´ i nowà emigracj´.

By∏ cz∏owiekiem wielkiego serca,
otwartego dla Polaków. Zawsze gotowy
do pomocy. Przy tym niezwykle skrom-
ny, o ujmujàcej osobowoÊci i kulturze
osobistej, umiejàcy ∏àczyç wokó∏ siebie
wszystkich rodaków we W∏oszech.

Odszed∏ ostatni z pokolenia wojenne-
go, wielki charyzmatyczny przywódca
Polonii w∏oskiej. 

Pogrzeb Mieczys∏awa Rasieja odby∏ si´
19 paêdziernika br.  w Turynie w koÊciele
SS Angeli Custodi, via San Quintino 37. 

AAddaamm  SSzzyymmcczzyykk
konsul generalny RP w Mediolanie

Zmar∏ ostatni we W∏oszech ˝o∏nierz armii gen. Andersa

DDzziieennnniikkaarrzzee  „„RRzzeecczzyyppoossppoolliitteejj””  MMaacciieejj  RRoossoollaakk
iiTToommaasszz  SSttaaƒƒcczzyykk  2299  wwrrzzeeÊÊnniiaa  bbrr..  zzoossttaallii  ooddzznnaacczzeennii
mmeeddaallaammii  PPrroo  MMeemmoorriiaa  pprrzzeezz  kkiieerroowwnniikkaa  UUrrzź́ dduu
ddoo  SSpprraaww  KKoommbbaattaannttóóww  JJaannuusszz  KKrruuppsskkiieeggoo..  

Medale te otrzymujà uczestnicy walk na wszystkich
frontach oraz osoby fizyczne i prawne szczególnie za-
s∏ű one w utrwalaniu pamí ci o ludziach i ich czynach
w walce o niepodleg∏oÊç Polski podczas II wojny
Êwiatowej i po jej zakoƒczeniu. Maciej Rosolak iTo-

masz Staƒczyk dostali je za przygotowanie cyklu do-
datków historycznych do „Rzeczypospolitej” poÊwí -
conych oŕ őwi polskiemu iPowstaniu Warszawskie-
mu oraz gen. W∏adys∏awowi Andersowi. 

UroczystoÊç odby∏a si´ w XCIX Liceum
Ogólnokszta∏càcym w Warszawie im. Zbi-
gniewa Herberta, gdzie otwarto Izb´ Pa-
mi´ci gen. W∏adys∏awa Andersa. 

MMMM

Pro Memoria dla dziennikarzy „Rzeczypospolitej”

PPrrzzyy  uull..  NNeerruuddoovveejj  1133  ww PPrraaddzzee,,  ggddzziiee
ww llaattaacchh  11993355––11993399  mmiieesszzkkaa∏∏  pprrzzyywwóódd--
ccaa  PPoowwssttaaƒƒ  ÂÂllààsskkiicchh,,  ppoossee∏∏  ii sseennaattoorr  RRPP
WWoojjcciieecchh  KKoorrffaannttyy,,  33 ppaaêêddzziieerrnniikkaa
22000077  rr..  ooddss∏∏oonnii´́ttoo  ttaabblliicc´́  ppaammiiààttkkoowwàà..  

Inicjatorem upami´tnienia pobytu
tego dzia∏acza politycznego II Rzeczy-
pospolitej w stolicy ówczesnej Czecho-
s∏owacji by∏ prezes Zwiàzku DolnoÊlà-

skiego Adam Maksymowicz, w realiza-
cji przedsi´wzi´cia zaÊ wydatnie dopo-
mog∏a Ambasada RP w Republice Cze-
skiej. 

W uroczystoÊci ods∏oni´cia tablicy
uczestniczyli m.in.: stryjeczny wnuk
Wojciecha Korfantego sentor Broni-
s∏aw Korfanty, ambasaor RP w Pradze
Jan Pastwa, wojewoda dolnoÊlàski

Krzysztof Grzelczyk oraz wiceprezy-
dent Katowic Józef Kocurek. 

Urzàd do Spraw Kombatantów
i Osób Represjonowanych reperezento-
wa∏ dyrektor Departamentu Orzecznic-
twa Witold Spirydowicz, który w imie-
niu kierownika Urz´du z∏o˝y∏ pod tabli-
cà okolicznoÊciowà wiàzank´. 

WWSS

Ods∏oni´cie tablicy poÊwi´conej Korfantemu w Pradze
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Najwa˝niejsze dla Êrodowisk komba-
tanckich sà sprawy socjalno-zdrowotne
– jednoznacznie akcentowali cz∏onko-
wie Rady Kombatanckiej. 

Nie ograniczono si  ́tylko do tego wàtku.
Najpierw przyj´to informacj ,́ przedstawio-
nà przez kierownika Urz´du Janusza Krup-
skiego, o stanie prac nad nowym ustawo-
dawstwem dotyczàcym kombatantów. Pro-
jekt firmowany przez Ministerstwo Pracy,
po wczeÊniejszych uzgodnieniach mi´dzy-
resortowych, zyska∏ akceptacj  ́rzàdu. Nie-
przewidziane wydarzenia polityczne nie po-
zwoli∏y na uruchomienie dalszych procedur
sejmowych. W tej sytuacji Urzàd – zadekla-
rowa∏ minister Krupski – do∏o˝y staraƒ, aby
uruchomiç je w nast´pnej kadencji Sejmu. 

Porozumienie katowickie
Za wa˝ne i modelowe dla Êrodowisk

kombatanckich kierownik Urz´du uzna∏
tzw. Porozumienie katowickie. (wi´cej in-
formacji o tym porozumieniu we wrzeÊnio-
wym numerze Biuletynu ,,Kombatant”).
Pozwala ono na lepszà koordynacj  ́dzia∏aƒ
w sferze zdrowotnej i zapewnia, co najwa˝-
niejsze, pierwszeƒstwo w dost´pie do Êwiad-
czeƒ medycznych kombatantom w wybra-
nych szpitalach regionu. Popularyzacji ta-
kiego rozwiàzania s∏u˝yç b´dzie zwo∏ana

18 paêdziernika br. odby∏o si´ posiedzenie Rady Kombatanckiej
przy kierowniku Urz´du do Spraw Kombatantów i Osób Repre-
sjonowanych. G∏ównym jej tematem by∏a potrzeba otoczenia
opiekà zdrowotnà kombatantów i ich rodziny. 

W trosce o zdrowie kombatantów

w najbli˝szym czasie narada pe∏nomocni-
ków wojewodów do spraw kombatantów. 

Za wa˝nà, tak˝e dla przysz∏oÊci, mini-
ster Janusz Krupski uzna∏ wizyt´ delegacji
Urz´du w Stanach Zjednoczonych. (ob-
szerna relacja we wrzeÊniowym numerze
,,Kombatanta”). Podró˝ ta odby∏a si´ na
zaproszenie Legionu Amerykaƒskiego.
By∏a zarazem wst´pnym elementem przy-
gotowaƒ do Êwiatowego zjazdu komba-
tantów polskich i sojuszniczych, który pla-
nowany jest w 2009 r. Równie wa˝nym jej
celem by∏y wizyty w Êrodowiskach pol-
skich kombatantów w wielu rejonach Sta-
nów Zjednoczonych. Reakcje na te od-
wiedziny potwierdzajà ich znaczenie dla
Êrodowisk polskich kombatantów, o czym,
oprócz ministra Janusza Krupskiego,
wspomina∏ prezes Zwiàzku ˚o∏nierzy Na-
rodowych Si∏ Zbrojnych Bohdan Szucki. 

Ustawa o Êwiadczeniach
zdrowotnych

Prezes Zwiàzku Sybiraków Tadeusz
Chwiedê podkreÊli∏ wa˝noÊç przyj́ tej przez
Sejm 24 sierpnia br. ustawy o Êwiadczeniach
zdrowotnych. Zwróci∏ te  ̋uwag  ́na treÊç art.
46, który pozwala na nieodp∏atne korzysta-
nie z leków nie tylko kombatantom, ale i ich
ma∏̋ onkom oraz wdowom i wdowcom po

nich. Eliminuje to nieporozumienia skutku-
jàce wycofywaniem przez Narodowy Fun-
dusz Zdrowia niektórych Êrodków medycz-
nych z listy leków bezp∏atnych, co wczeÊniej
by∏o przedmiotem zainteresowania i zatro-
skania Rady. Zwróci∏ te  ̋uwag  ́na biurokra-
tyczne przeszkody, z którymi spotykajà sí
kombatanci w Zak∏adzie Ubezpieczeƒ Spo-
∏ecznych i NFZ, i zapowiedzia∏ interwencje. 

Centralny Szpital 
Kombatantów

Sprawy socjalno–zdrowotne by∏y te  ̋ te-
matem wypowiedzi prowadzàcego obrady
prezesa Âwiatowego Zwiàzku ˚o∏nierzy
Armii Krajowej Czes∏awa Cywiƒskiego. Po-
informowa∏ on o porozumieniach zawar-
tych przez to Êrodowisko ze Szpitalem Kar-
diochirurgicznym w Aninie i Szpitalem Ko-
lejowym w Warszawie. Doceni∏ inicjatyw´
powo∏ania Centralnego Szpitala Komba-
tantów w ¸odzi i jego prac .́ Szpital te przy-
jà∏ ju  ̋1100 kombatantów z ca∏ej Polski. 

Mówiono te˝ o znaczeniu aktywnoÊci
Wojewódzkich Rad Kombatanckich,
która na pewno nie powinna si´ ograni-
czaç do uroczystoÊci i op∏atkowych spo-
tkaƒ z gospodarzami województwa. 

Z aprobatà przyj´to informacj´
o zwi´kszajàcym si´ ruchu stowarzyszeƒ
rekonstrukcyjnych. Ich trosce o kulty-
wowanie tradycji jednostek wojskowych
i partyzanckich, bitew, broni i sprz´tu
powinna towarzyszyç opieka nad ˝yjà-
cymi jeszcze uczestnikami minionych,
ale niezapomnianych wydarzeƒ. 

JB

1177  ppaaêêddzziieerrnniikkaa  22000077  rr..  mmiinniisstteerr  pprraaccyy
ii ppoolliittyykkii  ssppoo∏∏eecczznneejj  JJooaannnnaa  KKlluuzziikk--RRoosstt--
kkoowwsskkaa  ppoowwoo∏∏aa∏∏aa  nnaa  ssttaannoowwiisskkoo  zzaasstt´́ppccyy
kkiieerroowwnniikkaa  UUrrzz´́dduu  ddoo  SSpprraaww  KKoommbbaa--
ttaannttóóww  ii OOssóóbb  RReepprreessjjoonnoowwaannyycchh  JJaannaa
SSttaanniiss∏∏aawwaa  CCiieecchhaannoowwsskkiieeggoo,,  ddoottyycchhcczzaa--
ssoowweeggoo  ddoorraaddcc´́  kkiieerroowwnniikkaa  UUddSSKKiiOORR..  

Jan Stanis∏aw Ciechanowski jest dokto-
rem nauk historycznych, absolwentem hi-
storii oraz stosunków mi´dzynarodowych
na Uniwersytecie Warszawskim. W latach
2004-2005 - zast´pca dyrektora Sekretaria-
tu Prezesa Instytutu Pami´ci Narodowej.
W latach 2000-2005 - sekretarz Polsko-Bry-
tyjskiej Komisji Historycznej do Spraw Do-
kumentacji Dzia∏alnoÊci Polskiego Wywia-
du w II Wojnie Âwiatowej i Jego Wspó∏-
dzia∏ania z Wywiadem Brytyjskim, powo∏a-

nej w 2000 r. przez prezesa Rady Ministrów
prof. Jerzego Buzka oraz premiera Wielkiej
Brytanii Tony’ego Blaira. Stypendysta Ko-
misji Fulbrighta (2002-2003), Komitetu Ba-
daƒ Naukowych, Fundacji na Rzecz Nauki
Polskiej, Fundacji im. Stefana Batorego,
rzàdów polskiego i hiszpaƒskiego. Wyg∏osi∏
kilkadziesiàt wyk∏adów i odczytów w Polsce,
Hiszpanii, Francji, Portugalii i Stanach
Zjednoczonych. Prowadzi∏ kwerendy na-
ukowe w archiwach Argentyny, Boliwii,
Hiszpanii, Kuby, Peru, Portugalii, Rosji,
Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii.
Zajmuje si  ́historià polskiego udzia∏u w II
wojnie Êwiatowej, w tym szczególnie wywia-
du, a tak˝e historià Êródziemnomorza,
Hiszpanii i Portugalii w XIX i XX w.

red.

Powo∏anie na stanowisko zast´pcy kierownika UdSKiOR
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Powstanie Centralnego Szpitala We-
teranów i jego ponad pó∏toraroczna
dzia∏alnoÊç stanowi wype∏nienie moral-
nego obowiàzku Paƒstwa Polskiego.
Dotàd niespójne dzia∏ania wzgl´dem
kombatantów mia∏y charakter niefor-
malny, a wszelkie dzia∏ania lecznicze
i rehabilitacyjne w du˝ej mierze uzale˝-
nione by∏y od dobrej woli zak∏adów
opieki zdrowotnej. Wykorzystanie spe-
cjalistycznej kadry i wyposa˝enia me-
dycznego pozwoli∏y na zinstytucjonali-
zowanie tych dzia∏aƒ. Aby jednak idea
stworzenia Centralnego Szpitala Wete-
ranów – jedynej tego typu placówki
w Polsce – mog∏a si´ urzeczywistniç
i zakoƒczyç sukcesem konieczne by∏o
zapewnienie w∏aÊciwego finansowania
procedur medycznych. 

Historia szpitala

Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 2 im.
Wojskowej Akademii Medycznej w ¸o-
dzi zbudowano w 1937 r. w du˝ej mie-
rze ze sk∏adek ˝o∏nierzy, uczestników
walk wojny polsko-bolszewickiej z 1920
r. Po II wojnie Êwiatowej zosta∏ samo-
dzielnà jednostkà wojskowà i otrzyma∏
status placówki naukowej – nazw´ t´
zmieniono na Szpital Kliniczny z Poli-

klinikà. W roku 1958 powo∏ano do ˝y-
cia Wojskowa Akademi´ Medycznà,
w zwiàzku z czym Szpital przeszed∏ ko-
lejnà reorganizacj´, tym razem otrzy-
mujàc nazw´ I Centralnego Szpitala
Klinicznego WAM. Oddzia∏y szpitalne
uzyska∏y status klinik. 

Narodziny idei i jej realizacja

Szpital przez 70 lat sukcesywnie wpro-
wadza∏ nowe metody diagnostyczno–lecz-
nicze. Wykonano w nim wiele pionier-
skich zabiegów operacyjnych. W 1961 r.
powsta∏a Stacja Dializ Pozaustrojowych 
– pierwsza w strukturach wojskowej s∏u˝-
by zdrowia i trzecia w Polsce. W 1964 r.
dokonano w nim pierwszego w kraju wsz-
czepienia sztucznej zastawki dwudzielnej
serca. W roku 1965 wszczepiono po raz
pierwszy sztucznà zastawk´ aortalnà.
W listopadzie 2004 r. przeprowadzono
w tej klinice po raz pierwszy w kraju za-
bieg ablacji przy u˝yciu echosonografii
wewnàtrzsercowej. Klinika ta zwyci´˝y∏a
w plebiscycie ,,¸ódê sukcesu” za unikato-
wy zabieg, dokonany pierwszy raz w Pol-
sce, wszczepienia stymulatora serca pod
kontrolà echokardiografii wewnàtrzser-
cowej w 2004 r. Podobnym sukcesem mo-
˝e poszczyciç si´ jedyny w regionie Od-

dzia∏ Kliniczny Chirurgii R´ki, w którym
dokonano udanej reimplantacji ca∏kowi-
cie odci´tej i cz´Êciowo zmia˝d˝onej koƒ-
czyny górnej. Zabieg ten równie˝ zwyci´-
˝y∏ w plebiscycie ,,¸ódê sukcesu” w 2004 r.
W maju 2006 r. oddano do u˝ytku Pra-
cowni´ Tomografii Komputerowej wypo-
sa˝onà w najnowszej generacji 64–war-

stwowy tomograf komputerowy. Aparat
ten nale˝y do najnowoczeÊniejszych roz-
wiàzaƒ technologicznych we wspó∏cze-
snej diagnostyce obrazowej. Ten zaÊ by∏
pierwszym zainstalowanym w Polsce, jed-
nym z pierwszych tego typu w Europie. 

Pod koniec roku 2002 dyrektor szpi-
tala Leszek Markuszewski po raz
pierwszy przedstawi∏ ide´ Centralnego
Szpitala Weteranów. Uzasadnia∏ jà na-
stepujàco: ,,Po raz pierwszy nadarza si´
mo˝liwoÊç uregulowania warunków le-
czenia dla osób, które walczy∏y o wolnà
i niepodleg∏à Polsk´, b´dàcà obecnie

Centralny Szpital Weteranów

Ze Êwiadczeƒ medycznych w Centralnym Szpitalu Weteranów w ¸odzi mogà korzystaç wszyscy
kombatanci i weterani niezale˝nie od miejsca zamieszkania. Od stycznia 2006 r. w szpitalu tym
hospitalizowano ponad 1000 weteranów i kombatantów oraz udzielono ponad 8500 porad spe-
cjalistycznych i diagnostycznych.

Kombatanci majà swój szpital
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Planowane uroczystoÊci
8 listopada odb´dà si  ́uroczystoÊci zwià-

zane z 70–leciem szpitala i powstaniem
Centralnego Szpitala Weteranów. Jubileusz
rozpocznie konferencja naukowa, po której
nastàpi ods∏oni´cie tablicy pamiàtkowej
Zapraszamy wszystkich kombatantów do
uczestnictwa w jubileuszu.
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88 wwrrzzeeÊÊnniiaa  22000077  rr..  ww wwiieekkuu  9900  llaatt  ooddsszzeedd∏∏  nnaa  wwiieecczznnàà  wwaarrtt´́  ppoorr  WWoojjsskkaa  PPoollsskkiieeggoo  JJaann  HHaajjkkoowwiicczz  ––  oossttaattnnii  mmiieesszz--
kkaajjààccyy  nnaa  BBiiaa∏∏oorruussii  oobbrrooƒƒccaa  WWeesstteerrppllaattttee  ––  ooddzznnaacczzoonnyy  ssrreebbrrnnyymm  KKrrzzyy˝̋eemm  OOrrddeerruu  VViirrttuuttii  MMiilliittaarrii,,  hhoonnoorroowwyy  oobbyy--
wwaatteell  GGddaaƒƒsskkaa..  

WWyyrraazzyy  gg∏∏´́bbookkiieeggoo  ˝̋aalluu  ii sszzcczzeerreeggoo  wwssppóó∏∏cczzuucciiaa  rrooddzziinniiee  ii bblliisskkiimm  sskk∏∏aaddaajjàà  
kkoolleeddzzyy  zzee  ÊÊrrooddoowwiisskkaa  kkoommbbaattaanncckkiieeggoo  ww mmiiƒƒsskkiimm  ookkrr´́gguu  kkoonnssuullaarrnnyymm  

oorraazz  pprraaccoowwnniiccyy  WWyyddzziiaa∏∏uu  KKoonnssuullaarrnneeggoo  AAmmbbaassaaddyy  RRPP  ww MMiiƒƒsskkuu

pe∏noprawnym cz∏onkiem rodziny wol-
nych krajów europejskich”. 

W lutym 2005 r. inicjatywa utworzenia
Centralnego Szpitala Weteranów zosta-

∏a zg∏oszona pod obrady Senatu RP, któ-
ry przyjà∏ uchwa∏´ w sprawie utworzenia
Centralnego Szpitala Weteranów. 

W kwietniu Senat Uniwersytetu Me-
dycznego, na wniosek rektora prof. An-
drzeja Lewiƒskiego wyrazi∏ pozytywnà
opini´ w sprawie nadania szpitalowi na-
zwy: Samodzielny Publiczny Zak∏ad
Opieki Zdrowotnej – Uniwersytecki
Szpital Kliniczny nr 2 im. Wojskowej
Akademii Medycznej Uniwersytetu
Medycznego w ¸odzi – Centralny Szpi-
tal Weteranów oraz ukierunkowania je-
go dzia∏alnoÊci diagnostycznej, leczni-
czej i rehabilitacyjnej na Êwiadczenia
zdrowotne udzielane kombatantom,
weteranom i ich rodzinom. 

W maju premier Marek Belka zade-
klarowa∏, ˝e Centralny Szpital Wetera-
nów w ¸odzi zostanie uruchomiony
z poczàtkiem 2006 r. 

W styczniu 2006 r. minister zdrowia
prof. Zbigniew Religa podjà∏ decyzj´

uruchomienia Centralnego Szpitala
Weteranów. Od tego momentu szpital
zaczà∏ przyjmowaç pierwszych pacjen-
tów – weteranów, a tak˝e intensywnie
zabiegaç o finansowanie procedur me-
dycznych wdra˝anych przy leczeniu i re-
habilitacji wieloprofilowych schorzeƒ,
które dominujà u tej grupy osób. 

¸odzianie dostrzegli determinacj´
i zaanga˝owanie dr. Leszka Marku-
szewskiego w tworzenie, a póêniej uru-
chomienie, Centralnego Szpitala Wete-
ranów i uhonorowali go zaszczytnym
mianem ,,¸odzianina Roku 2006”. 

JJaannuusszz  CCiieeÊÊllaakk
pe∏nomocnik dyrektora ds. rozwoju Cen-

tralnego Szpitala Weteranów i organizacji
WWii´́cceejj  iinnffoorrmmaaccjjii  oo UUnniiwweerrssyytteecckkiimm  SSzzppiittaa--

lluu  KKlliinniicczznnyymm  nnrr  22 iimm..  WWoojjsskkoowweejj  AAkkaaddeemmiiii
MMeeddyycczznneejj  ––  CCeennttrraallnnyymm  SSzzppiittaalluu  WWeetteerraannóóww
((uull..  SStteeffaannaa  ˚̊eerroommsskkiieeggoo  111133,,  9900--554499  ¸̧óóddêê))
nnaa  wwwwww..uusskk22..uummeedd..llooddzz..ppll

Od wielu lat takimi zaniedbanymi
grobami zajmujà si´ towarzysze broni.
DziÊ nie majà ju˝ si∏ nie tylko na po-
rzàdkowanie, ale nawet na to, aby do-
trzeç na cmentarze. 

Wielu spoÊród kombatantów, którzy odeszli na zawsze, nie ma ro-
dzin, które mog∏yby opiekowaç si´ ich grobami. Nieuporzàdkowane
mogi∏y znajdujà si´ na wojskowych Powàzkach i wielu parafialnych
cmentarzach. Umieszczona na wielu nagrobkach akowska kotwica
– symbol, który zobowiàzuje – przysparza dodatkowego wstydu. 

Ja i moje kole˝anki z patroli miner-
skich „Kedywu” okr´gu warszawskiego
ka˝dego roku od 60 lat porzàdkujemy
groby powstaƒców warszawskich, ale
obecnie w Warszawie pozosta∏o nas ju˝

tylko kilka osób. Nie mamy mo˝liwoÊci
fizycznych ani zdrowotnych, aby dalej
to robiç. Musimy ten obowiàzek prze-
kazaç m∏odemu pokoleniu. 

Zwracamy si´ z apelem do w∏aÊci-
wych s∏u˝b miejskich, organizacji har-
cerskich i charytatywnych dzia∏ajàcych
przy parafiach o zainteresowanie tà
sprawà tak˝e w kontekÊcie nadchodzà-
cego Dnia Wszystkich Âwi´tych. 

KKwwiieettaa  KKuurrkkoowwsskkaa  ––  BBoonnddaarreecckkaa

Apel o opiekà nad grobami kombatantów
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Dyrektor szpitala Leszek Markuszewski
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Zdj´cie na ok∏adce: pomnik Polskiego Paƒtwa Podziemnego i Armii Krajowej w Poznaniu (fot. Waldemar Rembas)
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Ostanio wzrasta popularnoÊç plenerowych widowisk histo-
rycznych z udzia∏em mi∏oÊników dawnej barwy i broni. Jednà
z takich imprez by∏ Piknik Militarny w Pu∏tusku. Zainicjowa-
∏a go w tym roku dyrektor Domu Polonii Alicja Walczyk. 

Organizatorom uda∏o si´ zgromadziç reprezentacje Sekcji
Pojazdów Zabytkowych Automobilklubu Polskiego i grup re-
konstrukcyjnych Cytadela, Kampinos, Szaniec i KG Lisa.
WÊród uczestników byli znani w motoryzacyjnym ruchu we-
teraƒskim Urszula i Witold Bitnerowie (samochód Citroën
C4 III z lat 1926–1930), Mi∏osz Sobolewski (motocykl
Zündapp KS 750 z 1942 r.), Ewa i Jacek Ciesielscy (motocy-
kle Sokó∏ 1000 z 1939 r. i BMW R35 z 1939 r.) oraz Dorota
i Andrzej Godlewscy (samochód Ford T–B z 1920 r. oraz mo-
tocykle Royal Enfield z 1915 r. i Sokó∏ 1000 z 1935 r.). 

Zaproszeni do udzia∏u w Pikniku prezentowali samochody
osobowe z okresu mi´dzywojennego, pierwszy seryjnie pro-
dukowany w Polsce wóz pancerny, a tak˝e motocykle. Wyst´-
powali w odpowiednich dla epoki i rodzaju pojazdu strojach
cywilnych i wojskowych – polskich i niemieckich. Mundury
i wyposa˝enie wojskowe cz∏onków grup rekonstrukcyjnych
przypomina∏y odwiedzajàcym Zamek o walkach ˝o∏nierzy
polskich o niepodleg∏oÊç naszego kraju w latach 1920 i 1939. 

Mo˝na by∏o obejrzeç te˝ kolekcj´ militariów Edwarda Ma-
linowskiego, zwiàzanych z pu∏tuskim 13. pu∏kiem piechoty
Wojska Polskiego. By∏ te˝ wyk∏ad o historii tej jednostki woj-
skowej i gaw´da jednego z jej ˝o∏nierzy – Stefana Cisaka,
uczestnika wojny obronnej 1939 r., jeƒca wojennego, a na ko-
niec ˝o∏nierza 1. Polskiej Dywizji Pancernej. 

Mi´dzywojenne szlagiery i pieÊni wojskowe zagrali: Kapela We-
so∏y Lwów, zespó∏ TOP–TEN i Orkiestra Stra˝acka z Pu∏tuska. 

Wr´czono tak˝e nagrod´ rektora Akademii Humanistycznej
w Pu∏tusku za najciekawszy pojazd i jego za∏og´. Otrzymali jà
Anna i Pawe∏ ˚mijewscy, którzy przyjechali na Piknik – wraz
z dzieçmi Asià i Damianem – polskim motocyklem Sokó∏ 600
z 1936 r. Produkowany w latach 1936–1939 Sokó∏ 600 by∏ bardzo
udanà konstrukcjà Polskich Zak∏adów In˝ynierii w Warszawie.
Ch´tnie kupowa∏o go wojsko, a ze specjalnymi upustami w cenie
– tak˝e zawodowi wojskowi. „SzeÊçsetka” – obok starszego
i wi´kszego brata Soko∏a 1000 – nale˝a∏a do podstawowego mo-
tocyklowego wyposa˝enia naszej armii we wrzeÊniu 1939 r. 

Nast´pnà imprez´ historycznà – mi´dzynarodowy turniej
rycerski – zapowiada∏a wystawa 29 makiet Êredniowiecznych
zamków europejskich. 

Dom Polonii na Zamku w Pu∏tusku jest wa˝nym oÊrodkiem
kultury i edukacji na pó∏nocno–wschodnim Mazowszu.
WÊród wielu organizowanych tam imprez znajdujà si´ wido-
wiska zwiàzane z historià naszego kraju, m.in. raz w roku od-
bywa si´ rekonstrukcja bitwy wojska napoleoƒskiego z rosyj-
skim i turniej rycerski. 

JJaann  PP..  SSoobboolleewwsskkii

W sierpniu odby∏ si´ w Pu∏tusku Piknik Militarny.
Jego tematem by∏y lata dwudzieste i trzydzieste
ubieg∏ego wieku oraz wojska II Rzeczypospolitej. 

Piknik Militarny w Pu∏tusku
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Organizacja pikniku to okazja na aktywnà nauk´ historii

Impreza cieszy∏a si´ sporym zainteresowaniem 

Podczas pikniku zaprezentowano pojazdy z okresu dwudziestole-
cia mi´dzywojennego i II wojny Êwiatowej
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Dopiero w 1991 r. po raz pierwszy
w brazylijskim Êwi´cie uczestniczy∏
przedstawiciel w∏adz Polski minister
spraw zagranicznych Reczypospolitej
Polskiej Krzysztof Skubiszewski. Od te-
go momentu ka˝dego lata do udzia∏u
w Dniu ˚o∏nierza Polskiego zapraszani
sà ministrowie, ambasadorowie i konsu-
lowie generalni RP w Brazylii. Gospoda-
rze Êwi´ta szczycà si´ tym, ˝e nigdy w hi-
storii nie uczestniczyli w tych obchodach
przedstawiciele w∏adz Polski Ludowej. 

Dzieƒ ˚o∏nierza Polskiego rozpoczy-
na si´ zawsze od Mszy Êw. w polskim
koÊciele parafialnym z udzia∏em korpu-
su dyplomatycznego, w∏adz wojsko-
wych, plutonu Marynarki Wojennej
i przedstawicieli Stowarzyszenia z Bra-
zylii, Belgii, Francji, Stanów Zjedno-
czonych i Wielkiej Brytanii. 

W bieg∏ym roku 19 sierpnia delega-
cje z Polski i Brazylii z∏o˝y∏y w miejscu
pami´ci wieƒce ku czci poleg∏ych w II
wojnie Êwiatowej Polaków i Brazylijczy-
ków. W tym roku w sk∏ad delegacji
wchodzili: gen. broni Luiz Cesario da
Silveira Filho – dowódca Armii
Wschód, wiceadmira∏ Luiz Umberto de
Mendon˜a – dowódca Dystryktu Mary-
narki, gen. dywizji Ailton dos Santos
Pohlman – dowódca Rejonu Lotnictwa
oraz gen. bryg. Joao Tranquillo Beral-
do. Polsk´ reprezentowa∏ konsul gene-
ralny RP Dariusz Dudziak, wicekonsul
Ryszard Rzàdziƒski, mjr w st. spocz.
W∏adys∏aw Dzi´cio∏owski i kpt in˝. w st.
spocz. Ignacy Felczak. 

Po z∏o˝eniu wieƒca konsul RP wr´-
czy∏ Medale Pro Memoria i odznacze-
nia: Krzy˝ Kombatancki Rady Âwiato-
wej SPK oraz Medal Zwyci´stwa SPK.
OkolicznoÊciowe przemówienia wyg∏o-
sili gen. Cesario i konsul Dudziak,
a cz´Êç oficjalna zakoƒczy∏a si´ z∏o˝e-
niem podpisów w ksi´dze honorowej
pomnika. 

Stowarzyszenie Polskich Kombatantów – Zarzàd Krajowy w Brazylii od 43 lat w trzecià niedziel´
sierpnia obchodzi Dzieƒ ˚o∏nierza Polskiego.

Dzieƒ ˚o∏nierza Polskiego
w Rio de Janeiro

Po obiedzie w Towarzystwie Dobro-
czynnym Polonia odby∏y si´ wyst´py
Zespo∏ów Folklorystycznych PieÊni
i Taƒca z Wa∏brzycha i Chicago. Szcze-
gólnie ciep∏o przyj´to wykonanie hym-
nu Rio de Janeiro „Cidade Maravilho-
sa”. Zgromadzone zespo∏y oklaskiwa∏o
ponad 200 widzów.

IIggnnaaccyy  FFeellcczzaakk
prezes Zarzàdu Krajowego SPK

w Brazylii
Na uroczystoÊci Dnia ˚o∏nierza Polskiego
przybyli dowódcy si∏ zbrojnych Brazylii

Wyst´p zespo∏u folklorystycznego 
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