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20 stycznia 2005 roku, w nocy,
w warszawskim szpitalu

zmar∏ Jan Nowak (Zdzis∏aw Je-
zioraƒski). ˚o∏nierz, polityk, pu-
blicysta. Jedna z najwybitniej-
szych postaci Polski w XX wieku.
By∏ niekwestionowanym autoryte-
tem moralnym, osobistoÊcià pu-
blicznà ogromnie zas∏u˝onà dla
sprawy polskiej. Choç nigdy nie
pe∏ni∏ wysokich funkcji paƒstwo-
wych, w Jego g∏os, komentujàcy
wydarzenia publiczne, wszyscy si´
z uwagà ws∏uchiwaliÊmy. W 1994
roku napisa∏: 

Od dzieciƒstwa chcia∏em ˝yç
i pracowaç dla kraju. Marzy∏em
o tym, aby coÊ dla niego zrobiç.
Studiowa∏em ekonomi´, bo przed
wojnà wydawa∏o mi si´, ˝e najwa˝-
niejszà rzeczà b´dzie podniesienie
Polski z ni˝u, w jakim pogrà˝y∏a jà
epoka rozbiorowa. Sta∏o si´ ina-
czej. ˚ycie wype∏ni∏a mi walka
o odzyskanie niepodleg∏oÊci. Uwa-
˝am, ˝e cz∏owiek najpe∏niej znaj-
dzie szcz´Êcie i zaspokojenie swo-
ich aspiracji w s∏u˝bie jakiejÊ al-
truistycznej idei, w którà wierzy,
i której oddaje si´ bez reszty. 

Zdj´cie paszportowe Jana Nowaka
z 1943 roku. Pod tym pseudonimem,
jako kurier mi´dzy dowództwem AK
w kraju i rzàdem polskim w Londynie
kilkakrotnie podró˝owa∏ na trasie War-
szawa–Londyn

25stycznia 2005 r. kierow-
nik Urz´du do Spraw
Kombatantów i Osób

Represjonowanych minister Jan
Turski podpisa∏ decyzj´ o ustano-
wieniu Medalu „Pro Memoria”
oraz regulamin jego nadawania. 

Medal „Pro Memoria” zosta∏
ustanowiony w 60. rocznic´ zakoƒ-
czenia II wojny Êwiatowej, w celu
uhonorowania osób fizycznych
i prawnych szczególnie zas∏u˝onych
w utrwalaniu pami´ci o ludziach
i ich czynach w walce o niepodle-
g∏oÊç Polski podczas II wojny Êwia-
towej i po jej zakoƒczeniu. Medal
b´dzie nadawa∏ kierownik Urz´du
z w∏asnej inicjatywy lub na wniosek
organów w∏adzy paƒstwowej i sa-
morzàdowej, organizacji pozarzà-
dowych, polskich placówek dyplo-
matycznych. 

Spraw Kombatantów i Osób Re-
presjonowanych”, znajduje si´ na-
pis „Pro Memoria”. Pod nim skrzy-

˝owanie ga∏àzek d´biny
i wawrzynu oraz data 
„8 maja 2005”. Odznaka
zawieszona jest na wstà˝-
ce w kolorach granato-
wym, amarantowym
i czarnym – wzi´tych ze
wstà˝ek Orderu Wojen-
nego Virtuti Militari,

Krzy˝a Walecznych i Krzy-
˝a Zas∏ugi z Mieczami. 

Oprócz medalu wyró˝nieni
otrzymajà tak˝e okolicz-

noÊciowy dyplom oraz
legitymacj´ odznacze-
niowà. 

p∏k Miros∏aw SULEJ
Naczelnik Wydzia∏u 

Odznaczeƒ i Mianowaƒ Urz´du

Medal zaprojektowany zosta∏
przez artystów-medalierów Roussa-
n´ i Andrzeja Nowakowskich
z Warszawy na podstawie
za∏o˝eƒ opracowanych
w Departamencie Woj-
skowym Urz´du. Projekt
uzyska∏ pozytywnà opi-
ni´ Komisji Heraldycz-
nej w Ministerstwie
Spraw Wewn´trznych
i Administracji. 

Na stronie licowej Me-
dalu, na tle rozdartych krat,
umieszczony jest orze∏ wzoru
z drzewca sztandaru woj-
skowego spoczywajàcy
na obna˝onej szabli pol-
skiej skrzy˝owanej
z drutem kolczastym. Na
stronie odwrotnej, w oto-
ku z napisem „Urzàd do

KOMBATANT 2005 nr 22

Odszed∏ na zawsze

Jan Nowak-Jezioraƒski

„Pro Memoria”
Medal ustanowiony przez  Urzàd 
ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych 

Aby zachowaç pami´ç o bohaterach II wojny Êwiatowej
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Wroku 2004 Urzàd konsekwentnie prowadzi∏ polity-
k´ równego traktowania wszystkich organizacji
kombatanckich. Zasada ta spotyka si´ z dobrym

przyj´ciem Êrodowiska. Utrzymany te˝ zosta∏ zrównowa˝ony
i pluralistyczny charakter Rady do Spraw Kombatantów
i Osób Represjonowanych kierowanej przez Jerzego Woênia-
ka. Ugruntowano obyczaj wspólnego uczestniczenia w obcho-
dach kombatantów z ró˝nych nurtów i Êrodowisk. Dzi´ki
udzia∏owi m∏odzie˝y uroczystoÊci te sta∏y si´ istotnym ele-
mentem wychowania patriotycznego. Nadal tradycyjnie do-
brze uk∏ada∏a si´ wspó∏praca z duszpasterstwem wojskowym
i kombatanckim ró˝nych wyznaƒ. Na trwa∏e do kalendarza
wpisany zosta∏ Op∏atek Kombatancki, którego wspó∏gospoda-
rzami byli w ubieg∏ym roku minister Jan Turski oraz Biskup
Polowy Wojska Polskiego gen. dyw. S∏awoj Leszek G∏ódê.

W tym duchu Urzàd uczestniczy∏ w pracach komisji sej-
mowych i senackich nad nowelizacjà prawa kombatanckie-
go, tak˝e w cz´Êci dotyczàcej przywrócenia uprawnieƒ kom-
batanckich niektórym grupom osób pozbawionym ich po
1991 roku. Prawnicy i eksperci Urz´du wspierali prac´ po-
s∏ów w celu znalezienia praktycznych rozwiàzaƒ, zadowala-
jàcych zarówno wi´kszoÊç parlamentarnà, jak i podstawowe
Êrodowiska kombatanckie. Wielomiesi´czne próby znale-
zienia kompromisu skoƒczy∏y si´ niepowodzeniem, bowiem
we wrzeÊniu 2004 roku Sejm RP odrzuci∏ poselski projekt
nowelizacji tych zapisów. 

Prace nad zmianà ustawy o kombatantach prowadzone
by∏y w atmosferze ostrej konfrontacji politycznej, a dysku-
sja o niej by∏a elementem szerszej debaty o najnowszej hi-
storii Polski. 

Du˝e znaczenie dla prowadzonej przez Urzàd polityki
równego traktowania wszystkich Êrodowisk mia∏y bezpo-
Êrednie spotkania ministra JanaTurskiego z kombatantami
w terenie. Spotkania te sà ju˝ tradycjà. W 2004 roku odby-
∏o si´ ich czternaÊcie w ró˝nych miastach Polski; obj´∏y

∏àcznie ponad 1300 osób. Poniewa˝ w ciàgu roku „Komba-
tant” relacjonowa∏ przebieg wielu z tych spotkaƒ, w niniej-
szym sprawozdaniu nie przedstawiamy poruszanych na
nich problemów. 

Pomoc socjalna i zdrowotna
W 2004 roku Urzàd do Spraw Kombatantów i Osób Re-

presjonowanych realizowa∏ zadania zwiàzane z opiekà paƒ-
stwa wobec weteranów, ofiar wojny i represji powojennych.
W miar´ posiadanych Êrodków kontynuowana by∏a polityka
szczególnej pieczy nad zaspokojeniem ich potrzeb material-
nych, socjalnych i zdrowotnych. Z jednej strony Urzàd ak-
tywnie zabiega∏ o zwi´kszenie tych Êrodków, z drugiej –
prowadzi∏ akcj´ skierowanà do administracji rzàdowej i sa-
morzàdowej, aby zintensyfikowaç pomoc kierowanà do we-
teranów na szczeblu lokalnym. 

Udzielanie indywidualnej pomocy pieni´˝nej tym komba-
tantom, którzy znajdowali si´ w najtrudniejszej sytuacji ma-
terialnej, odbywa∏o si´ poprzez Paƒstwowy Fundusz Kom-
batantów, w którym na ten cel przewidziano kwot´ 2 mln
310 tys. z∏. Cz´Êç tej sumy (605 tys. z∏) – podobnie jak w ro-
ku ubieg∏ym – przekazano Zwiàzkowi Inwalidów Wojen-
nych RP i Zwiàzkowi Ociemnia∏ych ˚o∏nierzy RP na po-
moc socjalnà dla tych Êrodowisk. 1 mln 705 tys. z∏ pozosta-
∏o w dyspozycji Kierownika Urz´du. Kwot´ t´ rozdyspono-
wano na 3556 osób. 

Za dwudziestu kombatantów nie podlegajàcych ubezpie-
czeniu spo∏ecznemu lub nie pobierajàcych emerytury lub
renty Urzàd odprowadza∏ sk∏adk´ na ubezpieczenie zdro-
wotne, wydatkujàc na ten cel kwot´ ok. 8 tys. z∏. 

Urzàd zacieÊnia∏ wspó∏prac´ z Wojewódzkimi Oddzia∏a-
mi Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawach dotyczà-
cych leczenia szpitalnego i sanatoryjnego kombatantów.
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Sprawozdanie z dzia∏alnoÊci Urz´du ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych w 2004 roku

Praca na rzecz
Êrodowisk kombatanckich
Choç w ubieg∏orocznej pracy Urz´du ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych najbardziej
widoczna by∏a organizacja obchodów rocznic historycznych (szczególnie bitwy o Monte Cassi-
no, Powstania Warszawskiego i Dnia Weterana), jednak nie mniej troski i uwagi poÊwi´ca∏ Urzàd
sprawom opieki socjalnej nad kombatantami, przede wszystkim tymi, którzy majà najni˝sze do-
chody. Wynika tak z przygotowanego – jak zwykle na prze∏omie roku – sprawozdania. Poni˝ej
przedstawiamy skrótowy zapis najwa˝niejszych spraw zawartych w tym sprawozdaniu. Pe∏ny
tekst mo˝na przeczytaç na stronie internetowej Urz´du – www.udskior.gov.pl

Ciàg dalszy na str. 4
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Interweniowa∏ – jeÊli zachodzi∏a taka koniecznoÊç – by
umieÊciç osoby uprawnione w placówkach leczniczo-opie-
kuƒczych oraz w domach kombatanta. Kontynuowa∏ te˝
coraz bardziej popularnà akcj´ „Apteka przyjazna dla
kombatanta”, której celem jest sprzeda˝ leków dla komba-
tantów po preferencyjnych cenach. Na takà pomoc Êrodo-
wisku kombatanckiemu zdecydowa∏o si´ ju˝ 50 aptek w ca-
∏ej Polsce. 

W 2004 roku kontynuowano udzielanie pomocy finanso-
wej kombatantom polskim mieszkajàcym na Wschodzie (na
Litwie, Bia∏orusi i Ukrainie). Na wniosek kierownika Urz´-
du Prezes Rady Ministrów przyzna∏ 67 takim osobom renty
specjalne. Ponadto 15 polskich kombatantów zamieszka-
∏ych na Bia∏orusi i Ukrainie, a przebywajàcych czasowo
w Polsce, zosta∏o obj´tych pomocà socjalnà ze Êrodków
PFK. 

Dzi´ki zabiegom Urz´du, 27 kwietnia ub. roku zosta∏a
podj´ta decyzja Rady Ministrów o przyznaniu Êwiadczeƒ
specjalnych by∏ym wi´êniom Centralnego Obozu Pracy
w Jaworznie, do którego kierowano w latach 1947–1949
obywateli polskich narodowoÊci ukraiƒskiej. Âwiadczenie
w wysokoÊci 562 z∏ dla osób nie pobierajàcych emerytury
lub renty, a dla pozosta∏ych 281 z∏, otrzymywa∏o w styczniu
br. 121 wi´êniów Jaworzna. 

Z zakoƒczonych w minionym roku badaƒ nad sytuacjà
˝yciowà kombatantów i wdów po kombatantach (raport
z badaƒ jest dost´pny na stronach internetowych 
www.udskior.gov.pl) wynika, i˝ istnieje pilna potrzeba zwi´k-
szenia aktywnoÊci paƒstwa w dziedzinie zabezpieczenia
podstawowych potrzeb socjalno-zdrowotnych Êrodowiska.
W oparciu o wyniki raportu Urzàd zg∏osi∏ – w trakcie prac
nad projektem ustawy o Êwiadczeniach zdrowotnych finanso-
wanych ze Êrodków publicznych – propozycje rozwiàzaƒ do-
precyzujàcych uprawnienia kombatantów, inwalidów wo-
jennych oraz osób represjonowanych w tej dziedzinie.
Wi´kszoÊç z nich znalaz∏a odzwierciedlenie w nowym akcie
prawnym, który wszed∏ w ˝ycie 1 paêdziernika 2004 roku.

Przyznawanie uprawnieƒ i Êwiadczeƒ
kombatanckich

W roku 2004 wp∏yn´∏o do Urz´du ponad 44 tys. wnio-
sków (o 20% mniej ni˝ w roku 2003) o przyznanie prawa
do okreÊlonych Êwiadczeƒ, przede wszystkim uprawnieƒ
kombatanckich i Êwiadczenia dla osób deportowanych do
pracy przymusowej. G∏ównà przyczynà nap∏ywu tych
wniosków by∏y orzeczenia Trybuna∏u Konstytucyjnego.
(Jak wiadomo, w 2003 roku Trybuna∏ uchyli∏ przepisy
okreÊlajàce terminy sk∏adania wniosków o uprawnienia
kombatanckie i o Êwiadczenie dla deportowanych). Poza
tym znaczna liczba osób, urodzonych podczas deportacji
ich rodziców, równie˝ wystàpi∏a o przyznanie prawa do
Êwiadczenia. 

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 1998 ro-
ku o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeƒ Spo∏ecz-

nych Urzàd potwierdza∏ równie˝ okres Êwiadczenia pracy
po 1956 roku na rzecz organizacji politycznych i zwiàzków
zawodowych, nielegalnych w rozumieniu przepisów obo-
wiàzujàcych do kwietnia 1989 roku, oraz okres niewykony-
wania pracy przed dniem 4 czerwca 1989 roku na skutek
represji politycznych. Ogólne zestawienie wniosków, któ-
re by∏y rozpatrywane w 2004 roku, przedstawia poni˝sza
tabela. 

JednoczeÊnie, realizujàc wymienione w tabeli ustawy,
Urzàd wyda∏ 70 493 orzeczenia (w 2003 roku – 46 136).
SpoÊród tych orzeczeƒ ok. 50 tys. stanowi∏y decyzje o przy-
znaniu prawa do uprawnieƒ lub Êwiadczeƒ wynikajàcych
z realizowanych przez Urzàd ustaw. Wydawane decyzje ne-
gatywne by∏y spowodowane najcz´Êciej brakiem podstaw
prawnych do ich pozytywnego rozstrzygni´cia lub przedsta-
wieniem przez wnioskodawców niewystarczajàcego mate-
ria∏u dowodowego. 

Od 1 stycznia 2004 r. wydawane przez Kierownika Urz´-
du rozstrzygni´cia podlegajà kontroli sàdowo-administra-
cyjnej, sprawowanej przez Wojewódzkie Sàdy Administra-
cyjne oraz Naczelny Sàd Administracyjny. W ubieg∏ym ro-
ku NSA wyda∏ ∏àcznie 29 orzeczeƒ, wÊród których by∏o: 19
postanowieƒ o odrzuceniu skarg, 3 wyroki uchylajàce za-
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Liczba spraw
Rodzaj wniosków

2003 2004

21 144 17 090

16 555 17 709

63 56

17 637 11 372

55 399 46 227

Wnioski o przyznanie uprawnieƒ
okreÊlonych w ustawie z dnia 24 stycz-
nia 1991 roku o kombatantach oraz nie-
których osobach b´dàcych ofiarami re-
presji wojennych i okresu powojennego,
w tym wnioski wdów i wdowców

Wnioski o przyznanie Êwiadczenia
okreÊlonego w ustawie z dnia 31 maja
1996 roku o Êwiadczeniu pieni´˝nym
przys∏ugujàcym osobom deportowanym
do pracy przymusowej oraz osadzonym
w obozach pracy przez III Rzesz´ i ZSRR

Wnioski sk∏adane na podstawie usta-
wy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emerytu-
rach i rentach z Funduszu Ubezpieczeƒ
Spo∏ecznych

Odwo∏ania od decyzji Urz´du, w tym
wnioski o wznowienie post´powania
i przywrócenie uprawnieƒ osobom po-
zbawionym uprawnieƒ w latach po-
przednich 

Razem

Tabela 1. Wnioski o przyznanie uprawnieƒ i Êwiadczeƒ
z∏o˝one w 2004 roku (w porównaniu z rokiem
2003) 

Ciàg dalszy ze str. 3
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skar˝one orzeczenia WSA i 7 wyroków oddalajàcych skargi
na orzeczenie WSA. 

Pomimo znacznej skali zmian przepisów prawnych oraz
ich interpretacji przez sàdy, Urzàd przy tej samej obsadzie
kadrowej zwi´kszy∏ wyraênie wydajnoÊç pracy, przy jedno-
czesnym zachowaniu dobrego poziomu merytorycznego
wydawanych rozstrzygni´ç. By∏o to mo˝liwe dzi´ki dobrej
organizacji pracy oraz stworzeniu w∏aÊciwego systemu mo-
tywacyjnego. Dzia∏ania te zaowocowa∏y wzrostem liczby
wydawanych orzeczeƒ o blisko 25 tys., jak równie˝ znacz-
nym skróceniem okresu oczekiwania wnioskodawców na
rozpoznanie sprawy. 

Tabela 2. Orzeczenia Wojewódzkich Sàdów Administra-
cyjnych w sprawach kombatanckich i Êwiad-
czeƒ za prace przymusowe 

31 grudnia 2004 r. w Urz´dzie oczekiwa∏o na rozpa-
trzenie 6,4 tys. spraw, w tym 2,7 tys. wniosków o przyzna-
nie Êwiadczeƒ z tytu∏u urodzenia podczas pracy przymu-
sowej rodziców. 

Nadawanie orderów i odznaczeƒ, stopni
wojskowych oraz patentów

W roku 2004 wp∏yn´∏o do Urz´du 1190 wniosków o uho-
norowanie kombatantów i osób represjonowanych orde-
rami i odznaczeniami paƒstwowymi – o 20% wi´cej ni˝
w roku poprzednim. 542 z nich dotyczy∏o nadania Orderu
Odrodzenia Polski, 431 Krzy˝a Zas∏ugi, a 217 medalu „Za
zas∏ugi dla obronnoÊci kraju”. Przez Prezydenta RP od-
znaczonych zosta∏o 411 kombatantów i osób represjono-
wanych (wzrost o 58% w stosunku do roku 2003), w tym:
162 Orderem Odrodzenia Polski i 249 Krzy˝em Zas∏ugi
ró˝nych klas. Minister Obrony Narodowej uhonorowa∏
176 osób. 

Od kwietnia ubieg∏ego roku systematycznie nap∏ywajà do
Urz´du wnioski o nadanie Krzy˝a Zes∏aƒców Sybiru. Roz-
patrzono ich dotychczas (pozytywnie) 7695, a 3698 upraw-
nionych osób Krzy˝ ju˝ otrzyma∏o (pierwsi odznaczeni do-

stali go z ràk ministra Jana Turskiego podczas tradycyjnych
obchodów Dnia Weterana). 

W minionym roku kontynuowano weryfikacj´ orderów
i odznaczeƒ wojennych. Przeprowadzono 43 indywidualne
post´powania w stosunku do osób zamieszka∏ych w kraju
i za granicà. 24 osoby uzyska∏y potwierdzenie faktu nadania
orderu lub odznaczenia. 

2798 kombatantów zosta∏o nominowanych na pierwszy
stopieƒ oficerski podporucznika, a 6512 otrzyma∏o wy˝sze
stopnie oficerskie (ogó∏em z∏o˝ono w Urz´dzie 11 222
wnioski; 9310 z nich zosta∏o rozpatrzonych pozytywnie). 

W po∏owie roku na skutek zmian w przepisach (dokona-
nych przez Ministerstwo Obrony Narodowej) mo˝liwoÊç
nominacji zosta∏a ograniczona. Wywo∏a∏o to liczne protesty
Êrodowiska kombatanckiego. W tej sytuacji kierownik
Urz´du przedstawi∏ MON propozycje wychodzàce naprze-
ciw postulatom kombatanckim. 

W roku 2004 nadal potwierdzano tytu∏ „Weterana Walk
o WolnoÊç i Niepodleg∏oÊç Ojczyzny”. Wyró˝nionych zosta-
∏o 1897 kombatantów, w tym 25 przebywajàcych na sta∏e za
granicà. 

Tabela 3. Zestawienie liczbowe osób uhonorowanych 

Upami´tnianie tradycji walk narodowo-
wyzwoleƒczych

W roku 2004 nad jubileuszowymi obchodami wydarzeƒ
historycznych ukazujàcych wojenny wysi∏ek narodu polskie-
go i jego si∏ zbrojnych honorowy patronat objà∏ Prezydent
RP Aleksander KwaÊniewski. Wiele z tych uroczystoÊci or-
ganizowa∏ lub wspó∏organizowa∏ nasz Urzàd. Zas∏u˝y∏ si´
zw∏aszcza Departament Wojskowy, nad którym ogólnà pie-
cz´ sprawowa∏ minister Jerzy Koz∏owski. Obchody 60. rocz-
nicy bitwy o Monte Cassino i 60. rocznicy làdowania alian-
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Liczba spraw
Rodzaj orzeczenia

2003 2004

1635 1321

1935 1820

422 939

3992 4080

Wyroki uchylajàce decyzje kierownika
Urz´du i postanowienia stwierdzajàce
niewa˝noÊç decyzji lub zobowiàzujàce
do wydania orzeczenia

Wyroki oddalajàce skargi na decyzje
kierownika Urz´du

Postanowienia o odrzuceniu skarg lub
umorzeniu post´powania

Razem

Uhonorowani
Rodzaj wyró˝nienia

2003 2004

431 4129

55 24

3458 2798

7671 6512

112 27

4202 1897

Ordery i odznaczenia 

Weryfikacja orderów i odznaczeƒ

Pierwszy stopieƒ oficerski 
podporucznika

Kolejne stopnie oficerskie

Uznanie stopni wojskowych

Patent „Weteran Walk o WolnoÊç
i Niepodleg∏oÊç Ojczyzny”

Ciàg dalszy na str. 6
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tów w Normandii, uroczystoÊci zwiàzane z 60. rocznicà wy-
buchu Powstania Warszawskiego, których cz´Êcià by∏a cere-
monia z∏o˝enia w ojczystej ziemi prochów dowódcy Powsta-
nia gen. Antoniego ChruÊciela „Montera” i Jego ma∏˝onki,
a przede wszystkim obchody 65. rocznicy wybuchu II wojny
Êwiatowej i Dnia Weterana – to tylko niektóre z najwi´k-
szych uroczystoÊci, w organizacji których Urzàd odegra∏
wa˝nà lub wr´cz wiodàcà rol´. Uczestniczyli w nich przed-
stawiciele najwy˝szych w∏adz koÊcielnych i paƒstwowych,
z Prezydentem RP na czele. Przyjechali równie˝ polscy
kombatanci mieszkajàcy na Zachodzie. 

Wa˝nym wydarzeniem w kalendarzu uroczystoÊci komba-
tanckich by∏y, organizowane pod patronatem kierownika
Urz´du, obchody 60. rocznicy deportacji ˝o∏nierzy polskich
organizacji niepodleg∏oÊciowych w g∏àb ZSRR. Przedstawi-
ciele Urz´du uczestniczyli m.in. w konferencji naukowej
i uroczystoÊciach zorganizowanych w obwodzie nowogrodz-
kim (Rosja) oraz Dniach Sybiraka na Grodzieƒszczyênie
(Bia∏oruÊ). 

Tabela 4. Upowszechnianie tradycji walk o niepodle-
g∏oÊç 

Do innych, wa˝niejszych przedsi´wzi´ç organizowanych
przez Urzàd samodzielnie lub we wspó∏pracy z w∏adzami
organizacji kombatanckich nale˝a∏y m.in. uroczystoÊci: 
1 59. rocznicy forsowania Odry przez jednostki 1 Armii

WP; 
1 60. rocznicy bitwy partyzanckiej w Lasach Janowskich

i Puszczy Solskiej; 
1 60. rocznicy bitwy pod Studziankami; 
1 60. rocznicy wyzwolenia Majdanka; 

1 60. rocznicy powstania 4 Dywizji Piechoty i 1 Korpusu
Pancernego WP; 

1 60. rocznicy utworzenia Armii Ludowej i wa˝niejszych bi-
tew stoczonych przez jej formacje; 

1 60. rocznicy walk o Ankon´; 
1 61. rocznicy Powstania w Getcie Warszawskim; 
1 63. rocznicy walk Samodzielnej Brygady Strzelców Kar-

packich w obronie Tobruku; 
1 64. rocznicy powstania Batalionów Ch∏opskich; 
1 65. rocznicy powstania Polskiego Paƒstwa Podziemnego; 
1 85. rocznicy powstania Zwiàzku Inwalidów Wojennych

i Zwiàzku Ociemnia∏ych ˚o∏nierzy. 

Praca Urz´du
Informowano o niej przede wszystkim Êrodowiska kom-

batantów i osób represjonowanych.  
Znaczàcà cz´Êç dzia∏alnoÊci informacyjnej Urz´du stano-

wi∏o udzielanie odpowiedzi na nades∏anà korespondencj´.
Wp∏yn´∏o ponad 51 tys. listów (nie liczàc wniosków o przy-
znanie uprawnieƒ kombatanckich lub prawa do Êwiadczenia
za prac´ przymusowà). Udzielono ponad 130 tys. odpowie-
dzi. Punkt Informacyjny odwiedzi∏o ponad 7,5 tys. osób,
a ok. 31 tys. zwróci∏o si´ o informacj´ telefonicznie. 

Rozbudowano tak˝e strony internetowe Urz´du. Zawie-
rajà one wszelkie informacje dotyczàce jego pracy – mi´dzy
innymi mo˝na na nich czytaç równie˝ „Kombatanta”. 

Ina koniec kilka zdaƒ o samym Urz´dzie: Pod koniec ro-
ku zatrudnionych w nim by∏o 173 pracowników, w tym

168 merytorycznych. Roczny koszt jego utrzymania wyniós∏
11,8 mln z∏otych i – w stosunku do roku poprzedniego – po-
wi´kszony by∏ tylko o procent inflacji. Z powodu niskiej do-
tacji, utrzyma∏o si´ zad∏u˝enie bud˝etu paƒstwa z tytu∏u re-
fundacji ulg kombatanckich, zlikwidowanych ustawà z dnia
11 wrzeÊnia 2002 r. Na koniec grudnia 2004 roku wynosi∏o
ono 68 mln z∏. Sp∏ata tych zobowiàzaƒ zaplanowana jest
w bud˝ecie na rok bie˝àcy. 

W 2004 roku Urzàd dzia∏a∏ w trudnych warunkach organi-
zacyjnych (przeprowadzka niektórych departamentów do
nowych mniejszych pomieszczeƒ) i kadrowych. Problemy
kadrowe spowodowane by∏y w pierwszym rz´dzie du˝à licz-
bà wniosków o przyznanie uprawnieƒ kombatanckich
i uprawnienia do Êwiadczenia pieni´˝nego z tytu∏u pobytu
na robotach przymusowych. 

Dodatkowo po zmianie linii orzeczniczej Naczelnego Sà-
du Administracyjnego wp∏yn´∏o 4,3 tys. kolejnych wnio-
sków. W rezultacie, liczba wydanych decyzji z zakresu
uprawnieƒ zwi´kszy∏a si´ w ostatnim roku o ponad 50%,
przy nie zmienionym stanie kadrowym. 

Wzrost obcià˝enia Urz´du pog∏´bi∏ dodatkowo nap∏yw
wniosków o uhonorowanie orderami i odznaczeniami paƒ-
stwowymi oraz wniosków o nadanie Krzy˝a Zes∏aƒców Sybiru. 

W zaistnia∏ej sytuacji kadrowej Kierownik Urz´du wielo-
krotnie wyst´powa∏ o zwi´kszenie liczby pracowników

KOMBATANT 2005 nr 26

Kwota 
Rodzaj przedsi´wzi´cia IloÊç dofinansowania

(tys. z∏) 

UroczystoÊci w kraju 33 142,81

UroczystoÊci za granicà 15 338,29

Budowa pomników 4 18

Wykonanie tablic 4 13,5

Wykonanie sztandarów 4 9 

Wybicie medali 4 25

Organizacja konferencji 5 15
i sympozjów naukowych

Publikacje 74 453,4

Organizacja wystaw 4 17

Inne 10 45,2

Razem 157 1077,2

Kwota zwrócona 79,54 
przez zleceniobiorców

Kwota dofinansowania 997,66
po uwzgl´dnieniu zwrotów

Ciàg dalszy ze str. 5
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w Urz´dzie. Kierowane w tej sprawie wnioski do Wicepre-
zesa Rady Ministrów oraz komisji sejmowych nie przynio-
s∏y rezultatu. 

Sytuacja jest powa˝na, bo utrzymujàcy si´ stan braków
kadrowych rodzi obawy pojawienia si´ problemów zwià-

zanych z terminowoÊcià rozpatrywania spraw, zw∏aszcza
˝e w bie˝àcym roku praca Urz´du b´dzie równie inten-
sywna.

Oprac. B. M. 

KOMBATANT 2005 nr 2 7

Zmiany w populacji w okresie wrzesieƒ 2003 r. –  wrzesieƒ 2004 r.
Rodzaj dzia∏alnoÊci lub represji

Liczba osób Liczba osób Zmiany
(w koƒcu wrzeÊnia (w koƒcu wrzeÊnia (w %) 

2003 r.) 2004 r.)

Kombatanci, osoby represjonowane oraz wdowy i wdowcy po nich
Uprawnienia okreÊlone w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 roku 
o kombatantach oraz niektórych osobach b´dàcych ofiarami 617 054 590 745 - 4,26 %
represji wojennych i okresu powojennego
(Dz. U. 2002 Nr 42, poz. 371, z póên. zm.)

Robotnicy przymusowi
Âwiadczenie okreÊlone w ustawie z dnia 31 maja 1996 roku 
o Êwiadczeniu pieni´˝nym przys∏ugujàcym osobom deportowanym 177 155 185 302 + 4,60 %
do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy 
przez III Rzesz´ i ZSRR (Dz. U. 1996 Nr 87, poz. 395, z póên. zm.)

˚o∏nierze s∏u˝by zast´pczej
Âwiadczenia okreÊlone w ustawie z dnia 2 wrzeÊnia 1994 r. 
o Êwiadczeniach pieni´˝nych i uprawnieniach przys∏ugujàcych 53 570 52 801 - 1,43 %
˝o∏nierzom zast´pczej s∏u˝by wojskowej przymusowo zatrudnianym 
w kopalniach w´gla, kamienio∏omach, zak∏adach rud uranu 
i batalionach budowlanych (Dz.U. 2001, Nr 60, poz. 622, z póên. zm.). 

¸àczna liczba osób pobierajàcych Êwiadczenia 847 779 828 848 - 2,23 %

Tabela 6. Liczba osób pobierajàcych Êwiadczenia w latach 2003 i 2004 z tytu∏u dzia∏alnoÊci kombatanckiej oraz z
tytu∏u ró˝nych rodzajów represji

(dane uzgodnione z ZUS, KRUS i resortowymi instytucjami emerytalno-rentowymi)

Zmiany w populacji w okresie wrzesieƒ 2003 r. –  wrzesieƒ 2004 r.
Rodzaj dzia∏alnoÊci lub represji

Liczba osób Liczba osób Zmiany
(w koƒcu wrzeÊnia (w koƒcu wrzeÊnia (w %) 

2003 r.) 2004 r.)

Weterani wojenni (artyku∏ 1 ustawy z 24 stycznia 1991 r. 
o kombatantach oraz niektórych osobach b´dàcych ofiarami 188 321 173 351 - 7,95
represji wojennych i okresu powojennego
[tekst jedn. Dz. U. 2002 Nr 42, poz. 371, z póên. zm.])

Osoby represjonowane (artyku∏y 3 i 4 ustawy) 123 115 119 733 - 2,75

Osoby uprawnione z tytu∏u dzia∏alnoÊci równorz´dnej 4617 4254 - 7,85
z kombatanckà (wy∏àcznie artyku∏ 2 ustawy)

¸àcznie – kombatanci i osoby represjonowane 316 053 297 338 - 5,92

Wdowy i wdowcy 301 001 293 407 - 2,52

¸àcznie wszyscy 617 054 590 745 - 4,26

Tabela 5. Liczba kombatantów i osób represjonowanych oraz wdów i wdowców w latach 2003 i 2004 

(dane uzgodnione z ZUS, KRUS i resortowymi instytucjami emerytalno-rentowymi)
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1stycznia 2004 roku wesz∏a w ˝ycie usta-
wa z 17 paêdziernika 2003 r. o ustano-
wieniu Krzy˝a Zes∏aƒców Sybiru.

Zgodnie z jej art. 3 wnioski o nadanie Krzy-
˝a obywatelom Rzeczypospolitej Polskiej za-
mieszka∏ym w kraju przedstawia Prezyden-
towi RP minister polityki spo∏ecznej, nato-
miast wnioski o nadanie Krzy˝a osobom nie
posiadajàcym obywatelstwa polskiego lub
zamieszka∏ym stale za granicà przedstawia
minister spraw zagranicznych. 

Pierwsze wnioski z kraju wp∏yn´∏y ju˝
w styczniu 2004 r. Niestety, sporzàdzone by-
∏y niezgodnie z wymaganiami rozporzàdze-
nia oraz przepisami o ochronie informacji
niejawnych i dlatego zosta∏y zwrócone. 

W tej sytuacji oraz w odpowiedzi na zapy-
tania stowarzyszeƒ kombatanckich o zasady
ubiegania si´ oraz tryb nadawania Krzy˝a,
Departament Wojskowy Urz´du do Spraw
Kombatantów i Osób Represjonowanych
opracowa∏ komunikat w sprawie ustawy 
z 17 paêdziernika 2003 roku o ustanowieniu
Krzy˝a Zes∏aƒców Sybiru, w cz´Êci dotyczà-
cej sporzàdzania, przedk∏adania i rozpatry-
wania wniosków i wraz ze wzorem prawid∏o-
wo wype∏nionego wniosku przes∏a∏ do zain-
teresowanych. 

Dopiero po wejÊciu w ˝ycie rozporzàdze-
nia Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 czerwca
2004 roku zmieniajàcego rozporzàdzenie
w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania i or-
ganizacji Urz´du ds. Kombatantów i Osób Re-
presjonowanych wprowadzajàcego w § 2
w ust. 2 po pkt. 6 dodatkowy pkt. 6a
w brzmieniu: 6a) prowadzenie spraw zwià-
zanych z procedurà nadawania Krzy˝a Ze-
s∏aƒców Sybiru – Departament Wojskowy

Urz´du móg∏ przystàpiç do realizacji usta-
leƒ zawartych w rozporzàdzeniu wykonaw-
czym do ustawy. 

Wyznaczono pracowników do realizacji za-
daƒ oraz uÊciÊlone zosta∏y procedury realiza-
cji post´powania na linii Urzàd do Spraw
Kombatantów i Osób Represjonowanych –
Ministerstwo Polityki Spo∏ecznej – Biuro
Kadr i Odznaczeƒ Kancelarii Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej. 

W realizacji ustawy, mimo wyjaÊnieƒ i po-
uczeƒ, napotykamy w dalszym ciàgu na na-
st´pujàce problemy: 

- b∏´dne dane osobowe we wnioskach
(szczególnie pomy∏ki w zapisie numeru PE-
SEL), 

- niekompletne uzasadnienie wniosku
(np. brak zapisu o posiadaniu obywatelstwa
polskiego w dniu zes∏ania, brak podania
okresu zes∏ania lub miejsca zes∏ania), 

- niezgodnoÊç okresu zes∏ania wymienio-
nego w uzasadnieniu wniosku z podanym
w zaÊwiadczeniu kombatanckim, 

- brak wpisu do zaÊwiadczenia komba-
tanckiego okresu zes∏ania (uprawnienia nie
rozszerzone o deportacj´), 

- brak jakiegokolwiek dokumentu po-
Êwiadczajàcego fakt zes∏ania, 

- przesy∏anie wniosków z pomini´ciem za-
rzàdów g∏ównych stowarzyszeƒ.

W wyniku przesuni´ç kadrowych, od
6 stycznia w Departamencie Wojskowym
Urz´du pracuje dodatkowo jedna osoba,
w zwiàzku z czym realizacja procedur zosta-
∏a przyspieszona. 

Do koƒca 2004 roku postanowieniami
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Krzy˝
Zes∏aƒców Sybiru zosta∏ nadany 3698 oso-
bom, natomiast w styczniu 2005 roku ju˝
1193 osobom. 

Przewidujemy, ˝e w bie˝àcym roku oko∏o
dziesi´ciu tysi´cy osób zamieszka∏ych w kra-
ju otrzyma Krzy˝ Zes∏aƒców Sybiru. 

p∏k dr Miros∏aw SULEJ
Naczelnik Wydzia∏u Odznaczeƒ 

i Mianowaƒ
w Departamencie Wojskowym Urz´du

KOMBATANT 2005 nr 28

Pi´ç tysi´cy Sybiraków uhonorowanych

Informacja dot. korekty i wyrównania wysokoÊci
dodatku kombatanckiego w zwiàzku z wyrokiem
Trybuna∏u Konstytucyjnego z dnia 9 marca 2004 r.
uznajàcym brak waloryzacji dodatku komba-
tanckiego w 2002 r. za niezgodny z Konstytucjà
RP

Wdniu 16 grudnia 2004 r. Sejm uchwali∏
ustaw´ o rekompensacie przys∏ugujàcej

w zwiàzku z odstàpieniem w roku 2002 od walo-
ryzacji dodatku kombatanckiego. W zwiàzku
z tym od 1 lutego 2005 r. zak∏ady emerytalno-
-rentowe, wyp∏acaç b´dà osobom uprawnionym,
dodatek kombatancki i kompensacyjny w nowej
wysokoÊci z wyrównaniem i nale˝nymi odsetka-
mi za okres od 1 czerwca 2002 r. do 1 lutego br. 

WysokoÊç dodatku kombatanckiego wzroÊnie
do 144,25 z∏, a dodatku kompensacyjnego do
21,64 z∏. Wyrównanie nale˝nego dodatku kom-
batanckiego wraz z odsetkami b´dzie wyp∏acane
osobom pobierajàcym Êwiadczenia emerytalno-
-rentowe z urz´du. Natomiast osoby uprawnio-
ne do dodatków nie pobierajàce aktualnie takie-
go Êwiadczenia winny z∏o˝yç w tej sprawie wnio-
sek do Zak∏adu Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych. 

Przypominamy, ˝e zgodnie z rozporzà-
dzeniem Krajowej Rady Radiofonii

i Telewizji z dnia 15 kwietnia 2003 r. w spra-
wie op∏at abonamentowych za u˝ywanie
odbiorników radiofonicznych i telewizyj-
nych (Dz. U. z 30 kwietnia 2003 r., Nr 73,
poz. 668) prawo do zwolnienia z op∏at abo-
namentowych RTV posiadajà osoby spe∏-
niajàce jeden z poni˝szych warunków: 
• zaliczone do I grupy inwalidów
• posiadajàce uprawnienia inwalidów wo-

jennych i wojskowych 
• zaliczone do znacznego stopnia niepe∏-
nosprawnoÊci
• ca∏kowicie niezdolne do pracy i niezdol-
ne do samodzielnej egzystencji

• o sta∏ej lub d∏ugotrwa∏ej niezdolnoÊci do
pracy w gospodarstwie rolnym, majàce
prawo do zasi∏ku piel´gnacyjnego

• które ukoƒczy∏y 75 lat
• nies∏yszàce, u których stwierdzono ca∏-

kowità g∏uchot´ lub obustronne upoÊle-
dzenie s∏uchu

• niewidome, u których ostroÊç wzroku
nie przekracza 15%. 

Osoby (kombatanci), które nie spe∏nia-
jà powy˝ej wymienionych kryteriów
uprawniajàcych do bezp∏atnego u˝ytkowa-
nia odbiorników radiowo-telewizyjnych
zobowiàzane sà od 1 stycznia 2003 r. do
wnoszenia op∏at abonamentowych. 

Krzy˝ Zes∏aƒców Sybiru

Wzrasta liczba osób uhonoro-
wanych Krzy˝em Zes∏aƒców

Sybiru. 20 stycznia br. z ràk ministra
Jana Turskiego Krzy˝ otrzymali
gen. dyw. Wac∏aw Szklarski i gen.
broni Florian Siwicki (pierwszy z
lewej). W uroczystoÊci uczestniczyli
tak˝e zast´pca kierownika Urz´du
minister Jerzy Koz∏owski (pierwszy
z prawej) oraz dyrektor Departa-
mentu Wojskowego p∏k Jan Ozga.

Op∏aty abonamentowe RTV
Przypominamy

Fot. K. K´pka

Minister Jan Turski wr´cza Krzy˝e Zes∏aƒców
Sybiru

Komunikat Departamentu Wojskowego Urz´du
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Wpierwszym dniu obrad, którym
przewodniczy∏ Krzysztof Sko-
limowski, dyrektor Departa-

mentu Stowarzyszeƒ i Spraw Socjalnych,
zastanawiano si´ nad rolà i miejscem sa-
morzàdu terytorialnego w systemie po-
mocy spo∏ecznej i zdrowotnej oraz jego
zadaniami w pracy na rzecz Êrodowisk
kombatanckich. Uczestnicy narady
otrzymali obszernà literatur´ przedmio-
tu oraz wzory niezb´dnych dokumentów
przygotowane przez Departament. 

Nawiàzujàc do narady w Bornem Su-
linowie (o której pisaliÊmy w „Komba-
tancie” nr 10/2003), wskazano na po-
trzeb´ Êcis∏ej koordynacji dzia∏aƒ admi-
nistracji rzàdowej i samorzàdowej oraz
organizacji kombatanckich w celu jak
najlepszego wykorzystania Êrodków fi-
nansowych, przeznaczonych na pomoc
socjalnà i polepszenie opieki zdrowot-
nej w Êrodowisku kombatantów. Zada-
nia ustawowe zwiàzane z pomocà spo-
∏ecznà i zabezpieczeniem potrzeb zdro-
wotnych kombatantów oraz ofiar repre-
sji spoczywajà bowiem na organach rzà-
dowych i jednostkach samorzàdu teryto-
rialnego. 

Zaprezentowano program wspó∏pracy
samorzàdów powiatowych ze Êrodowi-
skiem kombatanckim. Szczególnie
zwrócono uwag´ na: 

• koniecznoÊç przestrzegania zapisu
art. 18.1 ustawy kombatanckiej. Artyku∏
ten mówi o pierwszeƒstwie kombatan-
tów i osób represjonowanych do opieki
zdrowotnej, uzyskiwania miejsc w do-
mach pomocy spo∏ecznej oraz Êrodowi-
skowej opieki socjalnej; 

• dokonywanie przez powiaty corocz-
nych ocen sytuacji ˝yciowej kombatan-
tów, podejmowanie w tym zakresie sto-
sownych inicjatyw i przekazywanie spra-
wozdaƒ do pe∏nomocników wojewodów; 

• uwzgl´dnienie w samorzàdowych
programach zdrowotnych zasad szcze-
gólnej opieki nad Êrodowiskiem komba-
tanckim; 

• u∏atwienie niepe∏nosprawnym kom-
batantom i osobom represjonowanym
mo˝liwoÊci korzystania z turnusów re-
habilitacyjno-leczniczych i dofinansowa-
nie ich udzia∏u ze Êrodków przekazywa-
nych powiatom przez Paƒstwowy Fun-
dusz Rehabilitacyjny; 

• sta∏à wspó∏prac´ ze stowarzyszenia-
mi kombatanckimi i innymi organizacja-
mi w upowszechnianiu tradycji patrio-
tycznych i narodowowyzwoleƒczych; 

• otoczenie opiekà siedzib stowarzy-
szeƒ kombatanckich, tworzenie klubów
kombatanta. 

W trakcie narady pe∏nomocnicy woje-
wodów omówili funkcjonowanie cen-
trów pomocy rodzinie, oÊrodków pomo-
cy spo∏ecznej i domów pomocy spo∏ecz-
nej dla kombatantów na swoim terenie.
Przedstawili najwa˝niejsze problemy
wynikajàce z sytuacji w poszczególnych
województwach. Mówili o swoich sukce-
sach i pora˝kach. 

W podsumowaniu tego dnia obrad
Krzysztof Skolimowski odniós∏ si´ do po-
szczególnych wypowiedzi i przedstawi∏
oczekiwania Êrodowisk kombatanckich –

zw∏aszcza w zakresie bezpieczeƒstwa so-
cjalnego. Wskaza∏ na znaczenie badaƒ
i analiz prowadzonych w Departamencie. 

W drugiej cz´Êci spotkania, która mia-
∏a charakter informacyjny, wzià∏ udzia∏
kierownik Urz´du minister Jan Turski.
Podzi´kowa∏ pe∏nomocnikom za owoc-
nà wspó∏prac´ w roku ubieg∏ym i omówi∏
zadania tegoroczne. Przedstawi∏ równie˝
zadania dla pe∏nomocników wojewodów
w zakresie wspó∏pracy z kombatantami
i udzielania im wszechstronnej pomocy. 

Dyrektor Departamentu Wojskowego
p∏k Jan Ozga podsumowa∏ organizowa-
ne przez Urzàd ubieg∏oroczne uroczy-
stoÊci oraz poinformowa∏ o zamierze-
niach w roku bie˝àcym (szczególnie
uwzgl´dniajàc obchody 60. rocznicy za-
koƒczenia II wojny Êwiatowej). O przy-
gotowywanej publikacji „Prawo komba-
tanckie w Polsce” mówi∏ naczelnik Wy-
dzia∏u Wspó∏pracy ze Stowarzyszeniami
Jan Krystek, a o zagadnieniach dotyczà-
cych opieki zdrowotnej i pomocy socjal-
nej naczelnik Wydzia∏u Spraw Socjal-
nych i Zdrowotnych Andrzej Mossa-
kowski. Poinformowa∏ tak˝e o innych
uprawnieniach kombatantów w tym
m.in. o uprawnieniach do ulgowych prze-
jazdów komunikacyjnych przywo∏ujàc
podstawy prawne nowych uregulowaƒ. 

Na zakoƒczenie odby∏a si´ dyskusja,
podczas której podsumowano narad´. 

Jolanta I. ADAMSKA 
Katarzyna K¢PKA 

KOMBATANT 2005 nr 2 9

Narada z pe∏nomocnikami wojewodów

Potrzeba Êcis∏ej koordynacji dzia∏aƒ
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Pe∏nomocnicy ds. kombatantów i osób represjonowanych podczas drugiego dnia obrad

Zadania organów administracji rzàdowej i samorzàdowej na
rzecz Êrodowiska kombatanckiego w Êwietle obowiàzujàcych
przepisów prawnych – to temat narady szkoleniowej zorganizo-
wanej przez nasz Urzàd z udzia∏em pe∏nomocników do spraw
kombatantów i osób represjonowanych. Odby∏a si´ ona 10 i 11
stycznia 2005 r. w Warszawie 
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„Mo˝na w ciàgu wielu
miesi´cy 
cierpieç md∏y g∏ód, 
rozluêniajàcy wszystkie
mi´Ênie, 
wÊciek∏e ukàszenia zimna, 
odgryzajàcego po kawa∏ku 
palce ràk i nóg, 
mo˝na znosiç co dnia razy, 
spadajàce na chwiejàcy si´ 
w torturze pracy grzbiet, 
mo˝na zapomnieç, 
gdzie si´ ma jeszcze 
zdrowy oÊrodek cia∏a, 
mo˝na sp∏ywaç krwià i ropà 
z niegojàcej si´ nigdy rany, 
mo˝na wyciàgnàç chleb 
z r´ki konajàcego towarzysza 
i nie doznawaç wstrzàsu
sumienia, 
mo˝na skamleç, 
bezskutecznie po wyjÊciu ze
szpitala 
o brze˝ek bar∏ogu 
na zaj´tym ju˝ przez innego
pos∏aniu, 
mo˝na dusiç si´ ustawicznie 
z l´ku, upodlenia i bezsi∏y. 
Mo˝na zatraciç wszystkie 
przywileje cz∏owieczeƒstwa 
– i pragnàç jeszcze ˝yç”.

Fragment ksià˝ki Natalii Zarembiny – „Au-
schwitz. Obóz Êmierci. The Camp of Death.
1942”, Warszawa 2005. 

24 stycznia 2005 r. w siedzibie ONZ
w Nowym Jorku odby∏a si´, z inicjaty-
wy 30 paƒstw – w tym Polski – sesja
specjalna Zgromadzenia Ogólnego
ONZ poÊwi´cona 60. rocznicy wyzwo-
lenia nazistowskich obozów koncen-
tracyjnych. 

Wsk∏ad polskiej delegacji pod
przewodnictwem prof. Broni-

s∏awa Geremka weszli byli wi´ênio-
wie Auschwitz, którym towarzyszy∏
zast´pca kierownika Urz´du do
Spraw Kombatantów i Osób Repre-
sjonowanych Jerzy Koz∏owski.

Organizacja Narodów Zjednoczo-
nych powsta∏a po II wojnie Êwiatowej
m.in. po to, aby zbrodnie pope∏niane
w trakcie wojny przez re˝imy totali-
tarne nigdy wi´cej nie mia∏y miejsca.
60. rocznica wyzwolenia obozu za-
g∏ady w Auschwitz sta∏a si´ okazjà,
by przypomnieç idee, które leg∏y
u podstaw ONZ. 

UroczystoÊci na forum ONZ roz-
pocz´∏y si´ minutà ciszy dla uczcze-
nia pami´ci ofiar obozu zag∏ady
w Auschwitz-Birkenau. Nast´pnie

przemówienie wyg∏osi∏ Sekretarz
Generalny ONZ Kofi Anann oraz
przedstawiciele paƒstw cz∏onkow-
skich ONZ. Prof. Bronis∏aw Gere-
mek przypomnia∏: nazistowskie Niem-
cy wybra∏y Polsk´ jako miejsce masakry
europejskich ˚ydów, bowiem wi´kszoÊç
zg∏adzonych ˚ydów pochodzi∏a z Euro-
py Ârodkowej i Wschodniej, a ponadto
zbrodniarze mieli nadziej´, ˝e ukryjà
przed Êwiatem swoje przest´pstwo doko-
nujàc go daleko od Europy Zachodniej.

(ed) 

KKiillkkaa  ggooddzziinn  pprrzzeedd  gg∏∏óówwnnyymmii  uurroocczzyy--
ssttooÊÊcciiaammii  zz ookkaazzjjii  6600..  rroocczznniiccyy  wwyyzzwwoo--
lleenniiaa  oobboozzuu  AAuusscchhwwiittzz--BBiirrkkeennaauu,,  
2277  ssttyycczznniiaa  22000055  rr..  ww TTeeaattrrzzee  iimm..  JJuu--
lliiuusszzaa  SS∏∏oowwaacckkiieeggoo  ww KKrraakkoowwiiee  ooddbbyy--
∏∏oo  ssii´́  ––  FFoorruumm  „„LLeett  MMyy  PPeeooppllee  LLiivvee!!””..
HHaass∏∏eemm  ssppoottkkaanniiaa  bbyy∏∏oo  bbiibblliijjnnee  bb∏∏aa--
ggaanniiee  kkrróólloowweejj  EEsstteerryy,,  kkttóórraa  uurraattoowwaa--
∏∏aa  ˚̊yyddóóww  pprrzzeedd  ppooggrroommeemm  pprrzzyyggoottoo--
wwaannyymm  pprrzzeezz  ppeerrsskkiieeggoo  wweezzyyrraa  HHaa--
mmaannaa..  

Wspotkaniu, które zainauguro-
wa∏o europejski program edu-

kacji o holokauÊcie wzià∏ udzia∏ pre-
zydent Aleksander KwaÊniewski
z ma∏˝onkà, przedstawiciele delega-
cji zagranicznych uczestniczàcych
w uroczystoÊciach z okazji 60. rocz-
nicy wyzwolenia obozu Auschwitz-

-Birkenau, m.in. prezydent Izraela
Mosze Kacaw, prezydent Federacji
Rosyjskiej W∏adimir Putin, prezy-
dent Ukrainy Wiktor Juszczenko, wi-
ceprezydent USA Dick Cheney. Licz-
nie reprezentowana by∏a m∏odzie˝.
Przybyli wi´êniowie obozów koncen-
tracyjnych, kombatanci, przedstawi-
ciele stowarzyszeƒ oÊwi´cimskich
i organizacji ˝ydowskich. Kilku by-
∏ych ˝o∏nierzy Armii Czerwonej, któ-
rzy pod dowództwem mjr. Anatolija
Szapiro wyzwalali obóz otrzyma∏o
z ràk Prezydenta RP wysokie odzna-
czenia. 

Organizatorami Forum by∏y: Mini-
sterstwo Kultury RP, Europejski
Kongres ˚ydów, Instytut Yad Vashem
oraz Paƒstwowe Muzeum Auschwitz-
-Birkenau w OÊwi´cimiu. (ed) 
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Mi´dzynarodowe Forum „Let My People Live! '

Pozwólcie ˝yç narodowi mojemu

Od lewej: ambasador RP przy ONZ An-
drzej Towpik, podsekretarz stanu w MSZ
Jakub Wolski, prof. Bronis∏aw Geremek,
zast´pca kierownika UdSKiOR Jerzy Ko-
z∏owski 

Organizacja Narodów Zjednoczonych
uczci∏a pami´ç ofiar obozu zag∏ady 
w Auschwitz-Birkenau
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W∏adys∏aw Bartoszewski: 

(...) Groby sk∏aniajà ka˝dego nor-
malnego cz∏owieka do zadumy. Ale tu
nie ma grobów. Na miejscu wi´c doko-
nania tej niepoj´tej zbrodni zaduma
musi przeobra˝aç si´ w szczególnà od-
powiedzialnoÊç, w trwa∏à pami´ç o tym,
co si´ sta∏o. Zakoƒcz´ s∏owami z Ksi´gi
Hioba, jednako wa˝nej dla ˚ydów
i chrzeÊcijan: „Ziemio, nie kryj mojej
krwi, i˝by mój krzyk nie ustawa∏”. 

[Fragment wystàpienia]

Prezydent Izraela 
Mosze Kacaw: 

Przyby∏em dziÊ do Birkenau, aby
zjednoczyç si´ ze Âwi´tà Pami´cià mi-
lionów zamordowanych w Auschwitz
i na terenie Europy i uczciç ofiary i oca-
lonych z Shoah. (...) 

Tutaj dniami i nocami, w sposób cià-
g∏y i dok∏adny prowadzony by∏ przez
Niemców przemys∏owy proces zag∏ady
narodu, przemys∏ Êmierci naszego na-
rodu w Europie. (...) 

[Fragmenty wystàpienia]

Blisko pó∏tora miliona ludzi ponad dwu-
dziestu narodowoÊci (w tym niemal milion
˚ydów) nie prze˝y∏o najwi´kszej w historii
ludzkoÊci kaêni – Auschwitz i Marszu
Âmierci. Takie by∏o pok∏osie pi´cioletniej hi-
storii zorganizowanego przez Niemców na
ziemiach okupowanej Polski obozu kon-
centracyjnego Auschwitz-Birkenau. 

Sygna∏ wje˝d˝ajàcego na ramp´ w Birkenau pociàgu
rozpoczà∏ g∏ówne uroczystoÊci obchodów 60. roczni-
cy oswobodzenia KL Auschwitz-Birkenau, która od-

by∏a si´ 27 stycznia br. przed Mi´dzynarodowym Pomni-
kiem Ofiar Obozu. W uroczystoÊci uczestniczy∏y delegacje
46 paƒstw – reprezentowane przez prezydentów, cz∏on-
ków rodów królewskich, premierów i ministrów spraw za-
granicznych. Obecni byli m.in. prezydenci: Polski – Alek-
sander KwaÊniewski, Izraela – Mosze Kacaw, Rosji – W∏a-
dimir Putin, Francji – Jacques Chirac, Niemiec – Horst
Koehler i wiceprezydent Stanów Zjednoczonych – Dick
Cheney. W obchodach upami´tniajàcych wyzwolenie obo-
zu wzià∏ równie˝ udzia∏ minister Jan Turski, kierownik
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TU BY¸O
PIEK¸O

NA 
ZIEMI! 

˜
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Urz´du do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowa-
nych. Mimo przenikliwego mrozu i g´sto sypiàcego Êniegu,
w uroczystoÊci wzi´∏o udzia∏ kilka tysi´cy osób. Lecz naj-
wa˝niejszymi jej uczestnikami, specjalnymi, honorowymi
goÊçmi byli ci, którzy zdo∏ali prze˝yç Auschwitz. Z ca∏ego
Êwiata przyby∏o kilkuset by∏ych wi´êniów. W t∏umie byli
widoczni – w chustkach i czapkach w kolorze pasiaków,
z przypi´tymi na piersiach tabliczkami z obozowymi nu-
merami. Byli tak˝e wyzwoliciele obozu, przedstawiciele
organizacji ˝ydowskich, kilkudziesi´cioosobowa grupa
przedstawicieli Êrodowisk kombatanckich i m∏odzie˝. 

Jako pierwsi – g∏os zabrali przedstawiciele by∏ych wi´ê-
niów Auschwitz-Birkenau: W∏adys∏aw Bartoszewski wy-

stàpi∏ w imieniu oko∏o 150 tysi´cy polskich wi´êniów
obozu. Simone Veil – francuska ˚ydówka, przewodniczà-
ca Fundacji na Rzecz Pami´ci o Shoah przemawia∏a
w imieniu blisko miliona ˝ydowskich ofiar Auschwitz.
Romani Rose – przewodniczàcy Centralnej Rady Nie-
mieckich Sinti i Romów reprezentowa∏ blisko 20 tysi´cy
zamordowanych w obozie Cyganów. 

– Uczestniczy∏em w ˝yciu w setkach uroczystoÊci regional-
nych i mi´dzynarodowych, ale sàdz´, ˝e takiej jak ta ju˝ nigdy
nie b´dzie. (...) Groby sk∏aniajà ka˝dego normalnego cz∏owie-
ka do zadumy. Ale tu nie ma grobów. Na miejscu wi´c doko-
nania tej niepoj´tej zbrodni zaduma musi przeobra˝aç si´
w szczególnà odpowiedzialnoÊç, w trwa∏à pami´ç o tym, co si´

Jego ÂwiàtobliwoÊç Jan Pawe∏ II: 

(...) doÊwiadczenie OÊwi´cimia to „jeszcze jeden etap wieko-
wych zmagaƒ tego narodu, mojego narodu, o podstawowe swoje
prawa wÊród narodów Europy. Jeszcze jeden g∏oÊny krzyk o pra-
wo do w∏asnego miejsca na mapie Europy. Jeszcze jeden bolesny
rozrachunek z sumieniem ludzkoÊci”. Wypowiedzenie tej praw-
dy by∏o wo∏aniem o dziejowà sprawiedliwoÊç dla narodu, który
poniós∏ tyle ofiar dla uwolnienia naszego kontynentu od zgubnej
ideologii nazistowskiej, a zosta∏ zaprzedany w niewol´ innej wy-
niszczajàcej ideologii – sowieckiego komunizmu. DziÊ powracam
do tych s∏ów, aby – w niczym im nie zaprzeczajàc – dzi´kowaç
Bogu, ˝e dzi´ki wytrwa∏emu wysi∏kowi moich rodaków Polska
znalaz∏a w∏aÊciwe miejsce na mapie Europy (...). 

[Fragment przes∏ania]

Pos∏anie Ojca Âwi´tego Jana Paw∏a II, które
przywióz∏ Arcybiskup Pary˝a kardyna∏ Jean-
-Marie Lustiger, odczyta∏ Nuncjusz Apostolski w
Polsce Arcybiskup Józef Kowalczyk

W uroczystoÊci uczestniczyli przedstawiciele Êrodowisk
kombatanckich. W pierwszym rz´dzie od lewej siedzà: Irena
Godycka, Romualda Tudej i Kazimierz Dr´bkowski ze
Stowarzyszenia Polskich Kombatantów w Kraju

Nina Rubanowa Stiepianowna by∏a „numerem 16998”.
Wi´ziona w Auschwitz w latach 1941–1945. Na
uroczystoÊç przyjecha∏a z wnukiem

Micha∏
Zió∏kowski – od

poczàtku
istnienia obozu

Auschwitz do
paêdziernika

1944 by∏
„numerem 1055” 

˜
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sta∏o – mówi∏ W∏adys∏aw Bartoszewski, by∏y wi´zieƒ,
oznaczony numerem 4427. 

Simone Veil i W∏adys∏aw Bartoszewski podpisali Kart´
Mi´dzynarodowego Centrum Nauczania o Auschwitz
i HolocauÊcie, które powstanie za murami KL Auschwitz
w budynku tzw. Starego Teatru. 

Nuncjusz Apostolski abp Józef Kowalczyk odczyta∏ spe-
cjalne przes∏anie papie˝a Jana Paw∏a II, które przywióz∏
kardyna∏ Jean-Marie Lustiger. Po czym g∏os zabrali pre-
zydenci trzech paƒstw: Polski, Rosji i Izraela. 

– JesteÊmy w miejscu, w którym ˝adne s∏owa nie sà w stanie
oddaç ca∏ej przera˝ajàcej prawdy o niegodziwoÊciach, które
tutaj pope∏niono. Ale my musimy mówiç, pami´taç, krzyczeç:

tu by∏o piek∏o na Ziemi. Tutaj poni˝enie, strach, ból, cierpie-
nie, Êmierç – by∏y codziennoÊcià. PotwornoÊç tej zbrodni przy-
gniata. Hitlerowskie „fabryki Êmierci” zosta∏y na ch∏odno za-
planowane. Subordynowani oprawcy z zapa∏em wype∏niali
swe zadania, aby krematoryjne kominy mog∏y nieustannie dy-
miç. Wcià˝ nie mo˝emy zapomnieç, ˝e to „ludzie ludziom zgo-
towali ten los”. Nigdy nie wolno nam si´ z tym pogodziç! (...)
– mówi∏ prezydent Aleksander KwaÊniewski. 

Nieprzewidzianym akcentem uroczystoÊci by∏o poja-
wienie si´ za plecami prezydenta Izraela Mosze Kacawa
kobiety ubranej w bia∏y sweter. Gdy prezydent zszed∏
z mównicy, wykrzycza∏a swój ból: Dlaczego spalili mój na-
ród! Okaza∏o si´, ˝e by∏a to Merka Szewach. Trafi∏a do

Prezydent Federacji Rosyjskiej 
W∏adimir Putin:

(...) I tu, na tej wym´czonej ziemi, naszym obowiàz-
kiem jest powiedzieç w sposób wyraêny i jednoznaczny,
˝e wszelkie próby przepisania historii, aby postawiç
w jednym rz´dzie ofiary i katów, wyzwolicieli i okupan-
tów sà niemoralne i nie do przyj´cia dla ÊwiadomoÊci lu-
dzi, którzy uwa˝ajà siebie za Europejczyków. (...) 

[Fragment przemówienia]

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
Aleksander KwaÊniewski: 

(...) Auschwitz-Birkenau ostrzega. To miejsce jest
strasznà prawdà o najg∏´bszym upadku cz∏owieczeƒ-
stwa. Musimy znaleêç w sobie si∏y, aby si´ z tà prawdà
zmierzyç. Musimy na zawsze o niej pami´taç. Naszà po-
winnoÊcià jest przekazaç to przera˝ajàce memento przy-
sz∏ym pokoleniom. W∏aÊnie dlatego haniebne próby fa∏-
szowania historii, tak zwane k∏amstwo oÊwi´cimskie, sà
pot´piane i karane we wszystkich cywilizowanych kra-
jach. Musimy uczyniç wszystko, aby potwornoÊç, której
symbolem jest Auschwitz-Birkenau, ju˝ nigdy wi´cej nie
mog∏a si´ zdarzyç w dziejach Êwiata (...). 

[Fragment wystàpienia]

Tablica Pomnika Pami´ci Ofiar Obozu
z inskrypcjà w j´zyku rosyjskim

Prezydent Ukrainy Wiktor Juszczenko. Jego ojciec by∏
wi´êniem Auschwitz

Wiceprezydent Stanów Zjed-
noczonych Dick Cheney

˜
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obozu majàc 16 lat (dziennikarze ustalili, ˝e ca∏a jej ro-
dzina zgin´∏a w Auschwitz). 

Dêwi´k szofaru – rogu baraniego, w który ˚ydzi dmà
wy∏àcznie podczas wyjàtkowych okazji rozpoczà∏ modli-
twy ekumeniczne, w których udzia∏ wzi´li: Arcybiskup
Metropolita Krakowski kardyna∏ Franciszek Macharski,
Arcybiskup Pary˝a kardyna∏ Jean-Marie Lustiger, Arcy-
biskup Wroc∏awski i Szczeciƒski Jeremiasz, ks. biskup Ta-
deusz Szurman, pastor dr Lech Tranda, Naczelny Rabin
Polski Michael Schudrich i b. Naczelny Rabin Izraela
Israel Meir Lau. 

Po zakoƒczeniu modlitw ekumenicznych wi´êniowie
i wyzwoliciele obozu oraz przedstawiciele delegacji zagra-

nicznych zapalili znicze przy tablicach upami´tniajàcych
ofiary ró˝nych narodowoÊci oraz przed g∏ównym Pomni-
kiem Pami´ci Narodów w Birkenau. „Niechaj na wieki
b´dzie krzykiem rozpaczy i przestrogà dla ludzkoÊci to
miejsce, w którym hitlerowcy wymordowali oko∏o pó∏tora
miliona m´˝czyzn, kobiet i dzieci, g∏ównie ˚ydów z ró˝-
nych krajów Europy. Auschwitz-Birkenau – 1940–1945” –
g∏osi inskrypcja w 21 j´zykach na tablicach pomnika. 

Na torach, które prowadzi∏y transporty pociàgów
Êmierci do obozu, przy dêwi´kach utworu Krzysztofa
Knittla – zap∏on´∏y tysiàce Êwieczek. 

Tekst i zdj´cia Ewa DUMIN

Zbigniew Heinrich by∏ „numerem 8201” w Auschwitz. Na
uroczystoÊç przyjecha∏ z ˝onà Adelà (te˝ by∏à wi´êniarkà
obozu), córkà i synem

Sygna∏ na rogu baranim gra kantor Symcha Keller z ¸odzi
Prezydent Aleksander KwaÊniewski  rozmawia∏ z by∏ymi
wi´êniami Auschwitz

W uroczystoÊci uczestniczy∏a delegacja Stowarzyszenia ˚ydów
Kombatantów i Poszkodowanych w II Wojnie Âwiatowej. Pierwszy z
prawej – Jerzy Pikielny

Harcerze otoczyli  troskliwà opiekà uczestników
uroczystoÊci. Podawali goràce napoje, zmarzni´tych
otulali ciep∏ymi kocami

˜

Kombatant luty  3/4/05  15:31  Page 14



Wydarzenia, w których bra∏em
udzia∏ przed 60 laty przera-
sta∏y moje wyobra˝enia. Mia-

∏em wtedy 20 lat i pewien zasób do-
Êwiadczeƒ z okresu okupacji. By∏em do-
wódcà dru˝yny w kompanii rusznic
ppanc. pod dowództwem ppor. Jana
Slimakowskiego w 1 bat. 3 pp 1 DP im.
Tadeusza KoÊciuszki. Mroêne i ponure
miesiàce zimowe. Kopiasty Ênieg i za-
wieje, nieprzejezdne drogi, uniemo˝li-
wiajàce dostaw´ na front broni, amuni-
cji, paliwa i zaopatrzenia wojskowego.
Pomruk i grzmot dzia∏, terkot broni
maszynowej walczàcych ˝o∏nierzy.
W tych warunkach sz∏a nasza piechota
do boju. 

Zalesiony, pagórkowaty teren z jezio-
rami i usytuowanymi w ich przesmy-
kach silnie uzbrojonymi bunkrami, do
których dost´pu broni∏y rozbudowane
linie transzei. ZdolnoÊç obronnà zwi´k-
sza∏y liczne rzeki, jeziora i bagna. By∏ to
Wa∏ Pomorski – „Pommerstellung”,
którego budow´ rozpocz´to w po∏owie
lat 30. ub. wieku. Sk∏ada∏ si´ z pasa
przes∏aniania, pozycji g∏ównej i pozycji
ryglowej, którà Niemcy obsadzili od-
dzia∏ami Êciàgni´tymi z g∏´bi Rzeszy
i z frontu zachodniego. Usytuowani
w znanym im terenie wyborowi strzelcy
zadawali nam bolesne straty. 

Przed nami broni∏y si´ jednostki 15
Dywizji SS Latvija i inne zgrupowania
wojskowe podleg∏e dowództwu Himm-
lera. Spalenie wzi´tych do niewoli na-
szych ˝o∏nierzy z 4 kompanii z dowódcà
ppor. Alfredem Sofkà pod Podgajami
wywar∏o na nas silne wra˝enie. Do dziÊ
opowieÊç o tym wydarzeniu p∏k. Zbi-
gniewa Furga∏y, który wtedy jako pod-
porucznik i jedyny z oficerów uratowa∏
si´ z kpr. Boles∏awem Bondziureckim –
budzi groz´. Dzia∏anie pieszego zwiadu
by∏o konieczne przed planowanym na-
tarciem. Oto kilka epizodów z licznych
natarç, w których uczestniczy∏em.
Przed ka˝dym z nich przygotowywano
pozycje wyjÊciowe, okreÊlano zadania,
uzupe∏niano amunicj´, ustalano ∏àcz-
noÊç. Nawykiem by∏a wymiana adresów
do rodzin i bliskich... 

RuszyliÊmy w g´sty las nie znajàc te-
renu ani pozycji wroga. By∏o to rozpo-

znanie walkà. ZostaliÊmy zasypani gra-
dem pocisków z broni maszynowej,
moêdzierzy, zenitówek. Nastàpi∏o pie-
k∏o. J´ki rannych, nawo∏ywania i rozka-
zy dowódców plutonów i kompanii,
trzask ∏amanych pociskami ga∏´zi, pra-
ca sanitariuszy. W przerwie ogniowej
nawo∏ywano przez g∏oÊniki do dezercji.
Nasze moêdzierze 82 mm „przep´dza-
∏y” t´ propagand´. Po czym otrzymali-
Êmy rozkaz zaj´cia pozycji wyjÊciowej,
która ciàgle by∏a pod ostrza∏em z moê-
dzierzy. Po walkach niekiedy kompanie
liczy∏y 25, 30, 50 ˝o∏nierzy. W pierwszej
linii Êmierç zbiera obfite ˝niwo. Gdy
w marcu ruszyliÊmy do natarcia, w g´-
stwinie leÊnej ujrza∏em naszego ˝o∏nie-
rza. W pewnym momencie snajper tra-
fi∏ go w skroƒ. Ze smutkiem obserwo-
wa∏em, jak gas∏o w nim ˝ycie. Sam ba-
∏em si´ tylko kalectwa. Po kilku chwi-
lach wynurzy∏ si´ spoÊród Êwierków kpr.
Julian Kalinowski z rusznicà, lecz za-
nim zajà∏ przy mnie pozycj´, zosta∏ tra-
fiony poni˝ej obojczyka przez snajpera.
Dzi´ki silnej woli ruszy∏ do ty∏u z bro-
nià, a za nim szala∏a lawina ognia z bro-
ni maszynowej. Po chwili wzgl´dnej ci-
szy us∏yszeliÊmy zawo∏anie: „was zu-
rück!?” i zobaczyliÊmy zmierzajàce
w naszym kierunku postacie w niemiec-
kich he∏mach. OtworzyliÊmy ogieƒ
i wÊród okrzyków „hilfe! sanitar!” ru-
szyliÊmy w kierunku naszych pozycji,

ostrzeliwani przez Niemców. Okaza∏o
si´, ˝e podeszliÊmy pod transzeje chro-
niàce bunkier, a pociski przelatywa∏y
ponad nami. Z wyjàtkiem tych snajpe-
ra, który wybiera∏ ofiary. Po drodze wi-
dzia∏em cia∏o poleg∏ego por. Ryszarda
Monda i kilku ˝o∏nierzy... 

Przed jednym z natarç mój kolega
Edek M∏ot otrzyma∏ od ˝ony list
w kszta∏cie trójkàta. Po rozwini´ciu –
pokaza∏ mi obrysowanà ràczk´ nowo
narodzonego synka. Gdy obaj zostali-
Êmy ranieni – on ci´˝ko – nasze drogi
rozesz∏y si´. On leczy∏ rany, a ja dalej
przemierza∏em frontowe trasy i bra∏em
udzia∏ w szturmie Berlina. (...) 

Roman NOGAL
Zdj´cia ze zbiorów autora

KOMBATANT 2005 nr 2 15

60. rocznica prze∏amania Wa∏u Pomorskiego

Wspomnienie

W pierwszej linii 

˚o∏nierze z kompanii rusznic ppanc. 1 bat 3 pp

Od lewej: kpr. Jan Pawluk, ppor. Józef
¸oboÊ, kpr. Roman Nogal z kompanii
rusznic 1 bat. 3 pp
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10 luty 1940 r. b´dziemy pa-
mi´tali. W pe∏ni zima, Ênie-
gu du˝o, mróz ogromny. So-

wieci nocà domy nasze okrà˝yli, kiedy
my spali, ze snu i poÊcieli nas zerwali,
krótki czas nam dali, aby najbardziej po-
trzebne rzeczy do podró˝y zabrali, na
sanie za∏adowali i pod stra˝à wojskowà
na stacj´ kolejowà odes∏ali. Na stacj´
kolejowà z ró˝nych okolic nas grupowa-
li. Stra˝ wojskowa nas pilnowa∏a, aby
nie uciekali, a wagony towarowe na nas
czeka∏y. O chwilo straszna, o chwilo nie-
znoÊna, o chwilo przekl´ta, kiedy nas do
ciemnych wagonów jak do trumny ∏ado-
wali, zarówno m∏odych i starych, zdro-
wych i chorych, dzieci i jeszcze niemow-
l´ta (...). Potem drzwi wagonów poza-
mykali i pod stra˝à wojskowà pociàg do
Rosji Sowieckiej skierowali. Kilka dni
my polskà ziemià jechali i chocia˝ przez
szpary wagonów na nià zaglàdali i ze
∏zami jà ˝egnali. O ˝egnaj Polsko, o ˝e-
gnaj chato kochana, która nas wychowa-
∏a, o ˝egnaj ziemio mi∏a, która nas swym
chlebem karmi∏a, o ˝egnaj s∏oneczko
i gwiazdy z∏ociste, o ˝egnaj nasz ojczy-
sty, mi∏y próg, bo nas na Sybir wywozi
bezsumienny, bezlitosny i mÊciwy wróg.
Tak jak my, wielkie tysiàce Polaków, ze
∏zami Polsk´ ˝egnali i wiele tysi´cy na
zawsze jà po˝egnali, bo przez mróz, ty-
fus i g∏ód, tajgi sowieckie ich wch∏on´∏y.
Na granicy przyczepili do maszyny so-
wieckiej, która przeraêliwie zawy∏a, jak-
by bagnetem nas przebi∏a. 

Jedziemy przez ziemie sowieckie. Mi-
jajà dni i tygodnie mijajà, raz na dob´
po kawa∏ku chleba i wody nam dajà. Mi-
n´li Moskw´ i góry Uralu i tak jedziemy
dalej i dalej. W pierwszych dniach mar-
ca pociàg si´ zatrzyma∏. Tu nastàpi∏a
zmiana transportu. Jedziemy najpierw
ci´˝arowym samochodem, a potem sa-
niami, przez Ênie˝ne tajgi, górami i lasa-
mi. Smutna to by∏a nasza karawana.
Chleba i wody dajà nam co rana. Dzieci
zmarzni´te ze sani wypadajà, a na noc-
legach umar∏e zostajà. Po wielkich tru-
dach na miejsce zajechali i do baraku

nas skierowali. Tak jak zawsze chleba
i wody co rano nam dajà. O Polsko na-
sza, o ziemia nasza Êwi´ta, gdzie Twoje
Syny, Twoje orl´ta, dziÊ w syberyjskie
tajgi przyjechali? Czy jeszcze Ciebie
Polsko b´dziemy oglàdali? S∏oneczko
z∏ote smutno nas wita∏o, gdy rano do
baraku zaglàda∏o. JesteÊmy sami, stra˝
nas zostawi∏a, bo có˝ b´dzie ko∏o nas
robi∏a, Êwiat nam zamkni´ty, wsz´dzie
lasy, Êniegi, drzewa, nawet ptaszyna tu
nie Êpiewa. Mróz ogromny, wielka zima,
w lesie praca dla nas si´ zaczyna. G∏ód
i t´sknota nas przygniata. Tyfus okrutny
wÊród ludzi si´ szerzy. Trumienki wi´k-
sze i mniejsze, sosenkami ubrane, a nad
nimi kl´czà matki rozp∏akane (...) 

W niedziel´ 1 czerwca 1941 r. Niem-
cy na Sowietów napadajà, miasta so-
wieckie bombami ok∏adajà. Sowieci
w pop∏ochu uciekajà, pomocy Anglii
proszà. Rzàd Polski na emigracji w po-
rozumieniu z Anglià zawiera w Mo-
skwie umow´ z Sowietami, aby Sowieci
dali natychmiast wolnoÊç wszystkim Po-
lakom we wi´zieniach, w ∏agrach i na
przymusowej pracy i aby utworzone zo-
sta∏o Wojsko Polskie na terenach so-
wieckich. Umowa ta od razu si´ spe∏-
ni∏a. Polacy wolnoÊç otrzymali, z ró˝-
nych stron si´ grupowali i wojsko for-
mowali. Z tych to Polaków wywiezio-
nych przez Sowietów, powsta∏y pot´˝ne

trzy armie, które walczy∏y przeciw
Niemcom, jedna armia pod komendà
sowieckà, a dwie armie pod dowódz-
twem Anglii.

Kiedy Wojsko Polskie pod komendà
Anglii opuszcza∏o teren sowiecki, jed-
noczeÊnie cywile, kobiety, starcy, dzieci
wyjechali co mogli do Iranu, a potem
w ró˝ne strony Êwiata, dzi´kujàc Panu
Bogu za ocalone ˝ycie i mo˝noÊç wyjaz-
du z terenów sowieckich na prawdziwà
wolnoÊç. Jeszcze do tego czasu nie jest
znana liczba Polaków, których wywieêli
Sowieci w tajgi na zag∏ad´ g∏odowà
i mrozy, lecz Pan Bóg mi∏osierny wyra-
towa∏.

Józef RUSIECKI
Buenos Aires, Argentyna

*) Redakcja zachowa∏a oryginalne brzmie-
nie tekstu. 

KOMBATANT 2005 nr 216

65. rocznica pierwszej masowej deportacji  
ludnoÊci polskiej w g∏àb ZSRR

Próba retrospekcji

Tajgi sowieckie 
ich wch∏on´∏y...*)

Józef Rusiecki

Fot. T. Kurcyk

Wagony, którymi wywo˝ono na zsy∏k´ polskie rodziny. Ekspozycja ze stacji kolejowej
Nowa Wilejka
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10 wrzeÊnia w Sanoku odby∏y si´ uroczysto-
Êci z okazji Dnia Weterana, wyzwolenia Sanoku
oraz pozosta∏ych rocznic przypadajàcych w roku
2004. Po referacie okolicznoÊciowym, odmówiono
modlitw´ za poleg∏ych, pomordowanych i zaginio-
nych ˝o∏nierzy, a uczniowie sanockiej szko∏y mu-
zycznej wykonali melodi´ „Âpij kolego”. W∏adze
paƒstwowe Republiki Czeskiej nada∏y dwudziestu
oÊmiu kombatantom odznaczenia paƒstwowe.
Wr´czono tak˝e odznaczenia „Zas∏u˝ony dla Zwiàz-
ku Kombatantów RP i BWP” i uchwa∏à Zarzàdu Ko-
∏a ZKRPiBWP Dyplomy Honorowe. Delegacje
i kombatanci z∏o˝yli wiàzanki kwiatów na grobach
˝o∏nierzy na cmentarzu wojskowym. 

11 wrzeÊnia we Wroc∏awiu prezesi stowarzy-
szeƒ i zwiàzków kombatanckich wraz z pocztami
sztandarowymi uczestniczyli w uroczystym apelu
z okazji Âwi´ta Wojsk Làdowych i promocji pod-
chorà˝ych Studium Oficerskiego Wy˝szej Szko∏y
Oficerskiej Wojsk Làdowych im. gen. T. KoÊciuszki. 

12 wrzeÊnia w Cz´stochowie spotkali si´
uczestnicy XXXIII Ogólnopolskiej Pielgrzymki Kom-
batantów na Jasnà Gór´. W Pielgrzymce wzi´li
udzia∏ kombatanci wraz z rodzinami, m∏odzie˝
szkolna, harcerze, sympatycy oraz przedstawiciele
parlamentu, rzàdu i samorzàdu. Organizatorem by∏
Âwiatowy Zwiàzek ˚o∏nierzy Armii Krajowej Okr´g
Cz´stochowa. 

12 wrzeÊnia pod Ewinà odby∏y si´ obchody
60. rocznicy bitwy Armii Ludowej na Ziemi Kielec-
kiej. UroczystoÊç zaszczycili swà obecnoÊcià
m.in. gen. Jerzy Kurczewski z Biura Bezpieczeƒ-
stwa Narodowego, delegacja Zarzàdu G∏ównego
Zwiàzku Kombatantów RP i BWP i uczestnicy bi-
twy pod Ewinà. 

16 wrzeÊnia we Wroc∏awiu, w Du˝ym Studiu
Polskiego Radia, odby∏a si´ akademia zwiàzana
z Dniem Sybiraka. Przy dêwi´kach fanfar wprowa-
dzono na scen´ poczty sztandarowe oraz odegrano
hymn Zwiàzku Sybiraków, a nast´pnie ks. pra∏at dr
Franciszek G∏ód odprawi∏ modlitwy. Prezes oddzia∏u
Zwiàzku Sybiraków Jan Fenc powita∏ goÊci i wyg∏osi∏
okolicznoÊciowy referat. Zas∏u˝eni dzia∏acze Zwiàzku
otrzymali wysokie odznaczenia paƒstwowe. Cz´Êç
artystycznà zapewni∏a m∏odzie˝ z trzech szkó∏ wro-
c∏awskich i Chóru Osiedlowego „Dumka” z Pracz Od-
rzaƒskich, a opraw´ plastycznà ca∏ej uroczystoÊci
Szko∏a Podstawowa w ˚ernikach Wroc∏awskich. 

17 wrzeÊnia w Rzeszowie w 65. rocznic´ na-
paÊci sowieckiej na Polsk´ staraniem miejscowego
Oddzia∏u Zwiàzku Sybiraków zorganizowano okaza-
∏e uroczystoÊci. W Katedrze Rzeszowskiej zosta∏a
odprawiona Msza Êw., po której przed tablicà Gol-
goty Wschodu wmurowanà na frontonie Katedry
z∏o˝ono wieƒce i wiàzanki kwiatów. 

17 wrzeÊnia w Warszawie–Rembertowie
w 65. rocznic´ agresji ZSRR na Polsk´ odby∏a si´
uroczystoÊç z∏o˝enia kwiatów przy pomniku Wi´ê-
niów Obozu NKWD. 

17 wrzeÊnia we Wroc∏awiu, przy pomniku
Zes∏aƒców Sybiru, w 65. rocznic´ agresji sowiec-
kiej na Polsk´, celebrowana by∏a Msza Êw. polowa.

Odprawiali jà ks. bp. Józef Pazdura wraz z kapela-
nami pra∏atami – ks. dr. Franciszkiem G∏ódem, ks.
dr. Wojciechem Tokarzem i ks. prof. Henrykiem
Szareykà. Przedstawiciele w∏adz paƒstwowych, sa-
morzàdowych, wojewódzkich i miejskich, wojska,
policji, stra˝y miejskiej, Sybiracy, inwalidzi wojenni,
kombatanci i sympatycy z∏o˝yli wieƒce i wiàzanki
przed pomnikiem. Wojskowà opraw´ uroczystoÊci
sprawowa∏ Âlàski Okr´g Wojskowy.

18 wrzeÊnia we Wroc∏awiu, w Sanktuarium
Golgoty Wschodu, w 65. rocznic´ napaÊci ZSRR
na Polsk´ odby∏a si´ uroczystoÊç religijno-patrio-
tyczna, w której uczestniczyli Sybiracy i kombatan-
ci. Msz´ Êw. w intencji pomordowanych przez
NKWD, a tak˝e tych, którzy zmarli jako zes∏aƒcy na
„nieludzkiej ziemi”, celebrowa∏ o. Tadeusz Rydzyk.
Homili´ wyg∏osi∏ Kapelan Pomordowanych na
Wschodzie ks. pra∏at Zdzis∏aw Peszkowski. Nast´p-
nie zosta∏ odczytany Apel Poleg∏ych oraz oddano
salw´ honorowà. W Panteonie Golgoty Wschodu
przedstawiciele Zwiàzku Sybiraków ods∏onili dwie
tablice – gen. W∏adys∏awa Sikorskiego i gen. W∏a-
dys∏awa Andersa. PoÊwi´ci∏ je ks. pra∏at Zdzis∏aw
Peszkowski. 

19 wrzeÊnia w Gdyni w 65. rocznic´ napaÊci
sowieckiej na Polsk´ zosta∏ ods∏oni´ty i poÊwi´co-
ny pomnik „W ho∏dzie zes∏aƒcom Sybiru”. Uroczy-
stoÊç rozpocz´∏a si´ Mszà Êw. w koÊciele NMP
Królowej Polski, którà celebrowali ks. pra∏at Ed-
mund Wierzbowski i kapelan miejscowego Ko∏a
Zwiàzku Sybiraków ks. dziekan Henryk Kiedrowski.
Po Mszy Êw., uczestnicy (ok. tysiàca osób) prze-
maszerowali przed pomnik. W trakcie uroczystoÊci
przemówienia wyg∏osili prezes gdyƒskiego Ko∏a
Zwiàzku Sybiraków Aleksander Ryziƒski i prezes
Zarzàdu Wojewódzkiego Zwiàzku prof. Stefan An-
gielski. W akcie erekcyjnym czytamy: Dzie∏em tym,
inspirowanym potrzebà serca i nakazem sumienia,
uczciliÊmy tysiàce kator˝niczych zes∏aƒców z cza-
sów carskich oraz m´czeƒstwo Golgoty Wschodu –
oko∏o dwóch milionów polskich obywateli, ofiar wy-
wózek i mordów sowieckich. 

19 wrzeÊnia w Kie∏pinie, na Cmentarzu Wo-
jennym, odby∏y si´ uroczyste obchody 65. roczni-
cy Bitwy pod ¸omiankami i 60. rocznicy Powstania
Warszawskiego. Po Mszy Êw. polowej odczytano
Apel Poleg∏ych. Kwiaty z∏o˝yli m.in. kombatanci
z Oddzia∏u Zwiàzku Inwalidów Wojennych Warsza-
wa Praga Po∏udnie. Wiàzanki z∏o˝yli równie˝ w La-
skach i Kampinosie. 

19 wrzeÊnia w Tychach z inicjatywy miej-
scowego Oddzia∏u ÂZ˚AK odby∏o si´ uroczyste
ods∏oni´cie i poÊwi´cenie pomnika gen. Stefana
Roweckiego „Grota” w 60. rocznic´ Jego tra-
gicznej Êmierci. Organizatorami uroczystoÊci
by∏y w∏adze miasta, Zarzàd Oddzia∏u ÂZ˚AK
w Tychach, Wojskowa Komenda Uzupe∏nieƒ
i Towarzystwo Przyjació∏ Armii Krajowej przy
Gimnazjum nr 1 im. Armii Krajowej. Uroczysto-
Êci rozpocz´to Mszà Êw. w koÊciele Êw. Krzysz-
tofa. Nast´pnie uczestnicy przemaszerowali
przed pomnik, gdzie dokonano ods∏oni´cia i po-
Êwi´cenia. Odczytano Apel Poleg∏ych, Kompa-
nia Honorowa odda∏a salw´ honorowà. Przed
pomnikiem delegacje z∏o˝y∏y kwiaty. 

21 wrzeÊnia w Warszawie, w Sali Wielkiej
Zamku Królewskiego, odby∏a si´ uroczysta promo-
cja albumu „Polska szko∏a na tu∏aczych szlakach”. 

23 wrzeÊnia w Bydgoszczy odby∏o si´ sym-
pozjum Armia „Pomorze” w kampanii wrzeÊniowej
1939 r. Bitwa nad Bzurà. 

24 wrzeÊnia w Koninie, w Domu Kultury, pod-
czas uroczystoÊci z okazji 65. rocznicy powstania
Polskiego Paƒstwa Podziemnego wyÊwietlono film
poÊwi´cony wspomnieniom o II wojnie Êwiatowej,
w którym wystàpili kombatanci z Konina. Og∏oszo-
no te˝ wyniki konkursu historycznego „II wojna
Êwiatowa w pami´ci m∏odego pokolenia Polaków”,
a nast´pnie m∏odzie˝ przedstawi∏a najlepsze prace
konkursowe. Po prelekcji, odby∏a si´ projekcja fil-
mu „Polskie Paƒstwo Podziemne 1939–1945”. 

24 wrzeÊnia w P∏ocku, w 65. rocznic´ wybu-
chu II wojny Êwiatowej, dzi´ki inicjatywie Porozu-
mienia Organizacji Kombatanckich Miasta P∏ocka,
z prezesem Markiem Gajewskim na czele, oraz
dyrekcji miejscowego Gimnazjum nr 8 im. Alek-
sandra Macieszy zosta∏a zorganizowana uroczy-
stoÊç, podczas której przedstawiciele instytucji

paƒstwowych, samorzàdowych i koÊcielnych
otrzymali od kombatantów Honorowe Gwoêdzie
o treÊci: „Apel Poleg∏ych – P∏ock IX 2004”. Uro-
czystoÊç, poprzedzona Mszà Êw. w miejscowym
koÊciele Êw. Krzy˝a, zgromadzi∏a rzesze m∏odzie-
˝y. Opraw´ wojskowà, w tym odczytanie Apelu
Poleg∏ych, zapewni∏a Kompania Reprezentacyjna
WP. Uczniowie zaprezentowali widowisko teatral-
ne upami´tniajàce Powstanie Warszawskie. Wy-
stàpi∏ te˝ chór szkolny. 

25 wrzeÊnia w Warszawie odby∏o si´ uro-
czyste nabo˝eƒstwo w Katedrze Polowej WP w in-
tencji wszystkich uczestników operacji desanto-
wej I Armii Wojska Polskiego w dniach 14–25
wrzeÊnia 1944 roku, idàcej z pomocà Powstaƒ-
com Warszawy. 

25 wrzeÊnia we Wroc∏awiu Zarzàd Okr´gu
DolnoÊlàskiego ÂZ˚AK i Oddzia∏ Instytutu Pami´ci
Narodowej, upami´tniajàc 65. rocznic´ powstania
Polskiego Paƒstwa Podziemnego zorganizowa∏y
sesj´ historycznà w Auli Leopoldinum Uniwersyte-
tu Wroc∏awskiego. Uczestniczyli w niej kombatanci
AK, BCh, NSZ, WiN i innych zwiàzków oraz wielu
zaproszonych goÊci. Na zakoƒczenie sesji wystàpi∏
chór „Dumka”. 

Oprac. K.K.
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DwadzieÊcia kilka kilometrów
na pó∏nocny zachód od Socha-
czewa le˝y wieÊ Za∏usków. We

wrzeÊniu 1939 r., jak ca∏y obszar powia-
tu, obj´ta by∏a dzia∏aniami wojennymi
dwóch polskich armii: „Poznaƒ” i „Po-
morze”. Gdy bitwa nad Bzurà mia∏a si´
ju˝ ku koƒcowi, 16 wrzeÊnia zjawi∏ si´
sztab armii „Poznaƒ” ze swym dowód-
cà genera∏em dywizji Tadeuszem Ku-
trzebà. GoÊci∏ on wtedy w tamtejszym
dworku nieca∏à dob´. Stamtàd uda∏ si´
na przepraw´ przez Bzur´ do Witko-
wic, zmierzajàc do Warszawy. 

W roku 1918 w∏aÊciciel ówczesnego
dworku, Pawe∏ Radoszewski, za∏o˝y∏
dla wiejskich dzieci szko∏´, udost´p-
niajàc jeden z pokoi na sal´ szkolnà.
SzeÊç lat póêniej szko∏a zosta∏a prze-
niesiona do Emilianowa, ale w roku
1963 ca∏y dworek zajà∏ OÊrodek
Szkolno-Wychowawczy „Na szlaku”
w Za∏uskowie. 

Co oznacza s∏owo „Na szlaku”?
Wià˝e ono histori´ tego miejsca z po-
bytem wojska polskiego w 1939 r. oraz
z dzisiejszà dzia∏alnoÊcià szkoleniowà
prowadzàcà t´ gimnazjalnà m∏odzie˝
ku lepszej przysz∏oÊci. Og∏oszenie tej

nazwy zbieg∏o si´ 25 listopada 2004 r.
z uroczystoÊcià nadania oÊrodkowi
imienia genera∏a Tadeusza Kutrzeby.
By∏em Êwiadkiem tej uroczystoÊci przy-
gotowanej starannie przez grono na-
uczycieli z dyrektor Joannà Kamiƒskà
na czele. Z przyjemnoÊcià obserwowa-
∏em zapa∏ dziewczàt i ch∏opców zarów-
no w przyjmowaniu goÊci, jak i arty-
stycznych wyst´pach. W uroczystoÊci
uczestniczyli przedstawiciele woje-
wództwa, powiatu, gminy. Przyby∏a
tam równie˝ senator Jolanta Popio∏ek. 

Na zakoƒczenie m∏odzie˝ przedsta-
wi∏a nam inscenizacj´ nawiàzujàcà do
historycznych wydarzeƒ. By scen´ t´
uwiarygodniç, ch∏opcy nosili na sobie
mundury z 1939 r., mieli broƒ, a ich re-
gulaminowe ruchy i meldunki nieêle ko-
piowa∏y te ich dziadków. Dziewcz´ta
w harcerskich mundurkach deklamo-
wa∏y tematycznie zwiàzane wiersze,
a wspólne wykonanie przez ca∏y zespó∏
pieÊni legionowych i okresu mi´dzywo-
jennego ubarwi∏o t´ uroczystoÊç. 

Witold S. DOMA¡SKI
pp∏k w st. spocz. 

˝o∏nierz armii „Poznaƒ”
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Uczniowie posprzàtali miej-
sce wokó∏ pomnika, zapalili
symboliczne znicze i oddali

czeÊç poleg∏ym. GoÊciem honoro-
wym by∏ kombatant Kazimierz
Ostropolski. Opiekunami tej akcji
by∏y wychowawczynie ww. klas Ma∏-

gorzata ¸abaz i Agata Handwerkier.
Nale˝y wspomnieç, ˝e nie by∏a to
akcja jednorazowa. Uczniowie czte-
ry razy w roku b´dà odwiedzaç to
miejsce, w którym przela∏a si´ krew
tylu niewinnych ludzi. 

Jedna z uczennic przypomnia∏a
najwa˝niejsze wydarzenia zwiàzane
z tym miejscem. 

Od jesieni 1939 r. do Dzier˝oniowa
oraz innych miejscowoÊci powiatu
przywo˝ono jeƒców z Kampanii
WrzeÊniowej. W Dzier˝oniowie zo-
stali oni umieszczeni w obozie przy
ulicy Brzegowej. W 1940 r. Polaków
wywieziono do innych obozów jeniec-
kich, do Dzier˝oniowa sprowadzono
jeƒców z innych armii. W zak∏adach
przemys∏owych Dzier˝oniowa, Biela-
wy i Pieszyc pracowali robotnicy przy-
musowi z podbitych krajów. 

Szczególnie tragiczny by∏ los ˚y-
dów umieszczonych w obozach po-
wiatu dzier˝oniowskiego. Pierwsze
transporty ˚ydów, g∏ównie z Polski,
przywieziono do powiatu dzier˝o-
niowskiego jesienià 1941 r. Przyby-
∏ych umieszczono w obozie w Mo-
Êcisku. Obóz ten podzielony zosta∏
na trzy komanda: komando prowa-
dzàce prace w zak∏adach produkcyj-
nych Bielawy, komando skierowane
do budowy drogi i obozu pracy (tzw.
Sportschule) oraz komando zatrud-
nione w kamienio∏omach w MoÊci-
sku. 

Najwi´kszym obozem pracy przy-
musowej dla ˚ydów w regionie by∏
obóz (Sportschule) zlokalizowany
w trójkàcie mi´dzy Bielawà, Pieszy-
cami i Dzier˝oniowem. Grupy ˝y-
dowskich robotników adaptowa∏y
stare budynki bielawskich kolonii
letnich nad Brz´czykiem, w których
od 1935 r. mieÊci∏a si´ szko∏a spor-

Szko∏y — spadkobiercy tradycji

Pami´ci ofiar terroru

Ostatnia kwatera

29 paêdziernika m∏odzie˝ klas
II a i III b Liceum Profilowane-
go z Zespo∏u Szkó∏ nr 3 im.
Kombatantów Rzeczypospoli-
tej Polskiej w Dzier˝oniowie
odwiedzi∏a miejsce dawnego
obozu pracy przymusowej.
Dzisiaj znajduje si´ tu pomnik
poÊwi´cony pami´ci ofiar ter-
roru. 

Tablica gen. Tadeusza Kutrzeby na murze
OÊrodka Szkolno-Wychowawczego „Na
szlaku”

M∏odzie˝ szkolna przygotowa∏a insceni-
zacj´
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Kombatanci oraz uczniowie
i nauczyciele ze Szko∏y Pod-
stawowej nr 3 im. Dzieci Po-

wstania Warszawskiego w Warsza-
wie oraz z Pijarskiej Szko∏y Podsta-
wowej i Gimnazjum spotkali si´ 
10 listopada ub.r. w Sanktuarium
Matki Bo˝ej Nauczycielki M∏odzie-
˝y w Warszawie na uroczystoÊci
z okazji Âwi´ta Niepodleg∏oÊci. 

Po przywitaniu goÊci, a wÊród
nich uczestników walk o niepodle-
g∏oÊç, uczniów i nauczycieli, o dà-
˝eniach do odzyskania niepodle-
g∏oÊci opowiada∏a uczestniczka Po-
wstania Warszawskiego i matka
chrzestna sztandaru szko∏y Jadwi-
ga Podryga∏∏o. 

Podczas Mszy Êw. procesja
uczniów przesz∏a przed o∏tarz, gdzie
z∏o˝ono symboliczne dary. By∏y to
m.in. flaga Polski, prace konkurso-
we dzieci i m∏odzie˝y przedstawiajà-
ce pomniki martyrologii i victorii
narodu polskiego (prace wyró˝nio-
ne w konkursie goÊcie mogli obej-

rzeç przed rozpocz´ciem uroczy-
stoÊci), kwiaty, albumy i kroniki. 
Po Mszy Êw. uczniowie ze Szko∏y Pi-
jarskiej zaprezentowali program ar-
tystyczny. Deklamowali wiersze
i Êpiewali pieÊni patriotyczne. 

Kombatanci otrzymali bia∏e
i czerwone kwiaty – symbol
wdzi´cznoÊci za ich trud, dzi´ki któ-
remu mo˝na ˝yç, pracowaç i uczyç
si´ w wolnej Polsce. 

Oficjalnà cz´Êç uroczystoÊci zakoƒ-
czy∏o z∏o˝enie kwia-
tów przed tabli-
cà upami´tniajàcà
mieszkaƒców Sie-
kierek i Augustówki
poleg∏ych, pomor-
dowanych i zaginio-
nych podczas II
wojny Êwiatowej.
Przed tablicà pok∏o-
ni∏y si´ liczne szkol-
ne poczty sztanda-
rowe. 

kak
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towa dla cz∏onków Hitlerjugend.
Stàd w∏aÊnie nazwa obozu. 

W zagajniku w pobli˝u obozu
znajdujà si´ groby ok. dwustu za-

mordowanych lub zmar∏ych z wy-
cieƒczenia robotników przymuso-
wych i wi´êniów, g∏ównie ˚ydów. 

Na poczàtku 1944 r. obóz Sport-

schule przekszta∏cony zosta∏ w fili´
obozu koncentracyjnego Gross Ro-
sen. Wi´êniów zatrudniano w oko-
licznych fabrykach. Pod koniec tego
roku ˚ydów przeniesiono z obozu
Sportschule do innych obozów
w Dzier˝oniowie, Bielawie, Pieszy-
cach, Pi∏awie Górnej i Niemczy.
W obozie Sportschule umieszczono
jeƒców francuskich i belgijskich
oraz Polaków z ruchu oporu, g∏ów-
nie cz∏onków AK. W Sportschule
znajdowa∏o si´ pod koniec wojny
ok. siedem tys. osób*). 

Agata HANDWERKIER
Ma∏gorzata ¸ABAZ

Kazimierz OSTROPOLSKI

*) Informacje te opracowane zosta∏y na
podstawie: Dzier˝oniów. Zarys monografii
miasta pod redakcjà Stanis∏awa Dàbrow-
skiego, Wroc∏aw–Dzier˝oniów 1998. 

Szko∏y — spadkobiercy tradycji

M∏odzie˝ przed pomnikiem poÊwi´conym pami´ci ofiar. WÊród uczniów stoi komba-
tant Kazimierz Ostropolski

Dzi´kujemy za Wasz trud

Procesja uczniów przesz∏a przed o∏tarz,
by z∏o˝yç symboliczne dary

Kombatanci otrzymali bia∏e i czerwone kwiaty

Fot. K. K´pka
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Ceranów, Bielany, Repki – te
trzy wsie powiatu Soko∏ów

Podlaski szczególnie uroczyÊcie ob-
chodzi∏y 60. rocznic´ walk ˝o∏nierzy
Obwodu AK „S´p” – „Proso” w ra-
mach Akcji „Burza”. W okolicz-
nych kompleksach leÊnych –
w puszczy sterdyƒskiej, lasach rep-
kowskich i rucheƒskich walczy∏o
w czasie okupacji niemal 2,5 tys.
˝o∏nierzy Obwodu pod dowódz-
twem mjra Jerzego Sasina „Rosy”.
Przeprowadzili
oni kilkadzie-
siàt walk i poty-
czek z wojskiem
i ˝andarmerià
niemieckà oraz
dokonali wielu
akcji dywersyj-
nych i sabota-
˝owych. 28 lip-
ca 1944 roku
kompania por.
Lucjusza Gaw-
rysia „Rysia”,
walczàca w ra-
mach II Bata-
lionu 22 pp.

AK, rozbi∏a pod wsià Rytele Olech-
ny oddzia∏ niemiecki. Dwudziestu
Niemców zgin´∏o, drugie tyle zosta-
∏o rannych. 

Po szeÊçdziesi´ciu latach w Cera-
nowie, Bielanach i Repkach ods∏o-
ni´to trzy pomniki upami´tniajàce
tamte walki. Ufundowa∏o je miejsco-
we spo∏eczeƒstwo. UroczystoÊci od-
s∏oni´cia i poÊwi´cenia pomników
odby∏y si´ 11, 19 i 26 wrzeÊnia ub.r.
Uczestniczyli w nich, obok komba-

tantów, przed-
stawiciele w∏adz
lokalnych i licz-
ne grono miesz-
kaƒców. Odczy-
tano Apel Pole-
g∏ych, u stóp po-
mników z∏o˝ono
wieƒce. M∏o-
dzie˝ szkolna za-
prezentowa∏a
okolicznoÊciowy
program arty-
styczny. 

Pp∏k Józef 
ZACIERKA

Apteki udzielajà 8% rabatu dla kombatantów i wdów po kombatantach na leki pe∏nop∏atne
wydawane na recept´ oraz na leki bez recepty, materia∏y i sprz´t medyczny oraz pozosta∏y
asortyment medyczny. 
Oferujà ponadto blisko 150 leków stosowanych w chorobach przewlek∏ych wydawanych na
recept´ w obni˝onej cenie oraz leki „za grosze” (np. paski do glukometrów po 0,01 z∏, insuli-
ny po 3,20 z∏). 
Istnieje mo˝liwoÊç dostarczenia leków do domu po uprzednim uzgodnieniu. 
Apteki uczestniczà w programie „Dbam o Zdrowie”, który oferuje mo˝liwoÊç otrzymania
atrakcyjnych upominków. 

Majàc na uwadze wiek i niedo∏´˝-
noÊç kombatantów Ko∏a Gmin-

nego Zwiàzku Kombatantów RP i By-
∏ych Wi´êniów Politycznych w Garbo-
wie, Zarzàd Ko∏a postanowi∏ powo∏aç
wnuków tych˝e kombatantów do obs∏u-
gi pocztu sztandarowego. B´dà oni re-
prezentowaç swoich dziadków – Wete-
ranów Walk o WolnoÊç i Niepodleg∏oÊç
Ojczyzny. Postanowiono powo∏aç trzy
zespo∏y, które na zmian´ b´dà obs∏ugi-
waç poczet sztandarowy. W roku 2005
przewidzianych jest pi´ç uroczystoÊci
paƒstwowych i koÊcielnych (…). 

B´dzie to pi´kna lekcja patriotyzmu
dla m∏odzie˝y, lekcja historyczno-po-
glàdowa. (…) 

por. rez. Józef ADAMCZYK
sekretarz Ko∏a Gminnego

Zwiàzku Kombatantów RP i BWP
w Garbowie
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W ho∏dzie ˝o∏nierzom Akcji „Burza”

Po szeÊçdziesi´ciu latach…
Nietypowy pomnik
pami´ci w Woroƒcu

APTEKA PRZYJAZNA DLA KOMBATANTA
APTEKA „ESKULAP”
46-066 OPOLE
ul. Damrota 10
tel. (0-77) 453 67 70
Godziny otwarcia: 
pn.–pt. 8.00–19.00
sob. 8.00–14.00 

APTEKA „ESKULAP”
45-064 OPOLE
ul. Reymonta 14
tel. (0-77) 441 86 77

Godziny otwarcia: 
pn.–pt. 7.30–20.00
sob. 8.00–15.00

APTEKA „WILSONA”
45-429 OPOLE
ul. Orzechowa 33
tel. (0-77) 458 06 44
Godziny otwarcia: 
pn.–pt. 9.00–14.00
sob. 8.00–14.00

Listy do redakcji

Reprezentujà nas
wnukowie

Jadàc z Warszawy w kierunku Terespola
ku granicy polsko-bia∏oruskiej, na skra-

ju lasu tu˝ przy drodze w miejscowoÊci
Woroniec oko∏o 10 km za Mi´dzyrzecem
Podlaskim mo˝na zobaczyç nietypowy,
zbudowany z betonu pomnik. Przedstawia
on w naturalnych rozmiarach, w formie
„cienia” – amerykaƒskà latajàcà fortec´. 

Nad ziemià wystaje tylko statecznik sa-
molotu, na którym widnieje napis w j´zyku
polskim i angielskim: W ho∏dzie 41 802 lot-
nikom si∏ powietrznych Stanów Zjednoczo-
nych Ameryki Pó∏nocnej, którzy oddali swe
˝ycie niosàc wolnoÊç okupowanym krajom
Europy – wdzi´czni Polacy. 

Tak wspominajà ˝yjàcy Êwiadkowie tam-
tych wydarzeƒ: amerykaƒski samolot (for-
teca) zosta∏ zestrzelony przez Niemców
nad miejscowoÊcià Woroniec (powiat Bia-
∏a Podlaska), po wykonaniu zadania nad
Niemcami, gdy udawa∏ si´ na zapasowe
lotnisko w Po∏tawie (Ukraina). Z dziesi´-
cioosobowej za∏ogi zdo∏a∏o si´ uratowaç
siedmiu lotników dzi´ki szybkiej akcji od-
dzia∏u partyzanckiego „Zenona” Armii
Krajowej. 

Po ponad miesi´cznym pobycie w tym
oddziale, zostali oni przekazani pod ko-
niec Akcji „Burza” w 1944 roku sowieckim
w∏adzom wojskowym, a nast´pnie przerzu-
ceni do swoich baz. 

Boles∏aw ¸UGOWSKI
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Poszukuj´ kolegów z Kompanii Dyspozy-
cyjnej Komendy Placu ÂródmieÊcie Po-

∏udnie, z którymi razem bra∏em udzia∏ w Po-
wstaniu Warszawskim. Chcia∏bym nawiàzaç
z nimi kontakt. Komendantem Komendy
Placu by∏ p∏k Albin. 
Bardzo prosz´ o kontakt telefoniczny: 

Jerzy W¸ODEK „W∏ad”, 
tel. (0-22) 848 56 15

Pilnie poszukuj´ Êwiadków – kombatan-
tów ˝o∏nierzy ZWZ-AK, WiN, których

komendantem by∏
m.in. w Podobwodzie
Armii Krajowej „C”
Opole Lubelskie –
Obwód Pu∏awy Age-
nor Walusiƒski, posia-
dajàcy w latach
1940–1947 pseudoni-
my „Maj”, „Kie∏”,

„Willi”. Dla przypomnienia fotografia Age-
nora Walusiƒskiego – kapitana od 1945 r.,
wi´zionego w Warszawie przy ul. Rakowiec-
kiej od sierpnia 1952 r. do czerwca 1955 r. 
Na wiadomoÊç oczekuje szwagier 

Stanis∏aw KACZY¡SKI
ul. KoÊciuszki 12 m. 25

97-500 Radomsko
tel. (0-44) 683 29 96 po godz. 20.00 

Poszukuj´ informacji o zawodowym pod-
oficerze Edmundzie Wi´ckiewiczu (synu

Zygmunta), który pe∏ni∏ s∏u˝b´ wojskowà
w latach 1924–1939 w Modlinie. Mieszka∏
wówczas w Warszawie na Pradze przy ul.
Kamiennej 10. 
Do OÊwi´cimia zosta∏ przewieziony pierw-

szym transportem z Warszawy 7 stycznia
1941 r. i oznaczony numerem 8256. Zamor-
dowany 10 listopada 1941 r. w KL Au-
schwitz. 
WiadomoÊci od towarzyszy broni

oraz wi´êniów Pawiaka i OÊwi´cimia 
prosz´ kierowaç na adres: 

Wiktor WI¢CKIEWICZ
ul. Karmaluka 38

˚ytomierz 6
10001 Ukraina

tel. (0-0380) 412 24 16 86

Poszukuj´ rodziny Eugeniusza Siedlec-
kiego – ˝o∏nierza AK. Zosta∏ zastrzelo-

ny w Krakowie niedaleko Barbakanu
5 wrzeÊnia 1945 r. przez funkcjonariuszy
UB. Mia∏ wtedy 40 lat. 
Listy prosz´ kierowaç na adres: 

Janina PAMU¸A
ul. Wlotowa 4/17

30-668 Kraków
tel: (0-12) 658 98 53

Informujemy

Zarzàd G∏ówny Stowarzyszenia Szarych
Szeregów uprzejmie zawiadamia, ˝e na-

stàpi∏y zmiany w sk∏adzie prezydium. Obec-
nie jego sk∏ad przedstawia si´ nast´pujàco:
Jerzy Jabrzemski – p.o. przewodniczàcego
Zarzàdu G∏ównego, Zbigniew Kozaczek –
zast´pca przewodniczàcego, Janusz St´p-
kowski – zast´pca przewodniczàcego, Kon-
rad Karpiƒski – sekretarz generalny, Ma-
rian Szcz´Êniak – skarbnik. 

Zarzàd G∏ówny Ogólnopolskiego Stowa-
rzyszenia Wi´êniów – By∏ych Dzieci Nie-

mowlàt – Hitlerowskich Obozów i Zak∏adów
Eksterminacji w Rawiczu uprzejmie infor-
muje, ˝e w wyniku przeprowadzonych wy-
borów we wrzeÊniu 2004 r. na Walnym Ze-
braniu Sprawozdawczo-Wyborczym do
w∏adz zostali powo∏ani: Andrzej Cichy –
prezes, Franciszek Konieczny – wiceprezes,
Barbara Pazo∏a – sekretarz, Krystyna Nie-
dba∏a – cz∏onek Zarzàdu oraz Józef ¸yska-
wa – cz∏onek Zarzàdu. 

Nowe stowarzyszenia

Do rejestru stowarzyszeƒ w Urz´dzie ds.
Kombatantów i Osób Represjonowa-

nych wpisano: 
Narodowe Zjednoczenie Wojskowe Mazow-
sze Pó∏nocne, ul. Edukacji Narodowej 1, 
06-408 Krasne, prezes – Lucjan Przew∏ocki. 
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Informacja o powsta∏ej stronie internetowej „Maczkowcy”

Pod patronatem Uniwersytetu Gdaƒskiego, prezydenta
Sopotu i Ko∏a „Gdaƒsk” Zwiàzku Kó∏ 1 Dywizji Pancernej
przygotowywana jest praca naukowa, której tytu∏em
roboczym sà „Wojenne szlaki Polaków do Falaise, Bredy i
Wilhelmshaven”. Autor pracy, Dariusz Szymczyk, zamierza
przedstawiç w niej prze˝ycia, powik∏ane losy i ró˝norodne
drogi tych póêniejszych ˝o∏nierzy Pierwszej Pancernej, którzy
– od daty hitlerowskiej agresji na Polsk´ w 1939 roku, do
momentu wstàpienia w szeregi Dywizji – docierali do niej ze
wszystkich niemal zakàtków Êwiata.

W tym celu utworzona zosta∏a strona internetowa (www.
maczkowcy.si.pl), na której umieszczona jest symboliczna
mapka szlaków wiodàcych z ró˝nych rejonów ziemskiego
globu do Dywizji oraz apel (w j´zykach: polskim, angielskim,
francuskim i niderlandzkim) o jej uzupe∏nienie, bàdê te˝
przesy∏anie wspomnieƒ, a nawet zwi´z∏ych relacji z tego
okresu na adresy kontaktowe:

Dariusz SZYMCZYK  Zygmunt E. HAAS
ul. Kujawska 29/73     ul. Cio∏kowskiego 7-C/8

81-862 Sopot    80-463 Gdaƒsk
lub adres Zarzàdu Ko∏a „Gdaƒsk” ZK 1DP:

Zygmunt E. HAAS
ul. Pilotów 12-B/2

80-460 Gdaƒsk

· poszukujemy · poszukujemy · poszukujemy · poszukujemy ·

Apel
Min´∏a 60. rocznica zwyci´skich walk Pierwszej Polskiej
Dywizji Pancernej. Powstaje praca, której celem jest
przedstawienie ˝o∏nierskich losów wojennych tu∏aczy.
Ich wk∏ad w bojowe zas∏ugi Dywizji jest na ogó∏ znany.
W tej pracy podkreÊliç pragniemy ich wysi∏ek i
determinacj´ w dotarciu do istniejàcych na terenie
Wielkiej Brytanii polskich formacji wojskowych. Ró˝ne,
cz´sto dramatyczne i trudne, by∏y to tu∏acze szlaki.
˚o∏nierze Dywizji, jak równie˝ ich potomkowie, proszeni
sà o dostarczenie wszelkich informacji dotyczàcych
wojennych przejÊç w tym zakresie, celem ich
upami´tnienia. B´dziemy Paƒstwu wielce zobowiàzani
za wszelkie informacje, zarówno ze strony tych, którzy
prze˝yli sowieckie ∏agry i hitlerowskie obozy, jak i tych, co
w drodze swej przekraczali zielone granice. Interesujà
nas tak˝e losy tych, którzy jako ochotnicy przybywali z
obu Ameryk oraz tych, którzy ochotniczo uzupe∏niali
szeregi walczàcej Dywizji przez swà ucieczk´, bàdê
dobrowolne poddanie si´ Aliantom z przymusowo
pe∏nionej s∏u˝by w Wehrmachcie.

Za Zarzàd Ko∏a
prezes Zygmunt E. HAAS
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2004
5 9 grudnia w Warszawie odby∏o si´ spo-
tkanie op∏atkowe Klubu Kawalerów Orde-
ru Wojennego Virtuti Militari. Wzià∏ w nim
udzia∏ kierownik Urz´du do Spraw Kom-
batantów i Osób Represjonowanych mini-
ster Jan Turski. 

5 9 grudnia w siedzibie Zarzàdu G∏ówne-
go Zwiàzku Kombatantów RP i By∏ych
Wi´êniów Politycznych spotkali si´ cz∏on-
kowie Klubu KoÊciuszkowców oraz zapro-
szeni goÊcie. Przy brzmieniu kol´d komba-
tanci prze∏amali si´ op∏atkiem i z∏o˝yli so-
bie ˝yczenia. 

5 13 grudnia w Zamku Królewskim
w Warszawie odby∏o si´ spotkanie op∏atko-
we Âwiatowego Zwiàzku ˚o∏nierzy Armii
Krajowej, Fundacji Polskiego Paƒstwa
Podziemnego i Zwiàzku Pi∏sudczyków.
Z uczestnikami spotkania op∏atkiem prze-
∏ama∏ si´ minister Jan Turski. 

5 13 grudnia w Warszawie odby∏o si´ spo-
tkanie op∏atkowe Warszawskiego Okr´gu
Zwiàzku Inwalidów Wojennych RP. 

5 15 grudnia w OÊrodku Kultury w Pia-
secznie spotkanie op∏atkowe zorganizowa-
li: starosta piaseczyƒski, burmistrz miasta
i gminy Piaseczno oraz Zarzàd Ko∏a
Zwiàzku Kombatantów RP i BWP. 

5 15 grudnia w Warszawie na uroczystoÊci
op∏atkowej spotkali si´ cz∏onkowie Ârodo-
wiska Klubu 1 Drezdeƒskiego Korpusu
Pancernego. Obecni byli równie˝ przedsta-
wiciele innych organizacji kombatanckich. 

5 16 grudnia w Domu Kultury w Kozieni-
cach odby∏o si´ tradycyjne spotkanie, pod-
czas którego op∏atkiem dzielili si´ cz∏onko-
wie Stowarzyszenia Polskich Kombatantów
w Kraju, przedstawiciele w∏adz miasta
i gminy, starostwa powiatowego, policji
i duchowieƒstwa. W spotkaniu uczestniczy-
∏y poczty sztandarowe. 

5 17 grudnia w Grudziàdzu kombatanci
Polskich Si∏ Zbrojnych na Zachodzie zrze-
szeni w miejscowym Kole spotkali si´

w Garnizonowym Klubie Oficerskim na
tradycyjnym op∏atku wigilijnym. W uroczy-
stoÊci uczestniczy∏y równie˝ cz∏onkinie Ko-
∏a – wdowy po by∏ych ˝o∏nierzach oraz za-
proszeni goÊcie i delegacje innych stowa-
rzyszeƒ kombatanckich z Grudziàdza. Po
powitaniu ks. kanonik Stanis∏aw Andrik
odczyta∏ fragment Ewangelii i wspólnie od-
mówiono modlitw´. Potem uczestnicy po-
dzielili si´ op∏atkiem i z∏o˝yli sobie ˝ycze-
nia Êwiàteczno-noworoczne. Kol´dy i pa-
stora∏ki Êpiewa∏ Zespó∏ Wokalno-Muzycz-
ny Klubu GKO. 

5 17 grudnia w Warszawie odby∏o si´ spo-
tkanie op∏atkowe Zwiàzku Kombatantów
RP i BWP oraz Fundacji „Moje wojenne
dzieciƒstwo”. W Êwiàteczny nastrój wpro-
wadzi∏y goÊci wyst´py chóru „Starówka”
z Towarzystwa Przyjació∏ Warszawy oraz
m∏odzie˝owego zespo∏u artystycznego
XXX Liceum Ogólnokszta∏càcego w War-
szawie. 

5 17 grudnia w Warszawie, w siedzibie
Zwiàzku Kombatantów RP i BWP, odby∏o
si´ spotkanie op∏atkowe zorganizowane
przez wojewod´ mazowieckiego i Rad´
Kombatantów Województwa Mazowiec-
kiego. Obecni byli goÊcie ze wszystkich
zwiàzków i stowarzyszeƒ reprezentowa-
nych w Radzie. W spotkaniu uczestniczyli
minister Jan Turski oraz wicewojewoda
mazowiecki Maciej Sieczkowski. Po modli-
twie podzielono si´ op∏atkiem i z∏o˝ono so-
bie ˝yczenia Êwiàteczne i noworoczne. 

5 18 grudnia w Cz´stochowie miejscowy
Zarzàd Zwiàzku ˚o∏nierzy Armii Krajowej
i Zwiàzek Korpusu Wojska Polskiego jak
co roku wspólnie zorganizowali uroczy-
stoÊç op∏atkowà. W jej trakcie prezydent
miasta Tadeusz Wrona wr´czy∏ Patenty
Weterana Walk o WolnoÊç i Niepodleg∏oÊç
Ojczyzny. Wystàpi∏a orkiestra im. C. K.
Norwida. 

5 18 grudnia w Warszawie w spotkaniu
op∏atkowym uczestniczyli kombatanci
i kombatantki z Ko∏a Oberlangen przy Pol-
skim Zwiàzku by∏ych Wi´êniów Politycz-
nych Hitlerowskich Wi´zieƒ i Obozów
Koncentracyjnych. 

5 29 grudnia w Ciechocinku miejscowy
Zarzàd Oddzia∏u Zwiàzku Inwalidów Wo-
jennych RP jak co roku zorganizowa∏ wie-
czerz´ wigilijnà. Oprócz kombatantów i in-
walidów wojennych przybyli na nià przed-
stawiciele koÊcio∏a katolickiego i prawo-
s∏awnego oraz w∏adz miejskich i samorzà-
dowych – ordynariusz diecezji w∏oc∏awskiej
ks. bp Wies∏aw Mering, ks. pra∏at Grzegorz
Karolak, ks. Miko∏aj Hajduczenia, prezes
Zarzàdu Okr´gowego ZIW RP w Bydgosz-
czy p∏k Edward Kowalski, burmistrz Cie-
chocinka Leszek Dzier˝ewicz. Po okolicz-
noÊciowym przemówieniu i poÊwi´ceniu

op∏atka, uczestnicy z∏o˝yli sobie ˝yczenia
Êwiàteczne i noworoczne. UroczystoÊç
urozmaici∏ wyst´p chóru miejscowych
szkó∏. Âpiewano kol´dy i pieÊni wojskowe.

2005 

5 13 stycznia w Opolu odby∏o si´ tradycyj-
ne spotkanie op∏atkowe w sali konferencyj-
nej Sztabu 10 Opolskiej Brygady Logistycz-
nej im. p∏k. Piotra Wysockiego. Organiza-
torem spotkania by∏ Zarzàd Okr´gu
Zwiàzku Kombatantów RP i By∏ych Wi´ê-
niów Politycznych. 

5 22 stycznia na plebanii przy koÊciele Mi-
∏osierdzia Bo˝ego w Warszawie odby∏ si´
tradycyjny op∏atek, w którym uczestniczyli
weterani zrzeszeni w Stowarzyszeniu Pol-
skich Kombatantów Obroƒców Ojczyzny.

Oprac. K.K.
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Kalendarium spotkaƒ 
op∏atkowych

Ciechocinek, 29 grudnia 2004 r. Od prawej:
prezes Zarzàdu Oddzia∏u ZIW RP w Cie-
chocinku Wies∏aw Elandt, ordynariusz die-
cezji w∏oc∏awskiej ks. bp Wies∏aw Mering,
prezes Zarzàdu Okr´gowego ZIW RP w Byd-
goszczy p∏k Edward Kowalski, ks. pra∏at
Grzegorz Karolak i ks. Miko∏aj Hajduczenia
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Tradycyjny op∏atek odby∏ si´
u „Karpatczyków” 11 grudnia
ub.r. w goÊcinnym LXII Liceum
Ogólnokszta∏càcym im. gen.
broni W∏adys∏awa Andersa
w Warszawie.

Inaczej ni˝ w latach ubieg∏ych, w spo-
tkaniu oprócz Dzieci Tu∏aczych, we-
teranów spod znaku Êwierka (Angli-

cy nazywali nas Christmas Tree Divi-
sion) i ich rodzin wzi´li udzia∏ przedsta-
wiciele kilku szkó∏ oraz zaproszeni go-
Êcie. Nie zabrak∏o przewodniczàcej Za-
rzàdu G∏ównego Stowarzyszenia „Klub
Szkó∏, Przyjació∏ i Organizacji Monte
Cassino” Marii Szczepaniec z lubieƒ-
skiego Zespo∏u Szkó∏ Ogólnokszta∏cà-
cych i Zawodowych. 

W czasie spotkania wr´czono dele-
gatom niektórych szkó∏ urny z ziemià
z pobojowisk i grobu Naczelnego Wo-
dza w Newark. Urny z ziemià spod
Monte Cassino otrzyma∏y szko∏y: 

- II Liceum Ogólno-
kszta∏càce im. gen. W∏.
Andersa w Chojnicach, 

- Gimnazjum nr 2 im.
2 Korpusu Polskiego –
Zdobywcy Klasztoru
Monte Cassino w Krzy-
˝anowie, 

- Zespó∏ Szkó∏ Ponad-
gimnazjalnych im. 3 Dy-
wizji Strzelców Karpac-
kich w Czaplinku, 

- Zespó∏ Szkó∏ im. gen.
W∏. Andersa w Cz´sto-
chowie, 

- Szko∏a Podstawowa nr 32 im. Boha-
terów Monte Cassino w Katowicach, 

- Gimnazjum nr 1 im. gen. W∏. An-
dersa w Miƒsku Mazowieckim. 

LXII Liceum Ogólnokszta∏càce im.
gen. broni W∏. Andersa w Warszawie
otrzyma∏o urn´ z ziemià spod Lenino,
a Szko∏a Podstawowa im. gen. broni
W∏. Sikorskiego w Jachowej Woli –
urn´ z ziemià z grobu Naczelnego
Wodza w Newark. 

Po op∏atku, przy ˝yczeniach: „Oby-
Êmy tylko zdrowi byli” obecni zasiedli
do suto zastawionych sto∏ów (Dzi´ku-
jemy serdecznie Panie Dyrektorze Ja-
nie Dorosiewiczu!). Nasi towarzysze
broni Henryk Skrzypiƒski i Tadeusz
Kurcyk polali rubinowy napój – wino
przywiezione z W∏och. Czas minà∏
w mi∏ej i kole˝eƒskiej atmosferze. Do
Siego Roku! 

Cet

Na op∏atku wigilijnym spo-
tkali si´ 15 grudnia 2004 r.
w Warszawie cz∏onkowie

Chóru ˚o∏nierzy Armii Krajowej
„Nowogródzkie Or∏y”, zgodnie
z kilkunastoletnià tradycjà. 

Gospodarzem spotkania by∏ por.
Wac∏aw Fiszer, który prowadzi
Chór. Po przywitaniu chórzystów
i zaproszonych goÊci, zosta∏ odczy-
tany fragment Ewangelii opowiada-
jàcy o narodzeniach Jezusa. Przy
wtórze kol´d wszyscy prze∏amali si´
op∏atkiem, sk∏adali sobie ˝yczenia
i dzielili si´ wspomnieniami. 

„Nowogródzkie Or∏y” wystàpi∏y
z koncertem. W zaprezentowanym
repertuarze znalaz∏y si´ pieÊni reli-
gijne, patriotyczne, wojenne i woj-
skowe, które wzruszy∏y wszystkich
obecnych. kka
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Prezes Stowarzyszenia By∏ych ˚o∏nierzy Polskich Si∏
Zbrojnych na Zachodzie Tadeusz M. Czerkawski wr´cza
urn´ z ziemià

Chór
„Nowogródzkie
Or∏y” wystàpi∏

z koncertem

Zgodnie
z tradycjà

Wigili´
rozpocz´∏a

wspólna
modlitwa

Op∏atek u „Karpatczyków”

Partyzancka
Wigilia

Fot.: K. K´pka

Fot.: K. K´pka
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Wrocznic´ tamtych wyda-
rzeƒ, 17 stycznia br., kom-
batanci, przedstawiciele

w∏adz paƒstwowych na czele z mi-
ninstrem obrony narodowej Je-
rzym Szmajdziƒskim i samorzàdo-
wych, kilkunastu ambasad i ata-
szatów, mieszkaƒcy Warszawy
i uczniowie zebrali si´ przed Gro-
bem Nieznanego ˚o∏nierza w War-
szawie. W skupieniu wys∏uchali
Apelu Poleg∏ych, a nast´pnie liczne
delegacje z∏o˝y∏y na p∏ycie Grobu
wieƒce i wiàzanki kwiatów. Urzàd
do Spraw Kombatantów i Osób Re-
presjonowanych reprezentowali
kierownik Urz´du minister Jan
Turski i jego zast´pca minister Je-
rzy Koz∏owski. 

UroczystoÊci odby∏y si´ równie˝
na cmentarzu – Mauzoleum ˚o∏-
nierzy Radzieckich. Przy dêwi´-
kach werbli przed Pomnikiem
kwiaty z∏o˝yli m.in. uczestnicy wy-
darzeƒ sprzed 60 lat oraz przedsta-
wiciele korpusu dyplomatycznego. 

Nast´pnie uczestnicy spotkali si´
w Centrum Konferencyjnym Woj-
ska Polskiego, gdzie wys∏uchali
koncertu Reprezentacyjnego Ze-
spo∏u Artystycznego Wojska Pol-
skiego i wzi´li udzia∏ w uroczystym
obiedzie wydanym na czeÊç wetera-
nów walk o Warszaw´. kak

17 stycznia 2005 r. – 60. rocznica zakoƒczenia walk o Warszaw´

Kwiaty przed Pomnikiem na cmentarzu – Mauzoleum ˚o∏nierzy Radzieckich
z∏o˝yli obywatele Federacji Rosyjskiej mieszkajàcy w Polsce

Pomnik na cmentarzu – Mauzoleum
˚o∏nierzy Radzieckich w Warszawie

17 stycznia br. przed Grobem Nieznanego ˚o∏nierza w Warszawie pierwsi z∏o˝y-
li wieniec kombatanci

Delegacja Urz´du do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych przed Gro-
bem Nieznanego ˚o∏nierza. Od lewej: p∏k Jan Ozga, kierownik Urz´du Jan Tur-
ski, zast´pca kierownika Urz´du Jerzy Koz∏owski

Z g∏´bokim szacunkiem 
trzeba pochyliç si´ nad 
grobami tych, co polegli

Z g∏´bokim szacunkiem 
trzeba pochyliç si´ nad 
grobami tych, co polegli

Zdj´cia: K. K´pka
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