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Ogodz. 4.45 1 wrzeÊnia 1939 r.
z niemieckiego pancernika
„Schleswig-Holstein” pad∏y

pierwsze strza∏y w kierunku polskiej
sk∏adnicy wojskowej na Westerplatte.
Na pamiàtk´ tych wydarzeƒ o godz.
4.45 przed Pomnikiem Obroƒców Wy-
brze˝a na Westerplatte przy dêwi´ku
portowych syren rozpocz´∏y si´ obcho-
dy rocznicowe. Nast´pnie Orkiestra
Reprezentacyjna Marynarki Wojennej
odegra∏a hymn paƒstwowy. Po przemó-
wieniach odczytano Apel Poleg∏ych,
a delegacje z∏o˝y∏y przed pomnikiem
wieƒce i wiàzanki kwiatów. 

Wczesnym rankiem rozpocz´∏y si´
tak˝e uroczystoÊci w Wieluniu – mie-
Êcie, które jako pierwsze zosta∏o prawie
zupe∏nie zniszczone na skutek bombar-
dowania. Po z∏o˝eniu kwiatów w miej-
scach pami´ci, w ruinach wieluƒskiej fa-
ry odprawiona zosta∏a Msza Êw. w in-
tencji Ojczyzny oraz poleg∏ych i pomor-

UroczystoÊciami na Westerplatte 1 wrzeÊnia br.
rozpocz´∏y si´ obchody 67. rocznicy wybuchu
II wojny Êwiatowej i Dnia Weterana. W ca∏ym
kraju, w miejscach pami´ci narodowej Polacy
oddawali czeÊç poleg∏ym i ˝yjàcym obroƒcom
naszego kraju. Prezydent RP Lech Kaczyƒski
uczestniczy∏ tego dnia we Mszy Êw. odprawio-
nej w Katedrze Polowej WP w Warszawie, z∏o-
˝y∏ wieniec przed Grobem Nieznanego ˚o∏nie-
rza, a tak˝e spotka∏ si´ z weteranami w Pa∏acu
Prezydenckim. 

Westerplatte, Wieluƒ, Poznaƒ, Warszawa

Bez Was nie mielibyÊmy wolnej Polski...

dowanych w czasie II wojny Êwiatowej,
a uroczystoÊci zakoƒczy∏a ceremonia na
placu Legionów, podczas której m.in.
uhonorowano kombatantów odznacze-
niami paƒstwowymi. 

Apel Poleg∏ych zabrzmia∏ te˝ o Êwicie
w Poznaniu, przed pomnikiem Armii
Poznaƒ. Uczestnicy przeszli nast´pnie
do Cytadeli, gdzie na wszystkich kwate-
rach wojskowych zap∏on´∏y znicze. We-
terani i harcerze zapalili je w nekropo-
liach ˝o∏nierzy polskich i alianckich.

W Warszawie odby∏y si´ centralne ob-
chody 67. rocznicy wybuchu II wojny
Êwiatowej i Dnia Weterana z udzia∏em
Prezydenta RP LLeecchhaa  KKaacczzyyƒƒsskkiieeggoo, par-
lamentarzystów, przedstawicieli w∏adz
paƒstwowych i samorzàdowych, Wojska
Polskiego, reprezentantów instytucji paƒ-
stwowych i kombatantów. Urzàd do
Spraw Kombatantów i Osób Represjono-
wanych reprezentowali: kierownik Urz´-
du JJaannuusszz  KKrruuppsskkii oraz dyrektor general-

ny AAnnddrrzzeejj  BBiiddaa. UroczystoÊci rozpocz´-
∏a Msza Êw. w Katedrze Polowej WP pod
przewodnictwem Biskupa Polowego gen.
dyw. TTaaddeeuusszzaa  PP∏∏oosskkiieeggoo. Stamtàd
uczestnicy uroczystoÊci przeszli przed
Grób Nieznanego ˚o∏nierza, gdzie dele-
gacje – po zmianie posterunku honoro-
wego i Apelu Poleg∏ych – z∏o˝y∏y wieƒce. 

Nast´pnie odby∏o si´ spotkanie kom-
batantów i zaproszonych goÊci z Prezy-
dentem RP w Pa∏acu Prezydenckim. Po
przemówieniu Prezydent Lech Kaczyƒ-
ski, za wybitne zas∏ugi dla niepodleg∏o-
Êci Polski i dzia∏alnoÊç na rzecz Êrodo-
wisk kombatanckich, uhonorowa∏ wete-
ranów odznaczeniami paƒstwowymi.
W imieniu odznaczonych podzi´kowa∏
prezes Ma∏opolskiego Okr´gu Âwiato-
wego Zwiàzku ˚o∏nierzy Armii Krajo-
wej KKaazziimmiieerrzz  GGuuzziikkoowwsskkii. 

Spotkanie zakoƒczy∏o si´ przyj´ciem
w pa∏acowych ogrodach. 

A.B.
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Obchody 67. rocznicy wybuchu II wojny Êwiatowej

Wieniec na p∏ycie Grobu Nieznanego ˚o∏nierza sk∏ada delegacja ˝o∏nie-
rzy – weteranów kampanii wrzeÊniowej. Od prawej: prezes Stowarzyszenia
Polskich Kombatantów w Kraju W∏adys∏aw Matkowski, p∏k Antoni ¸aw-
rynowicz, prezes Zwiàzku Powstaƒców Warszawskich gen. bryg. Zbigniew
Âcibor-Rylski, por. Jerzy Znosko, por. Edward Lizoƒczyk w asyÊcie dyrek-
tora Departamentu Wojskowego UdSKiOR p∏k. Ryszarda Stankiewicza

Spotkanie Prezydenta RP Lecha Kaczyƒskiego z kombatantami
w ogrodach Pa∏acu Prezydenckiego

Prezydent RP Lech Kaczyƒski, parlamentarzyÊci, przedstawiciele
w∏adz paƒstwowych i samorzàdowych, Wojska Polskiego oraz wetera-
ni podczas uroczystoÊci przed Grobem Nieznanego ˚o∏nierza
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Fot. Katarzyna Hoppe



DDzziiÊÊ  mmiijjaa  6677
llaatt  oodd  ttrraaggiicczznnee--
ggoo  ddnniiaa  wwyybbuucchhuu
IIII  wwoojjnnyy  ÊÊwwiiaattoo--
wweejj..  HHiittlleerroowwsskkii
ii ssoowwiieecckkii  nnaajjaazzdd
nnaa  PPoollsskk´́  rroozzppoo--
cczzàà∏∏  ggeehheennnn´́
ÊÊmmiieerrccii  ii cciieerrppiiee--
nniiaa  lluuddzzii  ii ccaa∏∏yycchh
nnaarrooddóóww..  

IIII  wwoojjnnaa  ÊÊwwiiaa--
ttoowwaa  bbyy∏∏aa  nniiee
ttyyllkkoo  ddoonniiooss∏∏yymm
wwyyddaarrzzeenniieemm  hhiissttoorryycczznnyymm,,  aallee  rróówwnniiee˝̋
pprrzzee∏∏oommeemm  ddllaa  wwssppóó∏∏cczzeessnneejj  lluuddzzkkooÊÊccii..
ZZggiinn´́∏∏yy  ddzziieessiiààttkkii  mmiilliioonnóóww  lluuddzzii;;  nniiee  ssppoo--
ssóóbb  zzlliicczzyyçç  rraannnnyycchh  ii zzaaggiinniioonnyycchh..  RRooddzziinnyy
mmuussiiaa∏∏yy  mmaassoowwoo  ooppuusszzcczzaaçç  zziieemmii´́,,  zz kkttóó--
rràà  bbyy∏∏yy  oodd  wwiieekkóóww  zzwwiiààzzaannee;;  uulleegg∏∏yy  zznniisszz--
cczzeenniiuu  ÊÊrrooddoowwiisskkaa  lluuddzzkkiieeggoo  ˝̋yycciiaa  ii zzaabbyytt--
kkii  oo wwiieellkkiieejj  wwaarrttooÊÊccii  hhiissttoorryycczznneejj;;  mmiiaassttaa
ii wwssiiee  zzoossttaa∏∏yy  zznniisszzcczzoonnee  ii zzrróówwnnaannee  zz zziiee--
mmiiàà..  NNiiggddyy  pprrzzeeddtteemm  nniiee  bbyy∏∏oo  ttaakk  wwiieelluu
ooffiiaarr  ÊÊmmiieerrtteellnnyycchh  wwÊÊrróódd  lluuddnnooÊÊccii  ccyywwiill--
nneejj,,  zzww∏∏aasszzcczzaa  wwÊÊrróódd  kkoobbiieett  ii ddzziieeccii..  [[......]]

WWiieekk  XXXX  bbyy∏∏  ssttuulleecciieemm  nnaajjwwii´́kksszzyycchh
zzbbrrooddnnii  ww ddzziieejjaacchh  lluuddzzkkooÊÊccii..  DDookkoonnyywwaa--
llii  iicchh  zzaazzwwyycczzaajj  ccii,,  kkttóórrzzyy  wwyysstt´́ppoowwaallii
oottwwaarrcciiee  zz ppoozzyyccjjii  ssii∏∏yy..  PPoo  ttyycchh  pprrzzeerraa˝̋aajjàà--
ccyycchh  ddooÊÊwwiiaaddcczzeenniiaacchh  ssyymmppaattiiaa  mmii´́ddzzyy--
nnaarrooddoowweejj  ooppiinniiii  ppuubblliicczznneejj  zzaacczz´́∏∏aa  ssyyttuu--
oowwaaçç  ssii´́  wwyyrraaêênniiee  ppoo  ssttrroonniiee  ooffiiaarr..  NNiicc
wwii´́cc  ddzziiwwnneeggoo,,  ˝̋ee  wwiieellee  rrzzààddóóww,,  ssppoo∏∏eecczz--
nnooÊÊccii  cczzyy  ggrruupp  nnaacciisskkuu  ooddwwoo∏∏uujjee  ssii´́  ddzziiÊÊ

Fragmenty kazania Biskupa Polowego WP gen. dyw.
Tadeusza P∏oskiego, wyg∏oszonego w Dniu Weterana
i w 67. rocznic´ rozpocz´cia II wojny Êwiatowej

ddoo  „„ssttrraatteeggiiii  ooffiiaarryy””,,  ssttaarraajjààcc  ssii´́  pprrzzeelliiccyy--
ttoowwaaçç  iinnnnyycchh  ww rroozzmmiiaarraacchh  ww∏∏aassnnyycchh  cciieerr--
ppiieeƒƒ..  SSttaattuuss  ooffiiaarryy  pprrzzyynnoossii  bboowwiieemm  wwyy--
mmiieerrnnee  eeffeekkttyy  ––  mmoo˝̋ee  nnpp..  ssttaannoowwiiçç  zznnaakkoo--
mmiittàà  aakkccjj´́  mmaarrkkeettiinnggoowwàà,,  lleeggiittyymmiizzoowwaaçç
ww∏∏aaddzz´́  lluubb  oottwwiieerraaçç  mmoo˝̋lliiwwooÊÊçç  ddoocchhooddzzee--
nniiaa  rroosszzcczzeeƒƒ,,  nnpp..  ffiinnaannssoowwyycchh..  [[......]]

CChhoocciiaa˝̋  ddoo  tteejj  ppoorryy  ppooddwwaa˝̋aannee  bbyy∏∏yy
rróó˝̋nnee  aassppeekkttyy  ffuunnkkccjjoonnoowwaanniiaa  ssppoo∏∏eecczzeeƒƒ--
ssttwwaa  ii rróó˝̋nnee  mmoommeennttyy  ddzziieejjoowwee  ––  ttoo
uuttrrwwaalloonnyy  ww ppoowwsszzeecchhnneejj  ÊÊwwiiaaddoommooÊÊccii
oobbrraazz  IIII  wwoojjnnyy  ÊÊwwiiaattoowweejj  ppoozzoossttaawwaa∏∏  rraa--
cczzeejj  nniieettkknnii´́ttyy..  CChhoocciiaa˝̋  ttrrwwaa∏∏yy  ssppoorryy  nnaa
tteemmaatt  tteeggoo,,  kkttoo  nnaajjbbaarrddzziieejj  uucciieerrppiiaa∏∏
ww wwyynniikkuu  wwoojjnnyy,,  bbeezzddyysskkuussyyjjnnyy  ppoozzoossttaa--
wwaa∏∏  ffaakktt,,  ˝̋ee  nnaajjwwii´́kksszzyymm  wwiinnoowwaajjccàà  kkoonn--
fflliikkttuu  bbyy∏∏yy  hhiittlleerroowwsskkiiee  NNiieemmccyy..  WW∏∏aaÊÊccii--
wwiiee  ttyyllkkoo  oonnee  nniiee  mmoogg∏∏yy  lliicczzyyçç  nnaa  ssttaattuuss
ooffiiaarryy..  TTeerraazz  ssyyttuuaaccjjaa  ttaa  wwyyddaajjee  ssii´́  zzmmiiee--
nniiaaçç..  [[......]]

TTyymmcczzaasseemm  ddooÊÊwwiiaaddcczzeenniiee  uucczzyy  nnaass,,  ˝̋ee
jjeeÊÊllii  mmyy  ssaammii  nniiee  zzaaddbbaammyy  oo ppiieell´́ggnnoowwaa--
nniiee  nnaasszzeejj  hhiissttoorriiii  ii oo ggooddnnee  uucczzcczzeenniiee  nnaa--
sszzyycchh  zzmmaarr∏∏yycchh,,  ttoo  nniiee  uucczzyynniiàà  tteeggoo  zzaa  nnaass
iinnnnii..  DDzziissiiaajj  pprraaggnniieemmyy  ppooddzzii´́kkoowwaaçç  PPaa--
nnuu  PPrreezzyyddeennttoowwii  ii wwsszzyyssttkkiimm  zzaattrroosskkaannyymm
oo ppaammii´́çç  nnaarrooddoowwàà  lluuddzziioomm,,  zzaa  MMuuzzeeuumm
PPoowwssttaanniiaa  WWaarrsszzaawwsskkiieeggoo  ii wwiieellee  ppaammiiàà--
tteekk--ppoommnniikkóóww  nnaasszzeejj  ppaammii´́ccii  oojjcczzyyêênniiaa--
nneejj..  WWaarrttoo  mmoo˝̋ee  ttaakk˝̋ee  ww nnaajjbbllii˝̋sszzeejj  pprrzzyy--
sszz∏∏ooÊÊccii  ssttwwoorrzzyyçç  wwiieellkkiiee  cceennttrruumm,,  ddookkuu--
mmeennttuujjààccee  llooss  PPoollaakkóóww  ww cczzaassiiee  IIII  wwoojjnnyy
ÊÊwwiiaattoowweejj,,  zzaarróówwnnoo  ppoodd  ookkuuppaaccjjàà  hhiittllee--
rroowwsskkàà,,  jjaakk  ii ssoowwiieecckkàà..  WW iimmii´́  pprraawwddyy
ii sspprraawwiieeddlliiwwooÊÊccii..  [[......]]

Odznaczeni
PPrreezzyyddeenntt  RRPP  LLeecchh  KKaacczzyyƒƒsskkii,,  nnaa  ppooddssttaawwiiee  aarrtt..
113388  KKoonnssttyyttuuccjjii  RRzzeecczzyyppoossppoolliitteejj  PPoollsskkiieejj  oorraazz
uussttaawwyy  oo oorrddeerraacchh  ii ooddzznnaacczzeenniiaacchh,,  nnaaddaa∏∏  oorrddeerryy
ii ooddzznnaacczzeenniiaa  oossoobboomm  zzaass∏∏uu˝̋oonnyymm  ddllaa  nniieeppooddllee--
gg∏∏ooÊÊccii  RRzzeecczzyyppoossppoolliitteejj  PPoollsskkiieejj  ii ww ddzziiaa∏∏aallnnooÊÊccii
nnaa  rrzzeecczz  ÊÊrrooddoowwiisskk  kkoommbbaattaanncckkiicchh..  OOddzznnaacczzeennii
zzoossttaallii::  
w uznaniu wybitnych zas∏ug dla niepodleg∏oÊci
Rzeczypospolitej Polskiej
KKRRZZYY˚̊EEMM  WWIIEELLKKIIMM  
OORRDDEERRUU  OODDRROODDZZEENNIIAA  PPOOLLSSKKII
poÊmiertnie 
Antoni Palluth  
KKRRZZYY˚̊EEMM  KKOOMMAANNDDOORRSSKKIIMM  
OORRDDEERRUU  OODDRROODDZZEENNIIAA  PPOOLLSSKKII  
poÊmiertnie 
Franciszek Gosk 
za wybitne zas∏ugi dla niepodleg∏oÊci Rzeczypospo-
litej Polskiej, za dzia∏alnoÊç na rzecz Êrodowisk
kombatanckich
KKRRZZYY˚̊EEMM  KKOOMMAANNDDOORRSSKKIIMM  
ZZ  GGWWIIAAZZDDÑÑ  
OORRDDEERRUU  OODDRROODDZZEENNIIAA  PPOOLLSSKKII  
Bohdan Szucki 
KKRRZZYY˚̊EEMM  KKOOMMAANNDDOORRSSKKIIMM  
OORRDDEERRUU  OODDRROODDZZEENNIIAA  PPOOLLSSKKII  
Tadeusz Filipkowski 
Kazimierz Âliwa 
KKRRZZYY˚̊EEMM  OOFFIICCEERRSSKKIIMM  
OORRDDEERRUU  OODDRROODDZZEENNIIAA  PPOOLLSSKKII  
Wojciech Baraƒski 
Wies∏aw Chrzanowski 
Jan Czerniejewski 
Kazimierz Guzikowski 
Andrzej MiÊ 
Stanis∏aw Szostak 
KKRRZZYY˚̊EEMM  KKAAWWAALLEERRSSKKIIMM  
OORRDDEERRUU  OODDRROODDZZEENNIIAA  PPOOLLSSKKII  
Janusz Bacciarelli 
Marian Ca∏ko 
W∏odzimierz Gedymin 
Marian Holc 
Maciej Krokos 
Edward Kwiatkowski 
Ryszard Lewandowski 
Boles∏aw Paw∏owski 
Jan Sitko 
ks. Julian ˚o∏nierkiewicz 
ZZ¸̧OOTTYYMM  KKRRZZYY˚̊EEMM  ZZAASS¸̧UUGGII  
Andrzej Kunert

*
31 sierpnia br. w Pa∏acu Prezydenckim odby∏a si´
uroczystoÊç wr´czenia prezesowi Zarzàdu G∏ów-
nego Âwiatowego Zwiàzku ˚o∏nierzy Armii Kra-
jowej, majorowi CCzzeess∏∏aawwoowwii  CCyywwiiƒƒsskkiieemmuu nomi-
nacji na stopieƒ podpu∏kownika przez Szefa Biu-
ra Bezpieczeƒstwa Narodowego WW∏∏aaddyyss∏∏aawwaa
SSttaassiiaakkaa. Decyzj´ o nominacji podpisa∏ minister
obrony narodowej RRaaddooss∏∏aaww  SSiikkoorrsskkii. 
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Prezydent RP Lech Kaczyƒski dekoruje Krzy-
˝em Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski
Macieja Krokosa, prezesa ZG Stowarzyszenia
Polskich Kombatantów Obroƒców Ojczyzny

Kombatanci podczas Mszy Êw. w Katedrze Polowej WP

Obchody 67. rocznicy wybuchu II wojny Êwiatowej

Podczas Mszy Êw. w Kate-
drze Polowej WP homili´
wyg∏osi∏ Biskup Polowy
gen. dyw. Tadeusz P∏oski

Fot. Katarzyna Hoppe

Fot. Katarzyna Hoppe

Fot. Katarzyna Hoppe

WW  iimmii´́  pprraawwddyy  ii sspprraawwiieeddlliiwwooÊÊccii



PPaannoowwiiee  MMaarrsszzaa∏∏kkoowwiiee,,  MMiinniissttrroowwiiee,,
EEkksscceelleennccjjoo,,  pprrzzeewwiieelleebbnnii  kkssii´́˝̋aa,,  nnaajj--
sszzaaccoowwnniieejjssii  wweetteerraannii!!  

TTaakk  ssii´́  sskk∏∏aaddaa,,  ˝̋ee  ttrrzzeeccii  ddzziieeƒƒ  ooddzznnaa--
cczzaamm  lluuddzzii  zzaass∏∏uu˝̋oonnyycchh  ddllaa  PPoollsskkii..
PPrrzzeeddwwcczzoorraajj  ww SSzzcczzeecciinniiee,,  wwcczzoorraajj
ww GGddaaƒƒsskkuu,,  ddzziiÊÊ  ww ssttoolliiccyy  nnaasszzeeggoo  ppaaƒƒ--
ssttwwaa,,  ww WWaarrsszzaawwiiee..  MMoogg´́  ppoowwiieeddzziieeçç,,  ̋̋ ee
ccii  wwssppaanniiaallii,,  bboohhaatteerrssccyy  PPoollkkii  ii PPoollaaccyy  ttoo
lluuddzziiee,,  kkttóórrzzyy  ddzziiaa∏∏aallii  pprrzzeezz  ppóó∏∏  wwiieekkuu..
DDzziiÊÊ  zzwwrraaccaamm  uuwwaagg´́  pprrzzeeddee  wwsszzyyssttkkiimm
nnaa  ttyycchh,,  kkttóórrzzyy  bbrroonniillii  OOjjcczzyyzznnyy  6677  llaatt  ttee--
mmuu,,  aa˝̋  ddoo  rrookkuu  11994455..  WWcczzoorraajj  ii pprrzzeedd--
wwcczzoorraajj  cchhooddzzii∏∏oo  oo bboohhaatteerróóww  sspprrzzeedd
ççwwiieerrçç  wwiieekkuu,,  ddwwuuddzziieessttuu  llaatt..  JJaa  mmyyÊÊll´́,,
˝̋ee  tteenn  ww∏∏aaÊÊnniiee  pprrzzeeddzziiaa∏∏  cczzaassoowwyy  wwsskkaa--
zzuujjee  nnaa  ttoo,,  jjaakk  wwyyggllààddaa∏∏aa  nnaasszzaa  hhiissttoorriiaa..  

PPii´́ççddzziieessiiààtt  llaatt  mmiinn´́∏∏oo  oodd  ssttrrzzaa∏∏óóww  nnaa
WWeesstteerrppllaattttee,,  oodd  bboommbbaarrddoowwaanniiaa  WWiiee--
lluunniiaa,,  oodd  bboommbbaarrddoowwaanniiaa  ddooss∏∏oowwnniiee
ggooddzziinn´́  ppóóêênniieejj  wwiieelluu  mmiiaasstt  ppoollsskkiicchh,,
oodd  wwaallkk  ppoodd  KKrroojjaannttaammii,,  MMookkrràà,,  MM∏∏aa--
wwàà,,  nnaadd  BBzzuurràà,,  ww oobbrroonniiee  WWaarrsszzaawwyy
ii MMooddlliinnaa,,  ww kkooƒƒccuu  ppoodd  KKoocckkiieemm,,  ppoodd
SSzzaacckkiieemm  ww wwaallccee  zz bboollsszzeewwiicckkiimm  nnaa--
jjaazzddeemm,,  ppoodd  LLwwoowweemm  ––  ww wwaallccee  nnaajj--
ppiieerrww  zz NNiieemmccaammii,,  ppóóêênniieejj  zz nnaajjaazzddeemm
bboollsszzeewwiicckkiimm  ––  aa˝̋  ddoo  rrookkuu  11998899,,  kkiieeddyy
ppee∏∏nnaa  nniieeppooddlleegg∏∏ooÊÊçç  zzoossttaa∏∏aa  ooddzzyysskkaannaa..
TTee  ccaa∏∏ee  ppii´́ççddzziieessiiààtt  llaatt  ttoo  wwii´́cceejj,,  nnii˝̋
ddwwaa  ppookkoolleenniiaa  PPoolleekk  ii PPoollaakkóóww..  

Przemówienie Prezydenta RP Lecha Kaczyƒskiego
wyg∏oszone podczas uroczystego spotkania 
z kombatantami w Pa∏acu Prezydenckim 
z okazji Dnia Weterana 

II cchhcciiaa∏∏bbyymm  ppoowwiieeddzziieeçç  ttoo,,  ccoo  mmóówwii--
∏∏eemm  jjuu˝̋  wwcczzoorraajj  ii ttaakk˝̋ee  pprrzzeeddwwcczzoorraajj::
bbeezz  wwaass,,  PPaanniiee  ii PPaannoowwiiee,,  nniiee  mmiieelliibbyy--
ÊÊmmyy  ddzziissiiaajj  wwoollnneejj  PPoollsskkii..  TToo,,  ˝̋ee  ttaa
wwaallkkaa  ttrrwwaa∏∏aa  pprraawwiiee  bbeezz  pprrzzeerrwwyy  pprrzzeezz
ppóó∏∏  wwiieekkuu  ssppoowwooddoowwaa∏∏oo,,  ˝̋ee  mmoo˝̋eemmyy
ddzziiÊÊ  ppoowwiieeddzziieeçç,,  ˝̋ee  ttoo,,  ccoo  mmaammyy,,  jjeesstt
nnaasszzyymm  ddoorroobbkkiieemm..  TToo  pprraawwddaa,,  ˝̋ee  ss∏∏uu--
˝̋yy∏∏aa  nnaamm  kkoonniiuunnkkttuurraa  mmii´́ddzzyynnaarrooddoo--
wwaa  llaatt  oossiieemmddzziieessiiààttyycchh,,  ttaakk  jjaakk  nniiee
ss∏∏uu˝̋yy∏∏aa  nnaamm  kkoonniiuunnkkttuurraa  rrookkuu  11994444,,
11994455  ii wwiieelluu,,  wwiieelluu  nnaasstt´́ppnnyycchh..  AAllee
pprraawwddàà  jjeesstt  ttee˝̋  ttoo,,  ˝̋ee  wwaallcczzyylliiÊÊmmyy  jjaakkoo
ppiieerrwwssii  zz hhiittlleerroowwsskkiimm  nnaajjaazzddeemm,,  ˝̋ee
wwaallcczzyylliiÊÊmmyy  ww wwaarruunnkkaacchh  ppooddzziieemmiiaa
ww rraammaacchh  sseetteekk  ttyyssii´́ccyy,,  ddzziieessiiààtteekk  ttyy--
ssii´́ccyy  aakkccjjii,,  ww aakkccjjii  „„BBuurrzzaa””,,  ww PPoowwssttaa--
nniiuu  WWaarrsszzaawwsskkiimm,,  ˝̋ee  wwaallcczzyy∏∏aa  ddrruuggaa
kkoonnssppiirraaccjjaa  ((zzee  sszzcczzeeggóóllnnyymm  nnaassiillee--
nniieemm  ww llaattaacchh  11994455--11994477,,  aallee  ww mmnniieejj--
sszzyymm  ssttooppnniiuu  aa˝̋  ppoo  llaattaa  5500..)),,  ˝̋ee  wwaall--
cczzyy∏∏aa  ooppoozzyyccjjaa  ––  ttaa  zz ookkoolliicc  rrookkuu  11995566
––  ˝̋ee  wwaallcczzyyllii  ssttuuddeennccii  ww rrookkuu  11996688,,  ˝̋ee
wwaallcczzyy∏∏aa  ppoollsskkaa  ooppoozzyyccjjaa  ddeemmookkrraa--
ttyycczznnaa  ww llaattaacchh  11997766--11998800  pprrzzeeddee
wwsszzyyssttkkiimm,,  ii ˝̋ee  ww kkooƒƒccuu  wwaallcczzyy∏∏  ppoott´́˝̋--
nnyy,,  mmaassoowwoo  oollbbrrzzyymmii  rruucchh  „„SSoolliiddaarr--
nnooÊÊçç””..  TToo  wwsszzyyssttkkoo  sskk∏∏aaddaa  ssii´́  nnaa  ppeeww--
nnàà  ccaa∏∏ooÊÊçç..  

JJaa  ooddrróó˝̋nniiaamm  wwaasszzee  bboohhaatteerrssttwwoo,,  PPaa--
nniiee  ii PPaannoowwiiee,,  bboo  wwyyÊÊcciiee  mmuussiieellii  wwaall--

cczzyyçç  zz bbrroonniiàà  ww rr´́kkuu..  OOddrróó˝̋nniiaamm  oodd
wwaallkkii  mmoojjeeggoo  ppookkoolleenniiaa,,  kkttóórraa  jjuu˝̋  bbyy∏∏aa
wwaallkkàà  ppookkoojjoowwàà..  BByy∏∏yy  ww nniieejj  ooffiiaarryy,,  ttaakk--
˝̋ee  ÊÊmmiieerrtteellnnee,,  aallee  ppoowwiieeddzzmmyy  ssoobbiiee
sszzcczzeerrzzee::  ww ppoorróówwnnaanniiuu  zz wwaasszzàà  wwaallkkàà
nniiee  bbyy∏∏yy  oonnee  lliicczznnee..  TToo  rraacczzeejj  wwii´́zziieenniiaa,,
uuttrruuddnniiaanniiee  ˝̋yycciiaa,,  bbrraakk  pprraaccyy,,  bbrraakk
mmoo˝̋lliiwwooÊÊccii  aawwaannssuu  ––  ttoo  bbyy∏∏aa  ssaannkkccjjaa  ddllaa
nnaass..  DDllaa  wwaass  ttoo  bbyy∏∏yy  kkaattoowwnniiee  ggeessttaappoo
lluubb  NNKKWWDD,,  ttoo  bbyy∏∏yy  rroozzssttrrzzeelliiwwaanniiaa,,  ttoo
bbyy∏∏yy  oobboozzyy  kkoonncceennttrraaccyyjjnnee  ii ww kkooƒƒccuu  ttoo
bbyy∏∏aa  ÊÊmmiieerrçç  lluubb  rraannaa  nnaa  ppoolluu  bbiittwwyy..  PPaa--
mmii´́ttaammyy  oo ttyymm  ii ww mmoojjeejj  ddzziiaa∏∏aallnnooÊÊccii  jjaa--
kkoo  PPrreezzyyddeennttaa  RRzzeecczzyyppoossppoolliitteejj..  MMoogg´́
ppoowwiieeddzziieeçç,,  ˝̋ee  ddooppóóttyy  ttyymm  PPrreezzyyddeenn--
tteemm  bb´́dd´́,,  ddooppóókkii  oo ttyymm  nniiee  zzaappoommnn´́..  

BB´́ddzziieemmyy  cczzyynniillii  wwsszzyyssttkkoo,,  ˝̋eebbyy,,  PPaa--
nniiee  ii PPaannoowwiiee,,  WWaasszzee  ppookkoolleenniiee  ––  cchhooçç
zz oollbbrrzzyymmiimm  ooppóóêênniieenniieemm  ((bboo  jjaa  mmoogg´́
ppoowwiieeddzziieeçç,,  ˝̋ee  ttaa  uurroocczzyyssttooÊÊçç  ppoowwiinnnnaa
ssii´́  ooddbbyyçç  jjuu˝̋  nniiee  1155  llaatt  tteemmuu;;  ppoowwiinnnnaa
ssii´́  ooddbbyyçç  wwtteeddyy,,  kkiieeddyy  jjaa  lleeddwwiiee  pprrzzyy--
cchhooddzzii∏∏eemm  nnaa  ÊÊwwiiaatt,,  aa bbyy∏∏oo  ttoo  dduu˝̋oo  wwii´́--
cceejj,,  nnii˝̋  ppóó∏∏  wwiieekkuu  tteemmuu)),,  ˝̋ee  ttee  uurroocczzyy--
ssttooÊÊccii,,  cchhooçç  ttaakk  ssppóóêênniioonnee,,  bb´́ddàà  ssii´́  oodd--
bbyywwaaçç..  

WWsszzyyssttkkiimm  ooddzznnaacczzoonnyymm  cchhcciiaa∏∏eemm
sseerrddeecczznniiee  ppooggrraattuulloowwaaçç  ii ˝̋yycczzyyçç  wwiieelluu
llaatt  ˝̋yycciiaa  ww zzddrroowwiiuu  ii ppoocczzuucciiuu  ssaattyyssffaakk--
ccjjii  zzaa  ddoobbrrzzee  ssppee∏∏nniioonnyy  oobboowwiiààzzeekk..
DDzzii´́kkuujj´́  bbaarrddzzoo!!  
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Obchody 67. rocznicy wybuchu II wojny Êwiatowej

Fot. BPKP/M. Chojnowski

Odznaczeni przez Prezydenta RP Lecha Kaczyƒskiego 1 wrzeÊnia br. 
Fot. Katarzyna Hoppe



C elem programu jest stworzenie
dok∏adnego wykazu ofiar, jakie

ponieÊli obywatele polscy w czasie
wojny obronnej 1939 roku oraz w czasie
okupacji niemieckiej w latach 1939-45.
Choç od zakoƒczenia II wojny Êwiatowej
min´∏o ponad 60 lat, nadal nie znamy bi-
lansu strat poniesionych podczas wojny
przez polskich obywateli. Nie posiadamy
nie tylko dok∏adnego wykazu ofiar, ale na-
wet wiarygodnych statystyk – powiedzia∏
w swoim wystàpieniu minister KKaazziimmiieerrzz
MMiicchhaa∏∏  UUjjaazzddoowwsskkii. 

Istniejàce opracowania majà charakter
czàstkowy – dotyczà osób, które zgin´∏y
w poszczególnych obozach koncentracyj-
nych lub na wyznaczonym terenie. Jedyne
kompleksowe opracowanie, przygotowa-
ne w 1947 roku przez Biuro Odszkodo-
waƒ Wojennych przy Prezydium Rady Mi-
nistrów, jest obarczone powa˝nymi b∏´da-
mi. Nieznana jest tak˝e liczba obywateli
polskich, którzy prze˝yli okupacj´, ale zo-
stali poddani ró˝nego rodzaju represjom
– uwi´zieniu, pracy przymusowej, przesie-
dleniom, wyp´dzeniom. Wst´pne szacun-
ki mówià o kilkunastu milionach osób.
Nowe perspektywy stwarza otwarcie ar-

RRaaddaa  PPrrooggrraammoowwaa
Instytut Pami´ci Narodowej – dr hab. JJaann  ˚̊AARRYYNN (przewodniczàcy Rady) 
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego – podsekretarz stanu TToommaasszz  MMEERRTTAA
Kierownik Urz´du do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych – JJaannuusszz  KKRRUUPPSSKKII
Naczelna Dyrekcja Archiwów Paƒstwowych – prof. DDaarriiaa  NNAA¸̧¢¢CCZZ
Archiwum Akt Nowych – JJoollaannttaa  LLOOUUCCHHIINN
Centralne Archiwum Wojskowe – kmdr dr WWaallddeemmaarr  WWÓÓJJCCIIKK
Biblioteka Jagielloƒska – prof. dr hab. ZZddzziiss∏∏aaww  PPIIEETTRRZZYYKK
Centralna Biblioteka Wojskowa – dr hab. KKrrzzyysszzttooff  KKOOMMOORROOWWSSKKII, dyrektor Wojskowego Biura Badaƒ Historycznych
Biblioteka Narodowa – MMiicchhaa∏∏  JJAAGGIIEE¸̧¸̧OO
Fundacja OÊrodka Karta – ZZbbiiggnniieeww  GGLLUUZZAA
Muzeum na Majdanku – EEddwwaarrdd  BBAALLAAWWEEJJDDEERR
Muzeum Gross-Rosen w Rogoênicy – JJaannuusszz  BBAARRSSZZCCZZ
Muzeum Stutthof w Sztutowie – RRoommuuaalldd  DDRRYYNNKKOO
Centralne Muzeum Jeƒców Wojennych w ¸ambinowicach – dr hab. EEddmmuunndd  NNOOWWAAKK
Muzeum Auschwitz-Birkenau w OÊwi´cimiu – PPiioottrr  CCYYWWII¡¡SSKKII
Muzeum Historii Polski – RRoobbeerrtt  KKOOSSTTRROO
Zarzàd Fundacji „Polsko-Niemieckie Pojednanie” – MMaarriiuusszz  RRoommaann  MMUUSSZZYY¡¡SSKKII
Biuro Informacji i Poszukiwaƒ PCK – EEll˝̋bbiieettaa  RREEJJFF

W rocznic´ wybuchu II wojny Êwiatowej, 1 wrzeÊnia 2006 r. o godz. 12.00 na Zamku Królewskim
w Warszawie minister Kazimierz Micha∏ Ujazdowski oraz prezes Instytutu Pami´ci Narodowej 
Janusz Kurtyka dokonali uroczystej inauguracji programu naukowo-badawczego „Straty osobo-
we i ofiary represji pod okupacjà niemieckà”. 

Bilans po 60 latach...

chiwów niemieckich, gdzie dotàd by∏y
prowadzone jedynie wyrywkowe badania,
a wcià˝ jeszcze nie zosta∏a przeprowadzo-
na kompleksowa kwerenda niezb´dna dla
ustalenia pe∏nych statystyk obywateli pol-
skich zabitych lub poddanych represjom
przez okupanta niemieckiego. 

– Potrzeba wype∏nienia tej ra˝àcej luki
w badaniach nad II wojnà Êwiatowà nie
jest jedynym powodem realizacji progra-
mu. Równie istotne sà wzgl´dy symbolicz-
ne i moralne. Ustalenie pe∏nej, w miar´
mo˝liwoÊci imiennej listy ofiar, b´dzie
podj´ciem niewype∏nionego dotàd obo-
wiàzku paƒstwa polskiego oraz ho∏dem
z∏o˝onym pami´ci ofiar – podkreÊli∏ mini-
ster Ujazdowski. 

Po oszacowaniu strat ludzkich spowo-
dowanych okupacjà niemieckà, organiza-
torzy akcji chcà podjàç podobny program
obejmujàcy ofiary okupacji sowieckiej. 

Nad realizacjà przedsi´wzi´cia b´dzie
czuwa∏a Rada Programowa, do której
zostali zaproszeni dyrektorzy najwa˝-
niejszych polskich placówek zajmujà-
cych si´ gromadzeniem dokumentów
dotyczàcych ofiar II wojny Êwiatowej
(sk∏ad Rady poni˝ej). 

Obecnie dzia∏a ju˝ zespó∏ ekspertów
powo∏any przez prezesa Instytutu Pami´ci
Narodowej JJaannuusszzaa  KKuurrttyykk´́, w sk∏ad któ-
rego wchodzà: prof. TToommaasszz  SSzzaarroottaa
– przewodniczàcy, dr AAnnddrrzzeejj  CChhmmiieellaarrzz,
dr AAnnddrrzzeejj  KK..  KKuunneerrtt oraz dr WWaallddeemmaarr
GGrraabboowwsskkii  – sekretarz. 

Docelowo scalone bazy danych zosta-
nà przekazane wszystkim instytucjom
bioràcym udzia∏ w projekcie. Realizacja
programu potrwa prawdopodobnie
oko∏o 2 lat. 

Wa˝nym elementem prac b´dzie gro-
madzenie informacji bezpoÊrednio od
ofiar i ich rodzin. Pos∏u˝y temu szczegó∏o-
wo opracowany przez wspomniany zespó∏
ekspertów kwestionariusz, dost´pny od
1 wrzeÊnia na stronach internetowych In-
stytutu Pami´ci Narodowej (wwwwww..iippnn..
ggoovv..ppll), Ministerstwa Kultury i Dziedzic-
twa Narodowego (wwwwww..mmkkiiddnn..ggoovv..ppll)
oraz w Domu Spotkaƒ z Historià
(wwwwww..ddsshh..wwaaww..ppll). Wype∏nione kwestio-
nariusze nale˝y przesy∏aç na adres: ssttrraa--
ttyy@@ddsshh..wwaaww..ppll. 

Oprac. E.D. 
na podstawie www.mkidn.gov.pl
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Inauguracja programu naukowo-badawczego
„Straty osobowe i ofiary represji pod okupacjà niemieckà”
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1166wwrrzzeeÊÊnniiaa  22000066  rr..  ww KKaatteeddrrzzee  PPoo--
lloowweejj  WWoojjsskkaa  PPoollsskkiieeggoo  ww WWaarr--
sszzaawwiiee  ooddbbyy∏∏yy  ssii´́  uurroocczzyyssttooÊÊccii

ppooggrrzzeebboowwee  zzmmaarr∏∏eeggoo  2233  ssiieerrppnniiaa  bbrr..  ggeenn..
bbrryygg..  ww sstt..  ssppoocczzyynnkkuu  MMiicchhaa∏∏aa  GGuuttoowwsskkiiee--
ggoo..  WW uurroocczzyyssttooÊÊcciiaacchh  uucczzeessttnniicczzyyllii  mm..iinn..
ddoowwóóddccaa  WWoojjsskk  LLààddoowwyycchh  ggeenn..  bbrroonnii
EEddwwaarrdd  PPiieettrrzzyykk,,  ggeenn..  bbrryygg..  RRoommaann  PPoollkkoo
rreepprreezzeennttuujjààccyy  KKaanncceellaarrii´́  PPrreezzyyddeennttaa
RRPP,,  ggeenn..  ddyyww..  WWaallddeemmaarr  SSkkrrzzyyppcczzaakk  ––  ddoo--
wwóóddccaa  1111  DDyywwiizzjjii  KKaawwaalleerriiii  PPaanncceerrnneejj;;
kkiieerroowwnniikk  UUddSSKKiiOORR  JJaannuusszz  KKrruuppsskkii,,  aamm--
bbaassaaddoorroowwiiee  KKaannaaddyy  ii HHoollaannddiiii,,  aattttaacchhéé
WWiieellkkiieejj  BBrryyttaanniiii,,  dduucchhoowwnnii,,  rrooddzziinnaa
ii pprrzzyyjjaacciieellee  zzmmaarr∏∏eeggoo,,  lliicczznniiee  pprrzzyybbyyllii
kkoommbbaattaannccii..  

MMsszzyy  ˝̋aa∏∏oobbnneejj  ww iinntteennccjjii  ZZmmaarr∏∏eeggoo
pprrzzeewwooddnniicczzyy∏∏  BBiisskkuupp  PPoolloowwyy  WWoojjsskkaa  PPooll--
sskkiieeggoo  ggeenn..  ddyyww..  TTaaddeeuusszz  PP∏∏oosskkii,,  kkttóórryy  ˝̋ee--
ggnnaajjààcc  GGeenneerraa∏∏aa  ppoowwiieeddzziiaa∏∏::  „„DDoo  hhiissttoorriiii
pprrzzeecchhooddzzii  ˝̋oo∏∏nniieerrzz  nniieezz∏∏oommnnyy,,  ˝̋oo∏∏nniieerrzz
bboohhaatteerr,,  ˝̋oo∏∏nniieerrzz  lleeggeennddaa””..  KKaanncclleerrzz  OOrr--

ddeerruu  WWoojjeennnneeggoo  VViirr--
ttuuttii  MMiilliittaarrii  ggeenn..  bbrryygg..
SSttaanniiss∏∏aaww  NNaa∏∏´́cczz--KKoo--
mmoorrnniicckkii  zzaappeewwnniiaa∏∏,,
˝̋ee  GGeenneerraa∏∏  ooppuusszzcczzaa
nnaass,,  aallee  nniiee  zzggiinniiee  ppaa--
mmii´́çç  oo CCzz∏∏oowwiieekkuu,,
kkttóórryy  bbyy∏∏  ssyymmbboolliicczznnàà
ppoossttaacciiàà  zz ppooggrraanniicczzaa
eeppookk  ––  aauutteennttyycczznnyymm
ssppaaddkkoobbiieerrccàà  rryycceerrzzyy
RRzzeecczzyyppoossppoolliitteejj..  „„WW
oossoobbiiee  GGeenneerraa∏∏aa  MMii--
cchhaa∏∏aa  GGuuttoowwsskkiieeggoo
ooddeesszz∏∏aa  eeppookkaa”” ––  ppoo--
wwiieeddzziiaa∏∏..  

PPooddcczzaass  nnaabboo˝̋eeƒƒ--
ssttwwaa  ppoosstteerruunneekk  hhoonnoorroowwyy  pprrzzyy  ttrruummnniiee
GGeenneerraa∏∏aa  ppee∏∏nniillii  nnaa  zzmmiiaann´́::  cczz∏∏oonnkkoowwiiee  KKaa--
ppiittuu∏∏yy  OOrrddeerruu  WWoojjeennnneeggoo  VViirrttuuttii  MMiilliittaarrii,,
bbyyllii  ˝̋oo∏∏nniieerrzzee  11 DDyywwiizzjjii  PPaanncceerrnneejj  ggeenneerraa∏∏aa
SSttaanniiss∏∏aawwaa  MMaacczzkkaa,,  KKoorrppuussuu  KKaaddeettóóww  ii iinn..

WasyÊcie Kompanii Repreze-
ntacyjnej Wojska Polskiego,
w eskorcie honorowego konnego

szwadronu, wieziony na lawecie, ˝egnany
przez Biskupa Polowego, kolegów genera-
∏ów Kapitu∏y Orderu Wojennego Virtuti
Militari, najwy˝sze w∏adze wojskowe i kom-
batanckie, odszed∏ na wiecznà wart´ genera∏
brygady Micha∏ Gutowski – ostatni wÊród
wojennych dowódców pu∏ków 1 Dywizji
Pancernej. 

Bohater walk w kampanii wrzeÊniowej na
czele szwadronu 17 Pu∏ku U∏anów, dowód-
ca szwadronu pancernego 10 Pu∏ku Strzel-
ców Konnych w bojach we Francji, Belgii
i Holandii, a w koƒcowych walkach dowód-
ca 2 Pu∏ku Pancernego wkraczajàcego do
Niemiec. Genera∏ zmar∏ dnia 23 sierpnia
2006 r. 

Porucznika Micha∏a Gutowskiego pozna-
∏em w 1934 roku, gdy razem z m∏odymi ofi-
cerami kawalerii, bioràcymi udzia∏ w kon-
kursach hippicznych, odwiedzi∏ nasze war-
szawskie mieszkanie. Mia∏em wtedy 12 lat
i te pierwsze wra˝enia pozosta∏y w pami´ci

na ca∏e ˝ycie. Nigdy nie przypuszcza∏em, ˝e
los po∏àczy nas po 10 latach w 2 Pu∏ku Pan-
cernym, którego dowództwo major Micha∏
Gutowski objà∏ w krwawych bojach na ziemi
niemieckiej. By∏y to ci´˝kie walki! Pod Bo-
urtange Pu∏k rozbi∏ batalion piechoty mor-
skiej! Poleg∏o oko∏o 200 Niemców! Dowód-
ca batalionu major Pelz w chwili poddania
pope∏ni∏ samobójstwo! Niemcy bronili si´
do ostatka. 

Wkraczajàc na czele Pu∏ku do kapitulu-
jàcego Wilhelmshaven major Gutowski
w∏asnor´cznie wciàgnà∏ na maszt przed
Komendà Garnizonu polskà flag´. WÊród
zdobyczy wojennych odzyskaliÊmy tam
Or∏a w Koronie zabranego przez Niem-
ców w 1939 r. znad wejÊcia do Dowództwa
Marynarki Wojennej w Gdyni. Gdy w kil-
ka dni po wkroczeniu genera∏ Anders in-
spekcjonowa∏ nasze oddzia∏y, mieszkaƒcy
na rozkaz pu∏kownika Antoniego Gru-
dziƒskiego, komendanta garnizonu, ozdo-
bili swe domy polskimi flagami. 

Te triumfy Or´˝a Polskiego na obcej
ziemi na zawsze pozostanà w ludzkiej pa-

mi´ci, ale w mojej nie mniej mocno utrwa-
li∏y si´ tak˝e m∏odzieƒcze sukcesy jeê-
dzieckie Micha∏a Gutowskiego. On ju˝
w 1934 r. pokona∏ Niemców! Wtedy tak˝e
powiewajàcà triumfalnie na maszcie swa-
styk´ ekipy niemieckiej zastàpi∏a polska
flaga, dzi´ki bezb∏´dnemu przebiegowi
Jego pierwszego mi´dzynarodowego kon-
kursu hippicznego w ¸azienkach. Nagro-
da Marsza∏ka Józefa Pi∏sudskiego, inkru-
stowana szabla dla najlepszego jeêdêca
wÊród oficerów polskiej kawalerii biorà-
cych udzia∏ w tych zawodach, sta∏a si´ w∏a-
snoÊcià porucznika Micha∏a Gutowskiego. 

Dom na ulicy Mazowieckiej, w którym
spotkaliÊmy si´ po raz pierwszy, jak równie˝
szabla i trofea jeêdzieckie ju˝ nie istniejà.
Ukryte w dworze Gutowskich w Jasionnej
przetrwa∏y wojennà zawieruch´, ale zosta∏y
zrabowane przez organa w∏adzy PRL i zagi-
n´∏y bez wieÊci. Dwór, gniazdo Gutowskich
w okolicach Sieradza, miejsce szcz´Êliwego
dzieciƒstwa Genera∏a – równie˝ nigdy nie
zosta∏ zwrócony, jak wszystkie inne zagra-
bione ziemiaƒskie siedziby. 

Wspomnienie

S∏awa i pamí ç o Generale Gutowskim
˝yç b´dzie wiecznie... 

OOddsszzeedd∏∏  ˝̋aarrlliiwwyy  ppiieewwccaa  
ppoollsskkiieeggoo  oorr´́˝̋aa......
Gen. bryg. Micha∏ Gutowski
[1910 – 2006]

oorraazz  ˝̋oo∏∏nniieerrzzee  KKoommppaanniiii  RReepprree--
zzeennttaaccyyjjnneejj  WWoojjsskkaa  PPoollsskkiieeggoo..  

PPoo  zzaakkooƒƒcczzeenniiuu  lliittuurrggiiii  oorrsszzaakk  ppooggrrzzee--
bboowwyy  uuddaa∏∏  ssii´́  nnaa  CCmmeennttaarrzz  WWoojjsskkoowwyy  nnaa
PPoowwààzzkkaacchh,,  ggddzziiee  ttrruummnn´́  GGeenneerraa∏∏aa  zz∏∏oo˝̋oo--
nnoo  ww ggrroobbiiee  ww kkwwaatteerrzzee  DDoowwbboorrcczzyykkóóww..  
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Okres, w którym najbardziej zbli˝y∏em
si´ do Genera∏a by∏ to postój Pu∏ku pod-
czas okupacji Niemiec. Po dziewi´ciu mie-
siàcach walk i stratach wynoszàcych jednà
trzecià stanu Dywizji nale˝a∏ nam si´ za-
s∏u˝ony odpoczynek. Dowódca Pu∏ku by∏
niezastàpionym kompanem przeró˝nych
eskapad: „Czy w radzie, czy w swadzie, czy
w gwarnej gromadzie, w modlitwie czy
w bitwie...” major Gutowski mia∏ wrodzo-
nà ∏atwoÊç przewodzenia. 

Oswobodzone przez Pu∏k w Oberlangen
uczestniczki Powstania Warszawskiego umi-
la∏y towarzyskie imprezy. W zwiàzku z ode-
braniem Niemcom zagrabionych w Polsce
stadnin zarodowych, wÊród których znajdo-
wa∏y si´ tak˝e dwa êrebaki s∏awnej klaczy
majora – Warszawianki, Gutowski natych-
miast sprowadzi∏ do Pu∏ku konie. Pod Jego
okiem jeêdziliÊmy potem na wielu konkur-
sach hippicznych w Hannoverze, Lünebur-
gu, Münster, Meppen. 

Na wiosn´ 1947 r., jako adiutant Pu∏ku,
redagowa∏em ostatni rozkaz dowódcy
o jego rozwiàzaniu. To by∏o najci´˝sze
prze˝ycie wojenne. Sztandar ozdobiony
wst´gami Krzy˝a Virtuti Militari z∏o˝ony
zosta∏ w Instytucie Genera∏a Sikorskiego
w Londynie, a Ko∏o Pu∏kowe nadal gro-
madzi∏o ˝o∏nierzy, rozsianych po ca∏ym
Êwiecie i przetrwa∏o 60 lat. 

Stary ˝o∏nierz nie umiera, brzmià s∏owa
znanej pieÊni, wi´c s∏awa i pami´ç o Ge-
nerale Gutowskim ˝yç b´dzie wiecznie. 

Zbigniew MIECZKOWSKI

Pami´tam Genera∏a Micha∏a Gutow-
skiego od wczesnego dzieciƒstwa.
Nasze rodziny ∏àczy∏a ju˝ przedwo-

jenna przyjaêƒ, kiedy to sàsiedzkie po∏o-
˝enie majàtków mojego dziadka GGuussttaawwaa
TTaacczzaannoowwsskkiieeggoo (Ruda k. Wielunia) i oj-
ca Micha∏a (Jasionna k. Sieradza) umo˝-
liwia∏o sta∏e i serdeczne kontakty. Oby-
dwaj uchodzili za najbli˝szych przyjació∏,
a los mia∏ pokazaç, ˝e przyjaêƒ ta mia∏a
przejÊç na nast´pne pokolenia i trwaç a˝
do dzisiaj. 

Utkwi∏y mi w pami´ci opowiadania mo-
jej mamy, WWaannddyy  TTaacczzaannoowwsskkiieejj, o wspól-
nie sp´dzanych wakacjach z m∏odymi Gu-
towskimi w Rudzie lub rozlicznych taƒ-
cach na balach, na których mama wraz ze
swoimi siostrami by∏a w centrum uwagi
przystojnych tancerzy z Jasionnej – m∏o-
dego Micha∏a i jego brata Andrzeja. (...) 

Po wojnie, kiedy to okrutny los rozrzu-
ci∏ nasze rodziny po ca∏ym Êwiecie, wza-
jemna przyjaêƒ i poczucie odpowiedzial-
noÊci pozosta∏y bez zmian, choç regularny
kontakt by∏ bardzo utrudniony. Micha∏
Gutowski trafi∏ po swoich wyjàtkowych
wyczynach wojennych i niesprawiedli-
wych utrudnieniach powojennych do da-
lekiej Kanady, podczas kiedy jeden z bra-
ci pozosta∏ w Anglii. Choç nigdy nie mie-
li wiele, interesowali si´ z daleka moimi
rodzicami, mnà i nawet mojà córkà, któ-
rej przys∏ali pierwszà hulajnog´ – b∏ysz-
czàcà, zielonà, i która zrobi∏a niepowta-
rzalna furor´ w szarych czasach komuni-
stycznych. 

W 1980 roku pojecha∏am z m´˝em
pierwszy raz do Kanady odwiedziç Mi-
cha∏a Gutowskiego. Spotka∏am niezmien-
nie eleganckiego, pogodnego, skromnego
cz∏owieka i niez∏omnego patriot´. Odda-
nie, mi∏oÊç do i nadzieja na odzyskanie
niepodleg∏ej Ojczyzny znalaz∏y wyraz na-
wet w imionach pi´knych wy˝∏ów w´gier-
skich – Bzurze i Warcie – z którymi, po-
dobnie jak z koƒmi, nie móg∏ si´ rozstaç.
Piel´gnowa∏ polski j´zyk przekazujàc go
swoim synom, Piotrowi i Markowi. Ko-
cha∏ stare piosenki i wiersze. Powtarza∏ je
przy rozlicznych okazjach, a s∏uchacze 
– m∏odzi czy starsi na ca∏ym Êwiecie – ko-
chali te „Hej, panienki pos∏uchajcie”,
„Krucki”. 

Wtedy w Kanadzie spotka∏am si´ te˝
z jego niepowtarzalnà umiej´tnoÊcià na-
wiàzywania kontaktu i okazywania zainte-
resowania osobom o przeró˝nych poglà-
dach, pochodzeniu i wieku. Jako cz∏owie-
ka bardzo towarzyskiego otacza∏o go wiel-
kie grono przyjació∏. Do tej wielkiej grupy
jego znajomych nale˝eli mi∏oÊnicy koni,
uczniowie, polscy emigranci, Kanadyjczy-

Da∏ nam przyk∏ad ˝ycia 
w tradycji i skromnoÊci... 

cy, Amerykanie, Niemcy i Francuzi. Nie
tracàc nigdy w∏asnych przekonaƒ s∏ucha∏
uwa˝nie i z ciekawoÊcià tego, co inni mie-
li do powiedzenia. By∏ szalenie zaintereso-
wany wszelkimi nowoÊciami, choç nie za-
wsze si´ z nimi zgadza∏ lub je lubi∏. Âledzi∏
wszelkie wydarzenia sportowe i przyrodni-
cze. Choç nigdy niczego nie ˝àda∏, to trud-
no mu by∏o wytrzymaç bez „Przeglàdu
Sportowego” i kana∏ów telewizyjnych Eu-
rosport, Animal Planet, Discovery. 

Z g∏´bokà mi∏oÊcià do natury piel´gno-
wa∏ swój ukochany ogród, kwiaty i krze-
wy. Zna∏ si´ na ka˝dym listku i obserwo-
wa∏ zabawne zbli˝anie si´ rozlicznych
„chipmonków”, czarnych i puszystych
wiewiórek kanadyjskich. 

Ostatni mój pobyt w Kanadzie by∏
w 2001 roku. Micha∏ Gutowski po Êmier-
ci ˝ony ˝y∏ ju˝ od kilku lat sam, ale nie by∏
samotny. Mia∏ nadal wiele zaj´ç, treno-
wa∏, s´dziowa∏, doradza∏ w kwestiach ho-
dowli koni, odwiedza∏ przyjació∏, wita∏
goÊci z ca∏ego Êwiata. Le˝a∏o to w jego
usposobieniu, ˝e ch´tnie wybiera∏ si´
z nami na nawet dalekie wyprawy po oko-
licy. Cz´sto by∏ zapraszany a nigdy nie od-
mawia∏, bo gór´ bra∏o zaciekawienie nie-
znanymi rzeczami. Doskonale prowadzi∏
samochód i orientowa∏ si´ bez problemu
w nieprzejrzystej dla Europejczyka sieci
pó∏nocnoamerykaƒskich autostrad i dróg.
Jak bardzo mu brakowalo tej niezale˝no-
Êci po powrocie do Polski! Zawsze wola∏
sam prowadziç samochód ni˝ pos∏ugiwaç
si´ samochodem z szoferem. 

Najpi´kniejsze – dla mnie – lata z Mi-
cha∏em Gutowskim zacz´∏y si´ w 2002 ro-
ku, kiedy to wróci∏ do Warszawy i po krót-
kim okresie zamieszka∏ z nami. Stàd odby-
wa∏y si´ wspólne wyprawy do Jasionnej, do
Walewic, do Grudziàdza, do Starej Mi∏o-
snej, do Holandii (Breda) lub do Norman-
dii samolotem prezydenckim. Sp´dzaliÊmy
ca∏y czas razem. W kuchni naprasza∏ si´ do
pomocy, uwielbia∏ zakupy i towarzystwo
jako doradca nawet w sprawach mody.
Mia∏ pewny i doskona∏y gust, i wydawa∏o
si´, ˝e nawet z zamkni´tymi oczami za-
uwa˝a∏ niedoskona∏oÊci garderoby. 

Ponadto prze˝y∏ wiele trudów, ale na-
wet w najci´˝szej chorobie nigdy si´ nie
skar˝y∏. Nigdy nie biadoli∏, bo zawsze
twierdzi∏, ˝e inni majà gorszy los. Cz∏o-
wiek tak pe∏ny honoru i dostojnoÊci sta∏
niezawodnie na czele swoich ukochanych
– rodziny, ˝o∏nierzy, uczniów, koni. Da∏
nam przyk∏ad ˝ycia w tradycji i skromno-
Êci. I da∏ nam du˝o mi∏oÊci! 

˚egnam Ciebie, Twoja zawsze „Ewu-
nia”! 

Ewa SZLIFISZ

Zawody konne 1 Dywizji Pancernej w Niem-
czech 23.06.1946 r. Dowódca dywizji genera∏
Klemens Rudnicki wr´cza nagrod´ majorowi
Micha∏owi Gutowskiemu. Zwyci´ska ekipa
2 Pu∏ku Pancernego: major Micha∏ Gutowski
na klaczy Markiza, major Edward UÊciƒski
na ogierze Krem, porucznik Stefan Stankie-
wicz na ogierze Admira∏, porucznik Zbigniew
Mieczkowski na ogierze Jedynak
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Straci∏y Ci´ dziewcz´ta z Oberlangen... 
Nie us∏yszymy ju˝ na naszych spotkaniach

Twoich opowiadaƒ, wspomnieƒ i Êpiewu
z tamtych dni. 

Dni naszej wspólnej m∏odoÊci... 
To Twój pu∏k, Generale, uwolni∏ nas 

12 kwietnia 1945 r. z jenieckiej niewoli... Dzieƒ
ten nie zostanie nigdy zapomniany przez nas. 

Tyle lat nas dzieli od tych chwil... A jednak
zawsze pami´ta∏eÊ o nas... Uczestniczy∏eÊ
w naszych spotkaniach i uroczystoÊciach.
Nawet gdy mieszka∏eÊ w Kanadzie – przy-

je˝d˝a∏eÊ na rocznic´ naszego uwolnienia,
by byç w tym dniu razem z nami... 

Kiedy ju˝ wróci∏eÊ do Kraju, bra∏eÊ czyn-
ny udzia∏ w piel´gnowaniu pami´ci. 

Wspominam nasze wspólne wyjazdy do
Normandii i Bredy – tam, gdzie wiód∏ szlak
bojowy dywizji pancernej dowodzonej przez
gen. Stanis∏awa Maczka. 

To by∏ Twój szlak bojowy – szlak do Polski. 
Generale, dziÊ ̋ egnamy si´ z Tobà – pozo-

staniesz jednak z nami, w naszej pami´ci... 
Eugenia Maria CEGIELSKA

Dwa miesiàce póêniej spotka∏em Pana
Genera∏a na uroczystoÊci wr´czenia
proporca oraz przekazania tradycji

kawalerii polskiej Szwadronowi Kawalerii
Wojska Polskiego. Jako m∏odzi oficerowie,
pe∏ni entuzjazmu wynikajàcego z faktu, ˝e
po tylu latach to w∏aÊnie my mo˝emy odtwa-
rzaç pododdzia∏ tego rodzaju broni w jego
klasycznej konnej formie, cieszyliÊmy si´
z ka˝dego przyjazdu Pana Genera∏a. Z ol-
brzymim zainteresowaniem obserwowali-
Êmy Jego metody szkoleniowe na zaj´ciach
z jazdy konnej, s∏uchaliÊmy Jego wyk∏adów
dla u∏anów. OpiekowaliÊmy si´ Panem Ge-
nera∏em w przerwach mi´dzy zaj´ciami
i wówczas przy kawie bàdê herbacie p∏yn´∏y
niezwykle barwne kawaleryjskie opowieÊci
o przedwojennych çwiczeniach mi´dzypu∏-
kowych i mi´dzybrygadowych, o zawodach
jeêdzieckich, Mistrzostwach Armii tzw. Mi-
litari, o walkach w kampanii wrzeÊniowej
1939 r. i kampanii we Francji, Belgii i Ho-
landii 1944-45. (...) 

NNaa  ppiieerrwwsszzyymm  mmiieejjssccuu  bbyy∏∏yy  jjeeddnnaakk  zzaawwsszzee
kkoonniiee..  GGeenneerraa∏∏  bbyy∏∏  kkoonniiaarrzzeemm  nniieemmaall˝̋ee  oodd
kkoo∏∏yysskkii,,  aa jjeeêêddêêcceemm  bbyy∏∏  wwyybboorrnnyymm.. Jako s´-
dzia na organizowanych w Starej Mi∏osnej
Kawaleryjskich Mistrzostwach Polski „Mili-
tari” potrafi∏ wychwyciç w próbie uje˝d˝enia
najdrobniejsze nawet b∏´dy jeêdêca oraz
mankamenty pracy konia w ró˝nych cho-
dach. Przede wszystkim jednak sam nadal
jeêdzi∏ konno. Dosiad i panowanie nad ko-
niem najwy˝szej klasy. (...) 

BByy∏∏  dduusszzàà  ttoowwaarrzzyyssttwwaa..  JJeeggoo  bbaarrwwnnee,,  ppee∏∏--
nnee  hhuummoorruu  ooppoowwiieeÊÊccii  zznnaajjddoowwaa∏∏yy  ssppoorree  ggrroo--
nnoo  ss∏∏uucchhaacczzyy,,  aa ddoo  tteeggoo  lluubbii∏∏  ÊÊppiieewwaaçç  ppiioosseenn--
kkii  kkaawwaalleerryyjjsskkiiee,,  ssttààdd  ttee˝̋  nnaa  pprrzzyyjj´́cciiaacchh
ww ggrroonniiee  GGeenneerraa∏∏aa  zzaawwsszzee  bbyy∏∏oo  wweessoo∏∏oo..  ((......))  

Kocha∏ ˝ycie i umia∏ czerpaç z niego pe∏-
nymi garÊciami, choç ˝ycie nie rozpieszcza∏o

Z Panem Genera∏em bryg. w st. spocz. Micha∏em Gutowskim
po raz pierwszy spotka∏em si´ w niedziel´ 3 wrzeÊnia 2000 r.
pod Krojantami, kiedy przyby∏ wraz z ówczesnym prezesem
Polskiego Zwiàzku Jeêdzieckiego panià Teresà JuÊkiewicz-Ko-
walik na uroczystoÊci upami´tniajàce szar˝´ dwóch szwadro-
nów 18 Pu∏ku U∏anów Pomorskich pierwszego dnia wojny. 

Na pierwszym miejscu by∏y konie... 

Go. Kiedy po zakoƒczeniu wojny przyby∏ do
Kanady, na pytanie o to, co umie robiç od-
powiedzia∏, ̋ e umie dwie rzeczy: „zabijaç lu-
dzi i jeêdziç konno”. Niestety, nie by∏o wów-
czas zapotrzebowania na tego typu kwalifi-
kacje. Z czasem jednak doceniono Jego jeê-
dzieckie umiej´tnoÊci, a Genera∏ móg∏ od-
daç si´ zaj´ciu, które tak bardzo kocha∏. 

CCzz´́ssttoo  mmyyÊÊllaammii  wwrraaccaa∏∏  ddoo  sswwyycchh  kkoonnii,,  nniiee
ttyyllkkoo  WWaarrsszzaawwiiaannkkii  cczzyy  HHaannuunn,,  nnaa  kkttóórryycchh
zzddoobbyywwaa∏∏  nnaaggrrooddyy  ww lliicczznnyycchh  kkoonnkkuurrssaacchh
pprrzzeedd  wwyybbuucchheemm  wwoojjnnyy,,  aallee  ddoo  wwiieelluu  iinnnnyycchh
kkoonnii,,  kkttóórree  pprrzzeesszz∏∏yy  pprrzzeezz  JJeeggoo  rr´́ccee..  TTee  mmyy--
ÊÊllii  ttoowwaarrzzyysszzyy∏∏yy  GGeenneerraa∏∏oowwii  rróówwnniiee˝̋  ww JJeeggoo
oossttaattnniicchh  ddnniiaacchh..

By∏ cz∏owiekiem wielkiej kultury. Zawsze
elegancki, szarmancki wobec paƒ. Mia∏ bar-
dzo ciekawy, pe∏en taktu sposób okazywania
swego niezadowolenia. Mimo wielu lat sp´-
dzonych poza Ojczyznà bardzo dobrze mówi∏
po polsku. U˝ywa∏ j´zyka, który w Polsce jest
ju˝ martwy, jednak˝e wiele archaicznych
okreÊleƒ pozwala∏o niezwykle trafnie i suge-
stywnie oddaç to, co chcia∏ przekazaç. Jego
wypowiedzi by∏y precyzyjne, jak przysta∏o na
zawodowego oficera. Ta umiej´tnoÊç prze-
k∏ada∏a si´ równie˝ na bieg∏oÊç w pos∏ugiwa-
niu si´ piórem, aczkolwiek nie lubi∏ pisaç. (...) 

Jego refleksje dotyczàce ˝ycia codzienne-
go i obyczajowoÊci wprawia∏y zapewne cz´Êç
s∏uchaczy w zdumienie, bowiem Genera∏,
mimo ˝e urodzi∏ si´ w epoce, kiedy energia
elektryczna i samochód by∏y niezwykle rzad-
kie, g∏osi∏ nowoczesne poglàdy. Nie liberal-
ne, by∏ przecie˝ cz∏owiekiem niez∏omnych
zasad. Ocena rzeczywistoÊci by∏a wynikiem
g∏´bokich przemyÊleƒ Cz∏owieka, który
prze˝y∏ niemal˝e ca∏y wiek. 

BByy∏∏  sskkaarrbbnniiccàà  wwiieeddzzyy  hhiissttoorryycczznneejj..  DDzzii´́kkii
nniieemmuu  mmoo˝̋nnaa  bbyy∏∏oo  ooddppoowwiieeddzziieeçç  nnaa  wwiieellee
ppyyttaaƒƒ  ddoottyycczzààccyycchh  zzaarróówwnnoo  hhiissttoorriiii  kkaawwaallee--

rriiii  ww ooggóóllee,,  jjaakk  ii ddzziieejjóóww  1177  PPuu∏∏kkuu  UU∏∏aannóóww
WWiieellkkooppoollsskkiicchh  oorraazz  11 DDyywwiizzjjii  PPaanncceerrnneejj
ggeenn..  SSttaanniiss∏∏aawwaa  MMaacczzkkaa..  PPyyttaaƒƒ,,  kkttóórryycchh  ddoo--
ttyycchhcczzaass  nniikktt  nniiee  ppoossttaawwii∏∏..  (...) 

Z czasem niektórzy z nas zostali obdarze-
ni zaufaniem Genera∏a i zacz´li bywaç w Je-
go goÊcinnym domu nieopodal ronda Jazdy
Polskiej. Mia∏em zaszczyt nale˝eç do tego
wbrew pozorom szerokiego grona, bowiem
Pan Genera∏ prowadzi∏ otwarty dom. Przy-
gotowujàc kilka publikacji dotyczàcych ka-
walerii II Rzeczypospolitej odwiedza∏em
Pana Genera∏a zbierajàc i porzàdkujàc Jego
relacje. Podczas jednego z zimowych, wie-
czornych spotkaƒ, które przeciàgn´∏o si´ do
póêna, kiedy omówiliÊmy sprawy istotne
z punktu widzenia celu badaƒ historycznych,
Pan Genera∏ wyciàgnà∏ butelk´ przedniego
trunku i rozpocz´∏a si´ rozmowa o rzeczach
jak˝e odmiennych od tego, co zwykliÊmy s∏y-
szeç z Jego ust podczas rozlicznych wystà-
pieƒ w szerszym gronie. Dotyczy∏a prze˝yç
g∏´bszych, nierzadko o bardziej prywatnym
charakterze, osobistych dylematów i ocen
czasu minionego. 

˚̊yycciioowwee  wwyybboorryy  GGeenneerraa∏∏aa  wwyynniikkaa∏∏yy
zz uukksszzttaa∏∏ttoowwaanneeggoo  ssyysstteemmuu  wwaarrttooÊÊccii,,  bb´́ddàà--
cceeggoo  wwyyppaaddkkoowwàà  wwyycchhoowwaanniiaa  ddoommuu  rrooddzziinn--
nneeggoo  ii wwpp∏∏yywwuu  eedduukkaaccjjii  ww KKoorrppuussiiee  KKaaddee--
ttóóww  wwee  LLwwoowwiiee  oorraazz  ww SSzzkkoollee  PPooddcchhoorràà--
˝̋yycchh  KKaawwaalleerriiii  CCeennttrruumm  WWyysszzkkoolleenniiaa  KKaa--
wwaalleerriiii  ww GGrruuddzziiààddzzuu. PodkreÊliç nale˝y, ˝e
Genera∏ nale˝a∏ do osób, które podejmowa-
∏y decyzj´ szybko – zgodnie z kanonami ka-
waleryjskiej sztuki dowodzenia. Nie mia∏
wàtpliwoÊci co do ich s∏usznoÊci ani wów-
czas, ani po latach. Pewne szczegó∏y budzi∏y
jednak refleksj´ Genera∏a, zw∏aszcza tych
spraw, gdzie ocen´ swej decyzji koƒczy∏
zwrotem „Nie mog∏em postàpiç inaczej”.
Tamta szczera, m´ska rozmowa toczona
przez dwóch oficerów z ró˝nych epok by∏a
dowodem du˝ego zaufania ze strony Pana
Genera∏a. Krótka, bo zaledwie kilkuletnia
znajomoÊç z gen. bryg. Micha∏em Gutow-
skim zawa˝y∏a na mojej intelektualnej for-
macji w ciàgu ostatnich lat, a Jego cenne
wskazania na zawsze pozostanà w mej pa-
mi´ci. 

mjr Juliusz S. TYM___________________
Fragmenty wi´kszej ca∏oÊci. 

To nieprawda, ˝e Ciebie ju˝ nie ma,
Generale Michale... 

Âwiatowy Zjazd Kobiet-˚o∏nierzy Armii Krajo-
wej By∏ych Jeƒców Wojennych Obozu Oberlan-
gen – w 50. rocznic´ uwolnienia obozu przez
1 Polskà Dywizj´ Pancernà genera∏a Stanis∏awa
Maczka. Gen. bryg. Micha∏ Gutowski (drugi od
lewej) w Katedrze Polowej Wojska Polskiego
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Kontakty z Genera∏em stawa∏y si´
coraz cz´stsze. Wówczas mieszka∏
sam na ulicy Oleandrów i tylko

weekendy sp´dza∏ u przyjació∏. Lubi∏, gdy
odwiedzaliÊmy go w trzy, cztery osoby z ka-
walerii ochotniczej. Iwona, Adam, Krzysz-
tof i ja stanowiliÊmy grup´ m∏odych osób,
przy których Genera∏ wyraênie si´ o˝ywia∏.
Wspomnienia dzieli∏y si´ na te wojenne
oraz sportowo-jeêdzieckie. Zadziwia∏a fo-
tograficzna niemal pami´ç zdarzeƒ z kam-
panii wrzeÊniowej oraz walk 1 Dywizji
Pancernej w 1944 i 45 roku. S∏uchajàc
wspomnieƒ, czu∏o si´ prawd´ przebijajàcà
ze s∏ów Genera∏a. Opisy szar˝ kawaleryj-
skich, pojedynków pancernych pozbawio-
ne by∏y patosu, za to pe∏ne samokrytycy-
zmu opowiadajàcego, zastanawiajàcego
si´ zawsze, czy mo˝na by∏o zrobiç coÊ le-
piej, aby ochroniç podw∏adnych. Wspo-
mnienia jeêdzieckie i przemyÊlenia szkole-
niowe dotyczàce koni i jeêdêców zadziwia-
∏y prostotà rozwiàzaƒ i metodycznoÊcià
dzia∏ania. Osiàgni´cia Genera∏a by∏y naj-
lepszym potwierdzeniem s∏usznoÊci jego
teorii. Z wielkim niepokojem przyjmowali-
Êmy cz´ste w pierwszych latach wyjazdy
naszego guru do Kanady. Czy jeszcze wró-
ci? To pytanie dr´czy∏o nas do momentu
ka˝dego powrotu. PoczuliÊmy ulg´, gdy na
sta∏e zamieszka∏ w Polsce. 

RRaazzeemm  nnaa  kkoonniiuu
Do 2004 r. wizyty Genera∏a w Starej Mi-

∏osnej, gdzie stacjonuje Szwadron Kawale-
rii WP, ∏àczy∏y si´ z przeja˝d˝kami konny-
mi. Pierwsza mia∏a miejsce wiosnà 2001 r.

By∏ 11 listopada 2000 r. Od miesiàca szkoli∏em Szwadron Kawalerii
Wojska Polskiego do wystàpienia w tym dniu. Mia∏ to byç pierwszy
udzia∏ pododdzia∏u w Âwi´cie Niepodleg∏oÊci. WiedzieliÊmy, ˝e na
t´ uroczystoÊç przylecia∏ a˝ z Kanady legendarny Genera∏, ostatni
z ˝yjàcych dowódców szwadronu z kampanii wrzeÊniowej, czyli
cz∏owiek, który wie, co to jest kawaleria. Odwiedzi∏ nas wieczorem
tego dnia. Zameldowa∏em si´ przed prostym jak trzcina starcem
o przenikliwym spojrzeniu. Genera∏ wyg∏osi∏ przemówienie do u∏a-
nów. Ju˝ wówczas zwróci∏em uwag´ na jasnoÊç formu∏owanych
myÊli i bezb∏´dne powroty do g∏ównego wàtku po ka˝dej dygresji,
niezwyk∏e jak na dziewi´çdziesi´cioletniego cz∏owieka. Genera∏ po-
chwali∏ u∏anów za gwardyjski wyglàd w czasie defilady. MyÊla∏em,
˝e chce ich podnieÊç na duchu, w koƒcu çwiczyliÊmy tak krótko.
Jednak póêniej, ju˝ na osobnoÊci, pochwali∏ naszà prac´ szkolenio-
wà, a wizytujàc w par´ dni potem trening – zaaprobowa∏ metody
szkoleniowe. Odetchnà∏em. 

Gen. bryg. Micha∏ Gutowski we wspomnieniach instruktora 
wyszkolenia kawaleryjskiego

Ostatnie spotkanie

Nie znajàc jeszcze t´˝yzny pana Micha∏a
wybra∏em spokojnà, starà klacz Borowin´,
sam zaÊ dosiad∏em mojej Dumki. Po pi´ciu
minutach Genera∏ powiedzia∏: – Zawsze
jeêdzi∏em na dobrych koniach, a pan da∏
mi takà ∏up´. Zaproponowa∏em zamian´
na mojà klacz. Po uzyskaniu aprobaty ze-
skoczy∏em z konia gotów pomóc wetera-
nowi przy zsiadaniu. – Niech pan przytrzy-
ma oba konie – rozkaza∏ Genera∏, po czym
bez schodzenia na ziemi´ przesiad∏ si´
z jednego konia na drugiego. Nawet nie
zdà˝y∏em si´ wystraszyç, tak szybko to zro-
bi∏. Odtàd przeja˝d˝ki sta∏y si´ normalno-
Êcià, czasami ∏àczy∏y si´ ze skokami przez
niedu˝e przeszkody terenowe. (...) 

W czerwcu 2002 r. na Wielkiej Rewii
Kawalerii w 25 Brygadzie Kawalerii Po-
wietrznej Genera∏ dowodzi∏ defiladà 140
kawalerzystów. Po defiladzie mieliÊmy wy-
konaç pozoracj´ szar˝y. Okaza∏o si´, ˝e
nasz Weteran dowodzi i w tej cz´Êci Âwi´-
ta. 140 koni ruszy∏o k∏usem, a nast´pnie
galopem po murawie lotniska w Glinniku.
Na komend´ „marsz, marsz” konie ruszy∏y
cwa∏em. Na czele na kasztanowatym Tuni-
sie p´dzi∏ dziewi´çdziesi´ciodwuletni Ge-
nera∏. 

Zimà 2003/04 k∏opoty z kr´gos∏upem
nasili∏y si´, konieczna by∏a operacja. Ter-
min wyznaczono na styczniowy poniedzia-
∏ek. W niedziel´ poprzedzajàcà ten dzieƒ
Genera∏ pojecha∏ do zaprzyjaênionej staj-
ni, dosiad∏ konia i przeskoczy∏ na nim kil-
ka niewielkich przeszkód. Operacja uda∏a
si´, chodzi∏ sam w dwa dni póêniej, ale na
konia nie wsiad∏ ju˝ nigdy. 

UU∏∏aannii
Genera∏ stara∏ si´ odwiedzaç Szwadron

Kawalerii WP zawsze, gdy przychodzi∏ no-
wy pobór. W kilkunastominutowej mowie
przedstawia∏ kandydatom na u∏anów za-
szczyt, jaki ich spotka∏ w zwiàzku ze s∏u˝bà
w tym pododdziale. Odwo∏ywa∏ si´ do pa-
mi´ci o tych wszystkich swoich kolegach,
którzy polegli walczàc o wolnà Polsk´.
Wra˝enie na u∏anach wywiera∏ niesamowi-
te, nie zdarzy∏o si´, aby którykolwiek przy-
snà∏ na takim wyk∏adzie. Kontakt z tymi
m∏odymi nast´pcami dawnych kawalerzy-
stów dzia∏a∏ na Genera∏a jak pobudzajàcy
narkotyk. G∏os stawa∏ si´ dêwi´czny i wy-
raêny, prosta postawa i groêne spojrzenie
powodowa∏y, ˝e spotkanie takie na zawsze
pozostawa∏o w pami´ci ˝o∏nierzy. 

PPoo˝̋eeggnnaanniiee
Nieub∏agany czas coraz bardziej dawa∏

o sobie znaç. W 2005 r. Genera∏ zamiesz-
ka∏ na sta∏e u Pani Ewy i Pana Ryszarda 
– swoich przyjació∏, którzy otaczali go
opiekà od czasu powrotu z Kanady. We
wrzeÊniu 2005 r. zorganizowano wspania∏e
urodziny Genera∏a na warszawskiej Cyta-
deli. Mia∏em wówczas honor pe∏niç funk-
cj´ jego adiutanta i towarzyszyç Mu we
wjeêdzie na Cytadel´ w stylowym lando.
Zima to dla tak wiekowych ludzi bardzo
ci´˝ki czas. Genera∏ du˝o spa∏, w trakcie
spotkaƒ widaç by∏o wyczerpywanie si´ si∏
witalnych przyspieszone powa˝nà choro-
bà. Nadchodzi∏a Wielkanoc, w Wielki Pià-
tek zatelefonowa∏ do mnie Genera∏. Po-
wiedzia∏, ˝e idzie do szpitala, i ˝e ma prze-
czucie, ˝e si´ ju˝ nie zobaczymy. Podzi´ko-
wa∏ mi za prac´ w∏o˝onà w wyszkolenie
Szwadronu. – Pistolet z pana, panie Ro-
bercie – to najwy˝sza pochwa∏a, jaka mo˝e
spotkaç kawalerzyst´ z ust przedwojenne-
go oficera. W pi´tnaÊcie minut byliÊmy
z Iwonà u pp. Ewy i Ryszarda, gdzie prze-
bywa∏ Genera∏. PorozmawialiÊmy pi´tna-
Êcie minut, wszystko wyglàda∏o w najlep-
szym porzàdku. W Wielkà Sobot´ zawie-
ziono go do szpitala na wzmocnienie kro-
plówkà przed Âwi´tami. W Wielkà Nie-
dziel´, szykujàc si´ do wyjÊcia z kliniki, Ge-
nera∏ upad∏ i z∏ama∏ sobie koÊç udowà. 

Operacja, a po niej nieudana rehabilita-
cja przyspieszy∏y nadejÊcie koƒca. W trak-
cie kilkukrotnych wizyt w szpitalu, a póê-
niej w hospicjum, poznawa∏ nas i zawsze
pyta∏: – Co tam w Szwadronie?, ale rozmo-
wa w pami´tny Wielki Piàtek by∏a zgodnie
z jego przeczuciem ostatnim naszym w pe∏-
ni Êwiadomym kontaktem. 

por. rez. Robert WORONOWICZ
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WBrazylii podstawowe prawa weteranów zosta∏y zapisa-
ne w ustawie z 12 wrzeÊnia 1967 r. Nr 5315/67, której

przepisy potwierdzi∏a i rozszerzy∏a Konstytucja Federacyjnej
Republiki Brazylii z 1988 r. Wspomniane akty prawne nada-
∏y specjalny status osobom, które bra∏y bezpoÊredni udzia∏
w operacjach wojskowych i konwojach w czasie II wojny Êwia-
towej pe∏niàc s∏u˝b´ w: Brazylijskim Korpusie Ekspedycyj-
nym (Fôrca Expedicionaria Brasileira) we W∏oszech, brazy-
lijskich jednostkach marynarki wojennej i lotnictwa, jednost-
kach obrony pogranicza oraz w marynarce handlowej. 

Sprawy kombatanckie pozostajà w Brazylii w gestii odpo-
wiednich dla rodzajów broni departamentów Ministerstwa
Obrony (Ministério da Defesa). Resort wystawia zaintereso-
wanym zaÊwiadczenia o udziale w operacjach wojennych. 

Po zakoƒczeniu dzia∏aƒ zbrojnych w∏adze brazylijskie
umo˝liwi∏y inwalidom wojennym kontynuowanie s∏u˝by w si-
∏ach zbrojnych do czasu wypracowania wojskowej emerytury.
Do poborów i Êwiadczeƒ emerytalnych mieli lub majà doli-
czane dodatki inwalidzkie. 

Ponadto brazylijskim kombatantom przys∏ugiwa∏y – po de-
mobilizacji lub zwolnieniu z wojska – preferencje przy za-
trudnianiu w administracji publicznej i w przedsi´biorstwach
paƒstwowych oraz prawo przejÊcia na pe∏nà emerytur´ po 
25 latach pracy. Po przejÊciu na emerytur´ osoby, którym
przyznano status weterana majà mo˝liwoÊç wyboru mi´dzy
w∏asnà wypracowanà emeryturà a emeryturà paƒstwowà
w wysokoÊci odpowiadajàcej uposa˝eniu podporucznika si∏
zbrojnych (ok. 1400 USD). 

Weterani II wojny Êwiatowej posiadajà tak˝e mo˝liwoÊç
bezp∏atnej edukacji, opieki zdrowotnej i szpitalnej. Wdowy,
konkubiny i podopieczni pozostali po kombatancie mogà
w Brazylii otrzymaç renty, majà tak˝e prawo do bezp∏atnej
nauki i opieki medycznej. 

Prawo do ustanawiania w∏asnych przywilejów majà tak˝e w∏a-
dze stanowe i lokalne. Mogà to byç ulgi komunikacyjne, zwolnie-
nia z podatków mieszkaniowych lub darmowe bilety do kina. 

Ocenia si´, ˝e w Brazylii ˝yje obecnie oko∏o 12 100 wetera-
nów II wojny Êwiatowej. Zrzeszeni sà w trzech organizacjach
kombatanckich: Zwiàzku by∏ych Kombatantów Brazylii (As-
socia˜ão dos ex-Combatentes do Brasil) oraz Stowarzyszeniu
Narodowym Weteranów FEB (Associa˜ão Nacional dos Ve-
teranos da FEB) i Grupie Pilotów MyÊliwskich – W∏ochy 
– Weteranów „Senta Pua” (Grupo de Ca˜a – Itália – Vetera-
nos „Senta Pua”). Pierwsza z wymienionych organizacji wy∏a-
nia Rad´ Narodowà by∏ych Kombatantów Brazylii (Conselho
Nacional dos Ex-Combatentes do Brasil), która – jako jedyna 
– ma uprawnienia do reprezentowania Êrodowisk weteraƒskich
wobec w∏adz brazylijskich. 

Jan P. SOBOLEWSKI
_____________________________
Autor dzi´kuje za dostarczone informacje Panu Ignacemu Felcza-
kowi, prezesowi Stowarzyszenia Polskich Kombatantów w Brazylii. 

Ustawodawstwo kombatanckie za granicà, 
podstawowe zagadnienia

Federacyjna Republika
Brazylii
(186 mln mieszkaƒców) 20sierpnia br. kierownik Urz´du do Spraw Kombatantów

i Osób Represjonowanych Janusz Krupski, na zaproszenie
Stowarzyszenia Polskich Kombatantów w Brazylii wzià∏ udzia∏
w obchodach Âwi´ta ˚o∏nierza Polskiego. 

UroczystoÊci rozpocz´∏a Msza Êw. w koÊciele polskim pod wezwa-
niem Matki Boskiej Jasnogórskiej. G∏ówna cz´Êç obchodów mia∏a

miejsce przy Naro-
dowym Pomniku
˚o∏nierzy Brazylij-
skich Poleg∏ych
podczas II Wojny
Âwiatowej. Wzi´li
w niej udzia∏ m.in.
przedstawiciele
polskich placówek
dyplomatycznych

w Brazylii, polscy kombatanci i przedstawiciele Polonii, reprezen-
tanci dowództw poszczególnych rodzajów brazylijskich si∏ zbrojnych
oraz doradca kierownika UdSKiOR, dr JJaann  SSttaanniiss∏∏aaww  CCiieecchhaannooww--
sskkii. Odegrano hymny paƒstwowe Polski i Brazylii oraz wciàgni´to na
maszty flagi obu paƒstw. Polska delegacja z∏o˝y∏a wieniec ku czci po-
leg∏ych Brazylijczyków, wÊród których byli tak˝e ˝o∏nierze pocho-
dzenia polskiego. Kierownik UdSKiOR JJaannuusszz  KKrruuppsskkii odznaczy∏
Medalem „Pro Memoria” sztandar 15 Pu∏ku Zmechanizowanego
oraz wysokich rangà oficerów brazylijskich, w tym kombatantów. 
J. Krupski zosta∏ udekorowany Medalem Zas∏ugi Brazylijskich Si∏
Zbrojnych. W wystàpieniu, które wyg∏osi∏ podczas uroczystoÊci,
kierownik UdSKiOR J. Krupski serdecznie podzi´kowa∏ za za-
proszenie do udzia∏u w obchodach Âwi´ta ˚o∏nierza Polskiego
w Rio de Janeiro: [...] Przekazuj´ wyrazy wdzi´cznoÊci Ambasado-
rowi Rzeczypospolitej Polskiej w Brazylii, Panu PPaaww∏∏oowwii  KKuullccee
KKuullppiioowwsskkiieemmuu oraz Konsulowi Generalnemu w tym pi´knym
mieÊcie, Panu DDaarriiuusszzoowwii  DDuuddzziiaakkoowwii. Szczególne podzi´kowania
kieruj´ do kapitana w stanie spoczynku, Pana In˝yniera IIggnnaacceeggoo
FFeellcczzaakkaa, prezesa Zarzàdu Krajowego Stowarzyszenia Polskich
Kombatantów w Brazylii, gratulujàc mu jednoczeÊnie organizacji
tak okaza∏ego Êwi´ta polskiego ˝o∏nierza na goÊcinnej ziemi brazy-
lijskiej. Nie mniej szczere i goràce podzi´kowania kieruj´ do Panów
Genera∏ów za wieloletnià troskliwà opiek´ nad pami´cià o polskim
czynie zbrojnym z czasów wojny Êwiatowej. 

Jest dla mnie wielkim honorem, ˝e mog´ przemawiaç w miejscu,
w którym nasz najwi´kszy rodak, Papie˝ Jan Pawe∏ II, odprawi∏
Msz´ Âwi´tà. Nie mniejszym zaszczytem jest mo˝noÊç oddania ho∏-
du brazylijskim i polskim bohaterom, którzy walczyli o to, byÊmy ̋ y-
li w pokoju w naszych wolnych krajach. [...] Brazylijczycy walczyli
rami´ w rami´ z ˝o∏nierzami 2 Korpusu Polskiego genera∏a WW∏∏aa--
ddyyss∏∏aawwaa  AAnnddeerrssaa. Braterstwo walki jest wi´c jednym z tych ele-
mentów, które pog∏´biajà liczne i serdeczne wi´zy pomi´dzy na-
szymi krajami. [...]

UroczystoÊci zakoƒczy∏y si´ spotkaniem i obiadem w siedzibie
Towarzystwa Polonia, najwi´kszej polskiej organizacji polonijnej
w Rio de Janeiro. W trakcie wizyty kierownik UdSKiOR J. Krup-
ski zosta∏ tak˝e przyj´ty przez genera∏a DDoommiinnggoossaa  CCaarrlloossaa  ddee
CCaammppooss  CCuurraaddoo, dowódc´ Armii Wschód, który przekaza∏ s∏owa
podzi´kowaƒ polskim w∏adzom za wk∏ad w podtrzymanie trady-
cji corocznych obchodów Âwi´ta ˚o∏nierza Polskiego w Brazylii. 

J.C. 

Wizyty kierownika Urz´du

Obchody Âwi´ta ˚o∏nierza
Polskiego w Brazylii

Kombatanci na Êwiecie
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Wystawa prezentuje obraz
zniszczonej Warszawy, Êlady
Powstania Warszawskiego

oraz stolic´ sprzed wojny i z 1945 r. Sta-
rannie dobrane fotogramy ukazujàce
przedwojennà stolic´ skonfrontowane
zosta∏y z obrazem tego, co jej mieszkaƒ-
cy zastali po wojnie. Honorowy patro-
nat nad wystawà objà∏ Marsza∏ek Sejmu
RP MMaarreekk  JJuurreekk. 

Wystaw´ uroczyÊcie otworzy∏ Wice-
marsza∏ek Sejmu MMaarreekk  KKoottlliinnoowwsskkii.

Wystawa w Sejmie RP

Gdzie mój dom, gdzie moje miasto... 
6 wrzeÊnia 2006 r. w Holu G∏ównym gmachu Sejmu RP w Warsza-
wie uroczyÊcie otwarto wystaw´ „Gdzie mój dom, gdzie moje mia-
sto”, powsta∏à z inicjatywy Fundacji „Moje Wojenne Dzieciƒstwo”
przy wspó∏pracy Fundacji „Polsko-Niemieckie Pojednanie”. 

Prezes Fundacji „Moje Wojenne Dzie-
ciƒstwo” EEuullaalliiaa  RRuuddaakk  powiedzia∏a
m.in.: – Oglàdacie Paƒstwo nie tylko
gruzy zniszczonego miasta, ale równie˝
miejsce, gdzie wraca∏y dzieci, szukajàc
czyjejÊ opieki i pomocy. 

Na otwarcie wystawy licznie przybyli
kombatanci, przedstawiciele Êrodowisk
poszkodowanych przez III Rzesz´, par-
lamentarzyÊci oraz przedstawiciele am-
basad RFN i Austrii. 

E.D. 

Fot. Ewa Dumin

Fot. Ewa Dumin
Na zdj´ciu od lewej: Zbigniew Ratyƒski, cz∏o-
nek Âwiatowego Zwiàzku ˚o∏nierzy Armii
Krajowej oraz Jerzy Bielski – cz∏onek Zarzàdu
Fundacji „Moje Wojenne Dzieciƒstwo”

Prezes Fundacji „Moje Wojenne Dzieciƒstwo”
Eulalia Rudak mówi∏a, i˝ na naszych oczach
toczy si´ swoista „bitwa o pami´ç”... 

APEL
o pomoc w tworzeniu mo˝liwie kompletnej

LISTY IMIENNEJ POLEG¸YCH ˚O¸NIERZY-KOBIET
czasu II wojny Êwiatowej

FFuunnddaaccjjaa  ttoorruuƒƒsskkaa  „„AArrcchhiiwwuumm  ii MMuuzzeeuumm  PPoommoorrsskkiiee  AArrmmiiii  KKrraajjoowweejj  oorraazz  WWoojjsskkoowweejj  SS∏∏uu˝̋bbyy  PPoolleekk””  ww pprrooggrraammiiee
sswwoojjeejj  sseessjjii  ppooppuullaarrnnoonnaauukkoowweejj  ddnniiaa  1188  lliissttooppaaddaa,,  jjuu˝̋  ppoo  rraazz  1166  oorrggaanniizzoowwaanneejj  ddllaa  uucczzcczzeenniiaa  ÂÂwwii´́ttaa  NNiieeppooddlleegg∏∏ooÊÊccii,,  zzaa--
mmiieerrzzaa  uummiieeÊÊcciiçç  ddyysskkuussjj´́  nnaa  tteemmaatt  ssppoorrzzààddzzaanneejj  pprrzzeezz  nnaass  oodd  kkiillkkuu  llaatt  LLiissttyy  IImmiieennnneejj  PPoolleegg∏∏yycchh  ˚̊oo∏∏nniieerrzzyy--KKoobbiieett  cczzaa--
ssuu  IIII  wwoojjnnyy  ÊÊwwiiaattoowweejj  ((nniieezzaallee˝̋nniiee  oodd  iicchh  pprrzzyyddzziiaa∏∏uu  ddoo  ffoorrmmaaccjjii  nnaa  ZZaacchhooddzziiee  cczzyy  WWsscchhooddzziiee  oorraazz  ddoo  jjaawwnnyycchh  ii zzaakkoonn--
ssppiirroowwaannyycchh  ddzziiaa∏∏aaƒƒ  nnaa  tteerreenniiee  kkrraajjuu))..  TTwwoorrzzeenniiee  mmoo˝̋lliiwwiiee  ppee∏∏nneejj  „„LLiissttyy  PPoolleegg∏∏yycchh......””  uuwwaa˝̋aammyy  zzaa  nnaajjwwaa˝̋nniieejjsszzee,,  aallee
ii nnaajjttrruuddnniieejjsszzee  nnaasszzee  zzaaddaanniiee..  TTaa  lliissttaa,,  wwyybbrraannaa  ssppooÊÊrróódd  kkaarrtt  „„ii””  iinnffoorrmmaaccyyjjnnyycchh  ggrroommaaddzzoonnyycchh  ww nnaasszzeejj  gg∏∏óówwnneejj,,  lliicczzàà--
cceejj  ookk..  4400  ttyyssii´́ccyy  nnaazzwwiisskk  kkaarrttootteeccee  wwsszzyyssttkkiicchh  ppoollsskkiicchh  ˝̋oo∏∏nniieerrzzyy--kkoobbiieett  IIII  wwoojjnnyy  ÊÊwwiiaattoowweejj,,  ttwwoorrzzoonneejj  pprrzzeezz  nnaasszzee  AArr--
cchhiiwwuumm  WWSSKK  oodd  llaatt  1155,,  wwyymmaaggaa  wwiieelluu  cciiààgg∏∏yycchh  uuzzuuppee∏∏nniieeƒƒ  jjuu˝̋  uuzzyysskkaannyycchh  iinnffoorrmmaaccjjii  oorraazz  wwzzbbooggaaccaanniiaa  oo nnoowwee  nnaazzwwii--
sskkaa,,  ddoossttaarrcczzaannee  zzaarróówwnnoo  pprrzzeezz  oossoobbyy  zznnaajjààccee  oossoobbiiÊÊcciiee  wwsskkaazzaannee  ˝̋oo∏∏nniieerrzzee--kkoobbiieettyy,,  jjaakk  rróówwnniiee˝̋  pprrzzeezz  nnaaddssyy∏∏aanniiee  nnoo--
wwyycchh  iinnffoorrmmaaccjjii  uuzzyysskkaannyycchh  zz uukkaazzuujjààcceejj  ssii´́  bbiiee˝̋ààccoo  ooddnnooÊÊnneejj  bbiibblliiooggrraaffiiii..  AAppeell  oo wwzzbbooggaaccaanniiee  nnaasszzeejj  kkaarrttootteekkii  kkiieerruu--
jjeemmyy  ddoo  wwsszzyyssttkkiicchh  kkoommbbaattaannttóóww  ii iicchh  rrooddzziinn,,  ddoo  oorrggaanniizzaaccjjii  ii pprraassyy  kkoommbbaattaanncckkiieejj  oorraazz  ddoo  OOddddzziiaa∏∏óóww  IIPPNN  ii aarrcchhiiwwóóww,,
pprrzzyy  cczzyymm  ww nniinniieejjsszzyymm  AAppeelluu  cchhooddzzii  zzww∏∏aasszzcczzaa  oo ˝̋oo∏∏nniieerrzzyy--kkoobbiieettyy  ppoolleegg∏∏ee ii zzaammoorrddoowwaannee ww llaattaacchh  wwoojjnnyy  ii ppoo  wwoojjnniiee..  

PPrroossiimmyy,,  aabbyy  nnaaddssyy∏∏aannee  iinnffoorrmmaaccjjee  oobbeejjmmoowwaa∏∏yy  wwyycczzeerrppuujjààccoo  pprrzzeeddee  wwsszzyyssttkkiimm  nnaasstt´́ppuujjààccee  sszzcczzeeggóó∏∏yy::  ddaattaa,,  mmiieejjssccee
ii ookkoolliicczznnooÊÊccii  ÊÊmmiieerrccii,,  aallee  nniiee  oommiijjaa∏∏yy  ttaakk˝̋ee  iinnnnyycchh  wwaa˝̋nnyycchh  ddaannyycchh  bbiiooggrraaffiicczznnyycchh  ((ww  ttyymm  ssttooppiieeƒƒ  wwoojjsskkoowwyy  oorraazz  pprrzzyy--
ddzziiaa∏∏  tteerreennoowwyy  ii ss∏∏uu˝̋bboowwyy)),,  kkoonniieecczznniiee  zz ppooddaanniieemm  êêrróódd∏∏aa  ppoottwwiieerrddzzaajjààcceeggoo  iinnffoorrmmaaccjj´́  lluubb  jjeeggoo  bbrraakkuu..  PPoo˝̋ààddaannyy  jjeesstt
rróówwnniiee˝̋  zzwwrroottnnyy  aaddrreess  iinnffoorrmmaattoorraa..  KKaa˝̋ddee  nnaazzwwiisskkoo,,  kkaa˝̋ddaa  ppoosszzcczzeeggóóllnnaa  iinnffoorrmmaaccjjaa  jjeesstt  ddllaa  nnaass  bbaarrddzzoo  wwaa˝̋nnaa..  

WWsszzeellkkiiee  ddaannee  pprroossiimmyy  kkiieerroowwaaçç  nnaa  aaddrreess  ee--mmaaiill::  zzaawwaacckkaa@@wwpp..ppll lluubb  ttee˝̋  ppoocczzttoowwyy::  FFuunnddaaccjjaa  „„AArrcchhiiwwuumm  ii MMuuzzeeuumm
PPoommoorrsskkiiee  AArrmmiiii  KKrraajjoowweejj  oorraazz  WWoojjsskkoowweejj  SS∏∏uu˝̋bbyy  PPoolleekk””,,  uull..  PPooddmmuurrnnaa  9933,,  8877--110000  TToorruuƒƒ  aallbboo::  ggeenn..  bbrryygg..  pprrooff..  EEll˝̋--
bbiieettaa  ZZaawwaacckkaa,,  uull..  GGaaggaarriinnaa  113366  mm..  2266,,  8877--110000  TToorruuƒƒ..  WWyyrraa˝̋aajjààcc  zz ggóórryy  sseerrddeecczznnàà  wwddzzii´́cczznnooÊÊçç  zzaa  ppoommoocc  ww ppooddjj´́ttyycchh
ttrruuddnnyycchh  bbaaddaanniiaacchh,,  kkttóórree  bbyyçç  mmoo˝̋ee  wwyyppee∏∏nniiàà  cchhooçç  ww mmaa∏∏eejj  mmiieerrzzee  lluukk´́  bbaaddaawwcczzàà  ww ooppiissiiee  ddzziieejjóóww  IIII  wwoojjnnyy  ÊÊwwiiaattoowweejj,,
zzaazznnaacczzaa  ssii´́,,  ˝̋ee  ddllaa  oossóóbb,,  kkttóórree  wwnniioossàà  wwyybbiittnnyy  wwkk∏∏aadd  bbaaddaawwcczzyy,,  pprrzzeewwiiddzziiaannaa  jjeesstt  nnaaggrrooddaa  ppiieennii´́˝̋nnaa..  

HHoonnoorroowwaa  PPrrzzeewwooddnniicczzààccaa  MMeemmoorriiaa∏∏uu  GGeenneerraa∏∏  MMaarriiii  WWiitttteekk

TToorruuƒƒ,,  lliippiieecc  22000066  rr..
ggeenn..  bbrryygg..  pprrooff..  EEll˝̋bbiieettaa  ZZaawwaacckkaa
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3300  kkwwiieettnniiaa  nnaa  tteerreenniiee  bbyy∏∏eeggoo  oobboozzuu  ww DDaacchhaauu  odby∏y si´
uroczystoÊci z okazji 61. rocznicy wyzwolenia by∏ego hi-
tlerowskiego obozu koncentracyjnego przez wojska
amerykaƒskie. UroczystoÊci poprzedzi∏y nabo˝eƒstwa
ró˝nych wyznaƒ. Nast´pnie odby∏ si´ Apel Pami´ci oraz
ceremonia sk∏adania wieƒców na by∏ym palcu apelowym
przed Pomnikiem Ofiar Faszyzmu. W imieniu Konsulatu
Generalnego RP w Monachium wieniec z∏o˝yli: Konsul
Generalny RP w Monachium Wac∏aw Oleksy i konsul
Piotr Radosz. W uroczystoÊci uczestniczy∏o ok. 400 by-
∏ych wi´êniów, w tym 30-osobowa grupa z Polski. Dele-
gacja Konsulatu Generalnego z∏o˝y∏a równie˝ wieƒce i za-
pali∏a znicze przed tablicà upami´tniajàcà pomordowa-
nych w Dachau polskich ksi´˝y oraz na grobach pomor-
dowanych Polaków, spoczywajàcych na pobliskim
cmentarzu Leitenberg i Wadfriedhof. Tego samego dnia
w kaplicy sióstr karmelitanek, znajdujàcej si´ na terenie
by∏ego obozu koncentracyjnego Dachau, bp Jan Tyrawa,
ordynariusz diecezji bydgoskiej, odprawi∏ dla uczestni-
ków pielgrzymki z tej diecezji (jej patronem jest zamordo-
wany w Dachau biskup Micha∏ Kozal) uroczystà Msz´
Êw. w intencji pomordowanych oraz za pokój na Êwiecie. 

NNaa  ppoocczzààttkkuu  mmaajjaa, dla uczczenia 61. rocznicy zakoƒcze-
nia II wojny Êwiatowej w Europie, przedstawiciele Konsu-
latu Generalnego RP w Monachium z∏o˝yli wieƒce i kwia-
ty w nast´pujàcych miejscach pami´ci: na grobie Alfreda
Schütza, ˝o∏nierza 2 Korpusu Polskiego, kompozytora
pieÊni „Czerwone maki na Monte Cassino” – na cmenta-
rzu Ostfriedhof w Monachium; w kwaterze wojskowej
polskich oficerów i ˝o∏nierzy – wi´êniów Oflagu VII A
w Murnau – na cmentarzu w Murnau, przy udziale miej-
scowych w∏adz i polskich ksi´˝y; przed pomnikiem na te-
renie by∏ego KZ Netzweiler w Bad Friedrichshall-Kochen-
dorf ko∏o Heilbronn, gdzie z udzia∏em miejscowych w∏adz
otworzono wystaw´ poÊwi´conà martyrologii robotni-
ków przymusowych; na cmentarzu polskim w Wildflec-
ken oraz przed pomnikiem upami´tniajàcym poleg∏ych
i pomordowanych Polaków, ofiary robót przymusowych
– w Neumarkt ko∏o Norymbergi. 

22  mmaajjaa  ww MMoonnaacchhiiuumm, w Konsulacie Generalnym RP od-
by∏o si´ przyj´cie i spotkanie 30-osobowej grupy by∏ych
polskich wi´êniów hitlerowskiego obozu koncentracyjne-
go w Dachau m.in. z przedstawicielami miejscowej Polo-
nii i polskà wolontariuszkà, pracujàcà na terenie Muzeum
w Dachau. 

33  mmaajjaa  wwee  WWrroocc∏∏aawwiiuu, w dniu Âwi´ta Narodowego 3 Ma-
ja, uroczystoÊci rozpocz´∏y si´ z∏o˝eniem wieƒców i wià-
zanek kwiatów przed Pomnikiem Konstytucji przy Pano-
ramie Rac∏awickiej, w asyÊcie Kompanii Honorowej i Or-
kiestry Reprezentacyjnej WP, pocztów sztandarowych:
AK, BCh, NSZ, ZIW RP, ZKRP i BWP, Zwiàzku Sybiraków,
ZMWP „Jaworzniaków”, Zwiàzku Wi´êniów Politycznych
Okresu Stalinowskiego, DolnoÊlàskiej Rodziny Katyƒskiej
i in. Wieƒce z∏o˝yli – minister kultury i dziedzictwa naro-
dowego Kazimierz Micha∏ Ujazdowski, wicewojewoda
dolnoÊlàski, parlamentarzyÊci, wiceprezydent Wroc∏awia,
samorzàdowcy, generalicja, DolnoÊlàska Rada Komba-
tantów – Jan Paluchniak, Jan Fenc, panowie: ˚u∏awiƒski,
Dmochowski, Cywka; delegacje zwiàzków kombatanc-
kich, w tym ZIW RP – Janina Rudziƒska, Roman Czàst-
kiewicz, Ireneusz Grzebieluch, Edmund Jaremek; Woje-
wódzki Komendant Policji, rektorzy szkó∏ wy˝szych,
przedstawiciele wielu organizacji spo∏ecznych. Nast´pna
cz´Êç uroczystoÊci mia∏a miejsce we wroc∏awskiej kate-
drze, gdzie abp Marian Go∏´biewski, metropolita wro-
c∏awski, odprawi∏ Msz´ Êw. w intencji Ojczyzny i dla
uczczenia Matki Bo˝ej Królowej Polski oraz wyg∏osi∏ ho-
mili´. Ostatnia cz´Êç obchodów Âwi´ta Narodowego

3 Maja odby∏a si´ na wroc∏awskim Rynku. Tu, po odegra-
niu hymnu Polski przez orkiestr´ wojskowà, okoliczno-
Êciowy referat wyg∏osi∏ wicewojewoda Roman Kulczyc-
ki, który nast´pnie – wraz z gen. bryg. Kazimierzem Ja-
klewiczem, komendantem – rektorem WSOWL im. Tade-
usza KoÊciuszki i gen. bryg. Zbigniewem Janosiem, do-
wódcà III Korpusu Ochrony Powietrznej – dokona∏ deko-
racji 175 cz∏onków Zwiàzku Sybiraków Krzy˝ami Zes∏aƒ-
ców Sybiru, przyznanymi przez Prezydenta RP Lecha Ka-
czyƒskiego. Na zdj´ciu: wieniec przed pomnikiem sk∏ada
delegacja DolnoÊlàskiej Rady Wojewódzkiej – pierwszy
z prawej prezes Oddzia∏u Zwiàzku Sybiraków we Wroc∏a-
wiu Jan Fenc. 

33  mmaajjaa  ww LLuubblliinniiee odby∏y sí  uroczystoÊci z okazji Âwí ta
Narodowego 3 Maja. Na zaproszenie przewodniczàcego
Rady Miasta Zbigniewa Targoƒskiego w uroczystej sesji
Rady udzia∏ wzi´∏a wiceprezes lubelskiego Oddzia∏u
Zwiàzku Sybiraków Krystyna Mateuszuk. Tego dnia odby-
∏y sí  tak˝e: Msza Êw. w intencji Ojczyzny w Archikatedrze
Lubelskiej, której przewodniczy∏ abp Józef ˚yciƒski, me-
tropolita lubelski; uroczystoÊç na pl. Litewskim przy Po-
mniku Konstytucji 3 Maja, w której uczestniczy∏ m.in. po-
czet sztandarowy Zwiàzku Sybiraków Oddzia∏ w Lublinie:
Henryka Wrona, Danuta Wo∏yniec i Franciszek Szopa. 

33  mmaajjaa  ww WWeejjhheerroowwiiee, z okazji Âwi´ta Narodowego 3 Ma-
ja, odprawiono uroczystà Msz´ Êw. w koÊciele p.w. NMP
Królowej Polski. W nabo˝eƒstwie i procesji uczestniczyli
m.in. zast´pca prezydenta Wejherowa Wojciech Koz∏ow-
ski, wiceprzewodniczàcy Rady Miasta Henryk Jarosz,
przedstawiciele Rady Kombatanckiej przy StaroÊcie i Pre-
zydencie Miasta Wejherowa z Antonim Olejnikiem, preze-
sem ZO ZIW RP w Wejherowie, poczty sztandarowe
szkó∏, organizacji kombatanckich i spo∏ecznych oraz
ksi´˝a dekanatu wejherowskiego. 

55  mmaajjaa  ww KKrraakkoowwiiee, w Urz´dzie Miasta odby∏o si´ spo-
tkanie kombatantów ze wszystkich Êrodowisk z prezy-
dentem Jackiem Majchrowskim. Przypomniano walecz-
nà przesz∏oÊç weteranów oraz ich wspó∏prac´ z samo-
rzàdem tak Krakowa, jak i Ma∏opolski, dbanie o pamiàtki
po straconych przez hitlerowców i stalinowców Pola-
kach, przekazywanie m∏odzie˝y prawdziwej historii or´˝a
polskiego oraz udzia∏ w uroczystoÊciach paƒstwowych
zwiàzanych z rocznicami or´˝a polskiego. Prezydent ude-
korowa∏ odznakà „Honoris Gratia” inwalidów wojennych,
Sybiraków, Dzieci Wojny, cz∏onków Armii Krajowej i Ba-
talionów Ch∏opskich, a spoÊród cz∏onków ZKRP i BWP
w Krakowie odznaczono: Tadeusza Cygala, Zenona Pikul-
skiego, Henryka Czubaja, Juliana Zi´b´, Romana Walcza-
ka, Józefa Mysyka, W∏odzimierza Pancerza, Huberta
Szarejko i Teres´ Stanek. W imieniu odznaczonych po-
dzi´kowa∏ Józef Kossobudzki-Or∏owski, przewodniczàcy
Komisji Rewizyjnej Okr´gu, a zarazem cz∏onek Komisji
Rewizyjnej Zarzàdu G∏ównego ZKRP i BWP. Po dekoracji
prezydent zaprosi∏ kombatantów na pocz´stunek. 

88  mmaajjaa  ww OOppoolluu, w 61. rocznic´ zakoƒczenia II wojny
Êwiatowej w Europie, w kompleksie koszarowym 
10 Opolskiej Brygady Logistycznej im. p∏k. Piotra Wysoc-
kiego odby∏o si´ tradycyjne ˝o∏niersko-kombatanckie
spotkanie, zorganizowane przez dowództwo 10 Brygady
i Zarzàd Okr´gu Zwiàzku Kombatantów i By∏ych Wi´ê-
niów Politycznych w Opolu. 

88  mmaajjaa  ww LLuubblliinniiee uroczyÊcie obchodzono 61. rocznic´
podpisania aktu bezwarunkowej kapitulacji przez III Rze-
sz´. Na pl. Litewskim odby∏y si´ obchody rocznicowe,
w których wzi´li udzia∏ przedstawiciele w∏adz paƒstwo-
wych, samorzàdowych i uczelni, kombatanci, m∏odzie˝
ze Szko∏y Podstawowej nr 24 im. Partyzantów Lubel-
skich z dyrektor Irenà Pogodnà oraz mieszkaƒcy miasta.
Przyby∏ych powita∏ prezes ZO ZKRPiBWP, p∏k Jerzy Gór-
nicki. UroczystoÊç uÊwietni∏ wyst´p kompozytora i Êpie-
waka Kazimierza Liszcza, na który z∏o˝y∏y si´ wiersze
i piosenki patriotyczne. Nast´pnie liczne delegacje z∏o˝y-
∏y wieƒce i wiàzanki kwiatów na p∏ycie pomnika Niezna-
nego ˚o∏nierza. W imieniu kombatantów ze Zwiàzku ˚o∏-
nierzy LWP wiàzank´ bia∏o-czerwonych ró˝ z∏o˝yli: p∏k
Kazimierz Potocki wraz z ma∏˝onkà w asyÊcie Miros∏awa
Skibiƒskiego i Zygmunta Zi´bowicza. Przed uroczysto-
Êcià na pl. Litewskim delegacja zwiàzków kombatanckich
z∏o˝y∏a tak˝e wieniec na p∏ycie pomnika Partyzantów Lu-
belskich. W przededniu obchodów rocznicy kapitulacji III
Rzeszy komendanci Wojskowych Komend Uzupe∏nieƒ Nr
1 i 2 w Lublinie wr´czyli kilkudziesi´ciu kombatantom ak-
ty mianowania na pierwszy i kolejne stopnie oficerskie. 

88  mmaajjaa  ww BBrrzzeegguu, w 61. rocznic´ kapitulacji III Rzeszy,
kombatanci uczcili pami´ç poleg∏ych i pomordowanych
w czasie II wojny Êwiatowej. UroczystoÊci w koÊciele
p.w. Êw. Mi∏osierdzia rozpocz´∏y si´ od z∏o˝enia kwiatów
przed o∏tarzem – w obecnoÊci Kompanii Honorowej Woj-
ska Polskiego i kombatanckich pocztów sztandarowych
– przez delegacje m.in.: w∏adz samorzàdowych, policji,
zwiàzków zawodowych i m∏odzie˝y szkolnej oraz organi-
zacji kombatanckich w Brzegu. Po Mszy Êw. w intencji
Ojczyzny przed koÊcio∏em odÊpiewano hymn paƒstwo-
wy, a burmistrz Brzegu Wojciech Huczyƒski wyg∏osi∏
przemówienie okolicznoÊciowe. Nast´pnie pe∏nomocnik
starosty ds. kombatantów Brygida Jakubowicz odczyta-
∏a decyzj´ ministra obrony narodowej o nadaniu ppor.
Walerianowi Magierowi nominacji na stopieƒ porucznika,
którà wr´czy∏ pp∏k Henryk Wolter. Prezes Adam Kownac-
ki wr´czy∏ te˝ Krzy˝e Zas∏ugi dla ZKRP i BWP. Otrzymali
je: Jan Pikor, Tadeusz Krzywy i Jan Plewa. UroczystoÊç
zakoƒczy∏y: Apel Poleg∏ych i odÊpiewanie „Roty”. 

88  mmaajjaa  ww LLuubblliinniiee, na zaproszenie Federacji Weisse Rose
w Monachium i Paƒstwowego Muzeum na Majdanku Sy-
biracy wzi´li udzia∏ w otwarciu wystawy Bia∏a Ró˝a 
– Studencka Grupa Oporu Przeciwko Hitlerowi, Mona-
chium 1942-43. OkolicznoÊciowe wystàpienia wyg∏osili:
Edward Balawejder – dyrektor Paƒstwowego Muzeum na
Majdanku, Winfrid Vogel – przedstawiciel Rady Fundacji
Weisse Rose, Franz J. Müller – uczestnik opozycyjnej
grupy „Bia∏a Ró˝a”, prof. dr hab. Stanis∏aw Wo∏oszyn 
– ˝o∏nierz AK oraz prof. dr hab. Zygmunt Maƒkowski. 

88  mmaajjaa  ww WWeejjhheerroowwiiee, z okazji 61. rocznicy zakoƒczenia
II wojny w Europie, w kolegiacie odby∏a si´ Msza Êw.
w intencji ˝o∏nierzy i patriotów, którzy ró˝nymi drogami
torowali drog´ do wolnoÊci i niepodleg∏oÊci Polski, od-
prawiona przez kapelana 11 Pu∏ku ¸àcznoÊci ks. kmdr.
ppor. S∏awomira Szelàgowskiego i ks. pra∏ata Tadeusza
Reszk´. Nast´pnie odby∏ si´ Apel Poleg∏ych na skwerze

Ciàg dalszy na str. 17
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Warszawa

Byli ˝o∏nierzami 
Genera∏a Andersa

Na mocy uk∏adu podpisanego w Londynie 30 lipca
1941 r. mi´dzy premierem polskiego rzàdu, 
gen. WW∏∏aaddyyss∏∏aawweemm  SSiikkoorrsskkiimm a radzieckim ambasa-

dorem w Wielkiej Brytanii IIwwaanneemm  MMaajjsskkiimm w∏adze sowiec-
kie udzieli∏y „amnestii” Polakom wi´zionym w Rosji. Sowie-
ci wyrazili te˝ zgod´ na utworzenie na swoim terytorium Ar-
mii Polskiej. 23 sierpnia w obozach w Griazowcu, Suzdalu,
Ju˝y i Starobielsku rozpocz´∏y prace komisje rekrutacyjne.
We wrzeÊniu 1941 r. w Buzu∏uku, Tatiszczewie i Tocku roz-

pocz´∏o si´ formowanie jednostek Polskich Si∏ Zbrojnych
w ZSRR pod dowództwem gen. WW∏∏aaddyyss∏∏aawwaa  AAnnddeerrssaa. 

23 sierpnia br. weterani zebrali si´ przed Grobem Nie-
znanego ˚o∏nierza, by uczciç 65. rocznic´ tamtych wyda-
rzeƒ. 

Po Apelu Poleg∏ych i salwie honorowej wieƒce i wiàzanki
kwiatów na p∏ycie Grobu Nieznanego ˚o∏nierza z∏o˝yli
m.in. ˝o∏nierze Armii gen. W∏. Andersa z Ostatnim Prezy-
dentem RP na Uchodêstwie RRyysszzaarrddeemm  KKaacczzoorroowwsskkiimm,
przedstawiciele Prezydenta RP, Senatu, Prezesa Rady Mi-
nistrów i Ministerstwa Obrony Narodowej, Kapitu∏y Orde-
ru Wojennego Virtuti Militari z Kanclerzem Orderu, gen.
bryg. SSttaanniiss∏∏aawweemm  NNaa∏∏´́cczz--KKoommoorrnniicckkiimm; kierownik Urz´-
du do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych JJaa--
nnuusszz  KKrruuppsskkii z doradcà – dr. JJaanneemm  SSttaanniiss∏∏aawweemm  CCiieecchhaa--
nnoowwsskkiimm; delegacja Federacji Âwiatowej Stowarzyszenia
Polskich Kombatantów z prezesem SPK w Kraju WW∏∏aaddyyss∏∏aa--
wweemm  MMaattkkoowwsskkiimm oraz Zwiàzku Inwalidów Wojennych RP
z prezesem MMaarriiaanneemm  KKaazzuubbsskkiimm i Stowarzyszenia Klub
Przyjació∏, Szkó∏ i Organizacji „Monte Cassino” z prezes
MMaarriiàà  SSzzcczzeeppaanniieecc. 

A.B. 

Wspomnienie

Nareszcie 
w Polskim Wojsku... 

[[......]]  MMiijjaa  ddzziieeƒƒ,,  ddrruuggii,,  ttrrzzeeccii,,  zzaappaassyy  ssii´́  nnaamm  sskkooƒƒcczzyy∏∏yy,,  zzoo--
ssttaa∏∏  ttyyllkkoo  kkiippiiaattookk,,  kkttóórryymm  ttrruuddnnoo  zzaappee∏∏nniiçç  ˝̋oo∏∏ààddeekk..  NNaa  ppoossttoo--
jjaacchh  ww rróó˝̋nnyycchh  mmiieejjssccoowwooÊÊcciiaacchh  ddeelleeggaaccjjee  nnaasszzeeggoo  ttrraannssppoorrttuu
iiddàà  ddoo  WWoojjeennkkoommaattuu,,  aabbyy  zzddoobbyyçç  ddllaa  nnaass  jjaakkààÊÊ  ˝̋yywwnnooÊÊçç..  WWii´́--
cceejj  iicchh  nniiee  wwiiddzziimmyy,,  bboo  ppoocciiààgg  rruusszzaa  wwbbrreeww  oozznnaacczzoonnyymm  ggoo--
ddzziinnoomm  ooddjjaazzdduu..  PPoo  ttyyggooddnniiuu  zzoossttaa∏∏oo  nnaass  ww wwaaggoonniiee  ookkoo∏∏oo
ddzziieessii´́cciiuu  oossóóbb..  NNiiee  mmaa  JJaannaassiieewwiicczzaa,,  nniiee  mmaa  CCzzeessiiaa  JJaaêêwwiiƒƒ--
sskkiieeggoo,,  nniiee  mmaa  wwiieelluu  mmooiicchh  kkoolleeggóóww..  ÂÂppiimmyy  nnaa  ggóórrnneejj  pprryycczzyy
zz JJaassiieemm  ÂÂlliimmaakkiieemm  ii JJaassiieemm  SSzzcczzeebblleewwsskkiimm  ––  rraazzeemm  bbyylliiÊÊmmyy
ww ssoowwcchhoozziiee  ii rraazzeemm  ssii´́  oodd  tteeggoo  cczzaassuu  ttrrzzyymmaammyy..  

PPooddcczzaass  ppoossttoojjuu  ppoocciiààgguu  zzaa  KKuujjbbyysszzeewweemm  bbiieeggnniieemmyy  ddoo
ssttoojjààcceejj  nniieeddaalleekkoo  cchhaa∏∏uuppyy..  PPrrzzyy  kkuucchhnnii  kkrrzzààttaa  ssii´́  mm∏∏ooddaa,,
ttrrzzyyddzziieessttoolleettnniiaa  kkoobbiieettaa,,  bbaawwii  ssii´́  ddwwoojjee  ddzziieeccii..  CChhaattaa  wwyy--
sspprrzzààttaannaa,,  cchhooçç  bbiieeddnnaa..  GGoossppooddyynnii  jjeesstt  KKiirrggiizzkkàà..  PPyyttaamm,,  cczzyy
nniiee  sspprrzzeeddaa∏∏aabbyy  nnaamm  kkaawwaa∏∏kkaa  cchhlleebbaa,,  jjeeddzziieemmyy  jjuu˝̋  ttyyllee  ddnnii......
PPrrzzeecczzyy  rruucchheemm  gg∏∏oowwyy..  
––  NNiiee  mmaa  cchhlleebb,,  nniiee  mmaa  nniicc ––  kkaalleecczzyy  rroossyyjjsskkii..  ––  TTyy  rruusssskkii??  
––  NNiiee  ––  ooddppoowwiiaaddaamm  ––  PPoollaakk,,  jjaadd´́  ddoo  wwoojjsskkaa..  
––  MMóójj  ttee˝̋  ww aarrmmiiii  ––  zzaassttaannaawwiiaa  ssii´́  cchhwwiill´́  ––  ppoocczzeekkaajj..  
PPooddcchhooddzzii  ddoo  ppiieeccaa  cchhlleebboowweeggoo  ii wwyyjjmmuujjee  ddwwaa  ppllaacckkii,,  wwiieellkkooÊÊccii
nnaalleeÊÊnniikkóóww,,  cczzyyllii lleeppiioosszzkkii.. CChhcc´́  pp∏∏aacciiçç,,  nniiee  pprrzzyyjjmmuujjee,,  mmóówwiiààcc::  
––  MMoo˝̋ee  jjeemmuu  ––  mmyyÊÊllii  oo mm´́˝̋uu  ––  ttee˝̋  kkttooÊÊ  ddaa,,  ggddyy  bb´́ddzziiee  gg∏∏ooddnnyy..  
DDzzii´́kkuujj´́  jjeejj  sseerrddeecczznniiee  ii ccaa∏∏uujj´́  ww oobbiiee  rr´́ccee..  CCzzeerrwwiieennii  ssii´́  ii bblleedd--
nniiee..  
––  NNiieellzziiaa,,  nniieellzziiaa,,  wwiieedd’’  jjaa  ˝̋eennsszzcczziinnaa..  

DDoommyyÊÊllii∏∏eemm  ssii´́  ––  mmaahhoommeettaannkkaa..  
WWrraaccaammyy  ddoo  ppoocciiààgguu  ii jjeemmyy  tteenn  ddaarr  bbiieeddnneejj  kkoobbiieecciinnyy,,  kkttóó--

rraa  zzee  sszzcczzeerreeggoo  sseerrccaa  ppooddzziieellii∏∏aa  ssii´́  zz nnaammii  mmoo˝̋ee  oossttaattkkiieemm
zzaappaassuu..  NNaazzaajjuuttrrzz  wwcczzeessnnyymm  rraannkkiieemm  pprrzzyyjjee˝̋dd˝̋aammyy  ddoo  OOrreenn--
bbuurrggaa  ––  CCzzkkaa∏∏oowwaa..  DDoo  ddzziiÊÊ  nniiee  wwiieemm,,  cczzyy  ssttaaccjjaa  nnaazzyywwaa∏∏aa  ssii´́
OOrreennbbuurrgg,,  aa mmiiaassttoo  CCzzkkaa∏∏ooww,,  cczzyy  ooddwwrroottnniiee..  OOrreennbbuurrgg  ttoo
mmiiaassttoo  zzwwiiààzzaannee  zz ddzziieejjaammii  ppoollsskkiicchh  nniieepprraawwoommyyÊÊllnnyycchh  zzaa
bbaattiiuusszzkkii ccaarraa..  JJaakkoo  nniieeppeewwnnyy  eelleemmeenntt,,  wwyymmaaggaajjààccyy  nnaaddzzoorruu,,
ooddbbyywwaallii  ttuuttaajj  ss∏∏uu˝̋bb´́  wwoojjsskkoowwàà..  WWyyssiiaaddaammyy,,  iiddzziieemmyy  nnaa
pprrzzee∏∏aaddoowwaannyy  ddwwoorrzzeecc..  ZZnnóóww  mmaassaa  uucciieekkiinniieerróóww..  SSppoottyykkaa--
mmyy  PPoollaakkaa  ww mmuunndduurrzzee..  MMóówwii  nnaamm,,  ˝̋ee  ddoo  BBuuzzuu∏∏uukkuu  nnaass  nniiee
ppuusszzcczzàà,,  jjeesstt  ppee∏∏nnyy,,  ttrrzzeebbaa  bbyy∏∏oo  wwyyssiiààÊÊçç  ww SSaarraattoowwiiee,,  bboo  ww ppoo--
bblliisskkiimm  TTaattiisszzcczzeewwiiee  ffoorrmmuujjee  ssii´́  55 ddyywwiizzjjaa  ppiieecchhoottyy..  RRaaddzzii
jjeecchhaaçç  ddoo  ooddlleegg∏∏eeggoo  oo 11220000  kkmm  TTaasszzkkiieennttuu..  SSiiaaddaammyy  nnaa  ppeerroo--
nniiee  ii rroozzwwaa˝̋aammyy,,  ccoo  cczzyynniiçç..  DDeeccyydduujjeemmyy  ssii´́  nnaa  TTaasszzkkiieenntt..  [[......]]

WW kkooƒƒccuu  ppiieerrwwsszzeejj  ddeekkaaddyy  ggrruuddnniiaa  ppaannii  HHaanneecczzkkaa  ((HHaannkkaa
OOrrddoonnóówwnnaa  ––  pprrzzyypp..  rreedd..))  ddaa∏∏aa  nnaamm  zznnaaçç,,  ˝̋ee  ooddcchhooddzzii  ttrraannss--
ppoorrtt  ddoo  BBuuzzuu∏∏uukkuu  ii ˝̋ee  ddllaa  nnaass  ssàà  ttrrzzyy  zzaarreezzeerrwwoowwaannee  mmiieejjssccaa..
PPoojjeecchhaalliiÊÊmmyy  ii bbeezz  pprrzzeesszzkkóódd,,  ww ddzziieeƒƒ  ppoo  ooddjjeeêêddzziiee  NNaacczzeell--
nneeggoo  WWooddzzaa,,  zzaammeellddoowwaalliiÊÊmmyy  ssii´́  ww ttrróójjkk´́  ww kkoommppaanniiii  sszzkkooll--
nneejj,,  kkttóórreejj  ddoowwóóddccàà  bbyy∏∏  kkpptt..  JJeerrzzyy  EEmmiirr--HHaassssaann..  BByylliiÊÊmmyy  nnaa--
rreesszzcciiee  ww PPoollsskkiimm  WWoojjsskkuu..  [[......]]

_________________
Fragmenty wspomnieƒ Tadeusza Mieczys∏awa Czerkawskiego „by∏em
˝o∏nierzem genera∏a Andersa”, Instytut Wydawniczy Pax, Warszawa 1991

65. rocznica powstania Polskich Si∏ Zbrojnych w ZSRR

Fot. Agnieszka Boruszkowska

Wieniec od ˝o∏nierzy gen. Andersa sk∏adajà (od prawej): Romuald 
Pistl, Edmund Brzozowski, Kazimierz Kielesiƒski, Marian Mula, Ja-
kub Hryniewicki, Ostatni Prezydent RP na Uchodêstwie Ryszard Ka-
czorowski, Jerzy Meyer, Tadeusz Czerkawski – w asyÊcie komendanta
Garnizonu Warszawa p∏k. Kazimierza Gilarskiego



Z ˝ycia polskich kombatantów za granicà
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Prekursorem polskich organizacji w RPA
by∏ Zwiàzek Inwalidów Wojennych za∏o-
˝ony w 1945 r. Trwa∏ on a˝ do 1948 r., kie-

dy to odby∏o si´ zebranie za∏o˝ycielskie Zwiàz-
ku Osadników Polskich w RPA. Jego pierw-
szym prezesem wybrany zosta∏ FFrraanncciisszzeekk  SSoo--
cchhaa--PPaapprroocckkii – w II Rzeczpospolitej dzia∏acz
spo∏eczny oraz zdemobilizowany kapitan
Wojska Polskiego. Nowo powsta∏y Zwiàzek
bardzo aktywnie w∏àczy∏ si´ w organizacj´ ob-
chodów rocznicy Lotów... wraz z powsta∏ymi
póêniej: Stowarzyszeniem Kombatantów i Ko-
∏em Lotników Polskich. W 1963 r. prezesem
Komitetu obchodów zosta∏ rtm. ZZyyggmmuunntt  FFuu--
ddaakkoowwsskkii, by∏y adiutant gen. WW∏∏aaddyyss∏∏aawwaa  SSii--
kkoorrsskkiieeggoo. Prowadzi∏ on Komitet przez 31 lat. 

Zygmunt ∏àczy∏ w swojej osobie rzetelnoÊç
d˝entelmena II Rzeczypospolitej z urokiem
cz∏owieka o Êwiatowych manierach. Trudno
by∏o znaleêç lepszego przedstawiciela i rzecz-
nika Polonii dla tak wa˝nych kontaktów
z miejscowym Êwiatem militarno-biznesowym. 

Obchody rocznicy Lotów... tradycyjnie or-
ganizowane sà w pierwszà lub drugà sobot´
wrzeÊnia. Poczàtkowo odbywa∏y si´ w trzech
cz´Êciach: Msza Âwi´ta w katedrze Chrystusa
Króla, sk∏adanie wieƒców przed Pomnikiem
Nieznanego ˚o∏nierza (Cenotaph) w cen-
trum miasta oraz akademia i przyj´cie w Klu-
bie Polskim zlokalizowanym wtedy w S. A.
Akademii Kultury w Auckland Park. Nabo-
˝eƒstwo, b´dàce pierwszym elementem ob-
chodów, odprawiane jest co drugi rok na
zmian´ pomi´dzy katolikami i protestantami.
Od 1981 r., po wybudowaniu przez Poloni´
i miejscowych przyjació∏ Pomnika Ofiar Katy-
nia, program obchodów zosta∏ cz´Êciowo
zmieniony. Nabo˝eƒstwo i sk∏adanie wieƒ-
ców na wolnym powietrzu przeniesiono
przed nowo ods∏oni´ty pomnik, zlokalizowny
w pi´knym parku w dzielnicy Melrose. 

W 1984 r. przypad∏a 40. rocznica Lotów.
Szczególnym wydarzeniem by∏a wizyta
w RPA kapitana AK – BBrroonniiss∏∏aawwaa  KKoowwaall--
sskkiieeggoo, który jeszcze w czasach w∏adzy ko-
munistycznej nie tylko samodzielnie wzniós∏
pomnik ku czci lotników RPA w miejscowo-
Êci Michalin k. Warszawy, ale równie˝ wielo-
krotnie naprawia∏ szkody dokonane za spra-
wà niech´tnej w∏adzy komunistycznej. Po-

Do dziÊ powszechnie uwa˝ano, ˝e obchody zapoczàtkowane zosta∏y w 1948 r. przez formujàce si´ wte-
dy polskie organizacje. Wed∏ug ostatnio uzyskanych informacji okazuje si´, ˝e po raz pierwszy by∏y wspo-
minane w gronie Polaków i powracajàcych lotników ju˝ w 1945 r. Rok póêniej (1946) organizatorami ob-
chodów byli panowie Kneblewski oraz porucznik Wies∏aw Szymkowiak, by∏y cichociemny. Liczba osób
uros∏a wówczas do ok. 100. W roku 1947, uwa˝anym do niedawna za dat´ pierwszych obchodów, odby-
∏a si´ pierwsza parada wojskowa pod Cenotaphem z udzia∏em lotnictwa i miejscowych w∏adz z burmi-
strzem na czele. Parad´ zakoƒczono sk∏adaniem wieƒców oraz przelotem samolotów SAAF. 

Republika Po∏udniowej Afryki

Nasze obchody przetrwajà 
odejÊcie ostatniego uczestnika Lotów... 
(Historia obchodów lotów nad Warszaw´ w Johannesburgu) 

mnik ten zlokalizowany jest w lesie, w miej-
scu katastrofy zestrzelonego Liberatora KG
939 „A”, z którego w ostatniej chwili zdo∏a∏
wyskoczyç na spadochronie kapitan JJaacckk
vvaann  EEyysssseenn oraz kilku cz∏onków za∏ogi. Nie-
stety polegli: sier˝anci MMaayyeess i HHuuddssoonn po-
strzeleni w samolocie oraz por. GGeeoorrggee  HHaa--
mmiillttoonn, który za póêno otworzy∏ spadochron.
Miejscowa dru˝yna skautów przybra∏a imi´
por. Hamiltona jako swojego patrona.
W 1989 r. podj´liÊmy decyzj´ o rozbudowie
Pomnika Ofiar Katynia, akceptujàc 8-letnià
tradycj´ odbywajàcych si´ tam obchodów.
Chodzi∏o o upami´tnienie godziny chwa∏y
lotnictwa RPA oraz bohatertwa ˝o∏nierzy
Powstania Warszawskiego. 

Szczególnie radosne by∏y obchody w 1991 r.,
kiedy to po raz pierwszy wzià∏ w nich udzia∏
przedstawiciel wolnej Polski – ambasador
SSttaanniiss∏∏aaww  CCiieenniiuucchh. 

W 1994 r. przypad∏a 50. rocznica Lotów.
Wszyscy pozostali przy ˝yciu uczestnicy lotów
zrzutowych zaproszeni zostali do Warszawy. 

W odpowiedzi na apel harcerzy z Michalina
oraz dzi´ki zaanga˝owaniu polskich artystów
i biznesmenów, którzy poprzednio odwiedzili
RPA w czerwcu 2001 r., zorganizowaliÊmy
w Warszawie koncert pod tytu∏em „ArtyÊci
Warszawy – lotnikom RPA”. Chodzi∏o
o wsparcie funduszy na odnowienie pomnika
w Michalinie. Dzi´ki pomocy Andrzeja Lu-
dwikowskiego z Borowskich Kopalni Granitu
odnowiono pomnik w Michalinie oraz wyko-
nano posadzk´. Pu∏kownik DDiirrkkiiee  NNeell i pastor
BBrryyaann  JJoonneess reprezentowali lotników RPA
w podró˝y do Warszawy, Krakowa i Myszyƒca. 

W 2002 r. rodzina nasza wzbogaci∏a si´
o bratni „Alpine 44 Club”. Klub ten, bardzo
dynamiczny, sk∏ada si´ z rodzin poleg∏ych
lotników RPA oraz mieszkaƒców doliny Po
we W∏oszech. Ich obchody upami´tniajà
paêdziernikowà katastrof´ w Alpach w∏o-
skich, w której zgin´∏o 48 lotników po∏udnio-
woafrykanskich. Dywizjon 31, do którego na-
le˝eli, poniós∏ poprzednio wielkie straty
w akcji zrzutowej dla Powstania Warszaw-
skiego. G∏ównymi organizatorami z po∏u-
dniowoafrykaƒskiej strony sà ma∏˝eƒstwa
GGlleennaa i BBaarrbbaarryy BBrroowwnnrriigggg oraz JJeeaann i MMaarr--
ttiinnaa  UUrrrryy. W∏oskà stron´ stanowià zaÊ przed-

stawiciele spo∏ecznoÊci miasteczka Ostana:
GGiiuusseeppppee  BBaarrbbeerroo i OOssvvaallddoo  FFeerrrraattoo. 

Rok 2004 to okràg∏a rocznica 60 lat od Po-
wstania i Lotów. Dzi´ki pomocy Ambasady
RP, konsula MMaarriiaannaa  BBaarrkkaa oraz otrzymanego
wsparcia od Senatu RP zaplanowaliÊmy uro-
czystoÊç na du˝o szerszà skal´. Lista goÊci ho-
norowych sk∏ada∏a si´ z: gen. bryg. JJeerrzzeeggoo
KKuurrcczzeewwsskkiieeggoo – reprezentujàcego Prezyden-
ta RP, JJuulliiuusszzaa  GGoojj∏∏oo, p.o. chargé d’affaires
Ambasady RP, konsula Mariana Barka, JJeerree--
mmiieeggoo  BBaarrttoossiieewwiicczzaa – konsula handlowego,
gen. dyw. CCaarrlloo  GGaaggiiaannoo – reprezentanta sze-
fa si∏ zbrojnych RPA oraz szefa lotnictwa RPA,
doradców wojskowych paƒstw NATO, genera-
∏ów miejscowego lotnictwa – AAnnttoonnaa  KKrriieeggllee--
rraa, DDeerrrriicckkaa  PPaaggee oraz FFrraannssaa  LLaabbuusscchhaaggnnee,
przedstawicieli Zwiàzku Powstaƒców War-
szawskich: prezesa gen. bryg. ZZbbiiggnniieewwaa  ÂÂccii--
bboorr--RRyyllsskkiieeggoo oraz wiceprezesa EEddmmuunnddaa  BBaa--
rraannoowwsskkiieeggoo, pozosta∏ych przy ˝yciu lotników
RPA: Dirkie Nela – by∏ego dowódcy dywizjo-
nu 31 SAAF, JJoohhnnaa  CCoollmmaannaa, EErriiccaa  WWiinncchhee--
sstteerraa, FFrreeddaa  AAuussttiinnaa, Bryana Jonesa, BBoobbaa
SStteeeellaa, synów gen. dyw. JJiimmmmyy’’eeggoo  DDuurrrraannttaa
by∏ego dowódcy 205 grupy bombowej RAF,
AAlliisstteerraa  WWiilllliiaammssaa – syna JJiimmmmyy’’eeggoo  WWiilllliiaamm--
ssaa by∏ego dowódcy 2. skrzyd∏a SAAF, SSttaanniiss∏∏aa--
wwaa  CCzzuubbyy, reprezentanta polskich kombatan-
tów w RPA, lokalnych uczestników Powstania
– MMiirryy  SSoobbcczzyykk, DDaannuuttyy  CCeelliinnsskkiieejj  i SStteeffaannaa
OOllsszzeewwsskkiieeggoo. W sk∏ad Honorowego Komite-
tu weszli równie˝ nieprzybyli z kraju abp gen.
dyw. SS∏∏aawwoojj  LLeesszzeekk  GG∏∏óóddêê, Marsza∏ek LLoonnggiinn
PPaassttuussiiaakk oraz – wówczas – prezydent Warsza-
wy LLeecchh  KKaacczzyyƒƒsskkii. Na zakoƒczenie uroczy-
stoÊci gen. bryg. J. Kurczewski udekorowa∏ pa-
stora Bryana Jonesa – Krzy˝em Oficerskim
Orderu Zas∏ugi Rzeczypospolitej Polskiej.
Krzy˝ Kawalerski Orderu Zas∏ugi Rzeczypo-
spolitej Polskiej otrzymali: por. Fred Austin,
p∏k RRoonn  HHaayywwoooodd oraz SStteeffaann  MMaatttthheewwss
– prezes po∏udniowoafrykaƒsko-polskiej izby
handlowej. Z∏ote Krzy˝e Zas∏ugi otrzymali:
MMuurriieell  BBaatteess – wieloletni sekretarz komitetu
obchodów, JJaaddwwiiggaa  CCoorrtt oraz mjr PPeetteerr
MMccLLeeaann  – cz∏onkowie komitetu, Stefan Ol-
szewski – uczestnik Powstania oraz cz∏onkowie
Zarzàdu Stowarzyszenia Techników Polskich
w RPA, wspierajàcy obchody od wielu lat – KKaa--



rrooll  GGoo∏∏ddaa, MMaarreekk  ¸̧yy˝̋wwaa, AAnnttoonnii  TTuurreekk oraz
AAnnttoonnii  UUrrbbaann. Podarki w formie okoliczno-
Êciowych srebrnych spinek, pamiàtkowej mo-
nety oraz honorowego cz∏onkostwa Zwiàzku
Powstaƒców Warszawskich otrzymali pozostali
przy ˝yciu lotnicy 2. skrzyd∏a SAAF, tj.: kpt. FF..
NN..  MMuurrrraayy, por. WW..  FF..  AAuussttiinn, ppor. RR..  CC..  WW..
BBuurrggeessss, por. JJ..  RR..  CCoollmmaann, por. DD..  GGoollddsscchh--
mmiiddtt, por. BB..  DD..  JJoonneess, por. BB..  HH..  MMiittcchheellll, por.
HH..  CC..  DD..  SStteeeell, ppor. LL..  EE..  DD..  WWiinncchheesstteerr oraz
p∏k Dirkie Nel, podczas wojny dowódca 31 Dy-
wizjonu SAAF. Podarki w formie z∏otego or∏a
z emblematem 60-lecia otrzyma∏y panie z kó∏-
ka paƒ polskich (przez ostatnie 9 lat przygoto-
wujàce obiad na obchody). W sk∏ad ko∏a wcho-
dzà: NNaattaalliiee  JJeelloonneekk, DDaannuussiiaa  SSaawwaa, AAllaa  RReenn--
ddeecckkaa, EEllaa  KKiieeppaass, EEllaa  KKuuhhnn, GGeenniiaa  MMaalliinnooww--
sskkaa oraz EEwwaa  KKrrzzaakkoowwsskkaa (primo voto Choj-
nacka) oraz KKrryyssttyynnaa  RRoommaannoowwiicczz. Upominki
w formie srebrnego or∏a dla paƒ lub spinek dla
panów otrzymali: UUllaa  UUrrbbaann, AAggaattaa  RReennddeecc--
kkaa, EEwwaa  CCllaayyttoonn, JJeeaann  MMccLLeeaann, MMaarrggiiee  KKee--
aattoonn, dr RRoommuuaalldd  SSaaddoowwsskkii, SStteeffaann  MMaarreekk,
DDaavvee  DDwwyyeerr, WWaacceekk  SSiimmmmoonnddss, MMaarreekk  BBaarrkk,
Antoni Urban, Stanis∏aw Czuba, BBooggddaann  JJaannii--
sszzyynn oraz genera∏owie lotnictwa RPA. 

OpublikowaliÊmy ksià˝k´ zatytu∏owanà
„Warsaw Flights Commemorations – Jo-
hannesburg 1945-2004”. Ksià˝ka ta zawiera
(po raz pierwszy w historii) kompletnà list´
poleg∏ych w akcji pomocy Powstaniu War-
szawskiemu tj. SAAF, RAF, USAAF oraz
polskich lotników z Dywizjonu 1586 do za-
daƒ specjalnych. (...) 

W 2005 r. przypad∏o 60-lecie zakoƒczenia
II wojny Êwiatowej. Uznajàc, ˝e zakoƒczenie
wojny nie przynios∏o nam upragnionej wol-
noÊci – ani termin, ani program obchodów
nie podkreÊli∏ daty 8 maja 1945 r. – skoncen-
trowaliÊmy si´ na szlakach bojowych ˝o∏nie-
rza polskiego w tej wojnie, podkreÊlajàc bra-
terstwo broni z lotnikami SAAF. Nabo˝eƒ-
stwo, tym razem ekumeniczne, prowadzone
by∏o przez ksi´dza infu∏ata dr. JJaannaa  JJaawwoorr--
sskkiieeggoo, pastora Bryana Jonesa – podczas woj-
ny nawigatora Liberatora zestrzelonego przy
lotnisku Ok´cie w Warszawie oraz rabina
YYoosseeffaa  HHeecchhttaa. W muzeum kontynuowali-
Êmy akademi´. Na wst´pie ambasador RP
RRoommuuaalldd  SSzzuunniieewwiicczz trafnie podkreÊli∏ straty
spo∏eczeƒstwa polskiego w wyniku mordu ka-
tyƒskiego. Nast´pnie gen. dyw. DDaann  MMooffoo--
kkeenngg oczyta∏ pos∏anie dowódzcy si∏ zbrojnych
RPA. G∏ównym mówcà by∏ RRoobbiinn  PPeetteerrsseenn,
zi´ç pastora Jonesa. Swoje bardzo emocjo-
nalne przemówienie opar∏ g∏ównie o materia-
∏y ksià˝ek „Sprawa honoru” oraz „Przechod-
niu powiedz Polsce…”. (...) 

Obecny komitet sk∏ada si´ z wielu osób,
wÊród nich wielu Po∏udniowoafrykaƒczyków.
Muriel Bates – honorowy sekretarz jest jed-
nym z najd∏u˝ej pracujàcych cz∏onków Komi-
tetu. (...) Jej niepohamowany entuzjazm
w pracy zdecydowanie kompensuje drobne
k∏opoty. Ron Haywood zakoƒczy∏ karier´ sze-
fa korporacji i z wielkà werwà ponownie w∏à-
czy∏ si´ w codzienne prace Komitetu. Jego
atrybutem sà znajomoÊci w tzw. „korytarzach
w∏adzy” oraz wspania∏a znajomoÊç etykiety.

Stanis∏aw Czuba, by∏y prezes Kombatantów
(marynarz zdobyty dla lotnictwa), od wielu lat
organizuje flagi i nag∏oÊnienie. Stefan Ma-
thews wykonuje zdj´cia i prezentuje albumy
dla Muzeum Lotnictwa w Valhalla ko∏o Preto-
rii. Obecnie przejà∏ funkcj´ prezesa Polskich
Kombatantów (oddzia∏ w Johannesburgu).
Z pomocà przychodzi nam równie˝ Bogdan
Janiszyn – in˝ynier zajmujàcy si´ sprawami na-
g∏oÊnienia. Peter McLean, szkockiego pocho-
dzenia, choç reprezentujàcy RAF, poza do-
radztwem oraz dekorowaniem sali dba o kon-
takt z kobziarzami. Od pi´ciu bowiem lat za-
przyjaênieni Szkoci grajà na kobzach hymny
narodowe oraz lament na Apel Poleg∏ych.
Szczególnie wzruszajàce sà tony Mazurka Dà-
browskiego, bardzo trudne do zagrania na tym
prostym instrumencie. Kpt. Dave Dwyer jest
∏àcznikiem z dowództwem lotnictwa, zajmuje
si´ dostojnikami przybywajàcymi na obchody.
Ksiàdz infu∏at dr Jan Jaworski od lat reprezen-
tuje katolicki obrz´d nabo˝eƒstw. W m∏odoÊci
jako kleryk doÊwiadczy∏ ˝ycia pod niemieckà
okupacjà, by∏ Êwiadkiem lotów zrzutowych
w czasie Powstania. Jest autorem artyku∏u p.t.
„By∏em wtedy w Warszawie”. Wacek Sim-
monds (Szymaƒski) pracuje w Aero Travel To-
urs i dzi´ki wsparciu dyrektora dr. Romualda
Sadowskiego przyjmuje zg∏oszenia na przyj´-
cia. Jest to by∏y ˝o∏nierz Brygady Kresowej,
który w 1944 r. walczy∏ pod Monte Cassino
oraz w 1939 r. jako kadet stawia∏ czo∏o sowiec-
kim oddzia∏om atakujàcym Grodno. TToommaasszz
KKuuhhnn, wykszta∏cony w Anglii, prowadzi grup´
tanecznà „Orze∏ Bia∏y”, prezentujàcà na przy-
j´ciach wspania∏ego poloneza. AAuubbrreeyy  vvaann  ddeerr
BBiijjll  jest ∏àcznikiem z miejscowymi organizacja-
mi kombatanckimi oraz doradcà w sprawach
historycznych. ZZbbiiggnniieeww  DDzziieemmbboowwsskkii, by∏y
przedstawiciel niepodleg∏ego rzàdu w Londy-
nie, wykona∏ prac´ badawczà zwiàzanà z przy-
gotowaniem listy poleg∏ych lotników. JJuurreekk
SSaaddoowwsskkii wraz z WWiittoollddeemm  BBrryysszzeewwsskkiimm dru-
kujà zaproszenia na obchody. Stefan Marek
zajmuje si´ organizacjà zgromadzeƒ przed po-
mnikiem. Barem zajmujà si´ cz∏onkowie Za-
rzàdu Stowarzyszenia Techników Polskich
w sk∏adzie: AAnnddrrzzeejj  MMaarreekk, Karol Go∏da, An-
toni Urban oraz JJaacceekk  TTuurreekk. Marek ¸y˝wa
organizuje sk∏adanie wieƒców. Antek Urban
stworzy∏ popularnà stron´ internetowà Komi-
tetu. Krystyna Romanowicz wraz z ko∏em paƒ
praktycznie ratuje Komitet od zag∏ady finan-
sowej. Ich ci´˝ka praca oszcz´dza wiele wydat-
ków na zawodowych restauratorów, które fi-
nansowo za∏amywa∏y poprzedni Komitet. 

Pomimo wielu burz, emocji oraz obiektyw-
nych trudnoÊci, z pewnoÊcià jesteÊmy w stanie
dotrzymaç przyrzeczenia, ˝e obchody prze-
trwajà odejÊcie ostatniego uczestnika Lotów.
Wnioskujàc jednak z entuzjazmu „Alpine 44
Club” oraz serdecznego wsparcia zarówno pa-
triotycznych Polaków, jak i Po∏udniowoafry-
kaƒczyków – szanse na dalszà dzia∏alnoÊc wy-
glàdàjà dobrze.

Andrzej ROMANOWICZ
prezes Komitetu Obchodów

Lotów nad Warszaw´
Johannesburg – wrzesieƒ 2006

Warszawa

Lotnicy 
z Afryki Po∏udniowej

WW  yyssii∏∏eekk  wwaasszzeeggoo  lloottnniiccttwwaa
uummoo˝̋lliiwwii∏∏  nnaamm  ddaallsszzàà  wwaallkk´́..
WWaallcczzààccaa  WWaarrsszzaawwaa  ÊÊllee  bboohhaa--

tteerrsskkiimm  lloottnniikkoomm  ss∏∏oowwaa  ppooddzzii´́kkii  ii uuzznnaanniiaa..
PPrrzzeedd  ppoolleegg∏∏yymmii  zzaa∏∏ooggaammii  cchhyylliimmyy  cczzoo∏∏aa..  

Adresatami tej szyfrowanej depeszy,
wys∏anej przez dowódc´ AK do Sztabu
Naczelnego Wodza 16 sierpnia 1944 r.,
byli tak˝e lotnicy po∏udniowoafrykaƒscy,
latajàcy ze zrzutami do ogarni´tej walka-
mi polskiej stolicy. Sà bohaterami ksià˝ki
NNeeiillaa  OOrrppeennaa „Lotnicy ’44. Na pomoc
Warszawie”. Autor, historyk z Afryki Po-
∏udniowej, zmar∏y przed kilku laty, opisu-
je t´ wyjàtkowà misj´ po∏udniowoafry-
kaƒskich, brytyjskich i polskich si∏ po-
wietrznych. Lotnicy z Afryki Po∏udniowej
byli ochotnikami. Lecieli tysiàce kilome-
trów, ryzykujàc ˝ycie, by wesprzeç walczà-
cych Powstaƒców, dostarczajàc im ˝yw-
noÊç, broƒ, medykamenty. Wielu pilotów
nie wróci∏o, tak jak za∏oga Liberatora KG
836, stràconego na ulicy Miodowej. 

Publikacja zawiera unikatowe materia∏y
archiwalne, zdj´cia pilotów i maszyn, ko-
pie meldunków, dane techniczne i sche-
maty bombowca Liberator 24. Wprowa-
dzenie napisa∏ PPiioottrr  CC..  ÂÂlliiwwoowwsskkii. 

Promocja ksià˝ki odby∏a si´ 3 sierpnia
br. w Muzeum Powstania Warszawskiego,
w sali pod Liberatorem. GoÊçmi specjal-
nymi byli: Ambasador RPA w Polsce pani
FFéébbéé  PPoottggiieetteerr--GGqquubbuullee oraz dowódca
dywizjonu 31 SAAF p∏k DDiirrkk  UU..  NNeell i ˝o∏-
nierz dywizjonu pastor por. BBrryyaann  DD..  JJoo--
nneess, którzy dzielili si´ swoimi wspomnie-
niami i przemyÊleniami. Obecny by∏ tak˝e
KKaajjeettaann  BBiieenniieecckkii, autor ksià˝ek o lotnic-
twie w czasie II wojny Êwiatowej. 

Na zakoƒczenie zosta∏ pokazany film
dokumentalny z 1994 r. „Powstaƒczy
Krzy˝ Po∏udnia” w re˝yserii MMaa∏∏ggoorrzzaattyy
MMaarruusszzkkiinn i MMaarrkkaa  MMaallddiissaa. 

W dyskusji Powstaƒcy podkreÊlali, jak
wielkie znaczenie moralne mia∏y dla nich
zrzuty. MMaarriiaa  SSttyyppuu∏∏kkoowwsskkaa--CChhoojjeecckkaa
„Kama” powiedzia∏a: by∏ to pot´˝ny za-
strzyk optymizmu, gdy s∏yszeliÊmy w gó-
rze warkot samolotów czuliÊmy, ˝e nie je-
steÊmy sami. 

Ewa ZIÓ¸KOWSKA 
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Wpierwszym dniu Zlotu dele-
gaci spotkali si´ z przedstawi-
cielami w∏adz: BBooggddaanneemm

TToommaasszzkkiieemm – wojewodà opolskim,
GGrrzzeeggoorrzzeemm  KKuubbaatteemm – marsza∏kiem
województwa opolskiego, JJaannuusszzeemm
KKwwiiaattkkoowwsskkiimm – wicepre-
zydentem Opola oraz
LLeesszzkkiieemm  DDaarroowwsskkiimm
– zast´pcà kuratora oÊwia-
ty w Opolu. Szczególnie
serdecznie powitaliÊmy
dowódc´ 10 Opolskiej
Brygady Logistycznej im.
p∏k. Piotra Wysockiego,
gen. bryg. RRoommaannaa  KKlleecchhaa
i towarzyszàce mu osoby. 

Program Zlotu by∏ bar-
dzo bogaty. Podczas jego
trwania m.in. pojechali-
Êmy do Brzegu i goÊciliÊmy
w 1 Brzeskiej Brygadzie
Saperów im. T. KoÊciuszki,
którà dowodzi p∏k ZZbbii--
ggnniieeww  WWóójjtt. W obu bryga-
dach odbyliÊmy spotkania
pokoleƒ – z ˝o∏nierzami
pe∏niàcymi s∏u˝b´ zasad-
niczà. 

Z wielkim wzruszeniem
zwiedziliÊmy by∏y obóz
jeƒców wojennych w ¸am-
binowicach, dziÊ Central-
ne Muzeum Jeƒców Wo-
jennych, gdzie z∏o˝ono
kwiaty przed pomnikiem
Martyrologii Jeƒców Wo-
jennych. 

W nast´pnym dniu poje-
chaliÊmy na Gór´ Âwi´tej Anny, aby
zwiedziç wspania∏y klasztor, amfiteatr
i Muzeum Czynu Powstaƒczego, gdzie
przed pomnikiem z∏o˝ono wieniec
z bia∏o-czerwonych kwiatów. Delegacji
przewodniczy∏ kmdr prof. JJóózzeeff  CCzzeerr--
wwiiƒƒsskkii, cz∏onkami byli: JJaann  RRyysszzaarrdd

W dniach 23-25 sierpnia br. by∏em uczestnikiem Ogólnopolskie-
go Zlotu „Synów Pu∏ku” w Opolu. Wzi´∏o w nim udzia∏ 125
cz∏onków Ârodowiska „Synów Pu∏ku”. 

Podsumowanie dzia∏alnoÊci
i plany na przysz∏oÊç

SSeemmppkkaa, ZZddzziiss∏∏aaww  CCiieessiieellsskkii, SSttaanniiss∏∏aaww
BBiisskkuupp, EEddwwaarrdd  KKuubblliikk, WWaannddaa  DDyymm--
cczzaakk  DDoommiinnii, HHeennrryykk  ¸̧aaggooddzzkkii,
EEddwwaarrdd  HHaaddrryyÊÊ, KKrryyssttyynnaa  SSeemmppkkaa,
WWiieess∏∏aaww  NNeewweecckkii, SSttaanniiss∏∏aawwaa  GG´́ssiiaarrzz
i MMaacciieekk  MMaakkssyymmoowwiicczz. 

Podczas Zlotu mia∏em przyjemnoÊç
odczytaç przes∏anie prezesa Zarzàdu
G∏ównego ZKRP i BWP, gen. dyw. WWaa--
cc∏∏aawwaa  SSzzkkllaarrsskkiieeggoo, skierowane do
uczestników spotkania. W czasie trwa-
nia Zlotu odby∏o si´ tak˝e posiedzenie
Rady Krajowej „Synów Pu∏ku”, na któ-

rej omówiono dzia∏alnoÊç za ostatni rok
oraz nakreÊlono zadania na najbli˝szy
okres. Ustalono, ˝e Zlot Jubileuszowy
odb´dzie si´ w 2008 r. w Warszawie.
Efektem naszej dzia∏alnoÊci w ciàgu
ostatnich lat jest m.in. kilka pozycji ksià˝-
kowych, dotyczàcych „Synów Pu∏ku”.
Obecnie nasza kole˝anka GGrraa˝̋yynnaa  KKiissiiee--
ll--SSoojjddaa, pedagog z pow. cz´stochowskie-
go, pisze prac´ doktorskà z historii „Sy-
nów i Córek Pu∏ku”. Cennych meryto-
rycznie porad udzieli∏ jej kmdr prof. Jó-
zef Czerwiƒski, a grono moich kolegów
i kole˝anek przekaza∏o materia∏y z ró˝-
nych ugrupowaƒ kombatanckich. B´dzie

to jeszcze jedna dodatko-
wa cegie∏ka dorobku do
skarbnicy naszej komba-
tanckiej organizacji. 

Przed rokiem ods∏onili-
Êmy tak˝e tablic´ pamiàt-
kowà ku czci poleg∏ych
Synów i Córek Pu∏ku, ja-
ko najm∏odszych obroƒ-
ców Ojczyzny, umiesz-
czonà w Katedrze Polo-
wej Wojska Polskiego
w Warszawie. 

Uczestnicy Zlotu spo-
tkali si´ te˝ z przedstawi-
cielami miejscowej prasy.
W efekcie w „Nowej Try-
bunie Opolskiej” ukaza∏
si´ tekst o najm∏odszych
˝o∏nierzach II wojny
Êwiatowej, oparty na hi-
storiach ˝ycia „Synów
Pu∏ku”. 

Wszyscy uczestnicy
Zlotu mi∏o wspominajà
pobyt w Opolu, Brzegu
i innych miejscach. Nale-
˝à si´ tu s∏owa najwy˝sze-
go uznania dla p∏k. SStteeffaa--
nnaa  SSzzeellkkii, prezesa ZKRP
i BWP woj. opolskiego za
tak wspania∏à organiza-
cj´, przygotowanie i prze-

bieg Zlotu. Z zadowoleniem, nie czujàc
zm´czenia, rozjechaliÊmy si´ do do-
mów. 

p∏k Stanis∏aw ÂWIERCZEWSKI
wiceprzewodniczàcy

Rady Krajowej 
„Synów Pu∏ku”
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Ogólnopolski Zlot „Synów Pu∏ku”

Fot. M. Maksymowicz

Fot. M. Maksymowicz

23 sierpnia br. – uczestnicy Ogólnopolskiego Zlotu „Synów Pu∏ku” w Opolu przed
Klubem Garnizonowym

Uroczyste z∏o˝enie wieƒców i wiàzanek kwiatów w kwaterze kombatanckiej na
cmentarzu w Opolu



66wrzeÊnia br. zosta∏o dokonane ods∏o-
ni´cie i poÊwi´cenie Krzy˝a Pami´ci

i Wdzi´cznoÊci na Górze Krzy˝y w Sank-
tuarium w Âwi´tej Wodzie k. Bia∏egosto-
ku. W uroczystoÊci wzi´li udzia∏: wice-
marsza∏kowie Senatu 
– KKrrzzyysszzttooff  PPuuttrraa  i MMaa--
cciieejj  PP∏∏aa˝̋yyƒƒsskkii,,  prezy-
dent miasta Bia∏ystok 
– RRyysszzaarrdd  TTuurr. Wspól-
nà modlitw´ od Sybira-
ków i m∏odych odmó-
wili harcerze i uczenni-
ce Szko∏y Podstawowej
nr 4 im. Sybiraków
w Bia∏ymstoku. W uro-
czystoÊci uczestniczy∏a licznie m∏odzie˝
szkolna, harcerze z kraju i zagranicy. Na
uroczystoÊci z zagranicy przyjecha∏y 204
osoby, w tym 130 osób – to m∏odzie˝
szkolna. PoÊwi´cenia pomnika dokona∏
ks. bp. EEddwwaarrdd  OOzzoorroowwsskkii, administrator
archidiecezji bia∏ostockiej. 

VI Marsz ˚ywej Pami´ci
Polskiego Sybiru
77wrzeÊnia br., jak co roku od szeÊciu lat,

ulicami Bia∏egostoku przeszed∏ VI ju˝
Marsz ˚ywej Pami´ci Polskiego Sybiru.
Wzi´∏o w nim udzia∏ ponad 8 tys. uczest-
ników z Polski i zagranicy, w tym 6,5 tys.
m∏odzie˝y szkolnej i ZHP, 274 poczty
sztandarowe, 203 osoby z Litwy, Bia∏oru-
si i Ukrainy. 

W Marszu uczestniczyli przedstawiciele
w∏adz centralnych, wicemarsza∏ek Senatu
KKrrzzyysszzttooff  PPuuttrraa, przedstawiciel Premiera
RP MMiicchhaa∏∏  DDoozzoorrcczzyykk. Urzàd do Spraw
Kombatantów i Osób Represjonowanych
reprezentowa∏ kierownik Urz´du, mini-
ster JJaannuusszz  KKrruuppsskkii, który wyg∏osi∏ oko-
licznoÊciowe przemówienie. W∏adze wo-

UroczystoÊci patriotyczno-religijne
w Bia∏ymstoku

jewództwa podlaskiego reprezentowali:
wojewoda podlaski JJaann  DDoobbrrzzyyƒƒsskkii
i przewodniczàcy sejmiku – ZZbbiiggnniieeww
KKrrzzyywwiicckkii, uczestniczy∏ te˝ prezydent Bia-
∏egostoku – RRyysszzaarrdd  TTuurr wraz z zast´pca-
mi. Licznie
p r z y b y l i
przedstawi-
ciele w∏adz
w o j s k o -
wych, Stra-
˝y Granicz-
nej, s∏u˝by
penitencjar-
nej, stowa-
r z y s z e ƒ
kombatanc-
kich i orga-
nizacji spo-
∏ecznych. 

Aktyw-
nie uczest-
niczyli ˝o∏-
nierze i har-
cerze, wy-
s t a w i a j à c
warty przy
pomnikach,
k o m p a n i a
honorowa
ze sztanda-
rami. Ape-
lem Pole-
g∏ych, salwà
honorowà,
z∏o˝eniem wieƒców i wiàzanek kwiatów,
zapaleniem zniczy – zakoƒczy∏a si´ wspa-
nia∏a uroczystoÊç patriotyczno-religijna;
prawdziwa lekcja prawdy historycznej
o Polskiej Golgocie Wschodu. 

Tadeusz CHWIEDè
prezes Zarzàdu G∏ównego

Zwiàzku Sybiraków

[[......]]  MMaarrsszz  ˚̊yywweejj  PPaammii´́ccii  PPoollsskkiieeggoo  SSyybbiirruu  ttoo  cczzaass  nniiee  ttyyllkkoo  wwssppoommnniieeƒƒ,,  aallee  ii gg∏∏´́bboo--
kkiieejj  rreefflleekkssjjii  nnaadd  ttrraaggiicczznnàà  hhiissttoorriiàà  nnaasszzeeggoo  nnaarroodduu,,  ttoo  cczzaass  zzaadduummyy,,  ttoo  cczzaass  pprrzzyyppoo--
mmnniieenniiaa,,  jjaakk  ww dduucchhuu  wwiiaarryy  ww BBooggaa  ppoozzwwaallaa∏∏  pprrzzeettrrwwaaçç  kkrrzzyy˝̋yykk,,  mmeeddaalliikk,,  oobbrraazzeekk  ÊÊwwii´́--
ttyy,,  rróó˝̋aanniieecc,,  mmooddlliitteewwnniikk  ii ggoorrààccaa,,  sszzcczzeerraa,,  bb∏∏aaggaallnnaa  mmooddlliittwwaa  ddoo  BBooggaa..  

PPrroossiilliiÊÊmmyy  BBooggaa  oo jjeeddnnoo!!  BBoo˝̋ee,,  ppoozzwwóóll  nnaamm  wwrróócciiçç  ddoo  PPoollsskkii,,  ddoo  nnaasszzeejj  uukkoocchhaanneejj,,
wwyytt´́sskknniioonneejj  ii uupprraaggnniioonneejj  OOjjcczzyyzznnyy  ––  ddoo  nnaasszzyycchh  ddoommóóww..  OObbyy  jjuu˝̋  nniiggddyy  nniiee  zzaasszz∏∏aa  ppoo--
ttrrzzeebbaa  zzaannoosszzeenniiaa  ttaakkiieejj  bb∏∏aaggaallnneejj  mmooddlliittwwyy  ww∏∏aaÊÊnniiee,,  ddllaatteeggoo  oorrggaanniizzuujjeemmyy  tteenn  MMaarrsszz
˚̊yywweejj  PPaammii´́ccii  PPoollsskkiieeggoo  SSyybbiirruu..  KKiieerruujjààcc  ssii´́  ppooddssttaawwoowwàà  zzaassaaddàà  ZZwwiiààzzkkuu  SSyybbiirraakkóóww::
PPaammii´́çç  zzmmaarr∏∏yymm  ––  ˝̋yyjjààccyymm  ppoojjeeddnnaanniiee..  PPrrzzyyppoommnniieenniiee  ttyycchh  ssttrraasszzlliiwwyycchh  zzbbrrooddnnii,,  ttyycchh
nniieewwyyoobbrraa˝̋aallnnyycchh  cciieerrppiieeƒƒ,,  jjaakkiicchh  ddoozznnaalliiÊÊmmyy  nnaa  zzeess∏∏aanniiuu  nniiee  mmoo˝̋ee  bbyyçç  rroozzddrraappyywwaa--
nniieemm  zzaaggoojjoonnyycchh  jjuu˝̋  rraann,,  mmaa  ss∏∏uu˝̋yyçç  pprrzzeebbaacczzeenniiuu,,  ppoojjeeddnnaanniiuu  ii zzggooddzziiee..  ZZggooddnniiee  zz nnaa--
uucczzaanniieemm  OOjjccaa  ÂÂwwii´́tteeggoo  JJaannaa  PPaaww∏∏aa  IIII,,  kkttóórryy  mmóówwii∏∏::  ––  KKaa˝̋ddeemmuu  cczz∏∏oowwiieekkoowwii  ddoobbrreejj
wwoollii  pprraaggnnààcceemmuu  bbuuddoowwaaçç  nniieessttrruuddzzeenniiee  nnoowwàà  ccyywwiilliizzaaccjj´́  mmii∏∏ooÊÊccii  ppoowwttaarrzzaamm  ––  PPrrzzee--
bbaacczz,,  aa zzaazznnaasszz  ssppookkoojjuu.. [[......]]
[[FFrraaggmmeenntt  wwyyssttààppiieenniiaa  pprreezzeessaa  ZZGG  ZZwwiiààzzkkuu  SSyybbiirraakkóóww  TTaaddeeuusszzaa  CChhwwiieeddzziiaa,,  
wwyygg∏∏oosszzoonneeggoo  ppooddcczzaassVVII  MMaarrsszzuu  ˚̊yywweejj  PPaammii´́ccii  PPoollsskkiieeggoo  SSyybbiirruu..]]

im. Papie˝a Jana Paw∏a II, z udzia∏em Kompanii Hono-
rowej 11 Pu∏ku ¸àcznoÊci i pocztów sztandarowych.
UroczystoÊci zakoƒczy∏y: salwa honorowa i z∏o˝enie
wieƒców przed Pomnikiem Wdzi´cznoÊci przez dele-
gacje w∏adz miasta i powiatu, wojska, rzemieÊlników
i Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego. Prezydent Wej-
herowa – Krzysztof Hildebrandt spotka∏ si´ nast´pnie
w ratuszu z grupà kombatantów. 

88  mmaajjaa  ww PPoozznnaanniiuu,, w Cytadeli uczczono 61. roczni-
c´ zwyci´stwa nad faszystowskimi Niemcami. Pod-
czas uroczystoÊci referat o udziale Polaków w walce
o wolnoÊç i niepodleg∏oÊç Polski oraz poniesione
straty zaprezentowa∏ dowódca Garnizonu, p∏k Woj-
ciech Reszka. Konsul Federacji Rosyjskiej w Poznaniu
W∏adimir Kuzniecow przypomnia∏ wysi∏ek wojenny
narodów Europy i Êwiata, w tym ˝o∏nierzy Wojska
Polskiego, a mjr Jerzy Wojsym-Antoniewicz – uczest-
nik walk o Monte Cassino – przedstawi∏ dzia∏ania
2 Korpusu Polskiego. Po przemówieniach delegacje
w∏adz, wojska, kombatantów i in. z∏o˝y∏y wieƒce
przed obeliskiem Armii Radzieckiej, w kwaterze Pola-
ków uczestniczàcych w walkach o zdobycie Cytadeli
i w kwaterze ˝o∏nierzy alianckich. W uroczystoÊci
uczestniczy∏a te˝ goszczàca w Poznaniu delegacja
oficerów – weteranów Armii Czerwonej, którzy wal-
czyli w ró˝nych formacjach na terenie Polski. 

88  mmaajjaa  ww KKoossttrrzzyynniiee ko∏o Poznania, w ramach obcho-
dów 61. rocznicy zakoƒczenia II wojny Êwiatowej
w Europie odby∏o si´ uroczyste zebranie Ko∏a ZKRP
i BWP z udzia∏em w∏adz i delegacji m∏odzie˝y. Po wy-
stàpieniu prezesa Ko∏a Franciszka Adamczaka i refera-
cie Kazimierza Matyska o tradycjach patriotycznych
Kostrzyna – por. Lucjan Kosterkiewicz, sekretarz Za-
rzàdu Okr´gowego ZKRP i BWP, odznaczy∏ sztandar
Ko∏a ZKRP i BWP w Kostrzynie Odznakà „Za Zas∏ugi
dla ZKRP i BWP”. Nast´pnie rodzina lotnika Józefa
Pr´dkowskiego, w obecnoÊci burmistrza Kostrzyna
Paw∏a Iwaƒskiego, przekaza∏a do Izby Pami´ci Ziemi
Kostrzyƒskiej pamiàtki po zmar∏ym. Po projekcji filmu
o 1 Dywizji Pancernej gen. St. Maczka wystàpili: chór
seniora „Z∏ota Jesieƒ” i m∏odzie˝ miejscowej szko∏y
podstawowej. UroczystoÊci zakoƒczy∏o z∏o˝enie kwia-
tów przed pomnikiem i Msza Êw. w koÊciele farnym. 

99  mmaajjaa  ww MMoonnaacchhiiuumm, na cmentarzu Perlacher Forst od-
by∏a si´ uroczystoÊç zorganizowana przez Konsulat Ge-
neralny RP w Monachium z okazji 61. rocznicy zakoƒ-
czenia II wojny Êwiatowej w Europie. Po ceremonii z∏o-
˝enia wieƒców przed pomnikiem, upami´tniajàcym
1129 osób pozbawionych ojczyzny („displaced per-
son”), pochodzàcych z 12 krajów (w tym z Polski), Kon-
sul Generalny RP w Monachium Wac∏aw Oleksy wyg∏o-
si∏ okolicznoÊciowe przemówienie, w którym przypo-
mnia∏ m.in. ogrom strat narodu polskiego, poniesionych
w II wojnie Êwiatowej oraz fakt, ˝e kapitulacja III Rzeszy
i rozgromienie faszyzmu sta∏o si´ dla Polski i wielu
paƒstw poczàtkiem utraty ich suwerennoÊci. Na zakoƒ-
czenie uroczystoÊci odby∏a si´ modlitwa ekumeniczna
za zmar∏ych i ofiary wojny z udzia∏em duchownych ró˝-
nych wyznaƒ, w tym m.in. ksi´˝y z Polskiej Misji Kato-
lickiej w Monachium. W uroczystoÊci udzia∏ wzi´li m.in.
przedstawiciele parlamentu i rzàdu bawarskiego, w∏adz
miejskich, korpusu dyplomatycznego oraz Polonii. Po
uroczystoÊci zaproszone delegacje odwiedzi∏y kwater´
z grobami dziewi´ciu polskich ˝o∏nierzy, spoczywajà-
cych na cmentarzu Perlacher Forst, gdzie delegacja Kon-
sulatu Generalnego z∏o˝y∏a wieniec i zapali∏a znicze. 

Oprac. A.B.
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Sybiracy pami´tajà

Wystàpienie okolicznoÊciowe
wyg∏osi∏ prezes Zarzàdu G∏ów-
nego Zwiàzku Sybiraków, Ta-
deusz Chwiedê

W marszu udzia∏ wzi´∏o ponad
8 tys. osób, w tym 6,5 tys. m∏o-
dzie˝y szkolnej i harcerskiej
oraz 203 osoby z Litwy, Bia∏o-
rusi i Ukrainy

Licznie przybili Sybiracy z kra-
ju i zagranicy

Ciàg dalszy ze str. 12



KOMUNIKAT
Urzàd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych informuje, ˝̋ee  oossoobbyy  ppoossiiaaddaajjààccee  uupprraawwnniieenniiaa  kkoommbbaattaanncckkiiee,,  zznnaajj--
dduujjààccee  ssii´́  ww ttrruuddnneejj  ssyyttuuaaccjjii  mmaatteerriiaallnneejj  nnaa  sskkuutteekk  ppoowwooddzzii  ––  mmooggàà  uubbiieeggaaçç  ssii´́  oo jjeeddnnoorraazzoowwàà  ppoommoocc  ffiinnaannssoowwàà  zzee  ÊÊrrooddkkóóww
PPaaƒƒssttwwoowweeggoo  FFuunndduusszzuu  KKoommbbaattaannttóóww..  
Podanie o pomoc finansowà powinno zawieraç: 
– proÊb  ́kombatanta lub innej osoby uprawnionej o udzielenie pomocy
– kserokopi  ́zaÊwiadczenia o uprawnieniach kombatanckich albo o uprawnieniach wdowy lub wdowca po kombatancie; 
– zaÊwiadczenie z urz´du gminy lub miasta, bàdê te˝ jednostki Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej o stratach poniesionych w wyniku powodzi.

Dokumenty nale˝y przysy∏aç na adres: 
UUrrzzààdd  ddoo  SSpprraaww  KKoommbbaattaannttóóww  ii OOssóóbb  RReepprreessjjoonnoowwaannyycchh

uull..  WWssppóóllnnaa  22//44
0000--992266  WWaarrsszzaawwaa

Dodatkowe informacje pod nr telefonu: 0-22 661 86 70
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Z nades∏anej korespondencji

Warszawa, 19.08.2006

RReeddaakkccjjaa  KKOOMMBBAATTAANNTT
UUrrzzààdd  ddoo  SSpprraaww  KKoommbbaattaannttóóww
ii  OOssóóbb  RReepprreessjjoonnoowwaannyycchh

Organizacja nasza otrzyma∏a list od Pani
Jadwigi Usowicz z Mielnika, który wzruszy∏
nas bardzo, zmusi∏ do refleksji oraz do po-
dzielenia si´ naszymi przemyÊleniami z in-
nymi. 

Od kilku lat dzia∏a w Warszawie Funda-
cja „Pami´tamy”. Dzia∏acze tej Fundacji
starajà si´ upami´tniaç histori´ ludzi dzia-
∏ajàcych w II Konspiracji. Z Ich inicjatywy,
przy wspó∏udziale w∏adz terenowych oraz
wielu innych osób powsta∏y pomniki do-
wódców Zgrupowaƒ i Oddzia∏ów party-
zanckich: „Zagoƒczyka” w Radomiu; „¸u-
paszki”, „Huzara”, „M∏ota” w Siedlcach;
„Zapory” w Lublinie oraz „Ognia” w Zako-
panem. 

Ponadto od dwóch lat dzia∏acze Fundacji
skoncentrowali swojà przepi´knà inicjaty-
w´ na tak zwanym terenie. W ma∏ych miej-
scowoÊciach, wsiach, miasteczkach przypo-
minajà walk´ i Êmierç zwyk∏ych ˝o∏nierzy
5 i 6 Brygady Wileƒskiej, ˝o∏nierzy ROAK,
WiN, którzy swojà walk´ z komunizmem
kontynuowali cz´sto po Êmierci swoich do-
wódców. W roku 2005 ods∏oni´to pomniki
˝o∏nierzy „M∏ota”, „¸upaszki”, „Huzara”
w Perlejewie, Wyroz´bach, Borychowie
i Kie∏piƒcu. W roku bie˝àcym w Jab∏onnie
Lackiej, Czajach i Mielniku, a wi´c tam,
gdzie Ci ˝o∏nierze padli w walce, tam skàd
pochodzili, gdzie wszyscy Im wspó∏czeÊni
znali Ich osobiÊcie, gdzie do dnia dzisiejsze-
go mieszkajà Ich rodziny. 

To, ˝e z inicjatywy Fundacji w uroczysto-
Êciach tych biorà udzia∏: Marek Jurek 
– Marsza∏ek Sejmu; Mariusz Kamiƒski 
– minister CBA, Janusz Krupski – kierow-
nik Urz´du ds. Kombatantów i Osób Re-
presjonowanych; s´dzia Bogus∏aw Nizieƒ-
ski; pos∏owie, senatorowie, w∏adze lokalne 
– uÊwiadamia mieszkaƒcom tych miejsco-
woÊci, ˝e Êmierç Ich bliskich w walce o wol-
nà Polsk´ jest doceniana i we w∏aÊciwy spo-
sób honorowana. 

Niema∏y trud w upowszechnianiu historii

walk w tych okolicach wk∏adajà Panowie: 
K. Krajewski i T. ¸abuszewski z warszaw-
skiego IPN, którzy w oparciu o materia∏y
dowodowe opracowujà broszury dotyczàce
danej uroczystoÊci. 

Najwi´kszà zas∏ug´ w pracy Fundacji „Pa-
mi´tamy” ma naszym zdaniem prezes, me-
cenas Grzegorz Wàsowski. Jako adwokat
nie jest zwiàzany zawodowo z krzewieniem

wiedzy i pami´ci o Tych, co walczyli i pole-
gli. Dlatego za jego prac´, cz´sto kosztem
spraw osobistych, za: 
– znalezienie architektów, którzy opraco-
wujà projekty i wykonujà pomniki; 
– trafianie do sponsorów finansujàcych po-
szczególne uroczystoÊci; 
– zmobilizowanie wojewódzkich, powiato-
wych i miejscowych w∏adz samorzàdowych; 
– w∏àczenie do tych dzia∏aƒ ks. biskupa
i miejscowych ksi´˝y; 
– zaanga˝owanie prawie ca∏ej miejscowej
ludnoÊci 
nale˝à mu si´ s∏owa najwy˝szego podzi´ko-
wania. 

DoceniliÊmy dzia∏alnoÊç Fundacji „Pa-
mi´tamy” i w roku ubieg∏ym na uroczystym
zebraniu, w przeddzieƒ Âwi´ta 11 Listopa-
da, wr´czyliÊmy Panom: Grzegorzowi Wà-
sowskiemu, Mariuszowi Kamiƒskiemu i Ka-
zimierzowi Krajewskiemu Krzy˝e WiN – ja-
ko honorowe odznaczenie dla osób upa-
mi´tniajàcych walk´ II Konspiracji. 

List Pani J. Usowicz, uczestniczki uroczy-
stoÊci w dniu 23.07 br. w Mielniku sprawi∏
nam ogromnà radoÊç i uzmys∏owi∏, jak wiel-
kimi patriotami sà mieszkaƒcy wschodnich

rubie˝y i jak wa˝na jest dla Nich pami´ç
o Tych, co walczyli i zgin´li. 

Waldemar KRUSZY¡SKI
prezes Obwodu Warszawa

Zrzeszenia „WolnoÊç i Niezawis∏oÊç”

*
Mielnik, dn. 6 sierpnia 2006

SSzzaannoowwnnyy  PPaanniiee  WWaallddeemmaarrzzee!!  

Otrzyma∏am zdj´cia z patriotycznej uroczy-
stoÊci w Mielniku, sk∏adam najserdeczniejsze
podzi´kowanie Panu za przes∏anie zdj´ç. 

Dzi´kuj´ Fundacji „Pami´tamy” oraz
Wszystkim z serca. Dzi´kuj´ za uczestnic-
two w tej zorganizowanej uroczystoÊci pa-
triotycznej w Mielniku, [wszystkim] którzy
z∏o˝yli ho∏d tym, co oddali ˝ycie umi∏owanej
Ojczyênie. 

Kim jestem? Otó˝ jestem Polkà z krwi
i koÊci. Pochodz´ z patriotycznej rodziny
polskiej. To mój dziadek w czasach zaboru
carskiego dwukrotnie jeêdzi∏ do Petersbur-
ga i uzyska∏ zezwolenie na budow´ Êwiàtyni,
w której w Mielniku odbywa∏y si´ te w∏aÊnie
patriotyczne uroczystoÊci. 

Od dwóch lat jestem po wypadku, straci-
∏am w∏adz´ w nodze. Ale dzi´kuj´ Bogu, ˝e
mog∏am iÊç z balkonikiem i z∏o˝yç ho∏d
i kwiaty tym, co oddali ˝ycie, by moje dzie-
ci, wnukowie i 2 ma∏e prawnuczki mog∏y ˝yç
w wolnej Ojczyênie. M∏ode lata sp´dzi∏am
w niewoli. Wiem, co znaczy straciç rodzin´
i Ojczyzn´. Prze˝y∏am wielkà t´sknot´ za
Ojczyznà i rodzinà, nie straci∏am s∏ów (Bóg,
Honor i Ojczyzna), które by∏y jako motto
mojego ˝ycia. Wiek mojego pokolenia ska-
zany by∏ na niewol´, cierpienie i ciernistà
drog´ ˝ycia. Mój mà˝ by∏ w AK, w Ludowej
Polsce nie mieliÊmy uznania. 

Na pamiàtk´ zrobi∏am Panu w dowód
wdzi´cznoÊci t´ ma∏à serwetk´, którà prze-
sy∏am (po wypadku tylko robi´ serwetki). 

Przesy∏am serdeczne pozdrowienia Panu
oraz Paƒskiej rodzinie, kolegom Pana z or-
ganizacji WiN i Fundacji „Pami´tamy”. ˚y-
cz´ sukcesów w pracy patriotycznej, zdrowia
i pomyÊlnoÊci. 

Z wyrazami szacunku
Jadwiga USOWICZ

Mielnik, 23 lipca 2006 r. Jadwiga Usowicz
sk∏ada kwiaty przed pomnikiem podczas uro-
czystoÊci patriotycznej



Polemika z: „Czas porozumieç si´...”
Intencje szlachetne, 
ale zbyt odleg∏e od rzeczywistoÊci... 

W sierpniowym numerze „Kombatanta” ukaza∏ si´ tekst
Bronis∏awa Troƒskiego, nawo∏ujàcy do porozumienia

si´ wszystkich organizacji kombatanckich w imi´ dà˝enia do
kszta∏towania lepszej Polski. Autor podpisuje wprawdzie jed-
noosobowo swojà publikacj´, ale z podkreÊlenia swoich funk-
cji i u˝ycia zwrotu „my, powstaƒcy warszawscy” nale˝y rozu-
mieç, ˝e chce przedstawiç poglàdy wszystkich cz∏onków
Zwiàzku Powstaƒców Warszawskich – i nie tylko. Tymcza-
sem ZPW jest kombatanckim stowarzyszeniem uczestników
jednej bitwy, w której udzia∏ brali tak cz∏onkowie NSZ, PAL
i AL, jak i ˝o∏nierze AK, Ludowego Wojska Polskiego czy
lotnicy brytyjscy i po∏udniowoafrykaƒscy. Wspomnienia
wspólnej walki stanowià podstawowy element ich spoistoÊci
organizacyjnej, co jest logiczne i zrozumia∏e. Ale nie chce mi
si´ wierzyç, ˝e wszyscy cz∏onkowie ZPW prezentujà jednako-
we poglàdy polityczne i jednakowy obraz idealnej Polski.
Zw∏aszcza obcokrajowcy. 

Intencje Troƒskiego mo˝na zaliczyç do szlachetnych, ale sà
zbyt odleg∏e od rzeczywistoÊci, aby mog∏y byç spe∏nione.
Przede wszystkim w wyniku powa˝nych ró˝nic politycznych,
jakie dzielà Êrodowiska kombatanckie. Jakiego porozumienia
mo˝na oczekiwaç, gdy w oficjalnym biuletynie cz∏onków AL
ukazujà si´ teksty g∏oszàce z uporem k∏amliwe oceny wyda-
rzeƒ z okresu naszej konspiracyjnej walki, oceny powielajàce
„prawdy” z czasów PRL. 

Drugim wa˝nym elementem rozwa˝aƒ jest zasada, respek-
towana w wi´kszoÊci organizacji akowskich, aby w imi´ we-
wn´trznej spoistoÊci organizacyjnej nie anga˝owaç si´ w ak-
tualne walki polityczne, a skoncentrowaç si´ na respektowa-
niu idei, które nam przyÊwieca∏y. Tymi ideami by∏y: wolnoÊç,
niepodleg∏oÊç, suwerennoÊç i demokracja. Wiadomo, ˝e
w ramach akcji scaleniowej ˝o∏nierzami Armii Krajowej sta-
wali si´ cz∏onkowie Narodowej Demokracji, Stronnictwa
Pracy, Stronnictwa Ludowego czy PPS WRN, a wi´c ludzie
o ró˝nych poglàdach politycznych. 

Jak˝e cz´sto trudnoÊci porozumiewania si´ wywo∏ane sà
osobistymi niech´ciami mi´dzy cz∏onkami zarzàdów niektó-
rych organizacji. Ludzka to sprawa, mamy bowiem ró˝ne
charaktery, których ju˝ na staroÊç nie zmienimy. 

I w∏aÊnie te ogólne problemy kombatanckiego Êrodowiska
powinny – moim zdaniem – zdominowaç nasze poczynania.
Ze smutkiem bowiem mo˝na skonstatowaç, ˝e realizacja
konstytucyjnego zapisu o roztaczaniu przez paƒstwo szcze-
gólnej opieki nad kombatantami nie mo˝e ograniczaç si´ do
nadawania orderów i stopni wojskowych. Mi∏e to, ale nie za-
stàpi opieki socjalnej i zdrowotnej. 

Realnego wp∏ywu na bie˝àce uk∏ady polityczne w kraju ju˝
nie osiàgniemy. Paƒstwem rzàdzà m∏odzi ludzie, tak jak po-
trafià, lepiej lub gorzej. I znów, przy okazji kolejnych wybo-
rów – w celu pozyskania g∏osów – b´dà nas zapewniaç o ch´-
ci niesienia nam pomocy. Mo˝e w ramach poprawek Konsty-
tucji przeredagujà równie˝ artyku∏ 19, ale póki jeszcze istnie-
je, przypominajmy im jego tekst. Mo˝e poskutkuje... 

Jan KREUSCH
˝o∏nierz AK

Pp∏k Kazimierz Krauze, 
ps. „Warzecki”, „Kumiel”
90. urodziny ˝o∏nierza AK, 
wi´ênia sowieckich ∏agrów
i komunistycznego re˝ymu

1sierpnia br. pp∏k KKaazziimmiieerrzz  KKrraauuzzee obchodzi∏ 90. urodziny. Uro-
dzi∏ si´ w 1916 r. w Lipowcu na Ukrainie. S∏u˝b´ wojskowà od-

by∏ w Dywizyjnym Kursie Podchorà˝ych Rezerwy przy 76 pp
w Grodnie, po czym wstàpi∏ do Szko∏y Podchorà˝ych Piechoty
w Komorowie. W kampanii wrzeÊniowej walczy∏ w 1 Pu∏ku Piecho-
ty Obrony Pragi. Po kapitulacji stolicy przedosta∏ si´ na Wileƒszczy-
zn´. W lipcu 1941 r. wstàpi∏ do ZWZ. Do grudnia 1942 r. by∏ ˝o∏-
nierzem w plutonie Os∏ony V Odcinka „Wachlarza”. Od stycznia
1943 r. dowódca 26 Odcinka Dywersyjno-Partyzanckiego, a nast´p-
nie od marca 1944 r. dowódca tzw. Oddzia∏u LeÊnego Nr 85 AK.
W maju 1944 r. objà∏ dowództwo 24 Partyzanckiej Brygady AK
„DryÊwiaty”. W lipcu 1944 r. zosta∏ aresztowany przez Armi´ Czer-
wonà. Wi´ziony w ∏agrach: Ka∏uga, Riazaƒ, Diagilewo, Czerepo-
wiec, BrzeÊç; wróci∏ do kraju w kwietniu 1948 r. W paêdzierniku
1950 r. aresztowany przez UB w Olsztynie i skazany na 8 lat wi´zie-
nia, z którego zwolniono go 23 stycznia 1955 r. 20 lipca 1988 r. zo-
sta∏ zrehabilitowany. Odznaczony m.in.: Krzy˝em Srebrnym Orde-
ru Wojennego Virtuti Militari, Krzy˝em Armii Krajowej, Krzy˝em
Partyzanckim, Z∏otym Krzy˝em Zas∏ugi, Medalem „Za udzia∏
w Wojnie Obronnej 1939 r.”, Z∏otym Medalem „Opiekun Miejsc
Pami´ci Narodowej”. 

Na podst. mat. nades∏anych przez
W∏adys∏awa KONIUSZEWSKIEGO

prezesa Ko∏a ÂZ˚AK w K´trzynie
i Mariana SIELAWO

sekretarza Ko∏a ÂZ˚AK w K´trzynie

Por. Franciszek Mazurowski 
Jubileusz 100-lecia ˝o∏nierza Armii Krajowej

Wczasie II wojny Êwiatowej
walczy∏ w szeregach Armii

Krajowej, za co w styczniu 1945 r.
zosta∏ aresztowany przez NKWD
i wywieziony do ∏agru na terenie
ZSRR, skàd powróci∏ w 1947 r.
8 paêdziernika br. mieszkajàcy
w Skrwilnie FFrraanncciisszzeekk  MMaazzuurrooww--
sskkii  obchodzi 100. urodziny. Otrzy-
ma∏ równie˝ w tym roku awans na
wy˝szy stopieƒ wojskowy. 

Z tej okazji, z inicjatywy wójta
gminy Skrwilno KKaazziimmiieerrzzaa  SSttaa--
wwiicckkiieeggoo oraz komendanta Woj-
skowej Komendy Uzupe∏nieƒ
w Brodnicy pp∏k. AAmmbbrroo˝̋eeggoo  BBrrzzoozzoowwsskkiieeggoo 21 kwietnia br. w domu
Jubilata odby∏a si´ uroczystoÊç, podczas której Franciszkowi Mazurow-
skiemu wr´czono akt mianowania na stopieƒ porucznika oraz pamiàt-
kowà szabl´. 

W uroczystoÊci wzi´li tak˝e udzia∏ m.in.: prezes Ko∏a Gminnego
ZKRP i BWP w Rypinie i przewodniczàcy Rady ds. Kombatantów przy
StaroÊcie Powiatowym w Rypinie TTaaddeeuusszz  GGuuttkkoowwsskkii, cz∏onkowie Ko-
∏a Gminnego ZKRP i BWP w Skrwilnie z prezesem JJaanneemm  MMaarrcciinnkkooww--
sskkiimm, poczet sztandarowy miejscowej szko∏y, a tak˝e liczni zaproszeni
goÊcie i cz∏onkowie rodziny. 

Tadeusz GUTKOWSKI
prezes Ko∏a Gminnego 

ZKRP i BWP w Rypinie

W pierwszym rz´dzie drugi od lewej
Jubilat – por. Franciszek Mazurow-
ski; obok po prawej prezes Ko∏a
Gminnego ZKRP i BWP w Rypi-
nie por. Tadeusz Gutkowski i ko-
mendant WKU w Brodnicy pp∏k
Ambro˝y Brzozowski

Szanownym Jubilatom 
najserdeczniejsze ˝yczenia i gratulacje

sk∏ada Redakcja „Kombatanta”
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Forum dyskusyjne Nasi wspaniali Jubilaci



30 czerwca 2006 r .
w Szczecinie Zwià-

zek Inwalidów Wojennych
RP Okr´g Szczeciƒski ob-
radowa∏ na swoim plenar-
nym posiedzeniu, zorga-
nizowanym w siedzibie
i przy wspó∏udziale 3 Pu∏-
ku Przeciwlotniczego.
W spotkaniu udzia∏ wzi´li
zaproszeni goÊcie, m.in. wojewoda zachodniopomorski RRoo--
bbeerrtt  KKrruuppoowwiicczz, pe∏nomocnik wojewody ds. kombatantów p∏k
LLeecchh  JJaakkóóbboowwsskkii, prezydent Szczecina MMaarriiaann  JJuurrcczzyykk, ks. bi-
skup JJaann  SStteeffaann  GGaa∏∏eecckkii, prezes Zarzàdu G∏ównego Zwiàzku
Inwalidów Wojennych RP MMaarriiaann  KKaazzuubbsskkii, cz∏onek ZG
ZIW RP EEddwwaarrdd  KKoowwaallsskkii, prezesi Zarzàdów Oddzia∏ów
ZIW RP Okr´gu Szczeciƒskiego, cz∏onkowie Zwiàzku. 

Prezes ZO ZIW RP pp∏k SSttaanniiss∏∏aaww  KKiimmsszzaall podzi´kowa∏
wszystkim za przybycie i poprosi∏ o odÊpiewanie hymnu Rze-
czypospolitej Polskiej, a nast´pnie uczczenie minutà ciszy
wszystkich zmar∏ych cz∏onków Zwiàzku. (...) 

Nast´pnie prezes ZG ZIW RP Marian Kazubski wr´czy∏
wojewodzie zachodniopomorskiemu Robertowi Krupowiczo-
wi medal „Nike”. Zosta∏y wr´czone dyplomy uznania dla: do-
wódcy 2 Pu∏ku Artylerii p∏k. AAnnddrrzzeejjaa  KKuuppiissaa, szefa sztabu
p∏k. ZZbbiiggnniieewwaa  SSuu∏∏kkoowwsskkiieeggoo, mjr. LLeesszzkkaa  DDeemmbbkkaa  z 3 Pu∏ku
Przeciwlotniczego, lekarzom IIrreenniiee  SSkkoorryynnkkoo, IIzzaabbeellii  SScchhwwee--
iiggeerr, literatowi TTaaddeeuusszzoowwii  ZZwwiillnniiaann  GGrraabboowwsskkiieemmuu. (...) 

Prezes ZG ZIW RP Marian Kazubski poinformowa∏, ˝e
z uprawnieƒ ustawy z 2004 r. obecnie korzysta 110 tys. inwa-
lidów, osób represjonowanych i wdów po zmar∏ych inwali-
dach wojennych. Ograniczenia w przywilejach dokonywa∏y
w∏adze ju˝ od 1997 r., ale pomimo trudnoÊci w negocjowaniu
Zarzàd G∏ówny ZIW RP walczy o przywrócenie nabytych ju˝
praw. Omówiono wiele spraw dotyczàcych zdrowia i opieki
nad cz∏onkami Zwiàzku z ministrem zdrowia. W dalszej cz´-
Êci swego wystàpienia prezes Zarzàdu G∏ównego przypo-
mnia∏, ˝e za trzy lata nasz Zwiàzek b´dzie obchodzi∏ 90-lecie
powstania. Prezydent RP przyjà∏ patronat nad uroczystoÊcià.
(...) Stanis∏aw Kimszal omówi∏ dzia∏alnoÊç Zwiàzku, m.in.
poinformowa∏ zebranych, ˝e funkcj´ prezesa pe∏ni ju˝ 26 lat,
mówi∏ te˝ o sprawach nurtujàcych Êrodowisko inwalidów wo-
jennych: – Jest nas coraz mniej, organizacja si´ kurczy, bo-
wiem Êrednia wieku naszych cz∏onków to 82 lata. Mam na-
dziej´, ˝e rzàdzàcy naprawià krzywd´, której doznali inwali-
dzi wojenni, a ludziom, którzy walczyli o wolnoÊç Ojczyzny,
za danin´ krwi nale˝y si´ szacunek i uznanie. (...) 

Marianna KOWALIK

Poszukujemy

Przeglàdajàc strony inter-
netowe Waszego czaso-

pisma natrafi∏am na artyku∏
o Stanis∏awie Lubaƒskim
(„Kombatant” 2004 r. nr 10),
który podczas niewoli prze-
bywa∏ w Stalagu IX-C. Po-
nad rok temu rozpocz´∏am
poszukiwania Êladów moje-
go stryja – Stanis∏awa Mili-
chowicza (pochodzi∏ z miej-
scowoÊci Ostrów Krupski
pow. Krasnystaw, woj. lu-
belskie), w Wojsku Polskim
podczas II wojny Êwiatowej.
Wiadomo mi, ˝e stryj w po-
czàtkach wojny zg∏osi∏ si´
do sztabu wojskowego w mieÊcie Che∏m, woj. lubelskie, i zo-
sta∏ przydzielony do piechoty. W wyniku przeprowadzonej
przez mnie kwerendy ustali∏am, ˝e stryj dosta∏ si´ do niewoli
i zosta∏ osadzony w Stalagu XI-A, a w styczniu 1940 r. prze-
kazany do Stalagu IX-C. Wiem te˝, ˝e by∏ zatrudniony w go-
spodarstwie rolnym w miejscowoÊci Suhl w Turyngii. Trudno
dziÊ, po kilkudziesi´ciu latach, odnaleêç jakiekolwiek Êlady
z tamtego okresu, dlatego bardzo ucieszy∏am si´ czytajàc ar-
tyku∏ o panu Lubaƒskim. Byç mo˝e ˝yjà jeszcze Êwiadkowie
tamtych wydarzeƒ, którzy pami´tajà i znali mojego stryja,
którzy mogliby udzieliç mi wi´cej informacji, np. o jego szla-
ku bojowym. Mój stryj zmar∏, ale ja chcia∏abym jego osob´
i zwiàzek z WP ocaliç od zapomnienia. 

Prosi∏abym tak˝e o pomoc w umiejscowieniu Stalagu XI-A
i IX-C. Czy Stalag IX-C to obóz w Altengrabow? 

Nadmieniam, ˝e nazwisko stryja mo˝e mieç brzmienie Mi-
lidowicz albo Melechowicz. 

Adres do korespondencji: 
Agnieszka Hasiec

Krasne 32B/13
22-172 Paw∏ów

e-mail: agnieszkahasiec@op.pl

Informujemy
Zmiana adresu
Zdniem 23 maja br. siedziby Ogólnopolskiego Zwiàzku

˚o∏nierzy Batalionów Ch∏opskich, Zarzàdu Wojewódz-
kiego i ko∏a oraz redakcji „˚ywià i Bronià” przeniesione zo-
sta∏y z ul. Grzybowskiej 4 na uull..  KKooppeerrnniikkaa  3366//4400,,  ppookk..  440066,,
0000--992244  WWaarrsszzaawwaa;;  nnuummeerr  tteelleeffoonnuu::  ((002222))  662200--6677--3311  
lluubb  ((002222))  662200--0022--5511,,  wweeww..  440066..
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30 czerwca br. – uczestnicy plenarnego
posiedzenia Zwiàzku Inwalidów Wo-
jennych RP Okr´g Szczeciƒski

Za danin´ krwi... Wi´zieƒ stalagów



o jego walce, rozproszyç jego legend´ i za-
s∏u˝onà dobrà s∏aw´. (...) 

AAnnddrrzzeejj  PPrrzzeewwooêênniikk, Sekretarz Rady
Ochrony Pami´ci Walk i M´czeƒstwa, mó-
wi∏: – KtoÊ, kto
nie pozna hi-
storii „Og-
nia”, nie zrozu-
mie historii
Polski tamtych
czasów. 

Po Apelu
Poleg∏ych i sal-
wie honorowej
delegacje z∏o-
˝y∏y wieƒce
i wiàzanki
kwiatów przed
pomnikiem.
W imieniu
Urz´du do
Spraw Komba-
tantów i Osób Represjonowanych wieniec
z∏o˝yli: dyrektor generalny AAnnddrrzzeejj  BBiiddaa
i doradca kierownika Urz´du dr JJaann  SSttaannii--
ss∏∏aaww  CCiieecchhaannoowwsskkii. 

* * *
Józef KuraÊ urodzi∏ si´ w 1915 r.

w Waksmundzie na Podhalu. W kampanii
wrzeÊniowej walczy∏ jako ̋ o∏nierz 1 Pu∏ku
Strzelców Podhalaƒskich. Od listopada
1939 r. dzia∏a∏ w konspiracji. Od 1940 r.
w Konfederacji Tatrzaƒskiej dowodzi∏ od-
dzia∏em bojowym, po rozwiàzaniu Konfe-
deracji walczy∏ w AK. W czerwcu 1943 r.
hitlerowcy zamordowali jego ˝on´, ma∏e-
go synka i ojca – po tej tragedii zmieni∏
pseudonim z „Orze∏” na „Ogieƒ”.
W 1944 r. nawiàza∏ wspó∏prac´ z party-
zantkà sowieckà i AL. W marcu 1945 r.
zosta∏ szefem Urz´du Bezpieczeƒstwa
Publicznego w Nowym Targu, ale ju˝ trzy
tygodnie póêniej wróci∏ do partyzantki,
aby walczyç „o Polsk´ bez komunistów”.
21 lutego 1947 r. zosta∏ schwytany przez
grup´ operacyjnà KBW w Ostrowsku.
Dzieƒ póêniej zmar∏. Do dziÊ nie wiado-
mo, gdzie zosta∏ pochowany. 

A.B. 
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UroczystoÊç przed pomnikiem
„Ognia” poprzedzi∏a Msza Êw.
pod przewodnictwem biskupa AAll--

bbiinnaa  MMaa∏∏yyssiiaakkaa  z Krakowa w koÊciele p.w.

NajÊwi´tszej Rodziny na Krupówkach.
W homilii bp. A. Ma∏ysiak z naciskiem
podkreÊli∏, ˝e od JJóózzeeffaa  KKuurraassiiaa „Ognia”,
walczàcego z okupantem hitlerowskim
i re˝imem komunistycznym, winniÊmy
uczyç si´ ofiary dla Ojczyzny. 

Po Mszy Êw. uczestnicy ceremonii: Pre-
zydent RP LLeecchh  KKaacczzyyƒƒsskkii, parlamenta-
rzyÊci, przedstawiciele w∏adz paƒstwowych
i samorzàdowych, instytucji i organizacji,
kompania honorowa i orkiestra Stra˝y
Granicznej oraz kombatanci ze Êrodowisk
niepodleg∏oÊciowych z pocztami sztanda-
rowymi przeszli na ul. KoÊciuszki, przed
pomnik Józefa Kurasia i jego ˝o∏nierzy. 

Pomnik – kurhan usypany z górskich ka-
mieni zwieƒczony rzeêbà or∏a, wyryto na
nim nazwiska mjr. Józefa Kurasia i party-
zantów z jego oddzia∏ów, którzy zgin´li
w latach 1943-1950 – ods∏onili Prezydent
RP Lech Kaczyƒski i syn „Ognia” ZZbbii--
ggnniieeww  KKuurraaÊÊ. 

PoÊwi´cenia pomnika dokona∏ bp Albin
Ma∏ysiak. Nast´pnie odczytano list Mar-
sza∏ka Sejmu MMaarrkkaa  JJuurrkkaa, w którym przy-
pomnia∏ on, ˝e: (...) po Êmierci „Ognia”
i rozbiciu jego oddzia∏u komuniÊci zadbali
o to, by nie zosta∏ po nim ˝aden Êlad, na-
wet grób, który móg∏by staç si´ miejscem
manifestacji antykomunistycznych. On
sam sta∏ si´ przedmiotem kampanii
oszczerstw, które mia∏y zniszczyç prawd´

Pomnik „Ognia” i jego po-
leg∏ych ˝o∏nierzy w Zakopa-
nem. Na monumencie zna-
laz∏y si´ s∏owa Zbigniewa
Herberta: „Nie dajmy zgi-
nàç poleg∏ym”

Nie zawsze by∏o ∏atwo byç synem „Ognia”, ale zawsze by∏em
dumny z tego, ˝e nim jestem – podkreÊli∏ Zbigniew KuraÊ, syn
mjr. Józefa Kurasia ps. „Orze∏”, „Ogieƒ”. Dla upami´tnienia
„Ognia” i Jego ˝o∏nierzy Prezydent RP Lech Kaczyƒski 13 sierp-
nia br. ods∏oni∏ pomnik w Zakopanem. 

Przywracamy Go 
do panteonu bohaterów
narodowej sprawy... 

Kraków, Kielce

Âladami legionistów
Marsza∏ka 
Pi∏sudskiego

Marsz Szlakiem I Kompanii Kadro-
wej Strzelców Marsza∏ka Józefa

Pi∏sudskiego 6 sierpnia br. wyruszy∏
z krakowskich Oleandrów ju˝ po raz 41.
W tym roku odby∏ si´ pod patronatem
Ostatniego Prezydenta RP na Uchodê-
stwie RRyysszzaarrddaa  KKaacczzoorroowwsskkiieeggoo oraz
honorowym patronatem Prezydenta
RP LLeecchhaa  KKaacczzyyƒƒsskkiieeggoo. 

Âladami 160 m∏odych ˝o∏nierzy, któ-
rzy w 1914 r. bili si´ o niepodleg∏oÊç
Polski, przesz∏o 450 osób – w tym cz∏on-
kowie Zwiàzku Strzeleckiego „Strze-
lec”, harcerze, m∏odzie˝ ze szkó∏ noszà-
cych imi´ Marsza∏ka Józefa Pi∏sudskie-
go, ˝o∏nierze z jednostek dziedziczà-
cych tradycje legionowe, m∏odzie˝ z Li-
twy i Ukrainy. Po pokonaniu 160 km
uczestnicy Marszu dotarli do Kielc,
gdzie delegacje z∏o˝y∏y kwiaty na mogi-
∏ach legionistów na Cmentarzu Wojsko-
wym. Marsz zakoƒczy∏y uroczystoÊci
przed Pomnikiem Czynu Legionowego,
z udzia∏em przedstawicieli w∏adz paƒ-
stwowych i samorzàdowych oraz kom-
batanckich pocztów sztandarowych.
Delegacje, m.in. wojewody Êwi´tokrzy-
skiego, wojska, Zwiàzku Strzeleckiego
i Zwiàzku Pi∏sudczyków z∏o˝y∏y kwiaty
przed pomnikiem. Odznaczenia najlep-
szym uczestnikom Marszu wr´czy∏ 
gen. bryg. AAnnttoonnii  HHeeddaa--SSzzaarryy. 

A.B. 

Zakopane

Fot. Agnieszka Boruszkowska

Wieniec przed Pomnikiem Czynu Legionowe-
go w Kielcach sk∏adajà (od lewej): prezes Ob-
wodu Warszawa Zrzeszenia „WolnoÊç i Nieza-
wis∏oÊç” i sekretarz Rady ds. Kombatantów
i Osób Represjonowanych Waldemar Kruszyƒ-
ski, dyrektor generalny UdSKiOR Andrzej Bi-
da, doradca kierownika Urz´du dr Jan Stani-
s∏aw Ciechanowski i wicedyrektor Departa-
mentu Wojskowego p∏k Wies∏aw Misztal

Delegacje z∏o˝y∏y wieƒce i wiàzanki kwiatów
przed pomnikiem mjr. Józefa Kurasia
„Ognia” w obecnoÊci prezydenta RP Lecha
Kaczyƒskiego

Fot. Agnieszka Boruszkowska
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Ta uroczystoÊç mia∏a wyjàtkowy cha-
rakter. 13 wrzeÊnia 2006 r. we wsi
˚erechowa (gmina ¸´ki Szlachec-

kie) ko∏o Piotrkowa Trybunalskiego,
w obecnoÊci g∏ównych bohaterów wyda-
rzeƒ, ods∏oni´ty zosta∏ i poÊwi´cony po-
mnik upami´tniajàcy akcj´ zrzutu cicho-
ciemnych i zaopatrzenia dla Armii Krajo-
wej, spalenie przez Niemców w akcji od-
wetowej wsi ˚erechowa oraz zamordowa-
nie jej dziewi´ciu mieszkaƒców. 

W akcji zrzutu cichociemnych nocà z 10
na 11 maja 1944 r. uczestniczy∏o 6 skocz-
ków spadochronowych: ppor. KKaazziimmiieerrzz
BBeerrnnaacczzyykk--SS∏∏ooƒƒsskkii ps. „Rango”, ppor.
ZZddzziiss∏∏aaww  SSttrraasszzyyƒƒsskkii ps. „Meteor”, który
na sta∏e mieszka w Melbourne w Australii
(obaj panowie przybyli na uroczystoÊç
w ˚erechowej) oraz mieszkajàcy obecnie
w USA ppor. SSttaanniiss∏∏aaww  NNiieeddbbaa∏∏--MMoossttwwiinn
ps. „Bask”, a w Wlk. Brytanii – ppor. ZZyygg--
mmuunntt  UUllmm ps. Szybki”. Pozostali dwaj
skoczkowie z ekipy nie ˝yjà: kpt. BBoohhddaann
KKwwiiaattkkoowwsskkii ps. „Lewar” oraz ppor. JJaann
BBiieenniiaass ps. „Osterba”, który zginà∏ w Po-
wstaniu Warszawskim. Zostali dostarczeni
przez polskà za∏og´ Liberatora EV 978 R
pod dowództwem kpt. naw. WW∏∏aaddyyss∏∏aawwaa
KKrryywwddyy, zrzutu materia∏owego dokona∏a
tak˝e polska za∏oga Halifaxa JP 252 nD
pod dowództwem mjr naw. EEuuggeenniiuusszzaa
AArrcciiuusszzkkiieewwiicczzaa. Oczekujàcy na zrzut od-
dzia∏ AK „Burza” 9 maja 1944 r. pod wsià
˚erechowa stoczy∏ walk´ z Niemcami i zli-
kwidowa∏ oddzia∏ ̋ andarmerii. W odwecie
niemieccy okupanci 10 maja 1944 r. spalili
˚erechow´ i zamordowali dziewi´ciu jej
mieszkaƒców. 

Pan Kazimierz Bernaczyk-S∏oƒski
(„Rango”), którego podczas uroczystoÊci
zapyta∏am o refleksje, jakie nasuwajà mu
si´ dzisiaj, po 62 latach od tamtych wyda-
rzeƒ, powiedzia∏: – Dawniej nie by∏o mowy
o upami´tnieniu naszej akcji. A przecie˝
spoÊród wszystkich 316 cichociemnych zo-
sta∏o nas ju˝ tylko siedemnastu, z czego
dziesi´ciu na sta∏e mieszka za granicà. Do-
piero dzisiaj jesteÊmy w tej szcz´Êliwej sy-
tuacji, ˝e mo˝emy to zrobiç... 

Po Mszy Êw., którà poprowadzi∏ ks. p∏k
JJóózzeeff  SSrrooggoosszz – wikariusz Biskupa Polo-

wego Wojska Polskiego – uroczystego od-
s∏oni´cia kamiennego obelisku z tablicà
upami´tniajàcà nazwiska uczestników ak-
cji i pomordowanych mieszkaƒców ˚ere-
chowej dokonali doradca Prezydenta RP
JJaann  OOllsszzeewwsskkii  oraz kierownik Urz´du do
Spraw Kombatantów i Osób Represjono-
wanych JJaannuusszz  KKrruuppsskkii. Obecni byli tak˝e
m.in. szef Wojewódzkiego Sztabu
Wojskowego w Warszawie gen. bryg. RRyy--
sszzaarrdd  JJaabb∏∏ooƒƒsskkii, marsza∏ek województwa
∏ódzkiego SSttaanniiss∏∏aaww  WWiittaasszzcczzyykk, dr JJaann
SSttaanniiss∏∏aaww  CCiieecchhaannoowwsskkii  – doradca kie-
rownika UdSKiOR, starosta powiatu
piotrkowskiego – SSttaanniiss∏∏aaww  CCuubbaa∏∏aa, MMaa--
rreekk  ̧̧ uukkaanniiuukk – pe∏nomocnik Towarzystwa
Opieki nad Archiwum Instytutu
Literackiego w Pary˝u. Licznie przybyli
kombatanci, poczty sztandarowe, m∏o-
dzie˝ oraz okoliczni mieszkaƒcy, wÊród
których byli tak˝e Êwiadkowie wydarzeƒ
i cz∏onkowie rodzin pomordowanych. 

W imieniu Prezydenta RP LLeecchhaa  KKaa--
cczzyyƒƒsskkiieeggoo – doradca Prezydenta RP Jan
Olszewski wr´czy∏ bohaterom tamtych wy-
darzeƒ – oficerom Armii Krajowej – Krzy-
˝e Komandorskie Orderu Odrodzenia
Polski. Orderami odznaczeni zostali: KKaazzii--
mmiieerrzz  BBeerrnnaacczzyykk--SS∏∏ooƒƒsskkii – cichociemny,
SSttaanniiss∏∏aaww  BBuurrzzaa--KKaarrlliiƒƒsskkii  – dowódca AK
w Podokr´gu Piotrków Trybunalski, ZZddzzii--
ss∏∏aaww  SSttrraasszzyyƒƒsskkii – cichociemny. 

Doradca Prezydenta RP Jan Olszewski
odczyta∏ list Prezydenta RP do uczestni-
ków i organizatorów uroczystoÊci, w któ-
rym pad∏y m.in. s∏owa: 

[[......]]  WWiieellkkaa  hhiissttoorriiaa  nnaarrooddóóww  sskk∏∏aaddaa  ssii´́
zz ttyyssii´́ccyy  ddrroobbnnyycchh  zzddaarrzzeeƒƒ..  GGddyybbyyÊÊmmyy
cchhcciieellii  pprrzzeeddssttaawwiiçç  nniieezznnaajjààcceemmuu  nnaasszzyycchh
ddzziieejjóóww  pprrzzyybbyysszzoowwii  ttrraaggiicczznnee,,  aa zzaarraazzeemm
bboohhaatteerrsskkiiee  llaattaa  IIII  wwoojjnnyy  ÊÊwwiiaattoowweejj  nnaa  zziiee--
mmiiaacchh  ppoollsskkiicchh,,  ttoo  wwyyssttaarrcczzyy∏∏oobbyy  zzaapprroossiiçç
ggoo  ttuuttaajj,,  ddoo  ˚̊eerreecchhoowweejj,,  ii ooppoowwiieeddzziieeçç
oo wwyyppaaddkkaacchh  zz mmaajjaa  11994444  rrookkuu..  SSiillnnee  oodd--
ddzziiaa∏∏yy  ppaarrttyyzzaanncckkiiee  AArrmmiiii  KKrraajjoowweejj,,  ooffiiaarr--
nniiee  ii lloojjaallnniiee  wwssppiieerraannee  pprrzzeezz  mmiieejjssccoowwàà
lluuddnnooÊÊçç;;  ppiilloottoowwaannee  pprrzzeezz  ppoollsskkiicchh  lloottnnii--
kkóóww  ssaammoolloottyy,,  ddookkoonnuujjààccee  zzrrzzuuttóóww  bbrroonnii
ii iinnnnyycchh  mmaatteerriiaa∏∏óóww  ddllaa  wwaallcczzààcceeggoo  ppoodd--
zziieemmiiaa  oorraazz  sskkoocczzkkóóww  ssppaaddoocchhrroonnoowwyycchh  
––  cciicchhoocciieemmnnyycchh  ddllaa  wwzzmmooccnniieenniiaa  kkaaddrryy

ooffiicceerrsskkiieejj  kkoonnssppiirraaccyyjjnneeggoo  wwoojjsskkaa;;  wwrreesszz--
cciiee  zzaaÊÊ  kkrrwwaawwee  ooddwweettoowwee  ppaaccyyffiikkaaccjjee  lluudd--
nnooÊÊccii  ccyywwiillnneejj  pprrzzeezz  hhiittlleerroowwccóóww  ––  ffaakkttyy
wwppiissaannee  ww mmiikkrroohhiissttoorrii´́  ˚̊eerreecchhoowweejj,,  ÂÂllee--
ppiieettnniiccyy  ii ookkoolliicczznnyycchh  wwssii,,  jjaakk  ww ssoocczzeewwccee
sskkuuppiiaajjàà  lloossyy  RRzzeecczzyyppoossppoolliitteejj  ppoodd  ookkuuppaa--
ccjjàà  nniieemmiieecckkàà..  [[......]]

W imieniu odznaczonych podzi´kowa∏
„Meteor” – ZZddzziiss∏∏aaww  SSttrraasszzyyƒƒsskkii. 

Na zdj´ciu od lewej: Józef Kulasek – jego
dziadka Niemcy rozstrzelali na wrotach, wuja
spalili w stodole. Obok stoi Jan Macherowski,
któremu zamordowali stryja i brata dziadka

To dzi´ki wielkiemu zaanga˝owaniu prze-
wodniczàcego G∏ównej Komisji Rewizyjnej
ÂZ˚AK por. Jerzego Kacperczyka (pierwszy od
lewej) powsta∏ ten pomnik. Obok niego stojà:
doradca Prezydenta RP Jan Olszewski oraz
prezes ZG Stowarzyszenia Polskich Komba-
tantów Obroƒców Ojczyzny Maciej Krokos

Walczyli i oddali ˝ycie za innych

W historii ˚erechowej – jak w soczewce
skupi∏y si´ losy Rzeczypospolitej 
pod okupacjà niemieckà...
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Bohaterowie Polskiego Paƒstwa Podziemnego

Uroczyste z∏o˝enie wieƒców. Od lewej stojà:
zast´pca prezesa IPN Maria Dmochowska
oraz prezesi: Miros∏aw Spiechowicz, Karol
Per∏owski, Czes∏aw Cywiƒski

Fot. Ewa Dumin

Fot. Ewa Dumin

Fot. Ewa Dumin



1144wrzeÊnia 2006 r. uroczyste obchody
62. rocznicy wyzwolenia prawobrze˝-

nej Warszawy rozpocz´∏a Msza Êw. w Kate-
drze Âwi´tego Floriana pod przewodnic-
twem ksi´dza infu∏ata diecezji warszawsko-
-praskiej LLuu--
ccjjaannaa  ÂÂwwii´́sszz--
kk oo ww ss kk ii ee gg oo .
Przy g∏ównym
o∏tarzu kate-
dry ustawiony
zosta∏ Sztan-
dar 1 War-
szawskiej Dy-
wizji Zmecha-
nizowanej im.
Tadeusza Ko-
Êciuszki, dywi-
zji, która kontynuuje tradycje KoÊciusz-
kowców. Na uroczystoÊç licznie przybyli
kombatanci frontowej 1 Dywizji Piechoty
im. Tadeusza KoÊciuszki na czele z preze-
sem Klubu KoÊciuszkowców p∏k. w st.
spocz. RRoommaanneemm  NNooggaalleemm. Obecni byli:
kanclerz Orderu Wojennego Virtuti Mili-
tari gen. bryg. SSttaanniiss∏∏aaww  NNaa∏∏´́cczz--KKoommoorrnniicc--
kkii, przewodniczàcy Rady Naczelnej Âwia-
towego Zwiàzku ˚o∏nierzy Armii Krajowej
KKaarrooll  PPeerr∏∏oowwsskkii, prezes ZG Zwiàzku Po-
wstaƒców Warszawskich gen. bryg. ZZbbii--
ggnniieeww  ÂÂcciibboorr--RRyyllsskkii, prezes Krajowego
Zwiàzku by∏ych ˚o∏nierzy Polskich Si∏
Zbrojnych na Zachodzie – SStteeffaann  GGaawwlliikk,
prezes honorowy „Karpatczyków” TTaaddeeuusszz
CCzzeerrkkaawwsskkii, przewodniczàcy Rady Kom-
batantów Województwa Mazowieckiego
ZZbbiiggnniieeww  KKoolleeÊÊnniicckkii. Przybyli przedstawi-
ciele 1 WDZ im. T. KoÊciuszki z jej dowód-
cà gen. dyw. PPiioottrreemm  CCzzeerrwwiiƒƒsskkiimm, pe∏no-
mocnik wojewody mazowieckiego do
spraw kombatantów ZZbbiiggnniieeww  CCzzaapplliicckkii,
reprezentanci w∏adz miasta i dzielnicy, spo-
∏ecznoÊç Warszawy oraz m∏odzie˝ szkolna. 

Po nabo˝eƒstwie prezes RRoommaann  NNooggaall
w imieniu weteranów 1 Dywizji im. Tadeusza
KoÊciuszki uroczyÊcie wr´czy∏ ksi´dzu infu-
∏atowi LLuuccjjaannoowwii  ÂÂwwii´́sszzkkoowwsskkiieemmuu  dyplom
uznania i wdzi´cznoÊci za wieloletnià dzia∏al-
noÊç na rzecz upami´tniania czynu zbrojne-
go polskich ˝o∏nierzy wszystkich frontów 
II wojny Êwiatowej. Z kolei ks. infu∏at 
L. Âwi´szkowski wyrazi∏ wdzi´cznoÊç Panu
Prezesowi oraz wielkie zadowolenie, ˝e to
dzi´ki jego inicjatywie i staraniom – w 2001
roku w Katedrze Êw. Floriana wmurowana
zosta∏a tablica ku czci ˝o∏nierzy 1 Dywizji
Piechoty im. Tadeusza KoÊciuszki, poleg∏ych
w walce o Prag´ we wrzeÊniu 1944 roku. 

Po Mszy Êw. uczestnicy uroczystoÊci ze-
brali si´ przy Pomniku KoÊciuszkowca na
warszawskiej Pradze. Gen. dyw. Piotr Czer-

Pami´ç o poleg∏ych w walce o Prag´ we wrzeÊniu 1944 roku

˚o∏nierze 1 Armii Wojska Polskiego 
uczynili wszystko, co by∏o w ich mocy, by pomóc stolicy... 

W swoim wystàpieniu kierownik
UdSKiOR JJaannuusszz  KKrruuppsskkii mówi∏ m.in.:
[[......]]  KKiieeddyy  PPoollsskkaa  zzoossttaa∏∏aa  zzaaaattaakkoowwaannaa
pprrzzeezz  ddwwiiee  ppoott´́ggii  mmiilliittaarrnnee::  ssoowwiieecckkàà
ii nniieemmiieecckkàà,,  ii ppoonniiooss∏∏aa  kkll´́sskk´́,,  wwyyddaawwaa--
∏∏oo  ssii´́,,  ˝̋ee  nniicc  jjuu˝̋  nniiee  mmoo˝̋nnaa  zzrroobbiiçç......  aallee
ttoo  pprrooÊÊccii  lluuddzziiee  ppoowwiieeddzziieellii  „„ttaakk””  NNiiee--
ppooddlleegg∏∏eejj  PPoollssccee..  BBeezz  nniicchh  ˝̋aaddeenn  rrzzààdd
nnaa  eemmiiggrraaccjjii  ii iinnnnee  ssttrruukkttuurryy  ppaaƒƒssttwwoowwee

nniiee  mmiiaa∏∏yybbyy  rraaccjjii
bbyyttuu......  CCii,,  kkttóórrzzyy
ss∏∏uu˝̋yyllii  ww AArrmmiiii
KKrraajjoowweejj  ––  ss∏∏uu--
˝̋yyllii  ww oocchhoottnnii--
cczzeejj  aarrmmiiii  oobbyy--
wwaatteellsskkiieejj..  II ggddyy
ppoo  rraazz  ddrruuggii,,
ww 11994455  rr..  ppoojjaawwii∏∏
ssii´́  iinnnnyy  aaggrreessoorr,,
ttzzww..  „„ssoojjuusszznniikk
nnaasszzyycchh  ssoojjuusszz--
nniikkóóww””,,  oobbyywwaa--
tteellee  rróówwnniiee˝̋  nniiee
zz∏∏oo˝̋yyllii  bbrroonnii......
TTaakk˝̋ee  ttoo,,  ˝̋ee
ww 11998899  rrookkuu  mmoo--
gglliiÊÊmmyy  ooddzzyysskkaaçç

wwoollnnooÊÊçç,,  jjeesstt  zzaass∏∏uuggàà  oowweeggoo  oobbyywwaatteell--
sskkiieeggoo  wwyybboorruu  [[......]]

MMaarriiaa  DDmmoocchhoowwsskkaa, zast´pca pre-
zesa Instytutu Pami´ci Narodowej 
– mówi∏a o bohaterstwie ˝o∏nierzy
Armii Krajowej i innych organizacji
niepodleg∏oÊciowych i przypomnia∏a,
˝e wieÊ ˚erechowa podzieli∏a los wie-
lu innych polskich wsi – spalonych
i wymordowanych z zemsty okupan-
tów. O zachowanie pami´ci o tym wy-
darzeniu apelowa∏ prezes ZG
ÂZ˚AK CCzzeess∏∏aaww  CCyywwiiƒƒsskkii. Prezes
Zarzàdu Fundacji Polskiego Paƒstwa
Podziemnego MMiirrooss∏∏aaww  SSppiieecchhoowwiicczz
mówi∏ o etosie walki podziemnej oraz
podkreÊli∏ bohaterstwo mieszkaƒców
wsi ˚erechowa, którzy wspierali wal-
czàcych ˝o∏nierzy Armii Krajowej. 

Odznaczony tego dnia i zarazem inicja-
tor budowy pomnika p∏k SSttaanniiss∏∏aaww  BBuurrzzaa--
--KKaarrlliiƒƒsskkii – dowódca Armii Krajowej
w Podokr´gu Piotrków Trybunalski, obec-
nie zaÊ prezes Zarzàdu Okr´gu Piotrków
Trybunalski ÂZ˚AK – przywo∏a∏ s∏owa
kardyna∏a SStteeffaannaa  WWyysszzyyƒƒsskkiieeggoo::  [[......]]  GGddyy
ppaammii´́çç  lluuddzzkkaa  zzaawwooddzzii,,  zzaacczzyynnaajjàà  mmóówwiiçç
kkaammiieennnnee  ttaabblliiccee  [[......]], podkreÊlajàc po-
trzeb´ upami´tniania wszystkich miejsc
zapisanych w historii naszych walk o nie-
podleg∏oÊç: Niech – jak ten 10-tonowy
granit z tablicà – przetrwa pami´ç o tych,
którzy przynieÊli nam wolnoÊç... 

Ewa DUMIN

SSzzaannoowwnnii  PPaaƒƒssttwwoo,,

By∏by czas, ˝eby wreszcie doszed∏ do re-
alizacji projekt budowy pomnika Tade-
usza KoÊciuszki w Warszawie. 

W Szwajcarii, w mieÊcie, gdzie zmar∏
Naczelnik, zwanym po polsku Solura,
a w j´zyku tutejszym Solothurn, mamy
Muzeum KoÊciuszki, pomnik KoÊciuszki
i w przyleg∏ej do Solury gminie Zuchwil
jedyny na Êwiecie pomnik-grobowiec Ta-
deusza KoÊciuszki. W grobowcu tym zo-
sta∏y pochowane wn´trznoÊci Tadeusza
KoÊciuszki, po zabalsamowaniu zw∏ok. 

Ruszcie si´ wreszcie, Panie i Panowie,
i doprowadêcie ten projekt do budowy.
My, cz∏onkowie Towarzystwa KoÊciuszki
w Solothurn ch´tnie si´ do tej inicjatywy
do∏àczymy. 

Z powa˝aniem

Benedykt DREWNOWSKI
kustosz Muzeum KoÊciuszki w Solothurn
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Na zdj´ciu od lewej: ppor.
Kazimierz Bernaczyk-
-S∏oƒski „Rango”, Stani-
s∏aw Burza-Karliƒski 
– dowódca AK w Pod-
okr´gu Piotrków Trybu-
nalski, Zdzis∏aw Stra-
szyƒski „Meteor”

Z nades∏anej 
korespondencji

wiƒski, w swoim wystàpieniu podkreÊli∏ po-
trzeb´ kultywowania najwspanialszych tra-
dycji or´˝a polskiego. Prezes Zarzàdu Re-
jonowego Zwiàzku Kombatantów RP i By-
∏ych Wi´êniów Politycznych Warszawa Pra-

ga-P∏n. CCzzee--
ss∏∏aaww  LLeewwaann--
ddoowwsskkii przy-
p o m n i a ∏  
przebieg walk
o prawobrze˝-
nà Warszaw´. 

Prezes Klu-
bu KoÊciusz-
kowców Ro-
man Nogal
p o w i e d z i a ∏
m.in.: 

Po 62 latach niewielu uczestników walk
o Prag´ mog∏o byç dziÊ wÊród nas, bowiem
czas poch∏onà∏ ich mo˝liwoÊci, a wielu ode-
sz∏o na wiecznà wart´. Pami´tamy jednak
ich m∏odzieƒcze twarze, zapa∏ i walecznoÊç
oraz tych, którzy polegli. 

Nasze myÊli tkwià w pami´ci i zadumie
nad losem ciemi´˝onego polskiego narodu,
walczàcych ˝o∏nierzy na wszystkich fron-
tach II wojny Êwiatowej, w ruchu oporu
i bohaterskiej powstaƒczej Warszawie. 

˚o∏nierze 1 Armii Wojska Polskiego
uczynili wszystko, co by∏o w ich mocy, by
pomóc powstaƒczej stolicy w walce z wro-
giem. [...]

E.D. 

Fot. Ewa Dumin

Fot. Ewa Dumin
Fot. Ewa Dumin



1177wwrrzzeeÊÊnniiaa  11993399  rr..
AArrmmiiaa  CCzzeerrwwoo--
nnaa  wwkkrroocczzyy∏∏aa  nnaa

wwsscchhooddnniiee  tteerreennyy  IIII  RRzzeecczzyy--
ppoossppoolliitteejj..  WW ÊÊllaadd  zzaa  ttyymm
ppoosszz∏∏yy  aarreesszzttoowwaanniiaa,,  ddee--
ppoorrttaaccjjee  nnaa  SSyybbeerrii´́,,  mmaassoo--
wwee  eeggzzeekkuuccjjee  ww KKaattyynniiuu,,
CChhaarrkkoowwiiee  ii MMiieeddnnoojjee..  

PPooddcczzaass  uurroocczzyyssttooÊÊccii
pprrzzeedd  ppoommnniikkiieemm  PPoollee--
gg∏∏yymm  ii PPoommoorrddoowwaannyymm  nnaa
WWsscchhooddzziiee  1177  wwrrzzeeÊÊnniiaa  bbrr..
ookkoolliicczznnooÊÊcciioowwee  pprrzzeemmóó--
wwiieenniiee  wwyygg∏∏oossii∏∏  mm..iinn..  RRyy--
sszzaarrdd  PPiioottrroowwsskkii,,  pprreezzeess
OOddddzziiaa∏∏uu  WWaarrsszzaawwsskkiieeggoo
ZZwwiiààzzkkuu  SSyybbiirraakkóóww..

BBiisskkuupp  PPoolloowwyy  WWPP  ggeenn..
ddyyww..  TTaaddeeuusszz  PP∏∏oosskkii  ooddmmóó--
wwii∏∏  mmooddlliittww´́  ww iinntteennccjjii  ˝̋oo∏∏--
nniieerrzzyy  ppoolleegg∏∏yycchh  nnaa  WWsscchhoo--
ddzziiee,,  wwyywwiieezziioonnyycchh  nnaa  SSyy--
bbiirr,,  zzaammoorrddoowwaannyycchh  pprrzzeezz
NNKKWWDD  ww KKaattyynniiuu  ii iinnnnyycchh  mmiieejjssccaacchh  kkaaêênnii,,  aa ttaakk˝̋ee  zzaa  nnaarrooddyy  
––  ppoollsskkii  ii rroossyyjjsskkii..  MMooddlliittww´́  ooddmmóówwiillii  rróówwnniiee˝̋  dduusszzppaasstteerrzzee::  pprraa--
wwooss∏∏aawwnnyy  ii eewwaannggeelliicckkii..  

PPoo  AAppeelluu  PPaammii´́ccii  ddeelleeggaaccjjee,,  mm..iinn..  KKaanncceellaarriiii  PPrreezzyyddeennttaa,,
MMOONN  zz wwiicceemmiinniissttrreemm  AAnnttoonniimm  MMaacciieerreewwiicczzeemm,,  KKaappiittuu∏∏yy  OOrr--
ddeerruu  WWoojjeennnneeggoo  VViirrttuuttii  MMiilliittaarrii  zz KKaanncclleerrzzeemm  OOrrddeerruu,,  ggeenn..
bbrryygg..  SSttaanniiss∏∏aawweemm  NNaa∏∏´́cczz--KKoommoorrnniicckkiimm,,  IIPPNN,,  RRaaddyy  OOcchhrroonnyy
PPaammii´́ccii  WWaallkk  ii MM´́cczzeeƒƒssttwwaa  zz sseekkrreettaarrzzeemm  RRaaddyy  AAnnddrrzzeejjeemm
PPrrzzeewwooêênniikkiieemm,,  ssttoowwaarrzzyysszzeeƒƒ  kkoommbbaattaanncckkiicchh  ii oossóóbb  rreepprreessjjoonnoo--
wwaannyycchh  ––  zz∏∏oo˝̋yy∏∏yy  wwiieeƒƒccee  ii wwiiààzzaannkkii  kkwwiiaattóóww  pprrzzeedd  ppoommnniikkiieemm..  

AA..BB..  

Przed pomnikiem Poleg∏ym i Pomordo-
wanym na Wschodzie delegacje z∏o˝y∏y
wieƒce i wiàzanki kwiatów. Drugi od
prawej: sekretarz generalny Zwiàzku Sy-
biraków Edward Duchnowski, trzeci od
prawej prezes Oddzia∏u Warszawskiego
Zwiàzku Sybiraków Ryszard Piotrowski

Jak co roku przed pomnikiem zebrali
si´ kombatanci i rodziny ofiar sowiec-
kiego terroru

Warszawa

Dzieƒ Sybiraka 
i 67. rocznica agresji 
sowieckiej na Polsk´ UroczystoÊci w Warszawie przed pomnikiem Poleg∏ym

i Pomordowanym na Wschodzie poprzedzi∏y obcho-
dy rocznicowe w Wytycznie na Lubelszczyênie, gdzie

67 lat temu ˝o∏nierzy Korpusu Ochrony Pogranicza pod do-
wództwem gen. Wilhelma Orlika-Rückemana zaatakowa∏a
radziecka jednostka pancerna. 

Obecni byli m.in. przedstawiciele Kancelarii Prezydenta
RP, wiceminister MON Bogus∏aw Winid, kierownik Urz´du
do Spraw kombatantów i Osób Represjonowanych Janusz
Krupski, Jan Miros∏aw Rubas – przewodniczàcy Zarzàdu
Stowarzyszenia Weteranów Polskich Formacji Granicznych,
delegacje poszczególnych rodzajów Si∏ Zbrojnych, funkcjo-
nariusze Nadbu˝aƒskiego Oddzia∏u Stra˝y Granicznej, który
opiekuje si´ Kopcem, w∏adze samorzàdowe, kombatanci,
w tym grupa, która
przyjecha∏a z War-
szawy oraz harce-
rze. Ks. p∏k S∏awo-
mir ˚arski, wika-
riusz generalny
Biskupa Polowego
WP i jego delegat
na uroczystoÊci
p r z e w o d n i c z y ∏
Mszy Êw. koncele-
browanej w inten-
cji poleg∏ych w ko-
Êciele parafialnym
w Wytycznie i wy-
g∏osi∏ homili´.
Uczniowie Szko∏y
Podstawowej im.
Korpusu Ochrony
Pogranicza w Wytycznie zaprezentowali monta˝ poetycki Pa-
mi´ci ˝o∏nierzy walczàcych o naszà wolnoÊç: 

(...) DziÊ ju˝ wiemy tak˝e, co dzia∏o si´ tu, w Wytycznie,
Starobielsku, Ostaszkowie, Kozielsku i w Katyniu, gdzie nie
ma drugiej takiej mogi∏y jak tam. 

Sà wielkie cmentarze, gdzie le˝à obok siebie ˝o∏nierze, któ-
rzy zgin´li w boju. Cmentarz pod Verdun we Francji, cmentarz
polski pod Monte Cassino – ze wszystkich tych cmentarzy wy-
chodzi si´ z ci´˝arem w sercu i ÊciÊni´tym gard∏em. Ale cmen-
tarz katyƒski, mogi∏a katyƒska to jedyne miejsce, gdzie le˝y
wojsko – poleg∏e nie w boju, lecz zamordowane aktem skryto-
bójczym! Strza∏em w ty∏ g∏owy, ˝o∏nierz po ˝o∏nierzu, oficer po
oficerze, d∏ugi szereg tysi´cy osób. Gdyby doszli, tak˝e i ci
z Wytyczna, Starobielska i Ostaszkowa i szli ci skazaƒcy jeden
za drugim ze Êmiertelnymi Êwiecami w r´kach, w metrowych
odst´pach – pochód taki mia∏by d∏ugoÊç oko∏o 15 kilometrów. 

Chcemy dzisiaj swojà obecnoÊcià uczciç pami´ç poleg∏ych
˝o∏nierzy w walce za naszà wolnoÊç. A droga do niej by∏ dale-
ka. D∏ugo szed∏ do niej polski ˝o∏nierz. Szed∏ przez morze
krwi, przez rzeki ∏ez, przez miliony westchnieƒ i godziny na-
dziei, ale doszed∏, choç wielu poleg∏o po drodze. (...) 

Nast´pnie przy Kopcu Chwa∏y ˚o∏nierza KOP oraz na po-
bliskich mogi∏ach ˝o∏nierzy WrzeÊnia delegacje z∏o˝y∏y wieƒ-
ce i wiàzanki kwiatów. 

(red.) 

Wytyczno

Pami´ci ˝o∏nierzy 
walczàcych o naszà wolnoÊç
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