OPERACJA POMORSKA 1 AWP

KO¸OBRZEG, MARZEC 1945
Historia walk o Ko∏obrzeg zacz´∏a si´ nadzwyczaj niewinnie – 6 marca 1945 r.
do sztabu 1 Armii WP przysz∏a dyrektywa dowódcy I Frontu Bia∏oruskiego
marsza∏ka ˚ukowa nakazujàca Polakom do 8 marca oczyÊciç teren w dotychczasowym pasie dzia∏ania, w tym Ko∏obrzeg. Nikt, kto w marcu 1945 r. na Pomorzu oglàda∏ poÊcig za wycofujàcymi si´ Niemcami nie zak∏ada∏, ˝e najbli˝sze dni przyniosà polskim ˝o∏nierzom jednà z najtrudniejszych bitew,
które b´dà musieli stoczyç podczas II wojny Êwiatowej. Ju˝ sama skala nat´˝enia walk ka˝e umieÊciç bój o Ko∏obrzeg na szczególnym miejscu. By∏a to
nie tylko jedna z najbardziej zajad∏ych walk ulicznych, w których brali
udzia∏ ˝o∏nierze polscy, lecz równie˝ pierwszy raz, gdy mieli zdobywaç miasto portowe i zetknàç si´ przy tym z niemieckà marynarkà wojennà. O skali
walk niech Êwiadczy chocia˝by fakt, ˝e po stronie polskiej do walki zaanga˝owano nie tylko dowództwo i sztab 1 AWP, lecz równie˝ trzy dywizje piechoty, pu∏k czo∏gów ci´˝kich, trzy brygady artylerii, pu∏k moêdzierzowy,
dwa pu∏ki artylerii przeciwlotniczej, brygad´ saperów, batalion miotaczy
ognia czy jednostki lotnicze.
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marcu 1945 r. Ko∏obrzeg
by∏ wa˝nym punktem niemieckiej obrony. Wkroczenie ˝o∏nierzy 1 AWP oraz Armii Czerwonej na teren Pomorza rozpoczà∏ exodus
niemieckiej ludnoÊci cywilnej, która ucieka∏a do Ko∏obrzegu, skàd mia∏a byç ewakuowana do Rzeszy. Zdajàc sobie spraw´
ze znaczenia Ko∏obrzegu, jeszcze w listopadzie 1944 r., Niemcy rozpocz´li przekszta∏caç Ko∏obrzeg w twierdz´, którà
zgodnie z rozkazem Hitlera, mieli broniç
„do ostatniego ˝o∏nierza“. Wykorzystujàc
ukszta∏towanie terenu, wybitnie sprzyjajàce prowadzeniu obrony, wybudowali
trzy pierÊcienie pozycji otaczajàcych miasto. Zewn´trznà pozycj´ obronnà ulokowano na przedmieÊciach, gdzie wybudowano transzeje i schrony oraz wykopano
rów przeciwczo∏gowy. Drugi pierÊcieƒ
obrony przebiega∏ nad brzegiem Kana∏u
Drzewnego i ulicami na pó∏noc, przez
nastawni´ kolejowà i nadmorskie forty
znane pod nazwà Waldenfelsschanze.
Trzeci pierÊcieƒ obrony bieg∏ wzd∏u˝ Pars´ty, przez dworzec kolejowy i opiera∏ si´

o wybrze˝e. Nale˝y przy tym pami´taç,
˝e wi´kszoÊç budynków w Ko∏obrzegu,
w tym równie˝ znajdujàce si´ mi´dzy pozycjami obronnymi, przekszta∏cono w punkty oporu przygotowane do d∏ugotrwa∏ej
obrony okr´˝nej. Najlepiej przyk∏ady te
ilustrowa∏y: Wyspa Solna, koÊció∏ p.w. Êw.
Jerzego, parowozownia czy port. Ka˝dy
z tych punktów, jakkolwiek stanowi∏y elementy drugiego pierÊcienia obrony, dysponowa∏y w∏asnymi za∏ogami i w∏asnymi
rozwiàzaniami in˝ynieryjnymi. Dodatkowo,
praktycznie wi´kszoÊç ulic zosta∏o przez
Niemców poci´tych licznymi barykadami,
niejednokrotnie z wmontowanymi w nie
na sta∏e czo∏gami. PrzejÊcia przez ka˝de
wi´ksze skrzy˝owanie strzeg∏y karabiny
maszynowe. W dodatku twierdzy Ko∏obrzeg broni∏o ok. 12-14 tys. ˝o∏nierzy.
itwa o Ko∏obrzeg rozpocz´∏a si´
4 marca, gdy jednostki radzieckiej
1 Armii Pancernej podesz∏y pod miasto,
którego nie mog∏y zajàç z marszu. Dopiero podczas pierwszych pora˝ek ˝o∏nierze
radzieccy zacz´li odkrywaç, ˝e Ko∏obrzeg
jest twierdzà przygotowanà do d∏ugotrwa-
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∏ej obrony. Przegrupowanie radzieckich
czo∏gów pod Gdaƒsk spowodowa∏o skierowanie do Ko∏obrzegu 1 Armii WP. 8 marca jednostki 1 AWP rozpocz´∏y obl´˝enie
miasta. Od po∏udnia naciera∏a 6 DP, która
zluzowa∏a oddzia∏y radzieckie na przedmieÊciu z∏otowskim. W tym samym dniu
3 DP zamkn´∏a pierÊcieƒ okrà˝enia od
wschodu. Obie dywizje mia∏y za zadanie
dotrzeç jak najszybciej do portu, którego
zaj´cie w tym czasie, odci´∏o by za∏og´
twierdzy od dostaw zaopatrzenia.
Wys∏anie tak ma∏ych polskich si∏ do
szturmu Twierdzy Ko∏obrzeg spowodowane by∏o tym, ˝e w sztabie 1 Frontu Bia∏oruskiego nadal nie zdawano sobie sprawy
z umocnieƒ broniàcych dost´pu do Ko∏obrzegu. Dlatego te˝ reszta 1 AWP w tym
czasie, zgodnie z dyrektywà marsz. ˚ukowa,
zosta∏a skierowana by oczyÊciç Pomorze
z resztek rozbitych oddzia∏ów niemieckich.
Ju˝ pierwsze natarcie 6 DP pokaza∏o,
˝e Ko∏obrzegu nie uda si´ zdobyç z marszu.
Ledwo ˝o∏nierze ruszyli do ataku. Zostali
powstrzymani silnym ogniem prowadzonym z pobliskich schronów. Gdy widzia∏em padajàcych zabitych i rannych, poczu∏em
po raz pierwszy piekielny, przejmujàcy strach
zapisa∏ póêniej w pami´tniku chor. Alojzy
Sroga z 3 DP. Patrzàc po swoich kolegach
zauwa˝y∏: ˚o∏nierze milczà. Znik∏ gdzieÊ
humor, prysnà∏ nastrój oczekiwania, radoÊci
z tego, ˝e dotarliÊmy do morza [...]. Ju˝ chyba
wszyscy czujà, ˝e Ko∏obrzeg ∏atwo nie padnie.
Dopiero 10 marca polscy ˝o∏nierze
zacz´li osiàgaç lokalne sukcesy – 7 pu∏k
piechoty 3 DP nawiàza∏ niezwykle zaci´te
walki o koÊció∏ Êw. Jerzego, który okaza∏
si´ byç wa˝nym punktem niemieckiej
obrony. I chocia˝ Polakom uda∏o si´ zajàç
koÊció∏, musieli nast´pnie odeprzeç siedem kontrataków niemieckich. Niemcy
[...] niekiedy podrywali si´ do kontrataku z taDokoƒczenie na str. 4 [
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kà brawurà, ˝e widzieliÊmy ich w odleg∏oÊci kilkunastu metrów od naszych pozycji, szczególnie
w okolicy cmentarza. Dochodzi∏o do tego, ˝e
musieliÊmy strzelaç z moêdzierzy bez celownika,
na najkrótszà mo˝liwà odleg∏oÊç opowiada∏ po
wojnie Józef Dubiƒski z 7 pp, który wraz
z moêdzierzystami zajà∏ pozycje przy koÊciele Êw. Jerzego.
Aby zabezpieczyç prawe skrzyd∏o atakujàcych oddzia∏ów 1 AWP, 13 marca do
walki wprowadzono 4 DP, która mia∏a
nacieraç na miasto od wschodu. RównoczeÊnie jako wsparcie skierowano do walki 4 Pu∏k Czo∏gów Ci´˝kich. Przez ca∏y
ten czas polscy ˝o∏nierze toczyli nieustajàce boje, by zajàç kolejny metr miasta.
Wznoszà si´ tumany dymu i kurzu. Wybuchajà po˝ary. Wytryskujà w niebo czarne, g´ste
k∏´by, a po chwili czerwone gejzery ognia. Coraz ich wi´cej i wi´cej. Walà haubice i ci´˝kie
dzia∏a. Miasto zaczyna na dobre p∏onàç [...].
Huczà granaty i karabiny maszynowe. Ca∏à
noc olbrzymia ∏una rozÊwietla miasto – zapisa∏ jeden z ˝o∏nierzy 1 AWP, walczàcy
w rejonie koÊcio∏a Êw. Jerzego.
Do 11 marca 1945 r. prze∏amano jedynie zewn´trzny pierÊcieƒ ko∏obrzeskiej
obrony, a walki przenios∏y si´ do dzielnic
Êródmiejskich, gdzie wi´kszoÊç budynków
by∏a przystosowana do d∏ugotrwa∏ej obrony. Okna domów, strzelnice, okienka piwnic
i strychów, dachy – wszystko zamieni∏o si´ dziÊ
w stanowiska strzeleckie – wspomina∏ po wojnie chor. Sroga. To w∏aÊnie jego jednostce
przypad∏o szczególnie trudne zadanie toczenia bojów w wàskich uliczkach Starego
Miasta. Dla cz´Êci ˝o∏nierzy tej dywizji,
którzy we wrzeÊniu 1944 r. walczyli na
Przyczó∏ku Czerniakowskim, walki o Starówk´ by∏y powrotem koszmarnej przesz∏oÊci. Niejednokrotnie dochodzi∏o do
walki wr´cz o ka˝de pi´tro i mieszkanie
w kamienicach. WÊród gruzów, w potwornym
˝arze po˝arów, w k∏´bach dymu i tumanach duszàcego py∏u najbardziej przydatna jest moja
praktyka murarska. Kujemy dziury w Êcianach
domów i wysadzamy je dynamitem. Szkopy
wiercà [dziury] w stropach nad przejÊciami
i rzucajà r´czne granaty na wchodzàcych przez
wy∏om ludzi. Kujemy wi´c na kilku poziomach
i odpalamy wszystkie miny razem. Niemcy poddajà si´ wtedy bez wi´kszego oporu – taktyk´
walki w Ko∏obrzegu opisywa∏ plut. Andrzej Rey z 3 DP. Najtrudniejsze jest przekraczanie ulic b´dàcych pod ogniem, wi´c pod os∏onà
nocy budujemy barykady i za nimi przekopy
w bruku, aby dope∏znàç pod przeciwleg∏y mur
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i wysadziç bram´. W tych warunkach wojsko
staje si´ czymÊ w rodzaju przedsi´biorstwa wyburzeƒ, wi´cej u˝ywajàc ∏omów, kilofów i dynamitu ni˝ broni. Aby uniknàç nadmiernych strat
w ludziach, nie zdobywamy bloków, które
Niemcy zamienili w bunkry, ale je izolujemy.
Pchamy si´ tam, gdzie puszczajà. Nasza artyleria doÊç cz´sto wali po nas, a poniewa˝ nie ma
∏àcznoÊci, trzeba si´ kryç i czekaç, a˝ przeniosà
ogieƒ. Próbuj´ wprowadziç trzyzmianowy system, jak przy s∏u˝bie wartowniczej, ˝eby – wobec przem´czenia ˝o∏nierzy – nie robiç g∏upstw
przy odpalaniu min.
W tym samym czasie, gdy 3 DP uwik∏a∏a si´ w walki o dzielnic´ staromiejskà, reszta 6 DP stara∏a si´ zdobyç Wysp´ Solnà, którà ostatecznie zaj´∏a pod koniec 16 marca.
W ciàgu oÊmiu dni walk w atakujàcych dywizjach straty okaza∏y si´ tak du˝e, ˝e kucharze i furmani posy∏ani na pierwszà lini´
frontu nie potrafili uzupe∏niç nadwàtlonych
stanów osobowych oddzia∏ów.
Przez ca∏y ten czas Niemcy stawiali
wr´cz fanatyczny opór – zdawali sobie
spraw´, ˝e z portu wcià˝ wyp∏ywajà statki
z ewakuowanà ludnoÊcià. Nieprzerwany
atak ˝o∏nierzy 1 AWP zaczà∏ osiàgaç powodzenie i 14 marca w po∏udnie obrona niemiecka pocz´∏a p´kaç. W tym momencie
oko∏o godz. 14.00, gdy natarcie polskie doprowadzi∏o do prze∏amania w kilku miejscach linii niemieckich, gen. Pop∏awski
wyda∏ rozkaz zaprzestania walk, chcàc
w ten sposób daç Niemcom mo˝liwoÊç kapitulacji. Pó∏torej godziny póêniej, o godz.
15.30, drogà radiowà wezwa∏ dowódc´
obrony Ko∏obrzegu p∏k. Fullreide do poddania miasta. Niemcy nie dali odpowiedzi
na polskà propozycj´, wobec czego walki
zosta∏y wznowione. Przez te dwie godziny,
gdy Polacy czekali na kapitulacj´ miasta,
Niemcy zdà˝yli wzmocniç pozycje obronne, które nie wytrzyma∏yby dalszego nieprzerwanego natarcia ˝o∏nierzy 1 AWP.
Do 17 marca walczono o zdobycie
ÂródmieÊcia i przerwania drugiej linii obrony. 6 DP opanowa∏a Wysp´ Solnà i sforsowa∏a Pars´t´, zbli˝ajàc si´ do ko∏obrzeskiego portu. W tym czasie 3 DP i 18 pp 6 DP
walczy∏y o Starówk´, zdoby∏y miejskà gazowni´ i dworzec kolejowy. RównoczeÊnie
4 DP zdoby∏a tor wyÊcigowy i lokomotywowni´. Do walki z Niemcami, broniàcymi poszczególnych domów, skierowano
batalion miotaczy ognia. Jednego z tych
˝o∏nierzy przydzielono do jednostki chor.
Srogi. Z rur wytryskujà strumienie paliwa.
Ogieƒ ogarnia domy. P∏onà drzwi, futryny,

schody. To straszne tak niszczyç miasto. Ale nie
ma rady. Musimy. Mo˝e w ten sposób pójdzie
szybciej? – opisywa∏ póêniej w pami´tniku
swoje wra˝enia.
W nocy, 18 marca 1945 r., polscy ˝o∏nierze przystàpili do generalnego szturmu
trzeciego pierÊcienia obrony. Walki, które
trwa∏y ca∏à noc, zakoƒczy∏y si´ dopiero
w godzinach porannych 18 marca 1945 r.,
gdy port ko∏obrzeski zosta∏ zdobyty. Jednym z tych, którzy rankiem dotarli na nadbrze˝e, by∏ Józef Dubiƒski z 7 pp. Po przybyciu na pla˝´ mogliÊmy jeszcze obserwowaç, jak
oddala∏y si´ dwa niemieckie statki. Opowiadano
nam, ˝e trzeci przed chwilà zatonà∏. Na brzegu,
a zw∏aszcza u wejÊcia do portu na Pars´cie widaç
by∏o dziesiàtki zabitych Niemców, niektóre cia∏a
unosi∏y si´ na wodzie. W dywizji zapanowa∏a
wielka radoÊç i strzelanina na wiwat w morze.
Wykorzystano do tego celu pozostawione przez
Niemców na pla˝y dzia∏ka i amunicj´. Strzelano, a˝ lufy rozgrza∏y si´ do czerwonoÊci. Po
dwugodzinnym rozluênieniu i wra˝eniach ze
spotkania z morzem, dla mnie by∏o to pierwszy
raz w ˝yciu, zorganizowano uroczystoÊç podsumowania walk o Ko∏obrzeg – pisa∏ po latach Józef Dubiƒski.
Jeszcze tego samego dnia na ko∏obrzeskiej pla˝y zorganizowano uroczystoÊci
zaÊlubin ˝o∏nierzy 1 AWP z morzem. Pojawi∏y si´ równie˝ odznaczenia – tylko
w 7 pu∏ku piechoty za walki o Ko∏obrzeg
przyznano tego dnia siedemnaÊcie Krzy˝y
Walecznych.
cià˝ trwajà dyskusje historyków
starajàcych si´ wyjaÊniç, jakie
straty ponios∏a 1 Armia WP podczas dziesi´ciodniowych walk o Ko∏obrzeg. Alojzy
Sroga, który po wojnie opisa∏ histori´
walk o Ko∏obrzeg, straty 1 Armii WP
oszacowa∏ na 1229 zabitych, zaginionych
i zmar∏ych z ran. Nadto nale˝y pami´taç,
˝e nast´pnych 2500 polskich ˝o∏nierzy
zosta∏o rannych. Niemcy w trakcie bitwy
o Ko∏obrzeg stracili ok. 8000 ˝o∏nierzy
wzi´tych do niewoli. Nie wiadomo ilu
obroƒców poleg∏o podczas obrony Ko∏obrzegu, bowiem nale˝y pami´taç, ˝e podczas walk Niemcom uda∏o si´ ewakuowaç
równie˝ cz´Êç swoich jednostek.
Ko∏obrzeg zosta∏ zdobyty – znów kosztem
nies∏ychanych ofiar. Nie brakowa∏o ich na d∏ugim szlaku od Lenino po Berlin. Ros∏y sterty
trupów, które jak papierosy w pude∏ku uk∏adano w wielkich mogi∏ach, przesypujàc chlorkiem
– po wojnie marcowe walki podsumowa∏
Józef Franczak z 3 Dywizji Piechoty.
MIKO¸AJ ¸UCZNIEWSKI
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75. ROCZNICA POWO¸ANIA ARMII KRAJOWEJ

Przysi´gam
byç wiernym
Ojczyênie mej...

T

rwa∏y jeszcze uporczywe walki o Warszaw´, kiedy wieczorem 26 wrzeÊnia 1939 r.
w schronie na rogu ul. Marsza∏kowskiej i Âwi´tokrzyskiej
zebrali si´, b´dàcy w stolicy,
wy˝si dowódcy Wojska Polskiego. Obecny by∏ komisaryczny
prezydent Warszawy Stefan
Starzyƒski. Przewodniczy∏ dowódca Armii „Warszawa“, gen.
dyw. Juliusz Rómmel. G∏ównym tematem rozmów by∏a sytuacja wojskowa oraz sprawa
kapitulacji stolicy.
Ju˝ po pó∏nocy, 27 wrzeÊnia gen. Rómmel przyjà∏ gen.
bryg. Micha∏a KaraszewiczaTokarzewskiego a, któremu oznajmi∏: Dane mi przez Naczelne-

go Wodza, w porozumieniu
z Rzàdem, pe∏nomocnictwo
dowodzenia w wojnie z najazdem na ca∏ym obszarze kraju
przekazuj´ gen. bryg. Micha∏owi Tadeuszowi Karaszewiczowi-Tokarzewskiemu z zadaniem dalszej walki o utrzymanie niepodleg∏oÊci i ca∏oÊci
granic. Tak narodzi∏a si´ S∏u˝ba Zwyci´stwu Polski (SZP),
zalà˝ek – poprzez Zwiàzek
Walki Zbrojnej – najliczniejszej

organizacji konspiracyjnej wojennej Europy – Armii Krajowej.
Tydzieƒ wczeÊniej, 19 wrzeÊnia gen. Micha∏ KaraszewiczTokarzewski, by∏y dowódca
Okr´gu Korpusu III (Grodno),
OK. VI (Lwów), OK. VIII (Toruƒ),
dowódca grupy os∏aniajàcej
gen. Kutrzeby, przedar∏ si´
przez Puszcz´ Kampinoskà do
obl´˝onej Warszawy, gdzie
wszed∏ w sk∏ad sztabu obrony
miasta. To on by∏ inicjatorem
powstania SZP, o czym, majàc
aprobat´ prezydenta Starzyƒskiego, powiadomi∏ gen. Juliusza Rómmla. Po przekazaniu
Tokarzewskiemu pe∏nomocnictwa, zaprzysi´˝ono 7 oficerów
stanowiàcych zalà˝ek Komendy. Po dotarciu do Warszawy,
na poczàtku paêdziernika, zast´pcà Tokarzewskiego zosta∏
p∏k Stefan Grot-Rowecki.
Statut SZP zak∏ada∏, ˝e powo∏ana armia konspiracyjna
podlegaç b´dzie w ca∏oÊci
i bez zastrze˝eƒ ka˝demu legalnemu Rzàdowi RP i Naczelnemu Wodzowi mianowanemu
przez Prezydenta RP, stanowiç
jedyny oÊrodek dyspozycyjny
wojskowy i spo∏eczno-polityczny... walczyç b´dzie o wyzwolenie RP w granicach z 1 wrzeÊnia 1939 r.
W listopadzie 1939 r. gen.
W∏adys∏aw Sikorski w miejsce
SZW powo∏a∏ Zwiàzek Walki
Zbrojnej (ZWZ), a 14 lutego
1942 – 75 lat temu – w oparciu
o kadr´ i struktury ZWZ – Armi´ Krajowà.
G∏ównym
strategicznym
celem Armii Krajowej by∏o przygotowanie i przeprowadzenie
zwyci´skiego powstania powszechnego, a do jego wybu-

chu prowadzenie walki bie˝àcej, w tym sabota˝u, dywersji,
wywiadu i propagandy. Walki
partyzanckie zak∏adano prowadziç w póêniejszym okresie. Pod
koniec 1943 r. w miejsce powstania powszechnego przyj´to plan
„Burza“, którego kulminacjà by∏o
Powstanie Warszawskie.
Dywersjà i sabota˝em obj´to
zw∏aszcza przemys∏ ci´˝ki, metalurgiczny, chemiczny, transport
kolejowy – paliw, amunicji, sk∏ady materia∏ów wojskowych. Nasilenie akcji nastàpi∏o latem 1941 r.
Dzia∏alnoÊcià bie˝àcà, dywersyjnà i partyzanckà kierowa∏o powo∏ane w styczniu
1943 r. Kierownictwo Dywersji
„Kedyw“, na czele którego sta∏
p∏k Emil Fieldorf „Nil“. Kedyw
koordynowa∏ m.in. dzia∏alnoÊç
Zwiàzku Odwetu, Wachlarza,
Tajnej Organizacji Wojskowej
i Szarych Szeregów.
Komenda G∏ówna AK sk∏ada∏a si´ z oÊmiu oddzia∏ów,
w tym Organizacyjnego, Informacyjno-Wywiadowczego, Dowodzenia i ¸àcznoÊci, Informacji i Propagandy. W okresie
maksymalnej zdolnoÊci bojowej, latem 1944 r., Armia Krajowa liczy∏a ok. 390 tys. osób,
w tym 11 tys. oficerów. Szacuje
si´, ˝e w walkach poleg∏o ok.
100 tys. ˝o∏nierzy, 50 tys. uwi´ziono i deportowano do ZSRR.
W latach 1942-1945 formacje zbrojne Armii Krajowej dokona∏y ponad 100 tysi´cy akcji
sabota˝owo-dywersyjnych
oraz stoczy∏y prawie 6,5 tysiàca potyczek i walk partyzanckich. Dokonano ponad 2.300
ataków na transport, wykolejono prawie 1.300 pociàgów
z wojskiem lub zaopatrzeniem.

Sukcesem wywiadu AK by∏o m.in. zlokalizowanie baz ∏odzi podwodnych, miejsc produkcji i testowania rakiet V-1
i V-2, a nast´pnie umiejscowienia wyrzutni V-1 we Francji,
a tak˝e zdobycie i przekazanie
aliantom tajnych dokumentów
– planów dzia∏ania niemieckiego Sztabu Generalnego.
Dzia∏alnoÊç
zbrojnego
podziemia wiàza∏a du˝e si∏y
Wehrmachtu i jednostek policyjnych w sile kilkuset batalionów, lotnictwo, czo∏gi. Prowadzono du˝ymi si∏ami operacje
przeciwpartyzanckie, w tym
„Sturmwind I i II“.
Wobec nieuchronnego wkroczenia Armii Czerwonej na ziemie polskie w listopadzie 1943 r.
wydano rozkaz przygotowaƒ
do rozpocz´cia akcji „Burza“.
Przewidywa∏ on ujawnienie si´
wobec Rosjan polskich w∏adz
cywilnych i wojskowych i wyst´powania w roli gospodarza.
Mimo przypadków taktycznego wspó∏dzia∏ania AK z Armià
Czerwonà – np. na Wo∏yniu, na
Litwie, ujawnione jednostki AK
rozbrajano, a ˝o∏nierzy w cz´Êci wcielono do 1 AWP lub do
Armii Czerwonej. Oko∏o 50 tys.
zes∏ano w g∏àb ZSRR. Dyrektywà z sierpnia 1944 r. Stalin nakaza∏ bezwzgl´dne rozbrajanie
AK i innych organizacji niepodporzàdkowanych PKWN.
Komendantami Armii Krajowej (i jej poprzedniczek) byli kolejno – gen. dyw. Micha∏ Karaszewicz-Tokarzewski, gen. broni Kazimierz Sosnkowski, gen. dyw. Stefan Rowecki, gen. dyw. Tadeusz
Komorowski, gen. dyw. Leopold
Okulicki – do formalnego rozwiàzania 19 stycznia 1945 r.
Dokoƒczenie na str. 6 [
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MEDAL „PRO PATRIA“ DLA KARDYNA¸A
ZENONA GROCHOLEWSKIEGO

W

Pokojach Matejkowskich na Zamku
Królewskim w Warszawie w stycznia 2017 roku p.o. szefa Urz´du do Spraw
Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan
Józef Kasprzyk uhonorowa∏ Medalem „Pro
Patria“ kardyna∏a Zenona Grocholewskiego.
W uroczystoÊci na Zamku Królewskim
wzi´li udzia∏ m.in.: wicemarsza∏ek Sejmu RP
Joachim Brudziƒski, przewodniczàcy Rady
Kombatantów i OR przy szefie UdsKiOR
oraz przewodniczàcy Kapitu∏y Orderu Or∏a
Bia∏ego s´dzia Bogus∏aw Nizieƒski, a tak˝e
przedstawiciele duchowieƒstwa.
Ksiàdz Kardyna∏ Zenon Grocholewski
urodzi∏ si´ 11 paêdziernika 1939 r. w Bródkach k. Pniew. W latach 1957-1963 kszta∏ci∏
si´ w Arcybiskupim Seminarium Duchownym w Poznaniu. Po Êwi´ceniach kap∏aƒ[ Dokoƒczenie ze str. 5

Jeszcze w czasie Powstania
Warszawskiego – 29 sierpnia
1944 r. ˝o∏nierze Armii Krajowej
uznani zostali przez rzàd Wielkiej Brytanii za kombatantów,
a tydzieƒ póêniej przez rzàd USA.
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skich w 1963 r., przez trzy lata pracowa∏ jako
wikariusz w poznaƒskiej parafii Chrystusa
Odkupiciela. W 1966 r. abp Antoni Baraniak
skierowa∏ go na Papieski Uniwersytet Gregoriaƒski w Rzymie, gdzie ks. Grocholewski
studiowa∏ prawo kanoniczne.
W latach 1972-1998 pracowa∏ w Najwy˝szym Trybunale Sygnatury Apostolskiej, który jest koÊcielnym odpowiednikiem Êwieckiego Sàdu Najwy˝szego, Najwy˝szego Sàdu
Administracyjnego oraz Ministerstwa SprawiedliwoÊci. By∏ najm∏odszym uczestnikiem
komisji przygotowujàcej w 1982 r. nowy Kodeks prawa kanonicznego. Z ràk Jana Paw∏a II
6 stycznia 1983 r. przyjà∏ sakr´ biskupià wraz
z godnoÊcià biskupa tytularnego Agropoli,
a w 1991 r. zosta∏ mianowany arcybiskupem.
15 listopada 1999 r. objà∏ zaszczytny
urzàd prefekta Kongregacji do Spraw Edukacji Katolickiej Kurii Rzymskiej. 21 lutego
2001 r. Jan Pawe∏ II wyniós∏ go do godnoÊci
kardyna∏a diakona z koÊcio∏em tytularnym
Êw. Miko∏aja w Wi´zieniu. 21 lutego 2011 r.
zosta∏ promowany do rangi kardyna∏a prezbitera. Pe∏ni∏ wiele wa˝nych funkcji w Kurii
Rzymskiej.

Rozkaz gen. Leopolda Okulickiego o rozwiàzaniu Armii
Krajowej mia∏ byç w za∏o˝eniu
zabiegiem taktycznym jednak
spowodowa∏ znacznà destrukcj´ dotychczasowych struktur AK.
Po rozwiàzaniu rozbitej przez
NKWD organizacji NIE
(Niepodleg∏oÊç) 7 maja
1945 r. rozkazem Naczelnego Wodza powo∏ano
Delegatur´ Si∏ Zbrojnych
na Kraj (DSZ) z p∏k. Janem Rzepeckim na czele.
Jak oceniajà historycy,
w po∏owie 1945 r. w dyspozycji DSZ znajdowa∏o
si´ ok. 140 oddzia∏ów
partyzanckich liczàcych prawie 9 tysi´cy ˝o∏nierzy. Ponadto
w innych formacjach
partyzanckich dzia∏a∏o ok. 10 tys. osób.
W wyniku zmian politycznych, m.in. powstania Tymczasowego Rzàdu JednoÊci
Narodowej oraz wycofania przez aliantów poparcia dla rzà-

31 marca 2015 r. papie˝ Franciszek przyjà∏ jego rezygnacj´ z urz´du prefekta Kongregacji do Spraw Edukacji Katolickiej Kurii
Rzymskiej.
Zosta∏ odznaczony Krzy˝em Komandorskim z Gwiazdà OOP. Uhonorowano go te˝
Komandorià Missio Reconciliationis, a tak˝e odznakà „Za Zas∏ugi dla ZKRPiBWP“ oraz
„Czyn Frontowy 1 i 2 AWP“. Za swojà dzia∏alnoÊç i wybitne osiàgni´cia uhonorowany siedmioma tytu∏ami doktora honoris causa. (red.)

du emigracyjnego, w lipcu zlikwidowano struktury Polskiego Paƒstwa Podziemnego,
w sierpniu 1945 r. DSZ zosta∏o
rozwiàzane.
Nowy ruch oporu narodzi∏
si´ we wrzeÊniu 1945 r., kiedy
to grupa oficerów AK i DSZ powo∏a∏a Ruch Oporu bez Wojny
i Dywersji „WolnoÊç i Niezawis∏oÊç“. Jego g∏ównym celem by∏o
wspieranie niekomunistycznych
partii politycznych majàcych
za cel odsuni´cie komunistów
od w∏adzy – w nawiàzaniu do
zbli˝ajàcych si´ wyborów parlamentarnych. Jednak projekt cywilno-politycznego dzia∏ania WiN
nie wsz´dzie zosta∏ zrealizowany. G∏ównie na terenach Bia∏ostocczyzny, Lubelszczyzny odbudowywa∏ si´ ruch partyzancki, kontynuujàc akcje zbrojne.
Jednà z najg∏oÊniejszych, jedynà tego typu akcjà na ziemiach polskich by∏o rozbicie
obozu NKWD w Rembertowie
w nocy 20/21 maja 1945 r. przez
oddzia∏ AK ppor. Edwarda Wasilewskiego „Wichury“, który
uwolni∏ w Êmia∏ym ataku ok. ty-

siàca wi´êniów, przeznaczonych do wywózki w g∏àb ZSRR.
W po∏owie 1945 r. aresztowano przywódców WiN, oskar˝ajàc o szpiegostwo. Na fali
narastajàcych represji, po serii
procesów, 1 marca 1950 r. stracono siedmiu oficerów Zarzàdu
WiN. W nawiàzaniu do tej daty,
1 marca ustanowiono w 2011 r.
Dniem ˚o∏nierzy Wykl´tych.
yli ˝o∏nierze Armii Krajowej nale˝à w wi´kszoÊci do Âwiatowego Zwiàzku
˚o∏nierzy AK oraz Zwiàzku Powstaƒców Warszawskich. Najwi´cej, bo oko∏o trzech tysi´cy,
zrzeszonych jest w Ârodowisku
˚o∏nierzy AK w ramach Zwiàzku Kombatantów RP i By∏ych
Wi´êniów Politycznych. Przewodniczàcym Êrodowiska jest
prezes ZG ZKRPiBWP p∏k dr
hab. Ryszard Sobierajski.
ANDRZEJ LECZYK
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ÂWIATE¸KO DLA ARMII
KRAJOWEJ
W 150 miejscach Warszawy,
zwiàzanych z czynem zbrojnym Armii
Krajowej, harcerze zapalili znicze.

ALTERNATYWNE ROZWIÑZANIA PROBLEMU OPIEKI NAD OSOBÑ NIESAMODZIELNÑ

O TYM W A R T O W I E D Z I E å
W przypadku gdy osoba niesamodzielna nie ma bliskich mogàcych jà wspieraç w potrzebach opiekuƒczych jak równie˝ nie chce opuszczaç swojego domu
i przenosiç si´ do zak∏adu opiekuƒczego, lub z uwagi
na niewystarczajàce dochody nie staç jà na wybrany
przez siebie dom czy form´ opieki (np. pomoc domowà, opiekunk´ itp.), mo˝e si´gnàç po prawnà instytucj´
tzw. umowy do˝ywocia.
Na czym polega umowa do˝ywocia?
Umowa do˝ywocia spe∏nia funkcj´ alimentacyjnà.
Jest ona umowà o charakterze losowym i osobistym. Ze
wzgl´du na szczególnà funkcj´, jakà spe∏nia w obrocie
warto znaç uregulowania kreujàce umow´ do˝ywocia.
Zawiera si´ jà w formie aktu notarialnego, a stronà
osoby potrzebujàcej opieki, zwanej w Kodeksie Cywilnym do˝ywotnikiem mo˝e byç zarówno osoba fizyczna,
tj. np. wnuk, przyjaciel, inna zaufana osoba jak i osoba
prawna lub koÊcielna, np. dom pomocy spo∏ecznej, zakon prowadzàcy dom opieki itp.
Istota umowy
Umowa do˝ywocia polega na tym, ˝e: jedna ze
stron zobowiàzuje si´ przenieÊç w∏asnoÊç nieruchomoÊci, np. domu, mieszkania, siedliska itp. Nabywca zaÊ
zobowiàzuje si´ zapewniç zbywcy do˝ywotnie utrzymanie i opiek´, przyjàç zbywc´ jako domownika; dostarczaç mu wy˝ywienia, ubrania, mieszkania, Êwiat∏a, opa∏u; zapewniç mu odpowiednià pomoc i piel´gnowanie
w chorobie; sprawiç mu w∏asnym kosztem pogrzeb odpowiadajàcy miejscowym zwyczajom. W umowie mo˝na tak˝e zastrzec, ˝e nabywca zobowiàzuje si´ obcià˝yç
nieruchomoÊç na rzecz zbywcy u˝ytkowaniem (którego
wykonywanie jest ograniczone do cz´Êci nieruchomoÊci), s∏u˝ebnoÊcià mieszkania (lub innà s∏u˝ebnoÊcià
osobistà) albo spe∏niaç powtarzajàce si´ Êwiadczenia
w pieniàdzach lub rzeczach oznaczonych co do gatunku.
Szczególny rodzaj ochrony zbywcy
Art. 910 kodeksu cywilnego kreuje szczególnà
ochron´ zbywcy nieruchomoÊci. Przeniesienie w∏asnoÊci nieruchomoÊci nast´puje z jednoczesnym obcià˝eniem nieruchomoÊci prawem do˝ywocia. Do obcià˝enia takiego stosuje si´ odpowiednio przepisy o prawach
rzeczowych ograniczonych. Prawo do˝ywocia mo˝e byç
tak˝e ujawnione w ksi´dze wieczystej.
JeÊli nieruchomoÊç taka zostanie zbyta, nabywca
ponosi tak˝e osobistà odpowiedzialnoÊç za Êwiadczenia
obj´te prawem do˝ywocia (chyba, ˝e sta∏y si´ wymagalne
w czasie, kiedy nieruchomoÊç nie by∏a jego w∏asnoÊcià).
Szczególny charakter umowy a mo˝liwoÊç jej
zmiany i rozwiàzania
Ze wzgl´du na fakt, ˝e stosunek mi´dzy stronami
ma wyjàtkowy charakter przewidziano mo˝liwoÊç zmiany.
Je˝eli wytworzà si´ mi´dzy podmiotami umowy takie stosunki, ˝e nie mo˝na wymagaç od stron, ˝eby pozostawa∏y nadal w bezpoÊredniej stycznoÊci, jedna
z nich mo˝e ˝àdaç zmiany wszystkich (lub niektórych)
uprawnieƒ obj´tych treÊcià prawa do˝ywocia na do˝ywotnià rent´ odpowiadajàcà wartoÊci tych uprawnieƒ.
Mówiàc proÊciej, jeÊli np. osoba starsza b´dàca
stronà umowy do˝ywocia: zdecyduje si´ na opuszczenie swojego domu i zamieszkanie w prywatnym domu

opieki, na który jej dochody sà niewystarczajàce, lub
mieszkanie jej zostanie sprzedane, co uniemo˝liwi dalszy pobyt i sprawowanie opieki nad do˝ywotnikiem,
Êwiadczenia rzeczowe przewidziane w umowie mogà
byç zastàpione do˝ywotnià rentà odpowiadajàcà wartoÊcià niezrealizowanych Êwiadczeƒ. O takiej zmianie na
rent´ orzeka sàd. W wyjàtkowych wypadkach sàd mo˝e
rozwiàzaç umow´ o do˝ywocie (na ˝àdanie zobowiàzanego lub do˝ywotnika), jeÊli do˝ywotnik jest zbywcà
nieruchomoÊci. Orzeczenie takie powoduje, ˝e w∏asnoÊç nieruchomoÊci wraca do do˝ywotnika. Dodatkowo przewidziano mo˝liwoÊç zmiany prawa do˝ywocia
na do˝ywotnià rent´ w sytuacji, gdy zobowiàzany z tytu∏u umowy zby∏ otrzymanà nieruchomoÊç.
NAJCZ¢ÂCIEJ ZADAWANE PYTANIA: Co oznaczajà w praktyce prawa zbywcy nieruchomoÊci?
Przyjmuje si´, ˝e utrzymanie zbywcy i ewentualnie jego bliskich powinno byç szeroko rozumiane. Zatem zbywca nie powinien poszukiwaç Êrodków utrzymania, tylko
otrzymaç je od nabywcy nieruchomoÊci. Nabywca nieruchomoÊci nie powinien ˝àdaç od do˝ywotnika partycypowania w kosztach utrzymania nieruchomoÊci, nawet je˝eli do˝ywotnik w tej nieruchomoÊci zamieszkuje.
Kto mo˝e byç zbywcà nieruchomoÊci na podstawie umowy do˝ywocia?
Tylko osoba fizyczna. Natomiast przedmiotem zbycia
w drodze umowy do˝ywocia mo˝e byç ka˝da nieruchomoÊç, a tak˝e udzia∏ we wspó∏w∏asnoÊci nieruchomoÊci.
Czy umow´ do˝ywocia zawsze trzeba zawieraç
u notariusza?
W zwiàzku z tym, ˝e przedmiotem umowy do˝ywocia jest m.in. przeniesienie w∏asnoÊci nieruchomoÊci, umowa do˝ywocia powinna zostaç zawarta w formie aktu notarialnego. Przeniesienie w∏asnoÊci nieruchomoÊci na podstawie omawianej umowy nast´puje
co do zasady z równoleg∏ym obcià˝eniem tej nieruchomoÊci prawem do˝ywocia, i powinno byç wykazane
w ksi´dze wieczystej. Prawo do˝ywocia powinno zostaç wpisane w III dziale ksi´gi wieczystej prowadzonej
dla przedmiotowej nieruchomoÊci. Istotny jest fakt, i˝
zgodnie z art. 7 pkt 2 Ustawy z 06 lipca 1982 roku
o ksi´gach wieczystych i hipotece.
Czy spadkobiercy osoby, która przekaza∏a mieszkanie na podstawie umowy do˝ywocia, mogà upomnieç si´ o lokal po jej Êmierci?
Umowa do˝ywocia nie jest uwzgl´dniana przy
ustalaniu prawa do zachowku. Tak wi´c nabywca nieruchomoÊci nie musi si´ obawiaç, i˝ w przysz∏oÊci uprawniony z tytu∏u zachowku upomni si´ o swoje prawa.
Umowa do˝ywocia nie jest bezp∏atnym przysporzeniem, darowiznà i w zwiàzku z tym, je˝eli zostanie
zawarta, spadkobiercy nie b´dà ˝àdaç zachowku od
wartoÊci nieruchomoÊci zbytego w drodze tej umowy,
tak jakby to mia∏o miejsce w przypadku darowizny.
Czy z umowy o do˝ywocie w∏aÊciciel mieszkania
mo˝e si´ wycofaç?
Ustawodawca przewidzia∏ mo˝liwoÊç diametralnej
zmiany relacji pomi´dzy do˝ywotnikiem a nabywcà nieruchomoÊci. Je˝eli z jakichkolwiek powodów wytworzà
si´ mi´dzy do˝ywotnikiem a zobowiàzanym takie sto-

sunki, ˝e nie mo˝na wymagaç od stron, ˝eby pozostawa∏y nadal w bezpoÊredniej ze sobà stycznoÊci, sàd na
˝àdanie jednej z nich zamieni wszystkie lub niektóre
uprawnienia obj´te treÊcià prawa do˝ywocia na do˝ywotnià rent´ odpowiadajàcà wartoÊci tych uprawnieƒ.
W wyjàtkowych sytuacjach sàd mo˝e, na wniosek
którejkolwiek ze stron – z zastrze˝eniem, i˝ do˝ywotnikiem jest zbywca nieruchomoÊci – rozwiàzaç umow´
o do˝ywocie. Wyrok rozwiàzujàcy umow´ do˝ywocia
ma charakter konstytutywny, co w konsekwencji powoduje, ˝e do˝ywotnik nie ma obowiàzku zwrotu otrzymanych Êwiadczeƒ, a nieruchomoÊç podlega zwrotowi
w takim stanie, w jakim znajduje si´ w chwili uprawomocnienia si´ wyroku. W razie jednak ulepszenia nieruchomoÊci osobie zobowiàzanej do zwrotu przys∏uguje roszczenie z tytu∏u bezpodstawnego wzbogacenia.
Co zrobiç, gdy obdarowany mieszkaniem nie
wywiàzuje si´ z obowiàzków wobec do˝ywotnika,
obie strony nie mogà si´ dogadaç?
Ocena zaistnia∏ych zmian i ich wp∏ywu na wzajemne relacje stron umowy nale˝y do sàdu, przy czym nie
bez znaczenia b´dzie te˝ uwzgl´dnienie interesów osobistych obu stron. Nale˝y zaznaczyç, i˝ samo niewywiàzywanie si´ nabywcy nieruchomoÊci z obowiàzku
Êwiadczenia na rzecz do˝ywotnika nie stanowi podstawy do zmiany do˝ywocia na rent´. Nie oznacza ono bowiem, ˝e dosz∏o do sytuacji uniemo˝liwiajàcej stronom
pozostawanie ze sobà w bezpoÊredniej stycznoÊci.
Mo˝liwe jest natomiast wytoczenie powództwa przez
do˝ywotnika o zasàdzenie umówionych Êwiadczeƒ.
Mo˝e on tak˝e ˝àdaç naprawienia szkody b´dàcej nast´pstwem niewykonania lub nienale˝ytego wykonania
umowy do˝ywocia na zasadach ogólnych.
Czym si´ ró˝ni renta do˝ywotnia od odwróconej
hipoteki?
W zwiàzku z zawarciem umowy potocznie nazywanej odwróconà hipotekà wyp∏acane jest przede wszystkim Êwiadczenie pieni´˝ne, tzw. renta do˝ywotnia. Nale˝y jednak zaznaczyç, ˝e renta do˝ywotnia, wyp∏acana
w ramach odwróconej hipoteki, nie jest produktem
bankowym. Wyp∏acana renta do˝ywotnia w ramach odwróconej hipoteki to zobowiàzanie okreÊlonego podmiotu do przekazywania danej osobie Êrodków finansowych w ustalonej w umowie notarialnej wysokoÊci.
Zobowiàzania nabywcy. Jakie Êwiadczenia powinna otrzymywaç od nabywcy nieruchomoÊci osoba przekazujàca mieszkanie?
• p∏acenie czynszu za lokal – zawsze powinien to
robiç nabywca nieruchomoÊci, nie powinien ˝àdaç od
zbywcy nieruchomoÊci partycypowania w kosztach
utrzymania nieruchomoÊci, nawet je˝eli zbywca nieruchomoÊci w lokalu zamieszkuje;
• p∏acenia za media – tak˝e powinien to robiç nabywca nieruchomoÊci, nawet gdy sam jej nie u˝ytkuje;
• ponoszenie przez nabywc´ nieruchomoÊci kosztów remontu i ubezpieczenia nieruchomoÊci;
• obowiàzek p∏acenia przez nabywc´ nieruchomoÊci powtarzajàcego si´ Êwiadczenia pieni´˝nego w okreÊlonej wysokoÊci, które zapewni zbywcy godziwe utrzymanie, w tym zakup wy˝ywienia, ubraƒ etc.
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