PLENARNE POSIEDZENIE ZARZĄDU GŁÓWNEGO

W NOWYM ROKU - NOWE ZADANIA
działania z organizacjami społecznymi. M.in. od 10 lat współdziałamy z Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Społecznym Misja
Pojednania, mającym w swym
składzie Rodzinę Westerplatczyków i Hubalczyków.
Prezes Związku wraz z sekretarzem ZG brali udział w obchodach
76. rocznicy powołania organizacji
konspiracyjnej Bataliony Chłopskie.
W 15. rocznicę ataku na World
Trade Center prezes Ryszard Sobierajski, wiceprezes Henryk L.
Kalinowski i dyrektor Biura ZG
Zbigniew Żurowski uczestniczyli
w uroczystości zorganizowanej
z Fundacją im. Ronalda Reagana,
w tym plenerowej wystawie
„September 11 – World Trade
w
tym
potrzeby
zaangażowania
Center New York. Przed i Po“.
bszerną
informację
Nawiązaliśmy
współpracę
o aktualnej sytuacji do pracy w Zarządach nowego
z Ogólnopolskim Bractwem RyZwiązku oraz zadań sta- rodzaju członków. Jak powiedział
cerstwa Św. Stanisława, przemiatutowo-organizacyjnych w 2017 ro- kmdr Kalinowski – znacznie uaktualniono
kontakty
z
organizacjanowanym na Stowarzyszenie Liku przedstawił wiceprezes ZG,
derów, grupującym obok kombakmdr Henryk Leopold Kalinowski. mi terenowymi i współdziałajątantów Wojska Polskiego osoby
Na wstępie zapoznał z aktualną cymi ze Związkiem organizacjami
będące w szeregach niemal
strukturą organizacyjną Związku, społecznymi i kombatanckimi.
Członkowie
władz
naczelnych
wszystkich rodzajów polskiego
zrzeszającego 16 Zarządów Wozbrojnego podziemia oraz ze
jewódzkich i 11 Okręgowych oraz Związku w omawianym okresie
Związkiem Potomków Szlachty
prawie 1400 Kół, łącznie 91 tysię- uczestniczyli w 62 spotkaniach.
Tatarskiej Wielkiego Księstwa Licy członków, w tym ponad 61 tys. Liczba ta dotyczy jedynie miejsc
spotkań,
zdarzały
się
często
wytewskiego i Korony. Delegacja ZG
podopiecznych. Omówił główne
brała udział w odsłonięciu pomkierunki działalności realizowane jazdy, zwłaszcza do Kół bądź zanika zamordowanego w Piaśnicy
w b.r. przez Zarząd Główny – rządów, podczas których uczestprzez hitlerowców wybitnego
w tym socjalno-zdrowotne oraz niczono w 2–3 odrębnych spotkaniach.
Proponowaliśmy
organiprawnika narodowości tatarskiej.
prace związane z majątkiem
Wespół z dyrektorem Z. Żurowtrwałym Związku. Zwrócił m.in. zatorom spotkań kombatanckich,
skim uczestniczyłem w odsłonięuwagę na zbliżające się zebrania aby zapraszono na nie przedstaciu w muzeum KL Stutthof pasprawozdawczo-wyborcze Kół, wicieli miejscowych władz. Domiątkowej tablicy ku czci zgładzonym tam Muzułmanów.
wymienionych spotkaniach w terenie, członkowie władz Związku spotykali
się z miejscowymi organizacjami
Związku, władzami samorządowymi i administracji państwowej, przedstawicielami organizacji społecznych i kombatanckich,
działaczami oświaty i kultury,
przedstawicielami placówek służby
zdrowia, duchowieństwa i mniejszości narodowych. Za aktywną
działalność na tym polu Prymas
Polski, arcybiskup Wojciech Polak
nadał odznaczenie prezesowi TaOd lewej: wiceprezes ZG – H. L. Kalinowski, prezes ZG – R. Sobierajski, sekretarz ZG – W. Wojtan, skarbnik ZG – K. Adamczyk, dyrektor deuszowi Krepsowi oraz kmdr.
Henrykowi L. Kalinowskiemu.
Biura ZG – Z. Żurowski.

W grudniu 2016 r. odbyło się V plenarne posiedzenie Zarządu Głównego ZKRPiBWP. W obradach,
które prowadził prezes ZG, płk dr hab. Ryszard Sobierajski, uczestniczyli także – przewodniczący
Głównej Komisji Rewizyjnej, stałych komisji problemowych Zarządu Głównego oraz dyrektor Biura
ZG płk Zbigniew Żurowski. Otwierając posiedzenie
prezes ZG zwrócił uwagę na znaczenie spotkania
bilansującego z jednej strony roczny okres działalności Związku a z drugiej rysującego niełatwe
przyszłoroczne zadania, stojące przed organizacją,
a wiążące się m.in. z rozpoczynającą się akcją sprawozdawczo-wyborczą w Kołach, będącą pierwszym krokiem przed planowanym na 2019 r.
VII KongresemZKRPiBWP.

O

tyczyło to spotkań poświęconych omówieniu działalności statutowej danej struktury organizacyjnej bądź określonego środowiska (WP, AK, AL, SP). Część
spotkań była łączona z historycznymi rocznicami o znaczącej wadze politycznej. Np. 18 maja minionego roku z inicjatywy Komisji Historycznej naszego Związku
odbyło się w Zarządzie Głównym
spotkanie z grupą attaché wojskowych reprezentujących Narody Sprzymierzone z lat II wojny
światowej i państw obecnie graniczących z Polską. Nadano im
odznaczenia kombatanckie, zaś
prezes ZG udekorował sztandar
ZKRPiBWP „Kombatanckim Krzyżem Zwycięstwa“, a prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Społecznego Misja Pojednania komandorią „Missio Reconciliationis“.
W lipcu 2016 r., z dyrektorem
Biura ZG uczestniczyliśmy w plenarnym posiedzeniu ZO Związku
w Jeleniej Górze. Podczas obrad
dokonano syntetycznej oceny
działalności Zarządu i udekorowano kilkanaście osób „Kombatanckim Krzyżem Zwycięstwa“
i „Za Zasługi dla ZKRPiBWP“.
Podczas obchodów historycznych rocznic każdorazowo delegacja Zarządu Głównego uczestniczyła w uroczystościach składania kwiatów przy Grobie Nieznanego Żołnierza, pod okolicznościowymi tablicami pamiątkowymi. Poszerzono zakres współ-
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Zwięzłą informację o działalności Głównej Komisji Rewizyjnej
przedstawił przewodniczący Józef
Karbownik. Zwrócił m.in. uwagę
na sytuację demograficzną, w tym
podeszły wiek kombatantów rzutujący na jakość pracy. W dużej liczbie Kół nie można wybrać władz
statutowych. Główna Komisja Rewizyjna pozytywnie oceniła działalność Biura ZG, które posiada
schemat organizacyjny, określone
funkcje poszczególnych komórek,
regulaminu pracy i zakres czynności pracowników. Z pracy Komisji nasuwa się także wniosek,
że przyszłą działalność Związku
należy oprzeć w większym stopniu
o gminne, miejskie i wojewódzkie
struktury samorządowe.
a wniosek prezesa ZG,
płk. dr. hab. Ryszarda Sobierajskiego wybrano do składu
Zarządu Głównego Waldemara
Wojtana z równoczesnym powołaniem na stanowisko Sekretarza
ZG oraz Krzysztofa Adamczyka
z powołaniem na stanowisko
Skarbnika ZG.
Prezes ZG przedstawił następnie zebranym główną księ-
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gową – Zdzisławę Łuczkiewicz
podkreślając jej kwalifikacje m.in.
jako biegłego rewidenta.
Odnosząc się do kolejnego
punktu obrad, problematyki finansowej Z. Łuczkiewicz powiedziała,
iż mimo krótkotrwałego pełnienia funkcji oraz dotychczasowego
wstępnego oglądu widzi potrzebę
usprawnienia działalności finansowej w Związku. Zapowiedziała
bezpośrednie kontakty z księgowymi poszczególnych Zarządów
bądź też – o ile zajdzie taka potrzeba – zorganizowanie regionalnych
szkoleń osób odpowiedzialnych
za działalność finansową. Poinformowała, że na koniec 2016 r.
sytuacja finansowa ZG jest stabilna i prognozy na przyszły rok
nie budzą także zastrzeżeń.
W krótkiej, rzeczowej dyskusji głos zabrali – Zdzisław Dobrut
(Kielce), Włodzimierz Czechowski (Katowice), Bogdan Jagodziński (Bydgoszcz), Józef Nowicki
(Elbląg), Irena Chamielec (Opole), Jan Trzciński (Częstochowa).
Dyskutanci pozytywnie oceniali
roczną działalność Zarządu Głównego, w tym pogłębioną informację wiceprezesa Henryka L. Kalinowskiego. Podkreślano potrzebę

dokonania przeglądu sytuacji Kół
przed przyszłorocznymi zebraniami sprawozdawczo-wyborczymi.
Mówiono o widocznych już trudnościach w wyborze i skompletowaniu Zarządów, które mogą się
pogłębiać. Pewnym rozwiązaniem
może być samorzutna integracja
słabych Kół w silniejsze struktury
– np. gminne lub powiatowe. Proponowano wykorzystanie przy
opracowywaniu programów działania ZG doświadczeń Zarządów
Wojewódzkich i Okręgowych. Dawano pozytywne przykłady współpracy z samorządami, m.in. w sprawach pozyskiwania lokali do pracy
Kół bądź w sprawach socjalnych
i zdrowotnych. W nawiązaniu do
wypowiedzi głównej księgowej ZG
sugerowano usprawnienie i uproszczenie działalności i sprawozdawczości Kół.
Członkowie Zarządu Głównego przyjęli uchwałę o powołanie
stałych komisji problemowych –
Historycznej, Odznaczeń i Mianowań, Socjalnej i Opieki Zdrowotnej, Ekonomiczno-Finansowej oraz
Organizacyjnej. Zatwierdzili przedstawiony przez wiceprezesa Henryka Kalinowskiego „Plan działalności Zarządu Głównego ZKRPiBWP

na 2017 rok“, który jest dokumentem otwartym na dalsze propozycje, m.in. poszczególnych Zarządów.
odsumowując obrady, prezes Ryszard Sobierajski
zwrócił uwagę na przyszłoroczne
złożone zadania, mające wpływ
na przyszłość Związku. Zaliczył
do nich m.in. zebrania sprawozdawczo-wyborcze Kół, które powinny prowadzić do konsolidacji
i umocnienia tych fundamentalnych dla Związku struktur. Sprzyjać temu powinny – o czym była
mowa – ujęte w statucie nowe
uprawnienia członków nadzwyczajnych czy współpraca z samorządami. Mając na uwadze zbliżającą się integrację Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych ONZ z naszym Związkiem
zalecił, aby Zarządy i Koła nawiązywały bliską współpracę ze
strukturami Stowarzyszenia.
Dziękując członkom Zarządu
Głównego za całoroczną wytężoną pracę, złożył im, a za ich pośrednictwem wszystkim członkom
i sympatykom Związku, życzenia
zdrowych i pogodnych Świąt oraz
pomyślności w Nowym 2017 Roku.
MIZ
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Szanowni Prenumeratorzy, Czytelnicy i Sympatycy „Polsce Wierni“!
JAK PRZEKAZAå 1% PODATKU NA RZECZ ZWIÑZKU
Podatnik, który chce dokonaç wp∏aty na rzecz organizacji
po˝ytku publicznego, powinien w sk∏adanym przez siebie zeznaniu podatkowym podaç wysokoÊç przeznaczonej na ten cel
kwoty, nazw´ organizacji i jej numer w Krajowym Rejestrze
Sàdowym. Wp∏ata, tak jak dotychczas, nie mo˝e byç wi´ksza
ni˝ 1% nale˝nego Urz´dowi Skarbowemu podatku.
Dalej przekazywaniem pieni´dzy zajmà si´ naczelnicy
urz´dów skarbowych. Muszà to zrobiç do koƒca lipca.
Procedura post´powania jest nast´pujàca:

b) w rubryce 331 arkusza PIT-36 – cel lub nazw´ i adres
konkretnego adresata, do którego przekazana kwota powinna
trafiç.

1. PIT-37
a) na arkuszu zeznania podatkowego PIT-37 w rubryce
124 wpisuje si´ ZKRPiBWP, a w rubryce 137 wpisuje si´
KRS 0000 106 108.
W rubryce 138 wpisuje si´ kwot´ stanowiàcà 1% podatku
dochodowego, którà si´ przekazuje (np. 37 z∏).
b) w rubryce 139 arkusza PIT-37 – Inne informacje – wpisuje si´ cel lub nazw´ i adres konkretnego adresata, do którego przekazana kwota powinna trafiç, np. dzia∏alnoÊç statutowa Ko∏a Miejskiego w Gorzowie.

4. Istnieje tak˝e mo˝liwoÊç dokonania 1% odpisu przez
osoby, które otrzymujà emerytury z ZUS w ramach
PIT – 40A/11A. W tym celu mogà przenieÊç do PIT-36 lub
PIT-37 kwoty wykazane w cz´Êci D w poz. 38, w cz´Êci E
w poz. 42, 43 i 44 oraz w cz´Êci F w poz. 50 otrzymanego
rozliczenia, zgodnie z opisami zamieszczonymi na zeznaniach.

2. PIT-36
a) na arkuszu zeznania podatkowego PIT-36 w rubryce
329 wpisuje si´ ZKRPiBWP, zaÊ KRS 0000 106 108 wpisuje
si´ w rubryce 306. Kwot´ stanowiàcà 1% – w rubryce 330.
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3. PIT – 36 „L“
Na arkuszu zeznania podatkowego PIT – 36 „L“ w rubryce
94 wpisuje si´ KRS 000 106 108. W rubryce 95 nale˝y wpisaç kwot´ stanowiàcà 1% podatku dochodowego, zaÊ w rubryce 96 przeznaczenie darowizny.

Dzia∏ Ksi´gowoÊci ZG Zwiàzku po otrzymaniu pieni´dzy
i dyspozycji z urz´dów skarbowych po miesiàcu przeÊle je do
w∏aÊciwych adresatów.
Dodatkowe wyjaÊnienia i informacje w tej sprawie mo˝na
uzyskaç w dziale ksi´gowoÊci ZG ZKRPiBWP pod numerem
telefonu (22) 628 88 58.
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WARSZAWA
- STYCZE¡ 1945
Ustabilizowanie si´ frontu wschodniego jesienià 1944 r. na linii Wis∏y przed∏u˝y∏o jedynie
agoni´ III Rzeszy – wi´kszoÊç niemieckich dowódców zdawa∏a sobie spraw´, ˝e hegemonia hitlerowskich Niemiec w Europie dobieg∏a koƒca, a II wojna Êwiatowa skoƒczy si´ niebawem.
Jednym z tych dowódców by∏ równie˝ szef sztabu Naczelnego Dowództwa Wojsk Làdowych
gen. Heinz Guderian, który jeszcze na kilka dni przed planowanym rozpocz´ciem radzieckiej
ofensywy ostrzega∏ Hitlera, ˝e Front wschodni jest jak domek z kart. Je˝eli w jakimkolwiek
punkcie zostanie przerwany, ca∏y si´ zawali.

W

pierwszej po∏owie stycznia
1945 r. moloch, jakim by∏
1200-kilometrowy front wschodni, przebudzi∏ si´. WczeÊniej, 12 stycznia
1945 r., jednostki 1 Frontu Ukraiƒskiego
marsz. Iwana Koniewa wyruszy∏y z przyczó∏ka pod Baranowem, kierujàc si´
w stron´ Odry tak, aby lewym skrzyd∏em
zajàç Âlàsk. Nast´pnego dnia, 13 stycznia
1945 r. ruszy∏y do natarcia 2 i 3 Fronty Bia∏oruskie marsz. Konstantego Rokossowskiego i gen. Czerniachowskiego – oba
mia∏y za zadanie zajàç Prusy Wschodnie.
14 stycznia 1945 r. do natarcia przeszed∏ te˝ 1 Front Bia∏oruski marsza∏ka Gieorgija ˚ukowa, majàcy m.in. zajàç Warszaw´. Rosjanie planowali wziàç Warszaw´
w kleszcze od pó∏nocy i po∏udnia, oskrzydlajàc tym samym ca∏e zgrupowanie nieprzyjaciela broniàce miasta. Zgodnie
z tym planem oddzia∏y sowieckie wyruszy∏y z przyczó∏ków pod Magnuszewem i Pu∏awami, a nast´pnego dnia 47 Armia rozpocz´∏a likwidacj´ si∏ niemieckich w wid∏ach Wis∏y i Narwi.
Tymczasem 1 AWP, zajmujàcej dotychczas pozycje obronne nad Wis∏à od Jab∏onny do Karczewa, przypad∏o w udziale
prze∏amanie obrony nieprzyjaciela bezpoÊrednio na kierunku warszawskim. Co
prawda by∏ to kierunek pomocniczy, majàcy na celu wiàzanie Niemców walkà
z chwilà gdy radzieckie armie b´dà
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oskrzydlaç Warszaw´, jednak „berlingowców“ czeka∏o trudne zadanie. Z momentem zamkni´cia pod Sochaczewem zewn´trznego pierÊcienia okrà˝enia przez
oddzia∏y radzieckie, Polacy mieli przystàpiç do likwidacji si∏ niemieckich w stolicy
Polski. Jak donosi∏ wywiad, przed Polakami nieprzyjaciel mia∏ dywizj´ fortecznà „Warszawa“: w sumie 18 batalionów
(14 tys. ˝o∏nierzy wspartych ok. 350 dzia∏ami i moêdzierzami). Aby dostaç si´ do
miasta, nale˝a∏o najpierw pokonaç lini´
obrony nad Wis∏à, której brzeg pokryty by∏
minami, zaporami z drutu kolczastego
i naszpikowany stanowiskami ogniowymi.
Przed „berlingowcami“ sta∏o zatem trudne
zadanie wyrzucenia Niemców z „Festung
Warschau“.
owódca 1 AWP gen. Stanis∏aw Pop∏awski postanowi∏ obejÊç Warszaw´, nie atakujàc jej frontalnie. Zgodnie
z jego koncepcjà oddzia∏y 2 DP mia∏y na
kierunku pomocniczym oskrzydliç Warszaw´ od pó∏nocy, a uderzenie wià˝àce
mia∏a wykonaç w centrum miasta 6 Dywizja Piechoty. G∏ówny kierunek natarcia
przypad∏ lewoskrzyd∏owemu zgrupowaniu, w sk∏ad którego wesz∏y 1, 3 i 4 Dywizje Piechoty, I Brygada Pancerna, I Brygada Artylerii Armat, 5 Brygada Artylerii Ci´˝kiej, 2 Brygada Artylerii Haubic i 1 pu∏k
moêdzierzy. Jeszcze 16 stycznia Polacy
szykowali si´ do przewidywanych ci´˝kich

D

walk miejskich. Szeregowi ˝o∏nierze nie
zdawali sobie sprawy, ˝e wobec widocznego okrà˝enia przez oddzia∏y radzieckie,
tego samego dnia dowódca niemieckiej
9 Armii gen. Smilo von Lüttwitz rozkaza∏
zagro˝onym si∏om niemieckim wycofaç
si´ z Warszawy, pozostawiajàc w mieÊcie
˝o∏nierzy w liczbie ok. czterech batalionów.
Do szturmu Warszawy najwczeÊniej
przystàpi∏a 2 DP, która po po∏udniu
16 stycznia 1945 r. z rejonu Jab∏onny sforsowa∏a Wis∏´ i, ∏amiàc opór Niemców, zaj´∏a ¸omianki, po czym wykona∏a skr´t na
po∏udnie w stron´ miasta. W tym samym
czasie na po∏udnie od Warszawy do walki
ruszy∏a 1 Brygada Kawalerii, przekraczajàc Wis∏´ i w nocy zajmujàc Piaski.
W nocy z 16 na 17 stycznia si∏y g∏ówne
1 AWP przekroczy∏y Wis∏´ na odcinku mi´dzy Górà Kalwarià a Magnuszewem. By∏a
pe∏nia, wielki, srebrny ksi´˝yc oblewa∏
mlecznym Êwiat∏em ziemi´ i odbija∏ si´
w g∏adkiej tafli lodu – poetycko przepraw´
przez Wis∏´ opisywa∏ po latach ppor.
Adam Kaska z 9 pp. Sroga zima, która
wówczas panowa∏a, pozwoli∏a na coÊ, co
w dzisiejszych realiach wydaje si´ byç absurdalne – oddzia∏y polskie przesz∏y po
WiÊle, ...po lodzie Êliskim jak szk∏o
i w ciemnoÊciach oraz wielkiej obawie, by
nie trafiç na przer´bl´ po pocisku artyleryjskim – wspomina∏ po wojnie Józef Dubiƒ-

ski z 3 DP. Aby nie dopuÊciç do p´kni´cia
lodu, ˝o∏nierze musieli przechodziç rzek´
g´siego w odleg∏oÊci pi´ciu metrów od
siebie, zaÊ dobytek z roz∏adowywanych
wozów trzeba by∏o przenosiç przez rzek´.
Samochody by∏y przepychane przez ˝o∏nierzy, bowiem obowiàzywa∏ zakaz zapalania silników. Najwi´cej problemów sprawia∏y konie, które, jak wspomina∏ por. Cezary Kozaczyƒski z 7 pp: ...za nic nie
chcia∏y wejÊç na lód. Trzeba by∏o obwijaç
im kopyta szmatami i prowadziç na
uêdzie. Niektórym i to nie pomaga∏o, wi´c
k∏adziono je na p∏aszczpa∏atkach i przeciàgano po lodzie. W tych warunkach do
Êwitu 17 stycznia wi´kszoÊç oddzia∏ów
polskich przeprawi∏a si´ na zachodni
brzeg Wis∏y i rozpocz´∏a marsz na Warszaw´ przez Piaseczno.
ymczasem, gdy g∏ówne si∏y 1 AWP
przekracza∏y Wis∏´ na po∏udnie
od Warszawy, do walki ruszy∏a 6 DP, wchodzàc do stolicy. Przedpo∏udnie 17 stycznia up∏yn´∏o na wyrzucaniu Niemców
z miasta przez 2 i 6 DP, które jeszcze tego
samego dnia po∏àczy∏y si´ w rejonie Ogrodu Saskiego. Do godz. 16.00, 17 stycznia
1945 r., Warszawa by∏a wolna, chocia˝
gdzieniegdzie pozosta∏y jeszcze niedobitki niemieckie. 17 stycznia 1945 r. o godz.
22.00 gen. Pop∏awski wys∏a∏ do dowódcy
1 FB meldunek o zdobyciu Warszawy.
PrzedmieÊcia Warszawy by∏y puste.
Wzd∏u˝ ulicy Pu∏awskiej stercza∏y wypalone domy opisa∏ wkroczenie do Warszawy
chor. Janczewski z 8 pp. W ocala∏ych od
ca∏kowitego zniszczenia budynkach nie
by∏o okien ani drzwi. Nawet w piwnicach
szala∏y mróz i przeciàgi. Nie pomog∏o zas∏anianie otworów szafami i deskami.
A by∏a to ju˝ piàta doba bez snu i w ciàg∏ym marszu wspomina∏ póêniej Józef Dubiƒski z 7 pp. Wko∏o morze gruzów i poja-
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wiajàce si´ jak zjawy postacie ludzkie i zaginionych. 19 stycznia 1945 r. odby∏a
z torbami zanotowa∏ po latach kan. Cze- si´ defilada, w której udzia∏ wzi´∏y 1 i 2 DP.
W tym czasie 2 i 6 DP pozostawa∏a w Wars∏aw Sztajnert z 3 DP.
Tego samego dnia na plac Zamkowy szawie, majàc za zadanie oczyÊciç Wardotar∏ por. Daniel Rudnicki. Kolumna Zyg- szaw´ z niedobitków nieprzyjaciela. Tego
munta le˝a∏a rozbita na kilka kawa∏ków, samego dnia okaza∏o si´, ˝e 1 Front
a po∏owa posàgu króla, z odràbanà g∏owà Bia∏oruski i 1 Front Ukraiƒski zrealizowa∏y
i po∏amanà szablà poniewiera∏a si´ po ja- cele okreÊlone w zadaniach bli˝szych,
kimÊ rowie, wÊród mebli, pierzyn, naczyƒ a sytuacja na froncie doprowadzi∏a do rozkuchennych. W mieÊcie widocznie jeszcze bicia jednostek niemieckich, które w nie∏atoczy∏a si´ walka z Niemcami – krótko i za- dzie wycofywa∏y si´ na zachód. W Niemjadle terkota∏y kaemy, tu i ówdzie strzela- czech Hitler za t´ kl´sk´ obarczy∏ generalino z karabinów. I naraz odczu∏em, ˝e nie cj´ – dowódca GA „A“ gen. p∏k Josef
ma nic, absolutnie nic, co by przypomina- Harpc zosta∏ odwo∏any, zaÊ jego miejsce
∏o dawnà Warszaw´. W∏aÊciwie nie
wiedzàc po co, poszed∏em jeszcze
Kolumna Zygmunta le˝
a∏a rozbita
Krakowskim PrzedmieÊciem. Usi∏owa- na kil
ka kawa∏ków, a po∏ow
a posàgu
∏em po drodze uporzàdkowaç t∏oczàkróla, z odràbanà g∏o
ce si´ do g∏owy myÊli, oswoiç si´ ze
wà i po∏amanà
ÊwiadomoÊcià, ˝e nie ma ju˝ mojego szablà poniewier
a∏a si´ po jakimÊ romiasta. Podobnie Warszaw´ zapa- wi
e, wÊród mebli, pierzy
n, naczyƒ kumi´ta∏ Andrzej Rey: Krakowskie
ch
ennych. W mieÊcie wi
PrzedmieÊcie to wcià˝ ulica wÊród
docznie jeszruin, ale Nowy Âwiat przypomina ra- cze toczy∏a si´
wa
lka
z Niemcami –
czej wàwóz z wydeptanà w gruzie
krótko i zajadle terko
i Êniegu Êcie˝kà, którà trzeba wspita∏y kaemy, tu
naç si´ w gór´, zeÊlizgiwaç w dó∏ i ówdzie strzelano z kara
binów. I nai znów wspinaç – w miar´ jak si´ raz odczu∏e
m, ˝e nie ma nic, abso
przekracza zwalone na ulic´ domy.
lutnie nic, co by przypo
Na rogu Alej Jerozolimskich stoi
mina∏o dawnà
jeszcze czarny, wypalony do cna Warszaw´.
gmach Banku Gospodarstwa Krajowego. W Alejach – w perspektywie nie ma
ju˝ nic prócz ruin zasnutych Êniegiem. zajà∏ gen. p∏k Ferdinand Schörner. PodobSterczà tylko czasem poszarpane mury ny los spotka∏ gen. Smilo von Lüttwitza,
zwalonych domów. GdzieÊ na wysokim który stanowisko dowódcy 9 A musia∏ odpi´trze widaç kawa∏ek pokoju – w rogu za- daç gen. Theodorowi Bussemu. Zmiany
sypany Êniegiem fotel, a zdarta ró˝owa ta- personalne w dowództwie niemieckim nie
mog∏y ju˝ uratowaç sytuacji – oddzia∏y WP
peta ∏opocze na wietrze jak proporzec.
stycznia operacja warszawska w przeciàgu dwóch dni zaj´∏y Warszaw´
1 AWP zakoƒczy∏a si´ sukce- i ruszy∏y w poÊcig za Niemcami.
sem – miasto by∏o zaj´te, a 1 AWP ponioMIKO¸AJ ¸UCZNIEWSKI
s∏a przy tym straty 275 poleg∏ych, rannych
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itwa o Moskw´ toczona od listopada 1941 do lutego 1942 r. mi´dzy
Armià Czerwonà a hitlerowskim
najeêdêcà by∏a jednà z bitew która przesàdzi∏a o zwyci´stwie koalicji antyhitlerowskiej
w II wojnie Êwiatowej. Póêniejsze zwyci´stwa
Armii Czerwonej w wielkich bitwach o Stalingrad oraz na ¸uku Kurskim by∏y tylko epilogiem zwyci´skiej bitwy o Moskw´, która odwróci∏a losy tej wojny, nazywanej Wojnà Ojczyênianà przez narody ówczesnego ZSRR.
Kl´skà najeêdêcy zakoƒczy∏a si´ wojna
o unicestwienie czerwonego imperium w wykonaniu strategii „blitzkriegu“ (wojny b∏yskawicznej) wg planu „Barbarossa“ (barbarzyƒca) oraz bitwy o zdobycie stolicy ZSRR. Polega∏a ona na usi∏owaniu kleszczowego
okrà˝enia Moskwy i zdobyciu jej do 1 stycznia 1942 r. Wróg by∏ u bram Moskwy w odleg∏oÊci 30 km (Krasna Polana). Przez no˝yco-

bia∏à ochronnà) i bataliony narciarzy. Zatem
a˝ 120 dywizji uderzy∏o znienacka na szerokim
froncie w skrajnie trudnych warunkach atmosferycznych (zwa∏y Êniegu, temperatura minus
35-45OC). Zamiast triumfu, operacja „Tajfun“
zakoƒczy∏a si´ fiaskiem. Stany Zjednoczone
i Wielka Brytania sta∏y si´ sojusznikami Stalina. Podczas ostatniej fazy bitwy (a by∏o ich
pi´ç) Hitler osobiÊcie przejà∏ dowodzenie si∏ami làdowymi odsuwajàc doÊwiadczonych
dowódców. By∏ to jeszcze jeden „gwóêdê do
trumny“. W wieczór wigilijny 1941 r. zamiast
Êpiewaç Stile Nacht – Heilige Nacht i fetowaç
zwyci´stwo, wycofa∏y si´ ostatnie oddzia∏y
napastnika. W rekordowo niskiej temperaturze zamarz∏o lub dozna∏o g∏´bokich odmro˝eƒ ponad 100 tys. ˝o∏nierzy Wehrmachtu nie
zaopatrzonych na warunki zimowe, „Dziadek
mróz“ by∏ tà drugà przyczynà kl´ski, której
Hitler nie dostrzeg∏ w swej strategii. Aby rato-

rii, wygranej przez Armi´ Czerwonà. To by∏
prze∏omowy moment, po którym hitlerowski
agresor nie mia∏ ju˝ si∏, aby odwróciç losy tej
wojny. W ciàgu tygodnia po obu stronach
zgin´∏o oko∏o miliona ˝o∏nierzy, a na polach
bitwy zaleg∏o setki wypalonych czo∏gów. Ta
bitwa wyczerpa∏a si∏y napastnika, któremu
pozosta∏ jedynie zbrojny odwrót, który zakoƒczy∏ si´ zdobyciem stolicy III Rzeszy
i bezwarunkowà kapitulacjà.
Zwyci´ski sojusznik ze Wschodu z udzia∏em USA (prezydent Fr. D. Roosevelt) i Wielkiej Brytanii (premier W. Churchill) na konferencjach w Teheranie (listopad 1943) i w Ja∏cie (luty 1945) podyktowa∏ warunki powojennego ∏adu dzielàc Europ´ na granicy rzeki
¸aby (konferencja w Poczdamie – sierpieƒ
1945 r.). Wkrótce rozpocz´∏a si´ nowa era
zwana „zimnà wojnà“, zapoczàtkowana wystàpieniem W. Churchilla w 1947 r. w Fulton
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we lunety oglàdano ju˝ wie˝e kremlowskie.
Buta, zuchwa∏oÊç oraz pewnoÊç historycznego zwyci´stwa zdecydowa∏y, ˝e nazistowska
elita w∏adz partyjnych NSDAP, Wehrmachtu,
aparatu si∏ policyjnych i przemys∏u zbrojeniowego Rzeszy sporzàdzi∏y ju˝ imiennà list´
goÊci i scenariusz uroczystoÊci w zdobytej
Moskwie, które okaza∏y si´ tylko mrzonkà
Adolfa Hitlera. Sta∏o si´ tak z kilku przyczyn.
Napastnik niemiecki pod Moskwà mia∏
78 dywizji, a obroƒcy 90 dywizji oraz pozycje
ufortyfikowane zaporami naziemnymi, obron´ przeciwlotniczà i lotniczà os∏on´ nieba.
Ale by∏ jeszcze jeden istotny czynnik – skuteczny wywiad. Agent radziecki dr Richard Sorge
ulokowany w cesarskiej Japonii, który na zadane mu przez mocodawc´ pytanie – czy
Japonia zwiàzana paktem przyjaêni z III Rzeszà Niemieckà zamierza zaatakowaç ZSRR –
odpowiedzia∏, ˝e nie zamierza. Stalin wobec
tego wycofa∏ z Dalekiego Wschodu 30 dywizji syberyjskich. Dobrze uzbrojonych, wyekwipowanych na warunki zimowe (odzie˝, w tym
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waç reszt´ ˝o∏nierzy nakaza∏ niezw∏ocznie
zaopatrzenie w futra i ciep∏à odzie˝. Obrabowano z tych dóbr cywilnà ludnoÊç podbitej
cz´Êci Europy, w tym równie˝ polskà.
Dalsze operacje wojskowe by∏y ju˝ tylko
nast´pstwem opisanej kl´ski. Nawet gdy lokalnie Wehrmacht odnosi∏ sukcesy, to Armia Czerwona by∏a ju˝ nie do zatrzymania. Wehrmacht
nie zdoby∏ ju˝ Stalingradu, a przeciwnie 3 Armia (300 tys. ˝o∏nierzy) pod dowództwem
feldmarsza∏ka von Paulusa przesta∏a istnieç.
Do niewoli pow´drowa∏o 90 tys. ˝o∏nierzy
wraz z ich dowódcà, który dopiero po 10 latach odzyska∏ wolnoÊç i osiad∏ w b. NRD.
Leningrad odblokowano po 800 dniach
obl´˝enia, w czasie którego zgin´∏o lub zmar∏o z g∏odu i mrozu oraz uton´∏o w wodach jeziora ¸adoga ponad milion ludzi. SpoÊród
nich 800 tys. spocz´∏o na Cmentarzu Piskariewskim, który w 1977 r. zwiedzi∏em. Jest na
nim wojenna „Pieta“ symbolizujàca Ojczyzn´.
W lipcu 1943 r. na tzw. ¸uku Kurskim dosz∏o do najwi´kszej bitwy pancernej w histo-

(USA), trwajàca blisko pó∏ wieku, oparta na
doktrynie „równowagi strachu“ przed u˝yciem broni atomowej.
Zwyci´˝y∏a polityczna màdroÊç prezydentów USA (R. Reagana) i M. Gorbaczowa
(„pierestrojka“ i „g∏asnost“) wsparta autorytetem, dyplomacjà Watykanu i Jana Paw∏a II,
oparta na wzajemnej wspó∏pracy, koherencji
i uznaniu, ˝e si∏a militarna wsparta bronià
atomowà mo˝e jedynie zniszczyç Âwiat. Tylko wspó∏praca i zaufanie wzajemne pomo˝e
utrzymaç Pokój. Z tego dobrodziejstwa korzystamy ju˝ kilkadziesiàt lat.
becnie jesteÊmy jakby „przed burzà“, która nadciàga ze wschodu
(Rosja) oraz z po∏udnia (tzw. Paƒstwo Islamskie). Fala niepokoju rozlewa si´ po Europie.
Nie epatujàc si´ nadmiernie, miejmy na uwadze ∏aciƒskà metafor´, która brzmi si vis pacem – para bellum (chcesz pokoju – szykuj
wojn´).
ZDZIS¸AW DOBRUT
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W trosce o zdrowie
PSZCZELA
APTEKA
Lepsze jest zdrowie ni˝ bogactwo, lepsze jest ubóstwo ni˝ choroba.
Sokrates
Jest ju˝ zima, pogoda zmienna, coraz wi´cej ludzi jest
przezi´bionych, cierpi na nie˝yty dróg oddechowych. Nie
od razu idziemy do lekarza, leczymy si´ cz´sto domowym
sposobem. Nawrót do medycyny domowej i màdroÊci ludowych wyra˝a si´ m.in. wzrostem zainteresowania produktami pszczelarskimi, które zawsze by∏y jednym z filarów tej medycyny, a wspó∏czeÊnie lecznicze walory miodu
i produktów pszczelich doceniane sà w coraz wi´kszym
stopniu tak˝e przez medycyn´ naukowà. Miód jest jednym
z najstarszych leków wykorzystywanych we wspó∏czesnej
medycynie.

P

ierwsze zapiski na temat miodu pojawi∏y
si´ w staro˝ytnej Grecji, gdzie by∏ uwa˝any za pokarm
bogów. W ciàgu tysiàcleci miód
zajà∏ poczesne miejsce w ˝yciu
mieszkaƒców naszej planety.
Miód, dzi´ki bogatej zawartoÊci w´glowodanów, jest niezwykle wa˝nym energetycznym produktem spo˝ywczym. Jego sk∏ad
to: 36% – fruktoza, 32% – glukoza,
2% – sacharoza, 8% – maltoza,
20% – woda, 2% – sole mineralne. Pszczo∏y dostarczajà równie˝ py∏ku, pierzgi i kitu, z których wytwarzane sà leki. Py∏ek
przyspiesza leczenie alergii, zaÊ
pierzga stymuluje laktacj´ matek. Propolis – czyli kit pszczeli
jest Êrodkiem uszczelniajàcym
oraz dezynfekujàcym wn´trze ula.
Dobroczynne dzia∏anie miodu dla naszego zdrowia polega
na tym, ˝e jego sk∏adniki trafiajà
wprost do naszego krwioobiegu
z pomini´ciem procesu trawienia.
• Posiada wartoÊci od˝ywcze dzi´ki obecnoÊci enzymów;
• Zawiera 21 pierwiastków
cennych dla organizmu, m.in.
wapƒ, ˝elazo, fosfor, magnez,
potas, mangan.
• Jego preparaty majà w∏aÊciwoÊci odtruwajàce, eliminujà
z organizmu o∏ów i inne metale
ci´˝kie. Majà w∏aÊciwoÊci wzmacniajàce i uodparniajàce.

Nauka medyczna, zwana
apiterapià, zajmuje si´ leczeniem i profilaktykà schorzeƒ przy
u˝yciu miodu oraz innych produktów pszczelich jak propolis.
RODZAJE MIODÓW
Najbardziej popularnymi rodzajami miodów dost´pnych na
naszym rynku sà:
• Miód wielokwiatowy (jasnokremowy, ˝ó∏tobràzowy) – wzmacnia organizm, dodaje energii,
stosowany w chorobach serca
i nadciÊnieniu t´tniczym, pomaga w schorzeniach jelitowych,
dzia∏a uspokajajàco, ∏agodzi
nerwic´ i depresj´.
• Miód lipowy (jasno˝ó∏ty) –
∏agodzi stany zapalne dróg oddechowych, zapalenie oskrzeli,
kaszel i przezi´bienie, dzia∏a
przeciwzapalnie, ∏agodzi depresj´ i bezsennoÊç.
• Miód akacjowy (jasnokremowy) – zalecany w diabetologii,
pomaga w trawieniu, stosowany
w zapaleniu dróg moczowych
i kamicy nerkowej.
• Miód wrzosowy (ciemnobràzowy) – stosowany w leczeniu
prostaty, choroby wàtroby i dróg
˝ó∏ciowych, jamy ustnej i gard∏a.
• Miód spadziowy (brunatno˝ó∏ty) – zawiera du˝o sk∏adników mineralnych, wykazuje du˝à aktywnoÊç antybiotykowà,
stosowany w astmie i zapaleniu
dróg oddechowych.

• Miód gryczany (ciemnoherbaciany) zalecany w stanach
zm´czenia i nerwicowych, ∏agodzi
nadciÊnienie t´tnicze.
• Miód rzepakowy (kremowobia∏y) – ∏agodzi schorzenia
wàtroby i dróg ˝ó∏ciowych, ∏agodzi szkodliwe dzia∏anie u˝ywek
(alkohol, papierosy).
DAWKOWANIE MIODU
W LECZENIU
Poni˝ej kilka starych recept
na zastosowanie miodu w stanach chorobowych.
• Schorzenie ˝o∏àdka i jelit –
∏y˝k´ miodu i ∏y˝k´ szaroty b∏otnistej (250 mg) zalaç wrzàtkiem
i odstawiç na 30 min., a˝ naciàgnie.
Piç 3 razy dziennie po 2 ∏y˝ki.
• NadciÊnienie – zmieszaç
∏y˝k´ miodu, ∏y˝k´ soku z buraka,
∏y˝k´ soku z marchwi i sok z 1 cytryny. Piç po jednej ∏y˝ce 2 razy
dziennie przez pó∏ miesiàca.
• Mia˝d˝yca – szklank´ soku
z utartej na drobnej tarce cebuli
wymieszaç ze szklankà miodu.
Za˝ywaç po ∏y˝ce, 3 razy dziennie, przed jedzeniem lub 2-3 godziny po posi∏ku.
prócz miodu wa˝nym
produktem wytwarzanym
przez pszczo∏y jest propolis,
czyli kit pszczeli, który nie jest
produktem spo˝ywczym.
Sk∏ad chemiczny propolisu
w du˝ej mierze zale˝ny jest od
gatunku drzew, z których pàczków pszczo∏y zbierajà nektar.
W sk∏ad jego wchodzà: balsamy
i smó∏ki, olejki eteryczne, wosk,
py∏ki kwiatowe, kwasy organiczne,
substancje mineralne i zwiàzki
bakteriobójcze. Jego zwiàzki
przetworzone stosuje si´ w lecznictwie i profilaktyce, w leczeniu
ran i oparzeƒ, przy wrzodach ˝o∏àdka i dwunastnicy, nie˝ytach
nosa, oskrzeli, tchawicy, zapalenia ucha Êrodkowego.
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p∏k rez. lek. med. PIOTR BIA¸OKOZOWICZ

Mleczko pszczele – zawiera
kwasy jak: arginina, histydyna,
metionina, tryptofan i inne substancje biologicznie aktywne
i witaminy B1, B2, B3, B6, B12,
C, H, PP, E, kwas foliowy. Posiada te˝ mikroelementy, szczególnie ˝elazo, mangan, cynk i kobalt,
sprzyjajàce regeneracji czerwonych cia∏ek krwi. Mleczko ma
w∏aÊciwoÊci bakteriobójcze. Wskazane jest przy neurastenii, depresji, napi´ciu psychicznym i fizycznym, chorobach wieƒcowych, zapaleniu mózgu.
Py∏ek kwiatowy – zawiera
sód, potas, chrom, fosfor, magnez, mangan, miedê, ˝elazo.
Wyst´puje w postaci skondensowanej jako produkt spo˝ywczy, wzmacniajàcy organizm
cz∏owieka w substancje dla niego niezb´dne. Poza tym wzmaga apetyt, u∏atwia trawienie,
dzia∏a jak antybiotyk, pomaga
w leczeniu schorzeƒ jelitowych
i ˝o∏àdka.
Jad pszczeli – (apitoksyna)
parali˝uje wrogów tych owadów.
Jego du˝a iloÊç mo˝e wywo∏ywaç parali˝, natomiast w ma∏ych
iloÊciach jest skuteczny w leczeniu wielu schorzeƒ, g∏ównie reumatycznych. Oprócz korzystnych dzia∏aƒ mo˝e powodowaç
uczulenie osoby wra˝liwe doprowadziç do niebezpiecznego
wstrzàsu. Przy pojedynczym
u˝àdleniu nale˝y usunàç ˝àd∏o,
zdezynfekowaç miejsce u˝àdlenia i przy∏o˝yç zimny ok∏ad.
Dbajmy o naszà (aptek´)
pszczo∏´, która zawiera w sobie
tyle cennych leków.
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