POSIEDZENIE
PREZYDIUM
ZG ZKRPiBWP
W po∏owie wrzeÊnia odby∏o si´ drugie w br.
poszerzone posiedzenie Prezydium Zarzàdu
G∏ównego ZKRPiBWP, poÊwiecone sprawom
organizacyjnym i finansowym Zwiàzku.
Obrady prowadzi∏ prezes ZG p∏k dr hab.
Ryszard Sobierajski w oparciu o przyj´ty
jednog∏oÊnie porzàdek obrad.
nformację o stanie finansów Związku przedstawił
skarbnik ZG Cezary Sokołowski. Przypomniał, że uchwała Zarządu Głównego z 11 maja 2016 r. zobowiązuje kierownictwo Związku do opracowania i wdrożenia planu naprawczego zmierzającego do uzdrowienia finansów ZG. Analiza sytuacji finansowej za rok 2015 i na rok
2016 wskazuje na zmniejszenie przychodów
i utrzymujący się nadal wynik ujemny. Jest on
jednak o 8% mniejszy niż w roku 2015. Ogólnie sytuacja idzie w dobrym kierunku, ale nadal płynność finansowa jest zagrożona. Czynsze stanowią około 55% naszego planowego
przychodu. Aktualnie podejmujemy prace
zmierzające do uzyskania dodatkowych powierzchni. Usprawniliśmy ekonomikę wydawnictwa „Polsce Wierni“, zmieniliśmy zasady
wysyłki powracając do usług Poczty Polskiej,
podjęliśmy działania zmierzające do zwiększenia liczby prenumeratorów. Znaczące efekty winny być w roku 2017.
Informację Skarbnika ZG poszerzył dyrektor Biura ZG płk Zbigniew Żurowski wskazując na konkretne przedsięwzięcia oszczędnościowe podjęte w br., w wyniku których uzyskano dodatkowo ok. 220 tys. zł. Usprawniono – jak powiedział – także wydatnie system
wynajmu pomieszczeń rokujący wzrost pozyskanych stąd funduszy.
Członkowie Prezydium przyjęli jednogłośnie uchwałę akceptującą działalność kierownictwa Związku w tym zakresie.
O realizacji ważniejszych zadań w okresie
od IV plenarnego posiedzenia Zarządu Głównego poinformował zebranych wiceprezes ZG,
kamd. Henryk L. Kalinowski.
• W czerwcu, w Pałacu Belwederskim, prezes ZG R. Sobierajski otrzymał z rąk p.o. szefa
UdsKiOR ministra Jana Józefa Kasprzyka oraz
reprezentującego Prezydenta RP Andrzeja Dudę
ministra Wojciecha Kolarskiego akt powołania
w skład nowej Rady ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych. W jej skład weszło 15 przed-
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stawicieli środowisk kombatanckich i osób represjonowanych.
• W lipcowym poszerzonym
plenarnym posiedzeniu Zarządu Okręgowego w Jeleniej Górze, uczestniczył
wiceprezes ZG Henryk L. Kalinowski oraz dyrektor Biura ZG Zbigniew Żurowski. Kamd. Kalinowski uhonorował zasłużonych działaczy
Związku Pamiątkowym Krzyżem „Zwycięzcom“
oraz „Za Zasługi dla ZKRPiBWP“. Po wystąpieniach prezesów Kół i gości H. L. Kalinowski,
dokonał syntetycznej oceny pracy Zarządu
Okręgowego Związku w Jeleniej Górze.
• Kamd. H. L. Kalinowski uczestniczył również w obchodach 77. rocznicy agresji Niemiec na Polskę, które odbyły się 1 września
w Opolu. W trakcie uroczystości H. L. Kalinowski odznaczył Kombatanckim Krzyżem
Zwycięstwa sztandar 10 Opolskiej Brygady
Logistycznej. Ponadto komandorią Missio
Reconciliationis uhonorował biskupa diecezjalnego Andrzeja Czaję. Odznaczenia wręczono także przedstawicielom władz oraz grupie kombatantów.
• W rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego 1 sierpnia – przed Grobem Nieznanego Żołnierza spotkali się przedstawiciele instytucji państwowych i wojskowych, środowisk kombatanckich i korpusu dyplomatycznego. Wieniec od Związku Kombatantów RP
i BWP złożyła delegacja pod przewodnictwem
prezesa ZG Ryszarda Sobierajskiego któremu
towarzyszyli – wiceprezes Henryk L. Kalinowski oraz sekretarz ZG Waldemar Wojtan.
• 11 września – w 15. rocznicę terrorystycznego ataku na World Trade Center w Nowym Jorku, w czasie którego śmierć poniosło
około 3 tysięcy osób, w tym kilkunastu obywateli polskich, przed siedzibą Zarządu Głównego ZKRPiBWP w Warszawie odbył się Apel
Pamięci oraz pokaz fotografii Czesława Czaplińskiego „September 11 – World Trade Center
New York – Przed i po“. Organizatorem spotkania był prezes Fundacji im. Ronalda Reagana
w Polsce Janusz Doroszewicz oraz prezes ZG

ZKRPiBWP Ryszard Sobierajski. Obecny był
wiceprezes ZG Henryk L. Kalinowski, dyrektor
ZG Zbigniew Żurowski oraz liczne grono zaproszonych kombatantów, w tym prezes Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych
ONZ gen. Stanisław Woźniak.
W czasie dyskusji głos zabrali – Włodzimierz Czechowski (Katowice), Henryk Czerkas
(Lublin), Józef Koleśnicki (Warszawa), Zbigniew
Nowak (Warszawa), Zofia Wolanin (Warszawa),
Janusz Maksymowicz (Warszawa). Dyskutanci
odnieśli się pozytywnie do działalności kierownictwa ZG służącej naprawie sytuacji finansowej w Związku. Dawano także przykłady mnożących się trudności w zbieraniu składek, spadku liczby członków, niechęci wielu osób do
pełnienia funkcji prezesów Kół. Podnoszono
niechętny stosunek władz do realizacji przedkładanych wniosków awansowych i odznaczeniowych. Wnioskowano o opracowania wykładni obowiązujących przepisów prawnych
wynikających z obowiązującego, jednolitego
tekstu „ustawy o kombatantach...“.
rezes ZG Ryszard Sobierajski przypomniał, że w ostatnim okresie ze względu na stan zdrowia odeszli – Sekretarz Generalny ZG płk Stanisław Całka, mec. Czesław Solnicki; rezygnację z tego samego powodu złożył skarbnik ZG Cezary Sokołowski. Ze stanowiska zrezygnowała, pożegnana przez członków Prezydium, główna księgowa Ewa Wach.
Sytuacja ta nie ma jednak wpływu na bieżącą
działalność Zarządu Głównego. Prezes ZG odniósł się także do sytuacji budżetowej, wskazując, iż podjęte działania wkrótce doprowadzą do zapewnienia płynności finansowej.
Mówiąc o systematycznym spadku liczebności Związku dostrzega potrzebę poszukiwania nowych, młodszych członków, zwłaszcza
spośród członków wspierających. Nawiązując
do 250 numeru „Polsce Wierni“ (październik
2016), wydawanego od 20 lat, złożył członkom
Redakcji gratulacje i życzenia dalszej owocnej
MIZ
pracy.
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GENERA¸ FRANCISZEK KLEEBERG
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DOWÓDCA OSTATNIEJ BITWY

ZachowaliÊcie wiernoÊç
Ojczyênie do koƒca... –
tymi s∏owami w rozkazie
bojowym zwróci∏ si´
do ˝o∏nierzy gen.
Franciszek Kleeberg .
By∏ 5 paêdziernika

F

ranciszek Kleeberg, który
jako ostatni polski genera∏
z∏o˝y∏ broƒ, urodzi∏ si´ 1 lutego 1888 roku w Tarnopolu. Ucz´szcza∏ do szkó∏ wojskowych w Hranicach
i w Wiedniu, a nast´pnie do Wojskowej
Akademii Artylerii w Mödling.
W maju 1915 r. uda∏o si´ m∏odemu
Kleebergowi dostaç do Legionów Polskich. Poczàtkowo by∏ szefem sztabu
II Brygady, potem przeszed∏ do Komendy Legionów, a od maja 1916 r. by∏

1939 roku.
Po pi´ciodniowych
ci´˝kich walkach
pod Kockiem, po
wyczerpaniu wszelkich
zapasów amunicji, gen.
Kleeberg z∏o˝y∏ broƒ.
Dowodzona przez niego
Samodzielna Grupa
Operacyjna „Polesie“
nie majàc mo˝liwoÊci
dalszej walki zaprzesta∏a
dzia∏aƒ jako ostatnia
si∏a realnego oporu
w polskiej wojnie
obronnej 1939 roku.
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w sztabie III Brygady. 1 listopada 1915 r.
zosta∏ mianowany kapitanem. W okresie od lutego do lipca 1917 r. by∏ zast´pcà dowódcy 1 Pu∏ku Artylerii Legionów, w lipcu zosta∏ tak˝e awansowany
do stopnia majora. W Legionach prawie
ca∏y czas przebywa∏ na froncie. Potem
kolejno by∏ inspektorem wyszkolenia
w Polskiej Sile Zbrojnej i komendantem kursu wyszkolenia artylerii w Garwolinie.
W sierpniu 1920 r. p∏k Franciszek
Kleeberg zosta∏ szefem sztabu Grupy
Operacyjnej gen. Kazimierza Raszewskiego. Ten ostatni stwierdzi∏ potem, ˝e
p∏k Franciszek Kleeberg jest wzoro-

wym oficerem, posiada du˝y talent
organizacyjny i dobre przygotowanie
do s∏u˝by frontowej.
W okresie mi´dzywojennym pu∏kownik, a od 1 stycznia 1928 r. genera∏
brygady, Franciszek Kleeberg zajmowa∏
wiele odpowiedzialnych stanowisk dowódczych w Wojsku Polskim. W kwietniu 1924 r. skierowano go na drugi rok
francuskiej Wy˝szej Szko∏y Wojennej.
Po powrocie z Francji jego wiedza
zosta∏a wykorzystana w polskiej Wy˝szej Szkole Wojennej
w Warszawie, gdzie otrzyma∏ stanowisko drugiego
dyrektora do spraw naukowych. W 1927 r. wróci∏ jednak do s∏u˝by liniowej i zosta∏ dowódcà
29 Dywizji Piechoty
w Grodnie. W 1934 r.
awansowa∏ na stanowisko
dowódcy Okr´gu Korpusu nr III w Grodnie,
a w 1936 r. zosta∏ przeniesiony na stanowisko
dowódcy DOK nr IX w BrzeÊciu nad
Bugiem. Stanowisko to zajmowa∏ do
kampanii wrzeÊniowej, tj. do 8 wrzeÊnia 1939 r.
Zgodnie z rozkazem Naczelnego
Wodza, marsza∏ka Edwarda RydzaÂmig∏ego, 9 wrzeÊnia 1939 r. utworzona zosta∏a Grupa Operacyjna „Polesie“
pod dowództwem gen. Franciszka
Kleeberga, który mia∏ do swej dyspozycji jedynie za∏og´ twierdzy „BrzeÊç“,
zgrupowania: „Kobryƒ“, „Drohiczyn“
i „Jasiod∏a“ oraz grup´ Korpusu
Ochrony Pogranicza (KOP) i Flotyll´
Piƒskà. Potem w sk∏ad GO gen.
Kleeberga wesz∏y: 60 Dywizja Piecho-

ty „Kobryƒ“, 50 Dywizja Piechoty
„Brzoza“, dywizja kawalerii „Zaza“,
Podlaska Brygada Kawalerii, za∏oga
„BrzeÊç“, grupa KOP oraz przeniesiona na làd za∏oga Flotylli Piƒskiej. ¸àcznie pod dowództwem gen. Kleeberga
znajdowa∏o si´ oko∏o 40 batalionów
piechoty, 33 szwadrony kawalerii,
30 czo∏gów lekkich, ponadto 2 pociàgi
pancerne i eskadra lotnictwa szkoleniowego.
ako dowódca nowo utworzonej
GO „Polesie“ otrzyma∏ zadanie
nieprzepuszczenia przez Polesie oddzia∏ów niemieckich, które zmierza∏y
z pó∏nocy na po∏udnie. Obrona oddzia∏ów gen. Kleeberga mia∏a byç oparta
o bagna Jasio∏dy, Muchawca i Prypeci.
Sam BrzeÊç natomiast pod dowództwem gen. Plisowskiego mia∏ stanowiç
wysuni´ty ku zachodowi oÊrodek
obronny, mi´dzy innymi w oparciu
o twierdz´.
Grupa Operacyjna gen. Franciszka
Kleeberga wesz∏a do walki z Niemcami
w dniach 14-16 wrzeÊnia. Wtedy to
19 niemiecki korpus pancerny po prze∏amaniu obrony Samodzielnej grupy
Operacyjnej „Narew“ nad Narwià
i Biebrzà zaatakowa∏ BrzeÊç. Walki mia∏y miejsce tak˝e w tych dniach pod ˚abinkà, na przedpolu pozycji obronnych
dywizji „Kobryƒ“ gdzie atakowa∏a niemiecka 2 Dywizja Zmotoryzowana.
Walki na odcinku dywizji „Kobryƒ“
trwa∏y do 18 wrzeÊnia i uwieƒczone zosta∏y pe∏nym sukcesem bojowym oddzia∏ów polskich. Tymczasem Naczelny Wódz, w zwiàzku z niekorzystnà sytuacjà, wyda∏ rozkaz przemieszczenia
wojska polskiego na przyczó∏ek rumuƒski. W tej sytuacji gen. Kleeberg
podjà∏ decyzj´ odwrotu, a w tym czasie
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w Drohiczynie do GO „Polesie“ do∏àczy∏a znaczna cz´Êç oddzia∏ów Podlaskiej Brygady Kawalerii. Po otrzymaniu wiadomoÊci o przekroczeniu
granicy rumuƒskiej przez Naczelnego
Wodza i rzàd Kleeberg postanowi∏ podjàç marsz na odsiecz broniàcej si´ Warszawie.
W czasie pobytu ko∏o W∏odawy,
gen. Kleebergowi podlega∏y ostatecznie: 60 dywizja piechoty „Kobryƒ“,
50 dywizja piechoty „Brzoza“, dywizja kawalerii „Zaza“, Podlakska Brygada Kawalerii oraz liczne inne ma∏e
oddzia∏y zebrane po drodze marszu
z rozbitych du˝ych jednostek nale˝àcych do innych armii czy grup operacyjnych.
Tymczasem Warszawa skapitulowa∏a. Oddzia∏y gen. Kleeberga zatrzyma∏y
si´ w rejonie Radzynia, by po krótkim
odpoczynku maszerowaç dalej w kierunku zachodnim, osiàgajàc w nast´pnym dniu w godzinach rannych rejon
Kocka. W czasie tych kilkunastu dni
marszu wsz´dzie po drodze oddzia∏y
toczy∏y nieustanne walki z Niemcami,
które koƒczy∏y si´ przewa˝nie zwyci´stwami polskimi.
paêdziernika nadesz∏a tak˝e wiadomoÊç o kapitulacji Helu. Genera∏ nie myÊla∏ jednak o przerwaniu
dzia∏aƒ. 2 paêdziernika podjà∏ samotnà
walk´ z niemieckim 14 korpusem zmotoryzowanym.
Niemiecka 13 Dywizja Zmotoryzowana zaatakowa∏a oddzia∏y kawalerii
polskiej znajdujàce si´ w okolicy Serokomli, a tak˝e jednostki 50 DP stojàce
pod Kockiem i Talczynem. Natarcie
nieprzyjaciela zosta∏o skutecznie zatrzymane. Oddzia∏y polskie podj´∏y
w tamtym rejonie dzia∏ania kontrofen-
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sywne, nie odnios∏y jednak spodziewanego sukcesu.
Po∏o˝enie formacji polskich stawa∏o
si´ coraz powa˝niejsze, zw∏aszcza gdy
od strony pó∏nocno-zachodniej pojawi∏a si´ 29 niemiecka Dywizja Zmotoryzowana. Pomimo groênej sytuacji
gen. Kleeberg zdecydowa∏ si´ rozpoczàç dzia∏ania zaczepne. W toku walk
stwierdzono jednak wyczerpanie amunicji artyleryjskiej, sytuacja wi´c stawa∏a si´ beznadziejna i dalsza walka nie
mia∏a sensu.
W zwiàzku z tym gen. Kleeberg,
5 paêdziernika wieczorem, podjà∏ decyzj´ o zaprzestaniu dalszej walki.
Po kapitulacji SGO „Polesie“ genera∏ poszed∏ do niewoli niemieckiej.
Trafi∏ do Oflagu IV B w twierdzy
Köenigstein ko∏o Drezna. Zachorowa∏
powa˝nie na serce; zmar∏ 5 kwietnia
1941 r. Pochowany zosta∏ na cmentarzu
Neustadt w Dreênie.
W uznaniu wielkich zas∏ug, walecznoÊci i dzielnej, wzorowej postawy
w czasie kampanii wrzeÊniowej 1939 r.
Prezydent Rzeczypospolitej na wniosek
Naczelnego Wodza z dniem 1 stycznia
1943 r. mianowa∏ poÊmiertnie genera∏a
brygady Franciszka Kleeberga genera∏em dywizji. By∏ on tak˝e odznaczony
Orderem Wojennym Virtuti Militari
klasy III i V, Polonia Restituta klasy IV,
czterokrotnie Krzy˝em Walecznych
oraz wieloma innymi odznaczeniami
polskimi i zagranicznymi.
trzynastà rocznic´ bitwy pod
Kockiem prochy gen. Kleeberga spocz´∏y w ziemi ojczystej na cmentarzu wojennym w Kocku wÊród poleg∏ych ˝o∏nierzy Samodzielnej Grupy
Operacyjnej „Polesie“.
STEFAN JAGIELSKI
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S¸U˚BA SANITARNA
W POWSTANIU WARSZAWSKIM
Powstanie Warszawskie stanowi
jeden z najbardziej krwawych
i heroicznych rozdzia∏ów naszej
historii. Przez 63 dni i nocy toczy∏a
si´ jedna z najtrudniejszych operacji
wojskowych. Uzyska∏a ona poparcie
spo∏eczeƒstwa polskiego a przede
wszystkim mieszkaƒców stolicy.
Polacy nigdy nie pogodzili si´ z utratà
niepodleg∏oÊci i obcà niewolà.
W lipcu 1944 r. oddzia∏y Armii
Czerwonej wysz∏y na przedpola
Warszawy. Armia Krajowa w ramach
operacji „Burza“ wzmog∏a dzia∏ania
zaczepne na ty∏ach cofajàcej si´
armii niemieckiej. 21 lipca
Dowództwo Armii Krajowej podj´∏o
decyzj´ opanowania Warszawy
przed wkroczeniem do niej
oddzia∏ów Armii Czerwonej. Stalin
nie zamierza∏ jednak uznaç praw
Polaków do samostanowienia
o swym losie. Przyzwoli∏ Niemcom,
aby to oni rozprawili si´ z Armià
Krajowà oraz Delegaturà Rzàdu
na Kraj.
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i∏y Armii Krajowej liczy∏y oko∏o
50 tysi´cy ˝o∏nierzy posiadajàcych 2410 karabinów, 130 rkmów,
39 ckmów, 21 karabinów przeciwpancernych, 608 pistoletów maszynowych.
1 sierpnia 1944 r. w godzin´ „W“ do
walki stan´∏o tylko 23 tysiàce ˝o∏nierzy
AK, spoÊród których tylko 10% by∏o
uzbrojonych. Niemcy, przewidujàc mo˝liwoÊç dzia∏aƒ zbrojnych ze strony Polaków, skutecznie obronili swoje punkty
strategiczne jak koszary, urzàd gestapo,
Cytadel´ Warszawskà, dworce, lotniska,
dzielnic´ policyjnà.
Do powstania zbrojnego przystàpi∏y
równie˝ oddzia∏y bojowe i reprezentujàce ró˝ne si∏y polityczne, m.in. Armia Ludowa, Polska Armia Ludowa, Narodowe
Si∏y Zbrojne, Korpus Bezpieczeƒstwa,
Zwiàzek Syndykalistów Polskich, Konfederacja Narodu, Bataliony Ch∏opskie i inne.
1 sierpnia 1944 r. o godz. 17.00 oddzia∏y Okr´gu Warszawskiego AK wystàpi∏y zbrojnie we wszystkich dzielnicach
Warszawy. Dowódcà powstania zosta∏ ko-
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mendant Warszawskiego Okr´gu AK p∏k.
Antoni ChruÊciel ps. „Monter“. Okres
ofensywnych dzia∏aƒ powstaƒczych
trwa∏ do 4 sierpnia kiedy powstaƒcom
uda∏o si´ opanowaç Stare Miasto i ÂródmieÊcie, Poczt´ G∏ównà i Elektrowni´.
Od 4 sierpnia Niemcy rzucili na pomoc
swoim oddzia∏om specjalny korpus interwencyjny w sile 26 000 ˝o∏nierzy, wyposa˝ony w lotnictwo, broƒ przeciwpancernà,
ci´˝kie moêdzierze 380 mm oraz 610 mm.
Uzbrojenie powstaƒców przewidziane na
3-4 dni, wyklucza∏o dalsze dzia∏ania zaczepne i zmusi∏o walczàcych do przejÊcia
do obrony. Od 5 sierpnia Niemcy przeszli
do dzia∏aƒ ofensywnych i taktyk´ t´ stosowali a˝ do zd∏awienia powstania.
Dramatycznà walk´ o ˝ycie chorych
i rannych ˝o∏nierzy w czasie Powstania
Warszawskiego prowadzi∏o 25 warszawskich szpitali, 122 szpitale polowe i 200
punktów ratowniczo-sanitarnych. To by∏o
masowe bohaterstwo wielotysi´cznej rzeszy lekarzy, piel´gniarek i sanitariuszek.
Organizatorami powstaƒczej s∏u˝by
zdrowia byli lekarze wywodzàcy si´ z Wojska Polskiego. Wielu z nich mia∏o ju˝ za sobà doÊwiadczenia wojenne z okresu I wojny Êwiatowej, powstaƒ Êlàskich i powstania wielkopolskiego. Wielu z nich by∏o
uczestnikami kampanii wrzeÊniowej.
W okresie poprzedzajàcym wybuch
Powstania Warszawskiego na terenie
Szpitala Ujazdowskiego i Szpitala Maltaƒskiego stworzyli enklaw´, gdzie leczono ludzi Êciganych przez gestapo.
Do walki o ˝ycie rannych i chorych ˝o∏nierzy oraz ludnoÊci cywilnej stan´∏o ponad 6000 osób personelu sanitarnego
(lekarze, piel´gniarki, sanitariuszki, farmaceuci). Konspiracyjna dzia∏alnoÊç wojskowej s∏u˝by zdrowia rozpocz´∏a si´
w pierwszych dniach okupacji hitlerowskiej. Od samego poczàtku obejmowa∏a
ona dwa nurty dzia∏alnoÊci: legalny – pozornie podporzàdkowany dyrektywom
niemieckich w∏adz okupacyjnych oraz
podziemny, dzia∏ajàcy w Êcis∏ej konspiracji, organizowany dla potrzeb powstania.
W roku 1940 opracowano struktur´
organizacyjnà wojskowej s∏u˝by zdrowia
przysz∏ego powstania zbrojnego. Na jej
czele stanà∏ Szef Sanitarny Komendy
G∏ównej AK. Jemu z kolei podporzàdko-

wani zostali naczelni lekarze okr´gów
AK oraz sanitariat oddzia∏ów dywersji
tzw. „Kedywu“.
ierwszym Szefem Sanitarnym Komendy G∏ównej ZWZ–AK by∏ w latach 1940-1942 lekarz wojskowy p∏k dr
med. Kazimierz Baranowski, a w latach
1942–1944 p∏k dr med. Leon Strehl „Feliks“ pe∏niàcy w kampanii wrzeÊniowej
funkcj´ szefa sanitarnego Armii Warszawa. Naczelnym chirurgiem powstania
zosta∏ p∏k doc. Tadeusz B´tkowski.
Naczelnym lekarzem Okr´gu AK Warszawa zosta∏ p∏k dr med. Czes∏aw Jaworski „Sas“, a po jego aresztowaniu stanowisko to powierzono pp∏k. dr med.
Henrykowi Lenkowi „Bakcyl“. Okr´g
Warszawski podzielony zosta∏ na 7 obwodów. Na czele Sanitariatu ka˝dego obwodu mianowani zostali lekarze naczelni:
• Obwód I ÂródmieÊcie – kpt. dr med.
Leon Kuliszewski (poleg∏ 2.08.1944. r.),
dr med. Les∏aw W´grzynowski „Bartosz“;
• Obwód II ˚oliborz – dr med. Czes∏aw
B∏eczyƒski „Staniszek“, mjr dr med. Tadeusz Radwaƒski „Jagmin“; • Obwód
III Wola – kpt. dr med. Cyprian Sadowski „Skiba“; • Obwód IV Ochota – dr
med. Jan Goldman-Zaborowski; • Obwód V Mokotów – doc. dr med. Klemens Gerner, p∏k prof. med. Edward
Loth (zginà∏ 15.09.1944 r.), p∏k prof.
med. Teofil Kucharski; • Obwód VI Praga – dr med. Bonawentura Kamiƒski
„Judex“, stracony w 1942 r., kpt. dr med.
Mieczys∏aw Ropek „Mietek“; • Obwód
VII Powiat Warszawski – dr med. Jan
Dro˝yƒski „Adam“.
Lekarze naczelni Obwodów mianowali
swoich zast´pców, lekarzy naczelnych
podobwodów oraz lekarzy rejonów.
Wiosnà 1943 r. utworzona zosta∏a
s∏u˝ba sanitarna „Kedywu“ obejmujàca
oddzia∏y dywersyjno-bojowe AK. Szefem
Sanitarnym „Kedywu“ mianowano mjr.
dr. med. Cypriana Sadowskiego „Skiba“. W nied∏ugim czasie dokona∏ on organizacji s∏u˝by sanitarnej, której nadano kryptonim „Rola“. W sk∏adzie sanitariatu znaleêli si´ lekarze i medycy najbardziej zaanga˝owani w s∏u˝bie konspiracyjnej, m∏odzi i dyspozycyjni.
Zast´pcà szefa sanitarnego i naczelnym chirurgiem „Kedywu“ mianowano

P

kpt. dr med. Czes∏awa Narkowicza „Bry∏a“ doÊwiadczonego chirurga ze Szpitala
Ujazdowskiego. Lekarzami batalionów
zostali: • Batalionu „Parasol“ – medyk
Zbigniew Dworak „Maks“ oraz medyk
Jan Lipiƒski „Kalina“; • Batalionu „ZoÊka“ – medyk Zygmunt Kujawski „Brom“;
• Batalionu „Miot∏a“ – lekarz Kalinowski;
• Oddzia∏u dyspozycyjnego „Andrzej“ –
ppor. lek. Jerzy Kuczyƒski „Bogdan“, lekarz Tadeusz Biernacki „Poraj“ oraz medyk W∏odzimierz Nakwaski „Wodo∏az“.
Lekarze i medycy (ukoƒczyli studia
lecz nie posiadali dyplomów lub studenci ostatnich lat studiów) z „Kedywu“ wywodzili si´ przede wszystkim z warszawskiej Szko∏y Podchorà˝ych Sanitarnych
i posiadali solidne przygotowanie wojskowo-lekarskie. Âredni personel to studenci tajnych Wydzia∏ów Lekarskich i ze
Zwiàzku Harcerstwa Polskiego.
Równie starannie dobrany by∏ personel sanitarny Oddzia∏ów Szturmowych
AK. Lekarzem naczelnym Pu∏ku „Baszta“
by∏ ppor. lek. Tadeusz Jankowski „Wies∏aw“, Batalionu „Ba∏tyk“ ppor. lek. Eustachy S∏obodzian „Stach“, Batalionu
„Olza“ medyk Bruno Miller „Bem“, Batalionu „Karpaty“ dr med. Jan Raszek „Jan“
oraz medyk Leopold Paw∏owski „Atom“.
W okresie poprzedzajàcym wybuch
powstania szef sanitarny KG AK p∏k dr
Leon Strehl razem z naczelnym chirurgiem powstania p∏k. doc. med. Tadeuszem B´tkowskim dokonali przeglàdu
szpitali, w szczególnoÊci szpitali polowych i punktów ratowniczo-sanitarnych

zwracajàc szczególnà uwag´ na stron´
kadrowà oraz zaopatrzenia w leki i narz´dzia chirurgiczne.
Zaopatrzenie mia∏o starczyç na kilka
dni walki. Musia∏o starczyç na dwa miesiàce. Alianckie zrzuty, okupione ogromnymi stratami za∏óg lotniczych, trafia∏y
cz´sto w r´ce niemieckie.
pisujàc dzieje s∏u˝b sanitarnych
Powstania Warszawskiego trudno powstrzymaç si´ od uznania i podziwu dla ludzi, którzy przez 64 dni i nocy
pozostajàc w straszliwej walce, w warunkach p∏onàcego miasta nie opuszczali swych stanowisk trwajàc do koƒca.
Warto pami´taç, ˝e skutecznoÊç pracy s∏u˝b sanitarnych w Powstaniu Warszawskim zale˝a∏a w du˝ym stopniu od
pomocy ludnoÊci cywilnej i sanitariatu
Wojskowej S∏u˝by Kobiet i Wojskowej
S∏u˝bie Ochrony Powstania (dzieje sanitariatu w polskich powstaniach narodowych opisa∏em w dwutomowej pracy Polska S∏u˝ba Zdrowia w powstaniach narodowych 1794-1944 Wyd. Bellona 2006).
Zapa∏ i entuzjazm mieszkaƒców Warszawy by∏ wr´cz zdumiewajàcy. LudnoÊç
samorzutnie i z ogromnym zapa∏em przynosi∏a walczàcym ˝ywnoÊç, lekarstwa,
bielizn´ poÊcielowà, ∏ó˝ka. Najlepiej nastroje ludnoÊci walczàcej Warszawy odda∏ poeta i ˝o∏nierz powstania Eugeniusz
˚ytomierski:
Choç mundury nie zdobià nam ramion,
Choç nie ka˝dy z nas nawet ma broƒ,
Ca∏a ludnoÊç Warszawy jest z nami,
Ka˝dy Polak podaje nam d∏oƒ.
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Powstanie Warszawskie by∏o narodowà hekatombà. Wed∏ug szacunkowych
danych zgin´∏o ponad 150 tysi´cy ludnoÊci cywilnej i ponad 20 tysi´cy powstaƒców. Bez wiernej,
ofiarnej i dobrze zorganizowanej s∏u˝by
sanitarnej straty te by∏yby znacznie
wi´ksze.
W Powstaniu Warszawskim zgin´∏o
oko∏o 200 lekarzy i medyków oraz oko∏o
1000 piel´gniarek i sanitariuszek. Efektem ich wzorowej i bohaterskiej s∏u˝by
by∏o uratowanie ponad 25 tysi´cy rannych ˝o∏nierzy i osób cywilnych
Bohaterskie czyny lekarzy i personelu
sanitarnego, m.in. Szpitala Ujazdowskiego, Wolskiego, Maltaƒskiego, Âw. ¸azarza, Âw. Stanis∏awa, Karola i Marii, PCK,
Dzieciàtka Jezus i wielu innych zas∏ugujà
na pami´ç, podziw i uznanie.
rzepi´knà histori´ zapisa∏y te˝
w czasie Powstania Warszawskiego szpitale polowe m.in. te z ulicy D∏ugiej, Podwale, Kiliƒskiego, Freta, Miodowej, Âwi´tokrzyskiej, Smolnej, Âliskiej,
Wspólnej, Furmaƒskiej, Wilczej, Czerniakowskiej, Goszczyƒskiego, Krasiƒskiego, Kowelskiej, w Milanówku, w Pruszkowie i dziesiàtkach innych miejsc, gdzie
ludzki obowiàzek urasta∏ do rangi bohaterstwa.
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MUNDURY DLA WETERANÓW
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arzàd G∏ówny ZKRPiBWP otrzyma∏ celem konsultacji, opracowany przez MON projekt nowelizacji ustawy „o kombatantach...“ dotyczàcy
propozycji przyznania cz∏onkom Korpusu Weteranów
Walk o Niepodleg∏oÊç RP umundurowania wraz ze znakami Korpusu. W uzasadnieniu podkreÊlono, ˝e w aktualnym stanie prawnym kwestie zwiàzane z cz∏onkami
Korpusu Weteranów Walk o Niepodleg∏oÊç Rzeczypospolitej Polskiej sà uregulowane w ustawie z 24 stycznia
1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach b´dàcych ofiarami represji wojennych i okresu powojennego.
Obowiàzujàce obecnie akty prawne
nie regulujà spraw noszenia
mundurów przez weteranów.
Intencjà Ministerstwa
Obrony Narodowej jest
odtworzenie form specjalnego uhonorowania
bohaterów, wzorujàc si´
na dzia∏aniach podj´tych
przez niepodleg∏à Rzeczpospolità w 1919 roku
wzgl´dem ostatnich ˝yjàcych Powstaƒców Styczniowych. Celem projektowanej regulacji prawnej jest podkreÊlenie, ˝e
paƒstwo polskie uznaje i honoruje cz∏onków Korpusu Weteranów Walk o Niepodleg∏oÊç
Rzeczypospolitej (m.in.
˚o∏nierzy
Wykl´tych,
Powstaƒców Warszawskich, ˝o∏nierzy Polskich Si∏ Zbrojnych na
Zachodzie), jako ˝o∏nierzy Wojska Polskiego poprzez przyznanie
uprawnieƒ do noszenia munduru. Przyznane uprawnienie b´dzie
stanowi∏o wyraz uznania dla ich niez∏omnej
wojskowej postawy i zas∏ug w walce o niepodleg∏oÊç Rzeczypospolitej
Polskiej oraz podkreÊli
ciàg∏oÊç tradycji ˝o∏nierskich pokoleƒ.
Projektowana nowelizacja
ustawy umo˝liwi Ministrowi
Obrony Narodowej okreÊlenie
wzoru umundurowania cz∏on-

ków Korpusu Weteranów Walk
o Niepodleg∏oÊç Rzeczypospolitej. JednoczeÊnie zostanà wprowadzone rodzaje znaków, które b´dà uwzgl´dnia∏y charakter dzia∏alnoÊci kombatanckiej, w tym rodzaj i charakter pe∏nionej s∏u˝by wojskowej. W przepisach wykonawczych do ustawy zostanà uregulowane równie˝ okolicznoÊci i sposób
noszenia umundurowania i znaków, a tak˝e zasady ich wydawania osobom uprawnionym.
Koszty zwiàzane z wykonaniem umundurowania i znaków b´dà finansowane z bud˝etu paƒstwa,
z cz´Êci – obrony narodowej.
Szacunkowy koszt jednostkowy wykonania umundurowania oraz znaków wynosi ok.
3800 z∏. Aktualnie 9135 osób
jest cz∏onkami Korpusu Weteranów Walk o Niepodleg∏oÊç Rzeczypospolitej Polskiej. Wed∏ug
szacunkowych danych Êrodowisko
kombatantów, którzy mogà ubiegaç si´ o status cz∏onka Korpusu
Weteranów Walk o Niepodleg∏oÊç Rzeczypospolitej Polskiej
liczy ok. 45 000 osób.
W wyniku szerokich konsultacji ze Êrodowiskami kombatanckimi, jednym z pozytywnie zaopiniowanych wzorów jest mundur opracowany przez Wojskowe
Przedsi´biorstwo Handlowe we wspó∏pracy z Centralnà
Bibliotekà Wojskowà im. Marsza∏ka Józefa Pi∏sudskiego
i Zwiàzkiem Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i By∏ych Wi´êniów Politycznych.
aproponowany mundur stanowi po∏àczenie historycznego munduru oficerskiego wz. 1936, ˚o∏nierzy II Rzeczypospolitej z elementami wspó∏czesnego
umundurowania Wojska Polskiego. Mundur ma charakter ujednolicony dla wszystkich ˝o∏nierzy, jest mundurem uniwersalnym tak jak uniwersalny by∏ mundur weteranów Powstania Styczniowego. Umundurowanie zosta∏o poddane technologicznie uproszczeniu poprzez
u˝ycie wspó∏czesnych materia∏ów i zastosowanie najnowoczeÊniejszych technologii wykonania. Mundury cechowaç b´dzie wysoki stopieƒ indywidualizacji polegajàcy na dopasowaniu do sylwetek ˝o∏nierzy.
Z. ˚.
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