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Rozmowa z p.o. Szefa Urz´du do Spraw
Kombatantów i Osób Represjonowanych
– Ministrem Janem Józefem KASPRZYKIEM

PowinnoÊcià Urz´du –
pomoc weteranom...
Redakcja: Nasza rozmowa
toczy si´ rok po obj´ciu przez
Pana kierownictwa Urz´du.
Ârodowiska kombatanckie, osób
w podesz∏ym wieku, widzà cz´sto w Pana instytucji przys∏owiowà „ostatnià desk´ ratunku“,
w tym zw∏aszcza w kwestiach
socjalnych...
Minister J. Kasprzyk: Czas
szybko biegnie... Patrzàc z rocznej perspektywy dostrzegam, ˝e
moja obecnoÊç i praca w Urz´dzie jest jednà z najpi´kniejszych misji, jakà dane jest mi
w dotychczasowym ˝yciu wype∏niaç. Traktuj´ jà w kategorii
s∏u˝by. Wzrasta∏em w Êrodowiskach kombatanckich, przez wiele lat dzia∏a∏em w patriotycznych organizacjach spo∏ecznych
i jest dla mnie honorem i wyró˝nieniem, ˝e mog´ s∏u˝yç polskim weteranom. Zdaj´ sobie
spraw´ z oczekiwaƒ weteranów
i rosnàcych zadaƒ stojàcych
przed Urz´dem, instytucjà, która ma na celu wype∏nianie konstytucyjnego obowiàzku opieki
paƒstwa nad kombatantami. Staramy si´ wype∏niaç t´ funkcj´
jak najlepiej, niemniej uwzgl´dniaç musimy ograniczenia finansowe, a tak˝e prawne i ustawowe, co nie zawsze spotyka si´
ze zrozumieniem naszych podopiecznych.
Dodam, ˝e Urzàd obejmuje
swoimi dzia∏aniami ok. 311 tysi´cy osób (w tym 40 tys. weteranów Walk o Niepodleg∏oÊç), ofiary represji, wdowy i wdowców,
a od 2015 r. tak˝e dzia∏aczy opozycji antykomunistycznej (w tej
chwili ponad 2 tysiàce osób).
Odnoszàc si´ do wa˝nej dla
weteranów problematyki socjalnej, o którà Pan pyta∏, pragn´

wskazaç, i˝ w minionym roku
uda∏o si´ nam pozyskaç i zrealizowaç na ten cel bud˝et w wysokoÊci ponad 15 mln z∏, znacznie wy˝szy ni˝ w 2015 roku.
PrzeznaczyliÊmy go dla najbardziej potrzebujàcych. Dzi´ki temu mogliÊmy udzieliç pomocy
prawie 18 tys. osób, g∏ównie na
zakup leków, sprz´tu ortopedycznego i rehabilitacyjnego, adaptacj´ mieszkaƒ dla potrzeb
osób niepe∏nosprawnych. PrzyznaliÊmy setki zapomóg finansowych. Korzystajàc z mo˝liwoÊci, ponawiam proÊb´, aby
wnioski o pomoc, zapomogi, kierowaç bezpoÊrednio do Urz´du, a nie, jak czynià to niektóre
osoby, poprzez instytucje lub
organizacje. ˚adna osoba, która
si´ do nas zwróci, nie zostanie
bez wsparcia.
Przypomn´, ˝e z inicjatywy
Urz´du podj´to szereg pozaustawowych inicjatyw s∏u˝àcych
bezpoÊrednio lub poÊrednio pomocà weteranom. Przyk∏adem
jest wdro˝ony wspólnie z PGNiG
program zwalniajàcy z op∏at za
gaz powstaƒców warszawskich.
Pragniemy, aby takim programem obj´ci byli docelowo
wszyscy weterani. ZawarliÊmy
tak˝e porozumienie z Centralnym OÊrodkiem Sportu, dzi´ki
czemu weterani mogà korzystaç,
na warunkach preferencyjnych,
ze wspania∏ych oÊrodków wypoczynkowych podleg∏ych COS,
m.in. w Cetniewie, Spale, czy
w Zakopanem.
Je˝eli chodzi o dost´p kombatantów do lekarzy specjalistów
i innych us∏ug medycznych,
które – jak Pan wspomnia∏ – pozostawiajà wiele do ˝yczenia, to
Urzàd wielokrotnie interweniowa∏ w tej sprawie w placówkach

NFZ i sytuacja ulega poprawie. Przygotowywana
jest kolejna nowelizacja,
która przewiduje m.in. poszerzenie kategorii osób
represjonowanych o ˝o∏nierzy korpusu górniczego (ok. 19 tys. osób).
Z naszej inicjatywy powstaje rzàdowy projekt
nowelizacji ustawy o pomocy spo∏ecznej, dzi´ki któremu weterani walk o niepodleg∏oÊç b´dà zwalniani z op∏at za
pobyt w Domach Pomocy Spo∏ecznej. Rozwa˝amy mo˝liwoÊç
stworzenia, w porozumieniu
z MON, sieci szpitali z pierwszeƒstwem dla weteranów – podobnych jak Centralny Szpital
Weterana w ¸odzi – w oparciu
o szpitale wojskowe w Bydgoszczy, Krakowie, Szczecinie, Wroc∏awiu i Warszawie. Je˝eli chodzi
o mo˝liwoÊç zwi´kszenia dodatku kombatanckiego, jak te˝ innych Êwiadczeƒ, to zale˝y to od
naszych mo˝liwoÊci finansowych
i kondycji finansowej paƒstwa.
Przeliczymy i zobaczymy.
• Ârodowiska kombatanckie
z uznaniem odnoszà si´ do zakresu, charakteru, jak te˝ liczby
przedsi´wzi´ç Urz´du s∏u˝àcych
umacnianiu patriotyzmu i kszta∏towaniu wiedzy historycznej,
w tym osobistego udzia∏u Pana
w dziesiàtkach tego rodzaju
przedsi´wzi´ç.
– Dzi´kuj´ za te s∏owa. RzeczywiÊcie Urzàd, którym kieruj´, wspiera ka˝de przedsi´wzi´cie majàce na celu upami´tnienie wydarzeƒ historycznych,
kszta∏tujàce realizowanà przez
nas polityk´ historycznà, zgodnà z polskà racjà stanu.

Z poczàtkiem br. – podobnie jak w 2016 r., byliÊmy
w dziesiàtkach miejsc pami´ci –
sk∏adaliÊmy kwiaty, zapalaliÊmy
znicze, spotykaliÊmy z miejscowymi spo∏ecznoÊciami. Mamy
ÊwiadomoÊç, ˝e czas jest nieub∏agany, nie mamy na to wp∏ywu. Dlatego pragniemy doceniç
ka˝dego kombatanta. Korzystajàc z rosnàcego zainteresowania
m∏odzie˝y historià, organizujemy spotkania pokoleƒ, zbieramy relacje, wspomnienia...
Pochodz´ z rodziny o tradycjach patriotycznych, i w tym
duchu by∏em wychowany. Ojciec by∏ ˝o∏nierzem ZWZ-AK,
wi´êniem niemieckich obozów
w Gross-Rosen i BuchenwaldDora. Przez wiele lat by∏em komendantem Marszu Szlakiem
I Kompanii Kadrowej. Organizowa∏em obozy sportowe, edukacyjne i rekreacyjne dla m∏odzie˝y, stàd znam ich zainteresowania i potrzeby. Podejmujemy próby nowych form popularyzacji i upami´tniania historii
– poprzez film, audycje telewizyjne i radiowe, dokumentowanie relacji Êwiadków wydarzeƒ.
W wielu uroczystoÊciach bàdê
spotkaniach uczestniczà na zaproszenie Urz´du cz∏onkowie
ZKRPiBWP i to zarówno na
szczeblu centralnym, jak i w terenie.
Dokoƒczenie na str. 4 [
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w ZKRPiBWP i powtórz´ to raz
jeszcze – krew polskiego ˝o∏nierza przelana w walce o wolnoÊç i niepodleg∏oÊç kraju –
niezale˝nie na wschodzie czy
zachodzie – ma t´ samà wartoÊç. Z myÊlà o Niepodleg∏ej
walczyli i gin´li ˝o∏nierze pod
Lenino, na Wale Pomorskim,
w Ko∏obrzegu, forsujàc Odr´
pod
Siekierkami,
walczàc
w Berlinie, jak te˝ pod Narwikiem, Tobrukiem, Monte Cassino, Falaise.
UroczystoÊci rocznicowe
walk o Ko∏obrzeg, majàce miejsce w marcu, przypominajàce
krwawe walki uliczne o miasto
i port, obchodzone sà od lat
z udzia∏em i przy wsparciu organizacyjno-finansowym Urz´-

dla weteranów walki, jak te˝
osób zas∏u˝onych dla upami´tnienia wysi∏ku zbrojnego polskich ˝o∏nierzy.
Najwi´kszym tegorocznym
przedsi´wzi´ciem rocznicowym,
majàcym paƒstwowy charakter,
b´dà kwietniowe uroczystoÊci
w Siekierkach. Odb´dà si´ na
Cmentarzu Wojennym, jednym
z najwi´kszych w Polsce, gdzie
spoczywa prawie 2 tysiàce ˝o∏nierzy poleg∏ych przy forsowaniu Odry i w walkach o Berlin.
Patriotyczny, podnios∏y wymiar
uroczystoÊci b´dzie wyrazem
ho∏du i uznaniem wysi∏ku bojowego polskich ˝o∏nierzy walczàcych na froncie wschodnim.
Tak, jak z∏o˝ona by∏a historia naszego kraju, bardzo po-

du ds. Kombatantów i OR. Tegoroczne, w których uczestniczy∏em osobiÊcie, obchodzone
przy wsparciu w∏adz administracyjnych i samorzàdowych,
przy wielkim zainteresowaniu
spo∏eczeƒstwa, mia∏y g∏´boki
wymiar patriotyczny.
OsobiÊcie z Ko∏obrzegiem
∏àczy mnie wiele wspomnieƒ,
tak˝e z m∏odoÊci. G∏´bokie
wra˝enie robi∏y na mnie miejsca walk i sposób ich upami´tnienia. Zwiàzanà z miastem
piosenk´ o p∏ynàcej przez Ko∏obrzeg skrwawionej Pars´cie pami´tam do dziÊ.
Z uznaniem przyjà∏em inicjatyw´ Zwiàzku ustanowienia
„Krzy˝a Ko∏obrzeskiego“, jako
odznaczenia przeznaczonego

gmatwana, nie do uj´cia jako
„czarno-bia∏a“, tak z∏o˝one
by∏y losy ludzi i ich ˝o∏nierskie
drogi. WÊród walczàcych w Ko∏obrzegu i forsujàcych Odr´
byli syberyjscy zes∏aƒcy, ochotnicy z 27 Wo∏yƒskiej Dywizji
AK, ˝o∏nierze z poboru, spoczywajàcy wspólnie na ko∏obrzeskim i siekierkowskim
Cmentarzu Wojennym.

Fot. K. Orzechowski

Realizujàc naszà misj´ upami´tniania prawdy historycznej
staramy
si´
uwzgl´dniaç
wszystkie Êrodowiska kombatanckie i istotne wydarzenia,
dokumentujàce walk´ o wolnoÊç i niepodleg∏oÊç Polski.
Zgodnie ze znowelizowanà
ustawà „o kombatantach...“
z 2014 r. cz∏onkowie Korpusu
Weteranów Walk o Niepodleg∏oÊç uzyskali prawo do jednorazowego bezp∏atnego otrzymania ubioru mundurowego, wzorowanego na mundurze wz.
1936 r. oraz jego noszenia wraz
z oznakami stopni wojskowych.
Wnioski o wydanie munduru
sk∏adane majà byç do wojskowych komendantów uzupe∏-

nieƒ (WKU). Sprawa powy˝sza
realizowana przez MON znajduje si´ w fazie organizacyjnej.
• Kiedy przygotowywa∏em
si´ do rozmowy z Panem, Êrodowisko ˚o∏nierzy WP na wschodzie – 1 i 2 Armii, stanowiàce
ok. 50% weteranów naszego
Zwiàzku, prosi∏o o podniesienie
spraw, które wr´cz niepokojà by∏ych frontowców, czujàcych si´
cz´sto weteranami drugiej kategorii. Wyra˝a si´ to m.in. pomijaniem i negowaniem w mediach
ich wysi∏ku bojowego, nierównym traktowaniem przy awansach i odznaczeniach.
– Mówi∏em o tym w czasie ubieg∏orocznego spotkania
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• W ostatnim okresie pojawia si´ sporo nowych ustaw
bàdê nowelizacji obowiàzujàcych, dotyczàcych sytuacji weteranów, kombatantów, osób
represjonowanych, o których
dowiadujemy
si´
dopiero
z Dziennika Ustaw. Czy mo˝na w∏àczyç w proces prac legis-

lacyjnych zainteresowane stowarzyszenia?
– G∏ównym miejscem konsultacji projektów jest funkcjonujàca przy Szefie Urz´du Rada Kombatancka, w sk∏ad której wchodzà prezesi najwa˝niejszych stowarzyszeƒ, a wiceprzewodniczàcym jest prezes
Zarzàdu G∏ównego ZKRP
i BWP p∏k dr hab. Ryszard Sobierajski. Np. na ostatnim posiedzeniu Rada opiniowa∏a rzàdowy projekt ustawy dotyczàcy
zwolnieƒ weteranów z op∏at
za pobyt w DPS, a wnioski
przekaza∏a do dalszych prac legislacyjnych. Takich przypadków jest wi´cej. Niemniej rozumiem i podzielam zasadnoÊç
pytania. Stàd rozwa˝ymy mo˝liwoÊç zwrócenia si´ do resortów, g∏ównie – Rodziny, Pracy
i Polityki Spo∏ecznej, Obrony
Narodowej, Zdrowia – z propozycjà przekazywania cz´Êci
projektów ustaw, bàdê rozporzàdzeƒ do konsultacji w niektórych zwiàzkach kombatanckich.
Koƒczàc, pragn´ przekazaç
s∏owa szacunku i uznania dla
cz∏onków Zwiàzku Kombatantów RP i By∏ych Wi´êniów Politycznych za Wasze wojenne
dokonania, za s∏u˝b´ Ojczyênie, za dzia∏alnoÊç spo∏ecznà
w szeregach Stowarzyszenia.
Jest mi ona znana, spotykamy
si´ w trybie roboczym z prezesem, p∏k. dr hab. Ryszardem
Sobierajskim – m.in. w czasie
obrad Rady Kombatanckiej,
spotykamy si´ z aktywem
i cz∏onkami Zwiàzku, np.
uczestniczàc niedawno w posiedzeniu Ma∏opolskiego Zarzàdu Wojewódzkiego w Krakowie.
˚ycz´ wszystkim cz∏onkom
ZKRPiBWP, a tak˝e Czytelnikom miesi´cznika „Polsce
Wierni“ wielu dalszych osiàgni´ç w pracy spo∏ecznej oraz
zdrowia i pomyÊlnoÊci w ˝yciu
osobistym.
• Dzi´kuj´ za rozmow´.
MICHA¸ IZDEBSKI
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Od fiordów
Norwegii
po wzgórza
Bretanii

I

stotnie, 15 listopada otrzyma∏ rozkaz wyjazdu do
wspomnianego obozu, który poprzednio by∏ letnim obozem
wojska francuskiego. W obozowych barakach by∏o ch∏odno
i g∏odno (bo francuska intendentura skàpi∏a), ˝o∏nierze znosili to
z samozaparciem i bez szemrania.
Od 7 stycznia do 10 lutego
1940 r. Dec by∏ s∏uchaczem kursu
dowódców batalionów piechoty
w Mourmelon nad Marnà. Kurs
ten mia∏ na celu zunifikowanie polskiej doktryny taktyki z doktrynà
francuskà. Po ukoƒczeniu kursu
dowiedzia∏ si´, ˝e jego batalion zostanie wydzielony z pu∏ku i przejdzie do nowo zorganizowanej Samodzielnej Brygady Strzelców
Podhalaƒskich, przeznaczonej na
front fiƒsko-radziecki. Poniewa˝
wys∏anie posi∏ków do Finlandii by∏o sprawà palàcà – Brygada Podhalaƒska mia∏a byç przemundurowana, uzbrojona i doszkolona. Otrzymawszy berety i malownicze peleryny z kapturami Podhalanie mogli
w koƒcu lutego przedefilowaç
przed gen. Sikorskim, który przeprowadzi∏ przeglàd brygady, którà
niebawem skierowano na kwatery
u wybrze˝y bretaƒskich. Zawieszenie broni (12 marca 1940 r.) na
froncie fiƒsko-radzieckim da∏o brygadzie szans´ na doszkolenie i prac´ wychowawczo-oÊwiatowà.
9 kwietnia nastàpi∏ najazd
Niemców na Norwegi´. Pad∏y Oslo
i Bergen, podda∏ si´ Narvik. Niemcy zaw∏adn´li wszystkimi norweskimi portami, wa˝nymi strategicznie punktami i lotniskami.
Reakcja aliantów by∏a szybka.
By∏a nià decyzja wys∏ania do Norwegii specjalnego korpusu ekspedycyjnego (9 kwiecieƒ). Nazajutrz
od gen. Sikorskiego Podhalanie

Po ukoƒczeniu Seminarium Nauczycielskiego w Rzeszowie, W∏adys∏aw DEC
wcielony zosta∏ do armii austriackiej i w stopniu podporucznika uczestniczy∏
w walkach na froncie rosyjskim. Do Wojska Polskiego wstàpi∏ w 1918 r.
Walczy∏ w Grenschutzem w czasie powstania Êlàskiego. Ukoƒczy∏ Wy˝szà
Szko∏´ Wojennà w Warszawie, a nast´pnie, ju˝ jako major dyplomowany do
wybuchu wojny pracowa∏ w Ministerstwie Spraw Wojskowych. Uczestniczy∏
w kampanii wrzeÊniowej w sk∏adzie Armii „Karpaty“, a nast´pnie przez
Jugos∏awi´ i W∏ochy przedosta∏ si´ do Francji. Tu skontaktowa∏ si´ z nim
polski oficer ∏àcznikowy, dajàc na dalszà podró˝ do Pary˝a 20 franków.
W rocznic´ Âwi´ta Niepodleg∏oÊci znalaz∏ si´ w Pary˝u. Skierowano go do
koszar Bessieres – punktu zbornego dla ˝o∏nierzy polskich. Tu obiecano
Decowi, ˝e wkrótce skierujà go do obozu w Coetquidan, gdzie – na ˝yczenie
gen. Maczka – mia∏ objàç dowództwo batalionu.

dowiedzieli si´, ˝e pojadà walczyç z Niemcami w Norwegii.
16 kwietnia Brygad´ przetransportowano w rejon wyczekiwania
przed zaokr´towaniem. W pi´ç dni
potem przyby∏ do brygady gen.
Sikorski, przywo˝àc kilka „prezentów“ w postaci awansów.
W po∏udnie kazano Decowi
zameldowaç si´ u Naczelnego Wodza. Okaza∏o si´, ˝e na wniosek
gen. Bohusza, za dobre zorganizowanie, wychowanie i wyszkolenie batalionu otrzyma∏ awans do
stopnia podpu∏kownika.
23 kwietnia Brygada (∏àcznie
4 778 osób) zaokr´towa∏a si´ w porcie Brest na trzy francuskie statki.
Nazajutrz przy dêwi´kach Marsylianki i Mazurka Dàbrowskiego
konwój wyp∏ynà∏ z portu. P∏ynàc
z odsieczà do Norwegii marynarze
i piechurzy szybko si´ z˝yli i zgrali.
Niema∏à rol´ odegra∏ w tym bar,
w którym pito dla... unicestwienia
wst´pnych objawów choroby morskiej.
5 maja konwój dotar∏ do norweskiego portu rybackiego „Tromso“, gdzie nastàpi∏o zakotwiczenie.
Niestety, nikt nie uprzedzi∏ w∏adz
norweskich o zamiarze wy∏adowania tu konwoju, a szybko zebrana
konferencja francusko-angielskopolsko-norweska ustali∏a, ˝e wy∏adowanie wydaje si´ byç niemo˝liwe
z powodu niezadowolenia ludnoÊci,
która obawia si´ bombardowania.
Dopiero 7 maja wpuszczono
konwój do portu Harstad na wyspie
Hinnoy. Nocà brygada wysz∏a na
làd. Otrzyma∏a zadanie dozorowania wybrze˝a.
W kampanii norweskiej bra∏y
udzia∏, oprócz wspomnianych Podhalan, oddzia∏y angielskie, francuskie, norweskie, a nawet pó∏brygada Legii Cudzoziemskiej. Ukszta∏-

towanie terenu, surowy klimat i skandynawskie bia∏e noce by∏y
dodatkowymi czynnikami utrudniajàcymi
walk´.
W akcji trwajàcej
od 17 maja do 7 czerwca Podhalanie walczyli
odwa˝nie i m´˝nie, co
w swym przemówieniu,
14 wrzeÊnia 1942 r.,
podkreÊli∏ gen. Sikorski, mówiàc:
Brygada Podhalaƒska zapisa∏a si´
chlubnie w dzia∏aniach wojennych
pod Narvikiem.
Po raz pierwszy w ciàgu dotàd
trwajàcej II wojny Êwiatowej i po
raz pierwszy na obszarze Norwegii
po 22 godzinach ci´˝kich i krwawych zmagaƒ bitewnych z wyborowymi oddzia∏ami niemieckich
strzelców górskich sprzymierzeni
odnieÊli zwyci´stwo, pokonali
Niemców. W Êwiat polecia∏y wiadomoÊci radiowe: Narvik zdobyty,
Niemcy pobici, do zwyci´stwa walnie przyczynili si´ Polacy.
Nie wszystkim uda∏o si´ prze˝yç to piek∏o. Hen, na dalekiej pó∏nocy, poza Ko∏em Podbiegunowym, na cichym wiejskim cmentarzu w Mejeri spocz´∏o we wspólnej mogile 70 ˝o∏nierzy Podhalan.
Niech im ta obca i zimna ziemia
polarna, do której sk∏adamy ich
cia∏a, lekkà b´dzie – powiedzia∏
wojskowy kapelan, po czym odmówi∏ wraz z zebranymi Ojcze nasz,
ZdrowaÊ Mario i Wieczne Odpoczywanie. Na uformowanej mogile
˝o∏nierze wkopali s∏upek z podhalaƒskà kapliczkà i wyrytym na niej
wizerunkiem Matki Boskiej.
Po zakoƒczeniu Kampanii Norweskiej w drodze do Francji, b´dàc
na pok∏adzie „Sobieskiego“, Dec
z coraz bardziej ponurych komuni-

katów radiowych domyÊla∏ si´
szybko nadchodzàcej kl´ski Francji. Gdy brygada – zgodnie z rozkazem – choç niepotrzebnie, powróci∏a w po∏owie czerwca do Francji
(zamiast pop∏ynàç do Anglii i tam
ocaleç od udzia∏u w odwrocie i kl´sce) to... Niemniej, na skutek zarzàdzeƒ pp∏k. Deca, sztandar brygady i spora liczba oficerów i ˝o∏nierzy dosta∏a si´ szybko do Anglii.
W Szkocji, ju˝ 25 czerwca
1940 r., zorganizowa∏ batalion
z∏o˝ony z b. Strzelców Podhalaƒskich, wcielony niebawem do
10 Brygady Kawalerii (pancernej)
gen. Maczka, tj. do póêniejszej
1 Dywizji Pancernej. Nota bene
w lutym 1942 r. rozkazem Naczelnego Wodza powi´kszono wówczas Dywizj´ tak, ˝e liczy∏a ponad
16 tys. ˝o∏nierzy, mia∏a do dyspozycji 300 czo∏gów, 473 dzia∏
i 4000 pojazdów mechanicznych!
Rok 1942 by∏ dla pp∏k. Deca
rokiem ci´˝kich prze˝yç osobistych.
21 kwietnia zmar∏a w Warszawie
jego ˝ona Maria W∏adys∏awa.
W sierpniu 1941 r. w wyniku
ró˝nych intryg (bo oszczercy i szuje byli tak˝e wÊród oficerów), odebrano Decowi batalion i przeniesiono go do Stacji Zbornej Oficerów w Rothesay na os∏awionej
„Wyspie W´˝ów“. By∏y to ci´˝kie
chwile. Ale by∏ twardy, ta wielka
Dokoƒczenie na str. 11 [
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Forsowanie Nysy.

Gen. Józef Kimbar, dowódca 1 Drezdeƒskiego
Korpusu Pancernego.

1 KORPUS PANCERNY WP
W OPERACJI BERLI¡SKIEJ
dzia∏ 1 Korpusu Pancernego w operacji berliƒskiej – w tym zw∏aszcza
szlak bojowy w koƒcowej fazie II wojny Êwiatowej, jest przez historyków wojskowoÊci nieco zapomniany, a nawet marginalizowany. A przecie˝ Korpus – najsilniejsza polska
formacja pancerna w II wojnie zapisa∏ pi´knà,
okupionà du˝ymi stratami kart´ w bitwie
o Berlin, w ramach operacji praskiej toczy∏
walki w trudnym górskim terenie Sudetów.
Jednostka formowana w lipcu – sierpniu
1944 r. w rejonie Berdyczowa, po przegrupowaniu w okolice Che∏ma, uleg∏a dalszej rozbudowie jako 1 Polski Korpus Czo∏gów. W paêdzierniku i listopadzie odby∏y si´ w jednostkach Korpusu uroczystoÊci z∏o˝enia przysi´gi
wojskowej. ˚o∏nierze powtarzali za swoim dowódcà: Przysi´gam uroczyÊcie skrwawionej
Ziemi Polskiej i Narodowi Polskiemu walczyç
z niemieckim najeêdêcà o wyzwolenie Ojczyzny oraz utrwalenie wolnoÊci, niepodleg∏oÊci
i pot´gi Rzeczypospolitej, tak mi dopomó˝ Bóg.
Styczeƒ 1945 r. to ostatni szlif wojennego
rzemios∏a. W drugiej po∏owie miesiàca Korpus
otrzyma∏ 210 nowych czo∏gów T-34-85, a nast´pnie (rozkaz nr 55 Naczelnego Dowódcy WP
z lutego 1945 r.) podporzàdkowany dowódcy
1 Frontu Bia∏oruskiego przegrupowa∏ si´ do
wykonywania zadaƒ bojowych w rejon Krzy˝a.
Ze wzgl´du na zamiar wykorzystania Korpusu w dzia∏aniach na zachodnim brzegu Odry
otrzyma∏ zadanie zeÊrodkowania si´ do 15 marca
w rejonie Czelina, NamyÊlina. Jednak rozkaz
o wykonaniu powy˝szego nie zosta∏ wydany.
Nowà decyzjà Korpus przeszed∏ pod rozkazy
dowódcy 1 Frontu Ukraiƒskiego i wraz z 2 Armià WP otrzyma∏ zadanie zeÊrodkowania si´
w rejonie OleÊnicy, w gotowoÊci wzi´cia udzia∏u w likwidacji nieprzyjaciela okrà˝onego we
Wroc∏awiu.
Zgodnie z kolejnà odecyzjà, 2 Armia WP
razem z 1 Korpusem Pancernym przegrupowa∏a si´ do wykonywania dalszych zadaƒ nad Nys´ ¸u˝yckà.
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16 kwietnia 1 Kpanc. przeprawi∏ si´ przez
Nys´ po mostach i jako grupa szybka 1 AWP
wprowadzony zosta∏ w wy∏om dokonany przez
8 i 9 DP 2 AWP. 17 i 18 kwietnia uczestniczy∏
w forsowaniu Kana∏u Neugraben, rz. Schwarzer
Schöps i Szprewy oraz walczy∏ o Niesky, Buchwalde, Klix, Diehsa, Weisenberg i in. W zwiàzku
z uderzeniem niemieckich si∏ pancernych z po∏udnia
1 Kpanc. zawróci∏ spod Budziszyna i wykona∏
kontratak w rejonie Niesky. Od 20 do 22 kwietnia
kontynuowa∏ natarcie na zachód, osiàgajàc Radeberg i Hermsdorf na pó∏nocny wschód od
Drezna. Wskutek g∏´bokiego w∏amania si´
Niemców w ugrupowanie 2 AWP korpus zawróci∏ z przedpola Drezna i forsownym marszem
przeszed∏ do rejonu na pó∏noc od Budziszyna,
gdzie zaryglowa∏ zachodni bok w∏amania.
Od 22 do 29 kwietnia 1 Kpanc we wspó∏dzia∏aniu z jednostkami 2 Armii WP i radzieckimi toczy∏ ucià˝liwe i krwawe walki obronne
w rejonie na pó∏noc od Budziszyna.
Wspomina jeden z uczestników bitwy –
Wsz´dzie wokó∏ w lesie czai∏ si´ wróg. W pewnym momencie znajdowa∏em si´ przy sztabie
4 brygady pancernej, gdzie zaledwie w odleg∏oÊci
oko∏o 100 metrów ukaza∏a si´ kompania fizylierów SS. Zaskoczenie by∏o ca∏kowite, ale trwa∏o
krótko. Do walki stan´li wszyscy pracujàcy
w sztabie. Ruszy∏y czo∏gi dowództwa brygady, pad∏y g´ste strza∏y z kaemów. Serie g´sto przeczesywa∏y zagajnik, w którym czaili si´ jeszcze hitlerowcy. Zawo∏a∏em wszystkich moich ∏àcznoÊciowców i w∏àczy∏em si´ do walki siekàc z broni maszynowej nieprzyjaciela. W rezultacie Niemcy
ustàpili zabierajàc ze sobà rannych.
W wyniku tych walk niemieckie w∏amanie
zlikwidowano. Zamiar dowódcy Grupy Armii
„Ârodek“ feldmarsz. Schörnera, aby pancernym
zgrupowaniem przedrzeç si´ z rejonu Sudetów
na pomoc Berlinowi, zosta∏ udaremniony. Jednostki 1 Kpanc. wraz z wojskami 2 armii WP
przesz∏y do obrony frontem na po∏udnie.
2 maja 1945 r. stolica III Rzeszy skapitulowa∏a, ale Korpus czeka∏y nowe zadania. Dla nie-

go wojna trwa∏a nadal. Nie skapitulowa∏y wojska
niemieckie walczàce z nami od po∏udniowej strony. Dà˝y∏y one do przebicia si´ do strefy amerykaƒskiej. Gdy ca∏y Êwiat uroczyÊcie Êwi´towa∏
zakoƒczenie wojny w Europie, Korpus w ramach
operacji Praskiej musia∏ rozwijaç dzia∏ania bojowe, aby zmusiç wroga do z∏o˝enia broni. Po
wkroczeniu do Czechos∏owacji wita∏y ˝o∏nierzy
t∏umy mieszkaƒców ze s∏owami Na zdar Polska
Armada. 10 maja jednostki Korpusu wkroczy∏y
do Mielnika pod Pragà, gdzie zakoƒczy∏ si´ jego szlak bojowy.
W okresie od 17 kwietnia do 10 maja 1945 r.
1 Kpanc. zniszczy∏ 178 czo∏gów i dzia∏ pancernych, 123 transportery opancerzone, 279 dzia∏
i moêdzierzy, wyeliminowa∏ ok. 9000 ˝o∏nierzy
nieprzyjaciela. Straty w∏asne wynios∏y ok. 450 poleg∏ych, prawie 1000 rannych oraz 143 czo∏gi
i dzia∏a ppanc. Polegli ˝o∏nierze spoczywajà na
cmentarzu wojennym w Zgorzelcu, gdzie znajduje
si´ tak˝e pomnik upami´tniajàcy walki Korpusu.
Rozkazem Naczelnego Dowódcy WP z 4 sierpnia 1945 r. 1 Korpus Pancerny odznaczony zosta∏ Orderem Krzy˝a Grunwaldu III kl. i otrzyma∏ miano „Drezdeƒskiego“. Ponadto dekretem Rady Najwy˝szej
ZSRR przyznano mu Order Czerwonego Sztandaru. W 1945 r.
Sztandar, nawiàzujàcy do wzoru
Sztandaru z 1927 r. ufundowa∏o
Korpusowi spo∏eczeƒstwo Ziemi
Âlàsko-Dàbrowskiej.
eterani Korpusu piel´gnujà
pami´ç o tradycjach formacji. Ogólnopolski Klub Kombatantów 1 Korpusu WP, b´dàcy
cz∏onkiem Federacji Organizacji
Polskich Pancerniaków, organizuje coroczne, uroczyste spotkania
w Che∏mie i O∏awie (w tym roku
czternaste). Sprawuje tak˝e patronat nad szko∏ami noszàcymi imiona Korpusu i jego jednostek.
p∏k EUGENIUSZ PRACZUK [
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Z PARTYZANCKICH WSPOMNIE¡

czta weselna by∏a
przygotowana u Wincentego Jancarza. ˚o∏nierze oddzia∏u i zaproszeni
goÊcie czekali tylko na przyjazd ksi´dza. Wreszcie podjecha∏y sanie i do izby wszed∏
ksiàdz.
Jak wiemy, w owym czasie, duchowni uznanych wyznaƒ religijnych pe∏nili tak˝e
funkcje Urz´dnika Stanu Cywilnego. Tote˝ do oddzielnej
izby weszli – ksiàdz, dowódca
oddzia∏u por. „Boruta“, szef
oddzia∏u „Flis“ oraz dwoje oblubieƒców.
Przy okazji musz´ wyjaÊniç, ˝e ze wzgl´dów bezpie-
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OpowieÊç niniejszà nale˝a∏oby zakoƒczyç jak to w bajce
by∏o – ˝yli d∏ugo i szcz´Êliwie.
Istotnie
„Szumowie“
˝yjà
i mieszkajà w Kaliszu. I ja tam
by∏em, miód, wino pi∏em i co
widzia∏em, to opisa∏em.
Wkrótce po opisanych wydarzeniach, w trzeciej dekadzie stycznia wojska radzieckie znalaz∏y si´ na terenie Makowszczyzny i ostro naciera∏y
na Maków Podhalaƒski. Chodzi∏o zw∏aszcza o przeci´cie
szosy Zakopane – Bielsko Bia∏a. Szosà tà bowiem wycofywa∏y si´ wojska niemieckie od
Zakopanego, Nowego Targu
i Rabki w kierunku na Suchà

Musz´ si´ jednak cofnàç
o kilkanaÊcie dni wstecz. By∏em dowódcà plutonu terenowego oddzia∏u partyzanckiego
Armii Krajowej w Makowie
Podhalaƒskim. Nasz macierzysty oddzia∏, operujàcy wówczas w rejonie Babiej Góry,
skutecznie szarpa∏ wycofujàce
si´ oddzia∏y niemieckie, wspó∏dzia∏ajàc ju˝ z wojskami radzieckimi. Ja swój pluton postawi∏em w stan ostrego pogotowia. Wiadomo by∏o, ˝e panowanie niemieckie ju˝ si´ koƒczy. W zwiàzku z tym w magistracie miasta zebra∏a si´ rada
miejska, której przewidniczy∏
burmistrz Jan Harynek. Ja re-

oddzia∏u na kilkunastu saniach,
z rozwieszonà bia∏o-czerwonà
flagà, wjechali do miasta. Zostali uroczyÊcie powitani przez
w∏adze i ludnoÊç. Po kilku
dniach oddzia∏ zosta∏ rozwiàzany, a ˝o∏nierze rozpuszczeni do
domów. Z ˝o∏nierzy oddzia∏u
zosta∏a zorganizowana pierwsza w mieÊcie milicja, której
pierwszym komendantem zosta∏ szef oddzia∏u „Flis“.
W mi´dzyczasie wojskowe
w∏adze radzieckie wyda∏y zarzàdzenie pozbierania z pól zabitych ˝o∏nierzy radzieckich
i niemieckich i przewiezienia
ich na cmentarz przy koÊciele.
Du˝o zabitych znajdowa∏o si´

LEÂNE WESELE
Oddzia∏ partyzancki Armii Krajowej „Che∏m“ jesienià 1944 r. operowa∏ w rejonie Babiej Góry. W oddziale tym by∏ partyzant o pseudonimie „Szum“. Szumia∏ ten „Szum“ weso∏o, ale
najwi´cej szumu powsta∏o z innego powodu, który ni˝ej opisz´. W tym samym oddziale by∏a m∏oda dziewczyna. Gotowa∏a, pra∏a, reperowa∏a mundury, Êmia∏a si´ i Êpiewa∏a.
Po jakimÊ czasie dwoje m∏odych postanowi∏o si´ pobraç, zg∏osi∏o to dowódcy oddzia∏u.
Ale jak to zrobiç w warunkach partyzanckich? Zapad∏a decyzja. Âlub i wesele majà si´
odbyç w najbli˝szà sobot´. Szef oddzia∏u „Flis“ otrzyma∏ rozkaz przygotowania
uczty weselnej. Jego tajemnicà i kilku innych pozostanie jak to zrobili. Fakt, ˝e
uczta by∏a wspania∏a.
Kiedy wszystko ju˝ by∏o przygotowane o zmroku wys∏ano sanie z dwoma partyzantami do Osielca po ksi´dza. Zg∏osili si´ na plebani i prosili ksi´dza aby uda∏
si´ z nimi do wsi Kojszówka w celu udzielenia Êlubu dwojgu partyzantom. Ksiàdz
si´ obruszy∏ i orzek∏, ˝e nigdzie nie pojedzie i nie b´dzie nikomu udziela∏ Êlubu.
Mamy rozkaz przywieêç ksi´dza do Kojszówki, odpowiedzieli partyzanci. A dla
˝o∏nierza rozkaz to rzecz Êwi´ta i musi byç wykonany. Widzàc w dodatku zdecydowanà postaw´ ch∏opaków, jak te˝ i „argument“ w postaci pistoletów wyglàdajàcych spod ko˝ucha – zgodzi∏ si´.
czeƒstwa partyzanci nie mieli
przy sobie ˝adnych dowodów
to˝samoÊci. By∏y one zdeponowane u szefa oddzia∏u i by∏y
wr´czane partyzantom jedynie
wtedy kiedy oni udawali si´ na
urlop lub na takie akcje, gdzie
nale˝a∏o mieç przy sobie dokumenty. Na podstawie okazanych dokumentów ksiàdz sporzàdzi∏ akt Êlubu. Po tym nastàpi∏y zaÊlubiny. By∏ akordeonista, który gra∏ i chór, który
Êpiewa∏. By∏o veni creator i by∏o pi´knie.
Potem nastàpi∏a uczta weselna przy suto zastawionych
sto∏ach. M∏odzie˝ bawi∏a si´
i taƒczy∏a do rana. Przed Êwitem, te same sanie z eskortà
odwioz∏y ksi´dza na plebani´.

Beskidzkà, ˚ywiec do Bielska
Bia∏ej. Za˝arte boje o Maków
Podhalaƒski trwa∏y oko∏o tygodnia. Wreszcie, 30-31 stycznia
Maków zosta∏ wyzwolony. Nocà Niemcy wycofali si´ do Suchej Beskidzkiej, a rano ˝o∏nierze radzieccy wkroczyli do
Makowa. By∏o mroêno. Pe∏no
Êniegu.
Utrwali∏ mi si´ w pami´ci
charakterystyczny
obrazek,
a mianowicie: w pierwszych
patrolach Armii Czerwonej,
które przeciàga∏y przez Maków
widzia∏em ˝o∏nierzy, dziewcz´ta radzieckie ciàgnàce na sankach karabiny maszynowe. Ca∏a ludnoÊç miasta wyleg∏a na
ulice, witajàc ˝o∏nierzy. Nareszcie byliÊmy wolni.

prezentowa∏em wojsko. RadziliÊmy nad tym jak wszystko
zorganizowaç, aby w chwili wyzwolenia nie dopuÊciç do chaosu w mieÊcie oraz zabezpieczyç
porzàdek i bezpieczeƒstwo.
W dniu wyzwolenia zarzàdzi∏em zbiórk´ plutonu w du˝ej
sali magistratu, tam gdzie obecnie mieÊci si´ poczta. Wyznaczy∏em patrole, które wysz∏y
na miasto w celu zapewnienia
porzàdku i bezpieczeƒstwa oraz
zabezpieczenia niektórych obiektów w mieÊcie. Patrole mia∏y
bia∏o-czerwone opaski na r´kawie i by∏y cz´Êciowo uzbrojone.
Ludzie zach∏ysn´li si´ wolnoÊcià.
Przygotowa∏em „tryumfalny“
wjazd oddzia∏u partyzanckiego
„Che∏m“ do Makowa. ˚o∏nierze

na Górze Makowskiej – stamtàd sz∏o natarcie wojsk radzieckich na Maków. W∏adze miasta
wyznaczy∏y kilkanaÊcie furmanek, które zwozi∏y zw∏oki zabitych ˝o∏nierzy (ok. 700). W miar´
mo˝noÊci identyfikowano je
i grzebano na cmentarzu.
zwartego lub piàtego lutego postanowi∏em wracaç do domu do Warszawy. Zarzuci∏em wi´c plecak na plecy
i poszed∏em ko∏o koÊcio∏a przez
Gór´ Makowskà do Budzowa,
aby dostaç si´ na szos´ krakowskà. Spojrza∏em jeszcze raz na
Maków i taki obraz utrwali∏ si´
mi w pami´ci. Odwróci∏em si´
i poszed∏em przed siebie.
BOLES¸AW
BUKOWICZ „S¸AW“
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