OPERACJA POMORSKA 1 ARMII WOJSKA POLSKIEGO

12 stycznia 1945 r. z przyczó∏ka pod Sandomierzem ruszy∏y do natarcia wojska
1 Frontu Ukraiƒskiego marsza∏ka Koniewa. Nast´pnego dnia, na pó∏nocy na kierunku Królewca, uderzy∏y wojska 3 Frontu Bia∏oruskiego gen. Czerniachowskiego. 14 stycznia znad Narwi rozpocz´∏y
natarcie armie 2 Frontu Bia∏oruskiego
marsza∏ka Rokossowskiego. W tym samym dniu z przyczó∏ków pod Sandomierzem i Pu∏awami zaatakowa∏ Niemców
1 Front Bia∏oruski marsza∏ka ˚ukowa.
d Ba∏tyku do Karpat rozpocz´∏a
si´ ofensywa styczniowa, koƒcowa,
strategiczna ofensywa II wojny Êwiatowej, w której priorytetowe znaczenie mia∏
kierunek Warszawa-Berlin. Po prze∏amaniu
obrony nad Wis∏à, Grupy Szybkie 1 FB i 1 FU
a za nimi armie ogólnowojskowe, niszczy∏y
kolejne rubie˝e obrony niemieckiej wyzwala-
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nie potyczki z luênymi grupami Niemców.
28 stycznia dyrektywà operacyjnà 1 FB armia
przesz∏a do pierwszego rzutu Frontu z zadaniem
prowadzenia natarcia os∏aniajàcego pó∏nocne
skrzyd∏o 1 FB na kierunku Jastrowie, Suchaƒ,
Widuchowa i do 6 lutego wyjÊcia na rubie˝
Odry. Marsz ubezpieczony armii odbywa∏ si´
w 2 kolumnach i ju˝ 30 stycznia 4 DP nawiàza∏a stycznoÊç ogniowà z nieprzyjacielem. Nast´pnego dnia obie kolumny walczy∏y nad Gwdà,
na pozycjach polowych pasa przes∏aniania Wa∏u Pomorskiego.
Mimo up∏ywu lat, problemy zwiàzane z bitwà o Wa∏ Pomorski, do której 1 AWP wesz∏a
z marszu, nie zosta∏y wyjaÊnione. Dowódca
Frontu mia∏ w dyspozycji rozpoznanie strategiczne, taktyczne, zwiad lotniczy, dane agenturalne, a mimo to w dyrektywie do natarcia nie
wspomnia∏ o umocnieniach Wa∏u Pomorskiego.
A przecie˝ nie by∏ on czymÊ nieznanym...

Od 1 do 11 lutego 1945 r. w trakcie bitwy
o Wa∏ Pomorski Polacy zdobyli m.in. Z∏otów
(31 stycznia), Jastrowie (3 lutego), Nadarzyce
(6 lutego), Dobrzyce (8 lutego), Miros∏awiec
(10 lutego). Zwyci´stwo okupione zosta∏o
jednak du˝ymi stratami. Poleg∏o 3.130 ˝o∏nierzy, 6 tys. zosta∏o rannych, 1957 uznano za zaginionych. Polegli ˝o∏nierze spoczywajà na
cmentarzach wojennych w Drawsku Pomorskim, Z∏otowie oraz na jednym z najwi´kszych polskich cmentarzy – w Wa∏czu.
Bitwa o Wa∏ Pomorski upami´tniona zosta∏a na filarze Grobu Nieznanego ˚o∏nierza
w Warszawie inskrypcjà o treÊci Wa∏ Pomorski 1-10. II. 1945. W rejonie toczonych walk
powsta∏o w minionych latach wiele pomników,
tablic, lokalnych muzeów upami´tniajàcych
bitw´, m.in. w Mieros∏awcu, Zdbicach, Wa∏czu, Golcu, Podgajach (upami´tniajàcy spalonych ˝ywcem 32 ˝o∏nierzy 4 kp. 3 pp).

NA DRODZE BY¸ POMMERNSTELLUNG...

jàc ¸ódê, Kutno, Tomaszów, W∏oc∏awek, Bydgoszcz. 31 stycznia po prze∏amaniu Mi´dzyrzeczkiego Rejonu Umocnionego jednostki
Armii Czerwonej zdoby∏y pierwsze przyczó∏ki na zachodnim brzegu Odry.
O ile na terenach centralnej i po∏udniowej
Polski natarcie przebiega∏o zgodnie z planem, to
na pó∏nocy narasta∏y problemy. Na rubie˝ach
wschodnich utkn´∏o natarcie 3 Frontu Bia∏oruskiego i decyzjà Naczelnego Dowództwa
„Stawki“ trzon si∏ 2 Frontu Bia∏oruskiego skierowano na pó∏noc. Zaistnia∏o wi´c realne zagro˝enie prawego skrzyd∏a, docierajàcego do Odry wojska marsza∏ka ˚ukowa, tym bardziej, ˝e
skrzyd∏a obu frontów oddala∏y si´ od siebie
i powstawa∏a mi´dzy nimi niebezpieczna luka.
Celem os∏ony prawego skrzyd∏a 1 FB marsza∏ek ˚ukow rozkaza∏, w trybie pilnym, dowódcy 1 AWP, gen. S. Pop∏awskiemu wykonaç
si∏ami armii szybki marsz–manewr z rejonu
Warszawy w kierunku Bydgoszczy. I tak 19 stycznia urzutowane w dwóch kolumnach jednostki
armijne rozpocz´∏y w trudnych warunkach atmosferycznych marsz-manewr lewym brzegiem Wis∏y forsujàc wysokie tempo dochodzàce
do 30-40 km dziennie oraz toczàc sporadycz-

ybudowany przez Niemców w latach 1932-1945 Wa∏ stanowi∏ lini´
umocnieƒ na granicy niemiecko-polskiej. Na
g∏´bokoÊci ok. 280 km rozmieszczonych zosta∏o prawie 900 schronów ˝elbetowych, drewnianoziemnych, po∏àczonych transzejami i stanowiskami ogniowymi. W latach 1944-45 zmodernizowano g∏ównà pozycj´ obronnà Wa∏u, tzw.
lini´ D-1 ciàgnàcà si´ od Ustki przez S∏upsk,
Szczecinek, Nadarzyce, Draw´ do Santoka. Od
Szczecinka, na zachodnim brzegu Gwdy, ciàgnà∏
si´ pas przes∏aniania (pozycja polowa), obejmujàcy m.in. Podgaje, Jastrowie i Pi∏´.
Jednostki 1 Armii WP, po nawiàzaniu stycznoÊci ogniowej w rejonie pasa przes∏aniania,
toczy∏y ostre walki na linii Podgaje, Jastrowie,
Ptusza. 2 lutego, w nocy, opanowano Jastrowie i ju˝ dwa dni póêniej oddzia∏y 4 i 6 DP podesz∏y pod g∏ównà pozycj´ Wa∏u Pomorskiego. W niezwykle ci´˝kim terenie, naje˝onym
schronami betonowymi, ufortyfikowanymi naturalnymi przeszkodami terenowymi obie dywizje wsparte m.in. 1 i 5 Brygadà Artylerii Ci´˝kiej, 11 Pu∏kiem Artylerii Ha∏ubic dokona∏y
6 lutego wy∏omu o g∏´bokoÊci 4 km – g∏ównie
si∏ami 4 DP, prze∏amujàc g∏ównà pozycj´ Wa∏u.
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Z biegiem lat, w rocznicowych lokalnych
uroczystoÊciach, uczestniczy coraz mniej kombatantów, uczestników bitwy. Niedawno zakoƒczy∏ dzia∏alnoÊç sprawnie dzia∏ajàcy Klub ˚o∏nierzy 4 Pomorskiej DP im. Jana Kiliƒskiego.
Ci´˝ar upami´tniania walk o Wa∏ Pomorski
przejmujà na siebie, poza ko∏ami ZKRPiBWP,
niektóre samorzàdy, zw∏aszcza Grupy Rekonstrukcji Historycznych. W odtwarzaniu walk
uczestniczà, w historycznych mundurach, nie
tylko Polacy, ale tak˝e Grupy z ¸otwy, Estonii,
Rosji. Stowarzyszenie Historyczne „Erika“ w ramach projektu Prze∏amanie Pommernstellung organizuje corocznie marsze i biwaki; aktywne
sà te˝ m.in. Wielkopolskie Towarzystwo Techniki Militarnej z Wolsztyna, Grupy Rekonstrukcji Historycznej „Gryf“, „Pomerania 45“,
„Salamandra“, „Festun Histroica“, „Towarzysze Broni“ z Bia∏orusi.
uznaniem nale˝y podkreÊliç, ˝e w rocznicowych uroczystoÊciach na polach
bitwy o Wa∏ Pomorski uczestniczy coraz wi´cej
okolicznych mieszkaƒców, turystów, m∏odzie˝y.
Rokuje to, ˝e czyn bojowy ˝o∏nierzy 1 AWP,
zapomnianych bohaterów, pozostanie w pami´ci
STEFAN JAGIELSKI
pokoleƒ.
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POLSCY SAPERZY NA PRZYCZÓ¸KU CZELI¡SKIM

2/2017
Gdy or∏y nasze lotem b∏yskawicy,
Spadnà na dawnej Chrobrego granicy...

Pan Tadeusz A. Mickiewicz

PIASTOWSKI
ORZE¸
NAD ODRÑ
Frontowa prasa WP z marca 1945 r. odnotowa∏a pod has∏em
Czelin: wieÊ w powiecie chojeƒskim; na poczàtku lutego 1945 r.
w rejonie Czelina sforsowa∏y Odr´ oddzia∏y Armii Czerwonej
i Wojska Polskiego; 27 lutego 1945 r. ˝o∏nierze polscy ustawili
pierwszy polski s∏up graniczny nad Odrà (miejsce upami´tnione w 1968 r. pomnikiem).
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ak si´ sta∏o, ˝e u samych narodzin, dziÊ
wiemy – wiekopomnej
tradycji narodu polskiego i znaczàcego zdarzenia w tysiàcletnich
dziejach polsko-niemieckiego sàsiedztwa – wystawiono metryk´
historycznej mizerii. Faktem nie
by∏ sam pierwszy s∏up graniczny.
On by∏ dowodem ˝o∏nierskiego pojmowania sytuacji i troski o utrwalenie historycznego zdarzenia. Oto
polski batalion, 6 Warszawski
Zmotoryzowany Samodzielny Batalion Pontonowo-Mostowy, walczàcy czasowo w sk∏adzie 2 Armii
Pancernej Gwardii 1 Frontu Bia∏oruskiego, ju˝ na poczàtku lutego 1945 r. dotar∏ do Odry w rejonie Czelina. Tam, 30 stycznia, jeden z batalionów 219 Brygady
Pancernej Gwardii sforsowa∏ Odr´ po lodzie i opanowa∏ niewielki
przyczó∏ek. Nazwa Czelin pojawi∏a si´ w Êwiatowej prasie.
Do Berlina by∏o oko∏o 60 km.
Polski batalion wespó∏ z radzieckimi ˝o∏nierzami sta∏ si´ obroƒcà
przyczó∏ka. Historia przywiod∏a go
w miejsce, gdzie ponad tysiàc lat
temu w 939 r. zrodzi∏ si´ pierwszy zbrodniczy krok germaƒskiego Drang nach Osten. To tam, na
terenie Brandenburgii, krwawy
Gero t∏umiàc powstanie s∏owiaƒskich plemion, zaprosi∏ na uczt´
pojednania 30 wieleckich ksià˝àt,
których kaza∏ spoiç i zamordowaç.
O utrzymanie przyczó∏ka trwa∏y Êmiertelne walki. Dowódcà obrony Obszaru Berliƒskiego by∏
Reichsführer SS Heinrich Himmler,
a komisarzem Josef Goebels. Szef
Sztabu Generalnego Wehrmachtu
gen. Heinz Guderian odnotowa∏:
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2 lutego Luftwaffe dokona∏o
3800 nalotów, 4 lutego 1800. Na
przyczó∏ek przez ca∏à dob´ sz∏y
jeden za drugim szaleƒcze ataki.
Sz∏y ataki piechoty fortecznej ze
szko∏y im. Bismarcka, grenadierzy
pancerni i kompanie szturmowe
z Kilonii, elewi szko∏y oficerskiej
z Brunszwiku i formacje SS.
Wojska radzieckie w tym czasie wzmaga∏y natarcia na innych
kierunkach. 14 lutego na W´grzech
wzi´to do niewoli 133 000 jeƒców. 14 lutego lotnictwo alianckie uderzy∏o na Drezno. Zgin´∏o
300 000 osób. Za wysokim wa∏em przeciwpowodziowym kursowa∏y dwa niemieckie pociàgi pancerne k∏adàc niszczycielski ogieƒ
na obroƒców przyczó∏ków. Si∏y
niemieckie prowadzi∏y zaciek∏e
dzia∏ania obronne w rejonie Poznania i ca∏ego wybrze˝a po∏udniowego Ba∏tyku.
Wojska hitlerowskie utrzymywa∏y nadal wa˝ne enklawy obronne w rejonie Ko∏obrzegu, Koszalina, S∏upska, Gdaƒska i Królewca
w Prusach Wschodnich. My byliÊmy 60 kilometrów od Berlina. WalczyliÊmy na przyczó∏ku bronionym
przez jego zdobywców przy wykorzystaniu lekkiego uzbrojenia.
Bo tylko takie mo˝na by∏o przeprawiç przez Odr´ po lodzie. Niemcy natychmiast rozpocz´li bombardowanie lodu, uniemo˝liwiajàc wszelkie zaopatrywanie jego
zdobywcom. W tej sytuacji polski
batalion otrzyma∏ zadanie budowy przeprawy. Nam wyznaczono
odcinek na przyczó∏ku – od rzeki
do wa∏u przeciwpowodziowego.
TrwaliÊmy w tym piekle 6 tygodni. By∏o wiele dni bez chleba.

˚ywiono nas kaszà z olejem, którà donosili kucharze w specjalnych plecakach. Samoloty niemieckie z lotnisk ko∏o Berlina pojawia∏y si´ niespodziewanie. Gdy
moêdzierze wroga odpali∏y salw´,
wskakiwaliÊmy do do∏ów po wybuchach. W tym w∏aÊnie „czeliƒskim piekle“ – jak nazywali go wojenni korespondenci – nieprzerwanie wracaliÊmy myÊlami do
Kresów: co z naszymi rodzinami,
co b´dzie z nami po zakoƒczeniu
wojny. My byliÊmy nad Odrà, na
odzyskanej piastowskiej ojcowiênie. MieliÊmy tego ÊwiadomoÊç.
JednoczeÊnie wiedzieliÊmy jakie
by∏o stanowisko polskiego rzàdu
na uchodêstwie.
lipcu 1944 r. rzàd ten
rozes∏a∏ do swoich placówek dyplomatycznych okólnik,
który g∏osi∏ ...nie popieramy demagogicznej i nierealnej linii Odry.
Premier T. Arciszewski 18 grudnia 1944 r. wo∏a∏: Nie chcemy
Wroc∏awia ani Szczecina. Zawo∏anie to by∏o adresowane do kraju,
gdzie uzupe∏niano jednostki
1 i 2 armii. ZobaczyliÊmy po wojnie plakat jednego z okr´gowych
komendantów zbrojnego podziemia, który grozi∏: Zg∏oszenie si´
cz∏onka konspiracji do punktów
rejestru i poboru b´dzie karane
Êmiercià. By∏o wiele takich przypadków. A my, Kresowiacy, ˝o∏nierze 1 armii WP, chcieliÊmy Szczecina i Wroc∏awia, a nawet Opola,
Zielonej Góry i Ko∏obrzegu. ChcieliÊmy dla siebie, dla naszych rodzin wypartych z Kresów, chcieliÊmy dla Polski. Znane nam by∏y
s∏owa epilogu napisane przez wieszcza Adama w Panu Tadeuszu.
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Dowódcà mojego 2 plutonu
z drugiej kompanii by∏ powracajàcy z sy∏ki absolwent Uniwersytetu Lwowskiego. Przybli˝y∏ nam
sylwetk´ krakowskiego kanonika
i wybitnego kronikarza Jana D∏ugosza, który g∏osi∏: Teraz szcz´Êliwszym mieni´ siebie i swoich
wspó∏czesnych, ˝e oczy moje oglàdajà po∏àczenie si´ krajów ojczystych w jednà ca∏oÊç (odzyskanie
Warmii i zho∏dowanie Zakonu
Krzy˝ackiego), a szcz´Êliwszym
by∏bym jeszcze, gdybym doczeka∏
odzyskania za ∏askà Bo˝à i zjednoczenia z Polskà Âlàska, Ziemi
Lubuskiej i S∏upskiej.
Wielebny Kanoniku, ja, ostatni ˝yjàcy wspó∏autor Czeliƒskiego
Aktu, Henryk Kalinowski, mog´
powiedzieç: Bóg wys∏ucha∏ proÊby Twojej i tak si´ sta∏o.
Jako 6 Zmotoryzowany Samodzielny Batalion Pontonowo-Mostowy podà˝aliÊmy od czerwca
1944 r. ze wschodniej Ukrainy ku
Berlinowi. Batalion, unikalny
w swym sk∏adzie, posiada∏ m.in.
3 kompanie liniowe, kompani´
mostowà, pluton sprz´˝onych karabinów plot., dru˝yny zwiadu,
regulacji ruchu, ∏àcznoÊci, pododdzia∏y: kafarowy, tartaczny, traktorowy, kompresorowy, parkowy,
remontowy, elektrowni, radiostacji, medyczny, warsztatowy, gospodarczy oraz 76 pojazdów bojowych (amerykaƒskich), 30 samochodów transportowych (amerykaƒskich), 3 kutry rzeczne.
Dzia∏ajàc z w∏asnej inicjatywy
i patriotycznego obowiàzku oraz
majàc na wzgl´dzie fakt uczestniczenia w walce u granicznych rubie˝y Chrobrego, postanowiliÊmy

zaÊwiadczyç o powrocie Polski po
tysiàcu latach na swojà piastowskà ojcowizn´. ChcieliÊmy odpowiedzieç sekretarzowi stanu USA
Stettiniusowi, który w przededniu Konferencji Ja∏taƒskiej oÊwiadczy∏: SprzeciwiliÊmy si´ przesuni´ciu granicy polskiej do linii
Odry s∏owami: Szkoda fatygi mr
Stettinius – my, ˝o∏nierze 6 Warszawskiego
Zmotoryzowanego
Samodzielnego Batalionu Pontonowo-Mostowego ju˝ od tygodnia
byliÊmy na tej granicy, po cz´Êci
za Odrà. UznaliÊmy, ˝e w∏aÊciwe
b´dzie postawienie na brzegu
Odry formalnego s∏upa granicznego, pod którym zostanie umieszczony specjalny dokument, zwany przez nas Aktem Czeliƒskim.
Realia wykonawcze sà na ogó∏
znane, ale kilka s∏ów dodam –
z szacunku dla wykonawców.
Akt Czeliƒski zosta∏ dokonany przez 6 Warszawski Zmotoryzowany Samodzielny Batalion
Pontonowo-Mostowy z godnà szacunku patriotycznà postawà
i przejawem niekwestionowanej
odwagi w sytuacji trwania dzia∏aƒ
wojennych, kiedy nie by∏o kapitulacji Niemiec, kiedy tego typu post´powanie by∏o równoznaczne
z brakiem subordynacji wobec
zwierzchnich w∏adz bàdê brakiem dyscypliny. Nale˝y pami´taç, ˝e w tamtym czasie batalion
by∏ czasowo podporzàdkowany
radzieckiej 2 Armii Pancernej
Gwardii, a to znaczy ˝e przed jej
dowództwem mogliÊmy odpowiadaç za nasz czyn. Mówiono nam,
˝e ka˝de wojsko narodowe, walczàce na wspólnym teatrze dzia∏aƒ, ma prawo zaÊwiadczyç swojà
obecnoÊç w okreÊlonym miejscu
poprzez u˝ycie w∏asnej flagi narodowej. Natomiast opublikowanie
faktu o ustaleniu granicy jest domenà prawno-politycznà paƒstwa. Na tym rozmowy zakoƒczono. ˚o∏nierze radzieckiej 2 Armii
Pancernej lubili nasz batalion, nazywajàc go polskà gwardià.
S∏up przygotowa∏ kpr. Adolf
Wydrzyƒski z mojego plutonu –
stolarz z Wo∏ynia. Chor. Stefan
Kobek – malarz w cywilu – pomalowa∏ s∏up w pasy i wykona∏
wskaêniki: Berlin – 64 km, Warszawa – 474 km. Ppor. W∏adys∏aw
CieÊlak wykona∏ napis tekstu Aktu na papierze ze znakami wod-

nymi, zabranym z Wytwórni Papierów WartoÊciowych w Warszawie podczas forsowania Wis∏y
w nocy 17 stycznia 1945 r.
a czo∏owej stronie by∏
napis: Oddzia∏ Wojska
Polskiego. Poni˝ej: Pomagajàc
Czerwonej Armii w rozgromieniu
wspólnego wroga – hitlerowskich
Niemiec, po wielu walkach zwyci´skich za Polsk´ Niepodleg∏à
i Demokratycznà zgin´li na granicy lewego brzegu Odry podoficerowie: sier˝. Majchrzak Mieczys∏aw, plut. Fija∏kowski Mieczys∏aw, kpr. Wydrzyƒski Adolf, st.
sap. Chemus Stanis∏aw, Woêniak
W∏adys∏aw, Chobrych Zygmunt,
sap. Pietrzyk Feliks, Rumyƒski
W∏adys∏aw, Doro˝ko Jan, Kolenda
Wac∏aw. Zgin´li na Polu Chwa∏y.
CzeÊç Ich Pami´ci!
Dalej wymieniono 33 nazwiska rannych.
Dalej tekst: Nasz oddzia∏, jako pierwszy oddzia∏ Wojska Polskiego dotar∏ do zachodnich rubie˝y Rzeczypospolitej Polskiej na
wiecznà rzeczy pamiàtk´ wbi∏
graniczny s∏up na starej polskiej
rzece Odrze.
Dla upami´tnienia tej chwili,
do której tak d∏ugo dà˝yliÊmy,
sk∏adamy uroczyÊcie nasze w∏asnor´czne podpisy (zamieszczono
podpisy 82 ˝o∏nierzy batalionu,
wykonane ró˝nymi przyrzàdami
do pisania, ranny kucharz Jakimowski podpisa∏ si´ krwià).
Pod nazwiskami napis: Staraniem oficerów, podoficerów i szeregowych stawiamy t´ pamiàtk´
jako symbol Narodu Polskiego na
granicy Odry. Szcz´Êliwego znalazc´ owego dokumentu uprzejmie prosimy o zawiadomienie
w∏adz miejscowych lub redakcje,
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˝e wy˝ej podpisani byli dotychczas ˝ywi i poszli ze zwi´kszonà
energià do dalszej walki, aby pomÊciç krew swych towarzyszy
broni. Nie rzucim Ziemi skàd
nasz ród, Tak nam dopomó˝ Bóg.
Czelin, luty 27, 1945 r. Oficerowie do spraw pol.-wych.: ppor.
W. CieÊlak, chor. Kobek
Wieczorem 27 lutego 1945 r.
zast´pca dowódcy batalionu kpt.
Sawicki na zwo∏anej zbiórce ˝o∏nierzy 2 kompanii poinformowa∏:
Nasz 6 Warszawski Samodzielny
Zmotoryzowany Batalion Pontonowo-Mostowy, który by∏ pi´ç razy wymieniany w rozkazach Dowódcy Naczelnego WP i trzy razy
w rozkazach Dowództwa Naczelnego Armii Czerwonej w dniu
dzisiejszym zademonstruje powrót Polski na granice Chrobrego. Czynu tego dokonajà dwaj oficerowie: ppor. W∏adys∏aw CieÊlak
i chor. Stefan Kobek; dwaj podoficerowie: plut. Zenobiusz Jarucki
i plut. Henryk Kalinowski i dwaj
saperzy (nazwisk nie poda∏ – po
wojnie wyjecha∏ na Kresy). B´dziemy strzec tej granicy, obfità
ofiarà krwi przywróconej.
W nocy 27 lutego 1945 r. wymieniony zespó∏ dokona∏ ustawienia pierwszego polskiego s∏upa
granicznego, pod którym w butli
by∏ umieszczony wy˝ej omówiony dokument.
Z nastaniem Êwitu, 28 lutego,
s∏up zosta∏ przez niemieckà artyleri´ Êci´ty. Po wojnie, podczas
porzàdkowania terenu, ˝o∏nierze
placówki WOP dokument znaleêli, przekazujàc do batalionu
w Chojnie. Batalion przekaza∏ go
do Szczecina, skàd zosta∏ przekazany do Redakcji „Polski Zbrojnej“ w Warszawie.

Pe∏niàc s∏u˝b´ w Warszawie,
by∏em zaproszony do redakcji,
gdzie pierwszy wywiad w tej
sprawie przeprowadzi∏ ze mnà
red. Tadeusz Rawski. Akt Czeliƒski zosta∏ przekazany Muzeum
Wojska Polskiego, gdzie przez kilka lat by∏ eksponowany. Obok dokumentu by∏a ustawiona replika
s∏upa granicznego.
G∏oszono wówczas s∏owa:
MAMY W HISTORII WALK
WALK
N A R O D O W O -W Y Z W O L E ¡ CZYCH
CZYCH WIELE SZCZYTNYCH
SZCZYTNYCH
TR ADY
ADYCJI B OJOWYCH,
OJOWYCH, LECZ
AKT
AKT CZELI¡SKI STANOWI
STANOWI
WÂRÓD NICH PER¸¢!
Gdy nastàpi∏ czas „transformacji“, oba te eksponaty znikn´∏y.
Czeliƒski Akt i symboliczny znak
pierwszego polskiego S∏upa Granicznego nie by∏y przez niektóre
instytucje wojskowe lubiane. Do∏àczyli do nich wspó∏czeÊni „historycy narodowi“.
ego wykonawcom te˝ nie
sprzyja∏a pe∏nia szcz´Êcia.
Z. Janicki b´dàc inwalidà bez nogi
wiód∏ sm´tny ˝ywot do Êmierci.
Chor. S. Kobek – napi´tnowany
przez w∏adze polityczne za odmow´ odes∏ania odznaczeƒ, którymi
nagrodzi∏ go marsza∏ek J. B. Tito
za walk´ w szeregach armii partyzanckiej – wiód∏ do Êmierci ˝ywot
cz∏owieka zdrowotnie upoÊledzonego. Ppor. W. CieÊlak – pe∏niàcy
po wojnie s∏u˝b´ w WOP, zosta∏
za „antysowieckà szeptank´“ skazany na szeÊç lat wi´zienia i pozbawiony stopnia kapitana. Dla
mnie los by∏ ∏askawszy. Jako saper
by∏em zaanga˝owany w kampanii
rozminowania kraju. Szcz´Êliwie.
Majàc ukoƒczone dwie szko∏y oficerskie i dwie uczelnie wy˝sze
czeka∏em jako komandor porucznik na kolejny awans jedenaÊcie
lat. Mimo lansowania przez pras´, radio i telewizj´, ˝e Akt Czeliƒski to per∏a naszych tradycji,
wykonawcom tego aktu zwierzchnicy Si∏ Zbrojnych i MON nigdy
nie okazali przyjaznego gestu. Do
ksi´gi Chwa∏y Wojska Polskiego
nie wpisano nawet tych dziesi´ciu pierwszych poleg∏ych na granicznej Odrze, których nazwiska
wymienione sà w Akcie Czeliƒskim. Oni polegli na Polu Chwa∏y.
CzeÊç Ich Pami´ci!
HENRYK LEOPOLD KALINOWSKI

J

(na zdj´ciu drugi z prawej, w zburzonym Berlinie)
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WOJENNE LOSY POLSKIEGO ZŁOTA
W grudniu 2016 r., z pełnym ceremoniałem, na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach odbył się pogrzeb sprowadzonych ze Stanów
Zjednoczonych szczątków płk. Ignacego Matuszewskiego oraz mjr. Henryka Floyar-Rejchmana. W ogniu wojny obronnej 1939 r. obaj
oficerowie podjęli się i zrealizowali wyjątkową dla państwa polskiego misję – ocalili majątek Skarbu Banku Polskiego oraz Funduszu
Obrony Narodowej. Warto przypomnieć więc ten epizod z bogatego dorobku obu bohaterskich żołnierzy.
ząd polski od czasu reformy monetarnej Władysława Grabskiego przywiązywał wielką wagę do stabilizacji waluty. Jednym z najważniejszych czynników gwarantujących siłę złotówki były odpowiednio wysokie rezerwy złota. Gromadził je Bank Polski
utworzony w 1924 r. W obliczu nadciągającej wojny z Niemcami już
w czerwcu i lipcu 1939 r. podjęto
decyzję aby złoto zabezpieczyć.
Część złota znajdującego się w warszawskim skarbcu Banku Polskiego
wywieziono do oddziałów banku
w Siedlcach, Brześciu nad Bugiem,
Zamościu i Lublinie.
Do wybuchu wojny, mimo podejmowanych prób, plany wywiezienia
złota z Polski nie zostały zrealizowane. Według stanu z 1 września
1939 r. zasoby złota Banku Polskiego były warte 463,6 mln złotych
(95 ton złota), około 87 mln ówczesnych dolarów amerykańskich. Złoto
wartości 193 mln zł znajdowało się
w skarbcu w Warszawie, a sztaby
wartości 170 mln zł przechowywano w Brześciu nad Bugiem, Lublinie,
Siedlcach i Zamościu. W depozytach Banku Polskiego ulokowanych za
granicą w bankach Francji, Anglii
oraz amerykańskich i szwajcarskich
znajdowało się złoto wartości ponad 100 mln zł .
W pierwszych dniach wojny ludzie odpowiedzialni za bezpieczeństwo rezerw złota podjęli decyzję
o natychmiastowej ewakuacji zasobów przechowywanych w Banku
Polskim przy ul. Bielańskiej. 4 września oficerowie Ignacy Matuszewski
i Adam Koc oraz były minister handlu Henryk Floyar-Rajchman, działając z upoważnienia premiera Felicjana Sławoja-Składkowskiego i ministra skarbu Eugeniusza Kwiatkowskiego, wywieźli do Brześcia 15 ton
złota wartości 80 mln zł. Kłopoty
zaczęły się w Warszawie – brakowało
środków transportu, więc zmobilizowano 12 zwykłych autobusów.
Za kierownicą jednego z nich usiadła złota medalistka z Amsterdamu, znana automobilistka Halina

R

Konopacka, żona płk. Ignacego Matuszewskiego. Transportowi towarzyszyła aż do Francji. W nocy
z 4 na 5 września pierwsza partia
złota z Warszawy dotarła do Lublina, 5 września druga kolumna ze złotem opuściła stolicę, mimo ogromnych trudności dotarła tam także.
Nadzieje na bezpieczny pobyt w Lublinie okazały się dość złudne.
Uznano, że nowym miejscem przechowania złotego skarbu będzie
Łuck. W nocy z 7 na 8 września
30 autobusów i samochodów osobowych przewiozło tam całe złoto
znajdujące się w Lublinie.
Wobec niekorzystnej sytuacji
na froncie podjęto decyzję o całkowitej ewakuacji wszelkich zasobów
kruszcu poza granicę Polski. Między
8 a 9 września drogą kolejową przewieziono do Śniatynia przy granicy
z Rumunią cały zapas złota przechowywany także w Brześciu, Łucku
i Zamościu. 13 września w Śniatyniu zebrano całość złota Banku Polskiego z wyjątkiem 3817 kg (22 miliony zł), które pozostawiono w Dubnie do dyspozycji rządu polskiego.
Następnie Ignacy Matuszewski
i Adam Koc oraz Henryk Floyar-Rajchman, w porozumieniu z Ambasadą
Rzeczypospolitej w Bukareszcie,
podjęli na drodze dyplomatycznej
energiczne działania załatwienia
tranzytu polskiego złota przez Rumunię. Sprawa nie była prosta. Bukareszt był pod naciskiem Berlina
i Moskwy, które nalegały, aby rząd
rumuński nie zezwalał na tranzyt
ludzi i towarów z Polski na Zachód
i odwrotnie. W staraniach, Polaków
wspierali ambasadorzy Francji
i Wielkiej Brytanii, również zainteresowani tym, aby polskie złoto nie
wpadło w ręce niemieckie.
Wysiłki dyplomatyczne okazały się na tyle skuteczne, że Rumuni
zgodzili się na przewóz złota do portu
w Konstancy nad Morzem Czarnym,
pod warunkiem, że cały transport
odbędzie się w ciągu 48 godzin.
W nocy z 13 na 14 września załadowano na stacji w Śniatyniu złoto
do wagonów towarowych i po pół-

nocy pociąg przekroczył granicę
i ruszył w kierunku Konstancy. Był
eskortowany przez rumuńskich
policjantów i polski personel
Banku Polskiego.
15 września po północy „złoty pociąg“
był już w Konstancy.
Na miejscu okazało się, że
nie ma statku, który mógłby natychmiast zabrać ładunek. Oczekiwanie
działało na niekorzyść, gdyż Niemcy wpadli na trop polskiego złota
i podjęli starania, aby je zatrzymać.
14 września poseł niemiecki w Bukareszcie Wilhelm Fabricius na spotkaniu z ministrem spraw zagranicznych Rumunii Grigore Gafencu złożył protest przeciwko łamaniu przez
ten kraj neutralności. Niemiecki dyplomata domagał się,
aby Rumuni złoto
traktowali jak materiał wojenny. Minister rumuński udał,
że o przewozie złota
nic nie wie i obiecał
przeprowadzić dochodzenie. Przyjęta
taktyka dawała czas
na wywiezienie złota z Konstancy.
W tym samym dniu do Konstancy wpłynął mały tankowiec „Eocene“
należący do amerykańskiej kompanii naftowej Socony Vacuum. 33-letni
dowódca, Brytyjczyk Robert Brett,
został wciągnięty w wir wydarzeń.
Złoto załadowano i bez załatwienia niezbędnych formalności, uciekając przed pościgiem niemieckim,
statek wyszedł w morze w kierunku cieśnin tureckich. Kpt. Brett trzymał statek blisko brzegu, aby
w przypadku storpedowania osadzić go na mieliźnie i uratować złoto. 16 września statek wpłynął do
tureckiego portu pod Stambułem.
Swoje przeżycia związane ze
złotem kpt. Brett tak opisał: Nigdy
nie mogłoby mi nawet przyjść na myśl,
że pewnego dnia będę miał w lukach
mego statku „Eocene“ (...) więcej złota niż jakikolwiek inny statek przedtem i prawdopodobnie potem (...)

W1208
d re w n i a ny c h
skrzyniach znajdowały
się albo sztaby złota wielkości wydłużonej cegły, albo worki ze złotymi monetami.
Kolejnym pilnym zadaniem było przekonanie Turcji do udzielenia
pomocy. Czołową rolę odegrał tu
ambasador polski w Ankarze Michał
Halina
Konopacka.

Płk Ignacy
Matuszewski.

Sokolnicki, dzięki któremu Turcja zgodziła się na tranzyt polskiego złota.
20 września sztaby złota z tankowca „Eocene“ przeniesiono do wagonów pociągu tureckiego. 22 września transport dotarł do granicy syryjskiej, ochronę ładunku przejęli
Francuzi, dalej złoto dotarło do Bejrutu. Zakończył się dopiero pierwszy
etap jego tułaczki. Następnie władze polskie wraz z władzami francuskimi podjęły decyzję o przewiezieniu złota do Francji, gdzie tworzył się rząd polski i formowała się
armia polska. Na pokładzie krążownika „Emile Bertin“ już 27 września
pierwsza partia złota dotarła drogą
morską do Tulonu, gdzie złożono je
w silnie strzeżonym arsenale francuskiej marynarki wojennej. Druga
partia dotarła na początku października. (cdn)
ZBIGNIEW ŻUROWSKI
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O TYM W A R T O W I E D Z I E å
Od 1 stycznia obowiàzuje nowa lista darmowych lekarstw dla
osób w wieku 75+. Najwa˝niejsze zmiany nastàpi∏y w wykazie specyfików dla chorujàcych na
cukrzyc´.
Dla zmagajàcych si´
z cukrzycà, a choroba ta
dotyczy ponad 2 mln osób
w Polsce, zmiany, które
nastàpi∏y na liÊcie refundacyjnej dla seniorów, to
dobra wiadomoÊç.
Zgodnie z wykazem
opublikowanym przez Mi-

nisterstwo Zdrowia, od
1 stycznia 2017 r. na liÊcie bezp∏atnych leków
dla seniorów znalaz∏y si´
insuliny ludzkie i szybko
dzia∏ajàce analogi insu-

dost´pne sà za darmo
w cukrzycy typu 1 oraz
w cukrzycy typu 2 u chorych leczonych insulinà
NPH od co najmniej
6 miesi´cy, u których war-

sà bezp∏atne – szybko
dzia∏ajàce analogi kosztowa∏y nawet 45 z∏ za opakowanie, a wi´c b´dzie
mo˝na zaoszcz´dziç.
Na obowiàzujàcà od

BEZP¸ATNE LEKI DLA SENIORÓW
lin. A sà ju˝ te˝ na niej –
przypomnijmy – analogi
insulin d∏ugo dzia∏ajàce.
Co wa˝ne, analogi d∏ugo
dzia∏ajàce przys∏ugujà pacjentom w wieku 75+
przy okreÊlonych wskazaniach refundacyjnych –

toÊç hemoglobiny glikowanej wynosi co najmniej
8% albo wyst´pujà u nich
nawracajàce ci´˝kie epizody hipoglikemii lub hipoglikemii nocnej. Wszystkie pozosta∏e insuliny dla
pacjentów w wieku 75+

Nowego Roku list´ trafi∏y równie˝ leki dla chorych na parkinsona do
stosowania do póênych
okresów choroby, a tak˝e lek dla pacjentów
z przewlek∏à obturacyjnà
chorobà p∏uc.

Usuni´te zosta∏y z listy niesterydowe Êrodki
przeciwbólowe zawierajàce naproksen.
Przypominamy: recept´ z symbolem S mo˝e wystawiç tylko lekarz POZ,
który opiekuje si´ nami na
co dzieƒ (którego wybraliÊmy w deklaracji jako swojego lekarza). JeÊli lekarz
specjalista uwa˝a, ˝e powinniÊmy byç leczeni lekami
z list 75+, powinien informacje na temat zalecanego leczenia przekazaç pisemnie
naszemu lekarzowi POZ.

POSIEDZENIE RADY ds. KOMBATANTÓW I OSÓB REPRESJONOWANYCH przy szefie UdsKiOR

O nowych ulgach
dla weteranów
W po∏owie stycznia odby∏o si´ w Warszawie pierwsze w br. posiedzenie Rady
ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych. Wa˝nym punktem spotkania by∏o
zapoznanie si´ i wyra˝enie opinii dotyczàcych projektu ustawy „o zmianie ustawy
o pomocy spo∏ecznej”.
W posiedzeniu, któremu przewodniczy∏ p.o. szefa Urz´du ds. Kombatanów
i OR min. Jan J. Kasprzyk, uczestniczy∏ wiceprzewodniczàcy Rady, prezes ZG ZKRP
i BWP p∏k dr hab. Ryszard Sobierajski.
Zgodnie z projektem, „Osoby posiadajàce legitymacj´ Cz∏onka Korpusu Weteranów Walk o Niepodleg∏oÊç Rzeczypospolitej Polskiej, zobowiàzane sà do wnoszenia op∏aty za pobyt w domu pomocy
spo∏ecznej, mo˝na zwolniç, na ich wniosek lub z urz´du, ca∏kowicie lub cz´Êciowo z op∏aty za pobyt w domu pomocy
spo∏ecznej”.
W obowiàzujàcym obecnie stanie
prawnym Cz∏onkowie Korpusu Weteranów
Walk o Niepodleg∏oÊç Rzeczypospolitej
Polskiej ponoszà op∏aty za pobyt w domu
pomocy spo∏ecznej na zasadach ogólnych okreÊlonych w ustawie z 12 marca
2004 r. o pomocy spo∏ecznej. Mieszkaniec domu ponosi op∏at´ za pobyt, nie
wi´cej jednak ni˝ 70% swojego dochodu.
Osoby wnoszàce op∏at´ za pobyt w domu
pomocy spo∏ecznej mo˝na zwolniç, na
ich wniosek, cz´Êciowo lub ca∏kowicie
z tej op∏aty.
Jednak forma zwolnienia z ponoszenia op∏at za pobyt w domu pomocy spo∏ecznej ma charakter fakultatywny i zale˝y

g∏ównie od sytuacji materialnej i rodzinnej
osób zobowiàzanych do op∏at. O zastosowaniu zwolnienia decyduje organ ustalajàcy op∏at´ za pobyt w placówce.
Proponowana zmiana ustawy o pomocy spo∏ecznej przewiduje mo˝liwoÊç
zwolnienia Cz∏onków Korpusu Weteranów
Walk o Niepodleg∏oÊç Rzeczypospolitej
Polskiej z ponoszenia op∏aty za pobyt
w domu pomocy spo∏ecznej z urz´du
bàdê na wniosek, w cz´Êci bàdê te˝ ca∏kowicie. O zwolnieniu, podobnie jak
w przypadku obowiàzujàcych zwolnieƒ
o pomocy spo∏ecznej decydowaç b´dzie
organ ustalajàcy op∏at´ za pobyt w domu
pomocy spo∏ecznej w formie decyzji administracyjnej. Dokumentem uprawniajàcym do ubiegania si´ o zwolnienie z ponoszenia op∏aty b´dzie legitymacja
Cz∏onka Korpusu Weteranów Walk o Niepodleg∏oÊç Rzeczypospolitej Polskiej.
Po zapoznaniu si´ z projektem Rada
ds. Kombatantów i OR pozytywnie oceni∏a podj´tà przez Ministerstwo Rodziny,
Pracy i Polityki Spo∏ecznej inicjatyw´
zmiany ustawy o pomocy spo∏ecznej,
traktujàc jà jako wyraz troski o zapewnienie nale˝ytej opieki i wsparcia cz∏onkom
Korpusu Weteranów Walk o Niepodleg∏oÊç Rzeczypospolitej Polskiej mieszkajàcym w domach pomocy spo∏ecznej.
JednoczeÊnie Rada przedstawia pod
rozwag´ Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Spo∏ecznej propozycj´ bardziej jednoznacznego rozstrzygni´cia sprawy kosztów
pobytu cz∏onków Korpusu Weteranów
Walk o Niepodleg∏oÊç RP poprzez obligatoryjne i bezwarunkowe zwolnienie tej
grupy kombatantów z ponoszenia jakichkolwiek kosztów zwiàzanych z pobytem
A. N.
w domach opieki spo∏ecznej.

PROGRAM „RACHUNEK WDZIĘCZNOŚCI“
Projekt przewiduje dofinansowanie Powstańcom Warszawskim rachunków za gaz do 900 zł rocznie. Oznacza to, że wielu Powstańców nie będzie musiało płacić za gaz. Przedsięwzięcie jest
prowadzone wspólnie przez Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo z Urzędem do Spraw Kombatantów i OR. Urząd weryfikuje, czy osoba zgłaszająca się o dofinansowanie ma uprawnienia
kombatanckie z tytułu udziału w Powstaniu Warszawskim.
Powstańcy mogą zgłaszać się w dowolnym Biurze Obsługi
Klienta PGNiG w całej Polsce, gdzie otrzymają komplet dokumentów i formularzy – osobiście lub za pośrednictwem pełnomocnika.
Można też to załatwić telefonicznie – trzeba zadzwonić na Infolinię PGNiG Obrót Detaliczny i zgłosić chęć udziału w programie,
a pracownicy PGNiG wyślą na wskazany adres komplet dokumentów i formularzy do wypełnienia w domu i odesłania pocztą.
Program Rachunek wdzięczności rozpoczął się 1 stycznia 2017 r.
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