NASZE WYWIADY

ROZMOWA Z SENATOR

ANNÑ MARIÑ ANDERS

– SEKRETARZEM STANU
W KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW
DS. DIALOGU MI¢DZYNARODOWEGO

MONTE CASSINO
MOIM DZIEDZICTWEM
• Jest Pani jednà z nielicznych osób publicznych, których Ojciec by∏ Êwiadkiem
i wspó∏twórcà najnowszej historii Polski. Jak Pani wspomina lata u boku Ojca?

Redakcja: Zbli˝a si´ kolejna
rocznica bitwy o Monte Cassino,
jednej z najkrwawszych bitew stoczonych na froncie zachodnim. Na
polskim Cmentarzu Wojennym, usytuowanym u stóp klasztoru w „dolinie Êmierci“ odb´dà si´ coroczne
podnios∏e, patriotyczne uroczystoÊci. Co Pani, córka dowódcy 2 Korpusu Polskiego odczuwa, uczestniczàc w nich, stojàc u boku weteranów bitwy?
Senator A. M. Anders: To bardzo
osobiste pytanie, ale odpowiem. Stojàc
w tym gronie czuj´ si´ jednà z nich. Bywa∏am tu jeszcze jako dziecko trzymana za r´k´ przez ojca, otoczona przez
wielu uczestników bitwy. DziÊ ˝yje ich
ju˝ niewielu. Z miejscem tym zwiàzana
jestem tak˝e emocjonalnie. Tu, wÊród
swoich ˝o∏nierzy pochowany jest mój
Ojciec, tu pochowana jest moja Matka,
Irena – pierwsza odtwórczyni piosenki
„Czerwone maki na Monte Cassino“.
Z wielkim wzruszeniem uczestnicz´ w corocznych ceremoniach,
w tym zw∏aszcza w ubieg∏orocznej,
paƒstwowej uroczystoÊci z udzia∏em
Prezydenta RP Andrzeja Dudy [
z ma∏˝onkà. Pami´tam jego s∏owa,
˝e bez polskiej krwi, polskiej walki
nie by∏oby niepodleg∏ej Polski, nie
by∏oby Unii Europejskiej.
Ka˝dorazowo odwiedzam udost´pnione w 70. rocznic´ bitwy Muzeum Pami´ci 2 Korpusu Polskiego,
dokumentujàce ca∏à drog´ 2 Korpusu i jego walki we W∏oszech.

– By∏am „córeczkà tatusia“.
Uczestniczy∏am z nim ju˝ od dzieciƒstwa b w licznych spotkaniach
w Londynie, i nie tylko, z ˝o∏nierzami PSZ na Zachodzie – 2 Korpusu,
1 Dywizji Pancernej, marynarzami, pilotami. To one mia∏y wp∏yw
na mój Êwiatopoglàd oraz
pewne cechy charakteru,
sposób bycia – jak mówià
niektórzy znajomi – zbli˝ony
do wojskowego.
Ojciec, w rodzinie czu∏y i opiekuƒczy, by∏ w sprawach politycznych i s∏u˝bowych stanowczy, mia∏
w∏asne zdanie np. w sprawie Powstania Warszawskiego i potrafi∏ o nie walczyç. Widaç to wyraênie w wydanej
w Londynie autobiografii „Bez ostatniego rozdzia∏u“. Cz´Êç historyków wyolbrzymia konflikt z genera∏em Sikorskim
oraz sytuacj´, jaka mia∏a miejsce
w kierownictwie Rzàdu na emigracji,
sugerujàc, ˝e by∏ znakomitym dowódcà, ale niezbyt dobrze czu∏ si´ na politycznych salonach. Do relacji z Ojcem
odnios∏am si´ w swojej ksià˝ce „Córka

genera∏a i piosenkarki“. Rozwia∏am
w niej pewne mity i plotki. Sàdz´, ˝e po
przeczytaniu obu ksià˝ek mo˝na wyrobiç sobie zdanie o generale, oficerze
i dowódcy, o jego ˝yciu rodzinnym
z punktu widzenia ojca i córki.
Lata sp´dzone z Ojcem pozostanà
dla mnie niezapomniane. Wspólne
oglàdanie telewizji, s∏uchanie radia,
wizyty u znajomych, koncerty, w których wyst´powa∏a matka. Ojciec zawsze t´skni∏ za Polskà, prze˝ywa∏ sytuacj´, w jakiej znalaz∏a si´ po Ja∏cie.

Niestety, nie dane mu by∏o wróciç do
wolnej i niepodleg∏ej Polski.
• Wielkim osiàgni´ciem gen.
W∏adys∏awa Andersa by∏o utworzenie w 1941 r., a nast´pnie ewakuowanie do Iranu liczàcej 75 tys. Armii Polskiej w ZSRR. Ale nie wszyscy
Polacy deportowani w g∏àb ZSRR
zdà˝yli do Andersa. Dla tysi´cy pozosta∏ych jedynym wyjÊciem by∏a tworzona
przez gen. Z. Berlinga
1 Dywizja Piechoty im.
Tadeusza
KoÊciuszki,
a nast´pnie 1 Armia WP.
Niestety ostatnio cz´Êç
polityków i historyków
odmawia kombatantom
frontu
wschodniego,
których tysiàce poleg∏o
na szlaku od Lenino do
Berlina, miana ˝o∏nierzy
WP. Ich walki nieobecne
Dokoƒczenie na str. 4 [
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sà w mediach, pomijani sà przy
awansach i odznaczeniach.
– Jestem córkà ˝o∏nierza, wdowà po
˝o∏nierzu, w wojsku s∏u˝y mój syn; wychowa∏am si´ w tym Êrodowisku, ceni´ takie przymioty jak honor, odwaga, wiernoÊç przysi´dze. Uczestnicz´ w setkach
spotkaƒ z weteranami zarówno z formacji
frontowych jak i ˝o∏nierzami konspiracji.
Bliscy sà mi kombatanci Polskich Si∏
Zbrojnych na Zachodzie, wÊród których
si´ wychowa∏am i mam wielu przyjació∏.
Spotykam si´ tak˝e m.in. z ˝o∏nierzami
Armii Krajowej, Batalionów Ch∏opskich,
z ˝o∏nierzami drugiej konspiracji. Uczestniczy∏am w spotkaniach Synów Pu∏ku –

jednego z dziesi´ciu Êrodowisk ZKRP
i BWP – najm∏odszych, ma∏oletnich ˝o∏nierzy II wojny Êwiatowej ]. Ceni´ sobie
przyznanà przez Zarzàd G∏ówny Zwiàzku Komandori´ „Za Wybitne Zas∏ugi dla
ZKRPiBWP“. Dla mnie – powtórz´ raz
jeszcze – córki ˝o∏nierza krew polskiego
˝o∏nierza przelana w walce o wolnoÊç
i niepodleg∏oÊç, niezale˝nie – na Zachodzie czy Wschodzie, b´dzie mia∏a zawsze t´ samà barw´ i t´ samà wartoÊç.
• Jako córka gen. W∏. Andersa,
noszàca jego nazwisko, jest Pani
dziedziczkà tradycji, które si´ z nim
∏àczà. Czy za∏o˝ona przez Panià
„Fundacja im. Gen. Andersa“, której celem jest m.in. pomoc m∏odzie˝y na wschodzie, majàcej polskie
korzenie, ma równie˝ za zadanie
promowanie postaci i osiàgni´ç genera∏a w polskim spo∏eczeƒstwie?
– Zdaj´ sobie spraw´, ˝e nosz´ nazwisko, które w Polsce, i nie tylko, jest powszechnie znane, jest symbolem walki
o wolnoÊç i niepodleg∏oÊç Polski. To du˝e
zobowiàzanie. Je˝eli chodzi o Fundacj´,
to pomys∏ narodzi∏ si´ kilka lat wstecz,
w 2012 r., kiedy przebywa∏am z delega-
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cjà w Uzbekistanie. Mia∏am mo˝liwoÊç
spotkaç si´ z miejscowà Polonià, potomkami deportowanych rodaków, których
rodzice, przynajmniej cz´Êç, mieli mo˝liwoÊç opuÊciç Rosj´ z gen. Andersem.
Ideà Fundacji jest m.in. niesienie pomocy m∏odym Polakom, majàcym na wschodzie polskie korzenie, w edukacji, repatriacji, zapewnienia stypendium i wsparcia. Przypomn´, ˝e Ojciec mia∏ zawsze na
uwadze trosk´ o m∏odych Polaków, ˝e razem z Armià ewakuowa∏ z ZSRR prawie
50 tys. osób cywilnych, w tym g∏ównie dzieci i m∏odzie˝. Utworzy∏ dla nich szko∏y, Korpus Kadetów, dba∏, w miar´ mo˝liwoÊci,
o dalsze wykszta∏cenie i drog´ ˝yciowà.
OczywiÊcie, dzia∏alnoÊç fundacji to
tak˝e promowanie sylwetki, drogi ˝yciowej
i osiàgni´ç
gen. Andersa. Dzia∏aliÊmy zarówno
w kraju, jak
i za granicà.
OrganizowaliÊmy spotkania, konkursy
dla m∏odzie˝y,
liczne wystawy tematyczFot. E. Sadzyƒska
ne, wycieczki
szlakami historii or´˝nej. W momencie
obj´cia funkcji Sekretarza Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, z uwagi
na nowe obowiàzki musia∏am zrezygnowaç z prowadzenia fundacji mojego Ojca.
• Poza odpowiedzialnà funkcjà
w rzàdzie, jest Pani Senatorem RP,
wybranym na znanym z g∏´bokich
tradycji, patriotycznym i wolnoÊciowym Podlasiu. Jak Pani udaje si´ ∏àczyç obie te, wymagajàce czasu, funkcje, przy czym wiadomo mi, ˝e wyborcy chcieliby cz´Êciej Panià goÊciç?
– Zdaj´ sobie spraw´, ˝e otrzymujàc mandat senatora na Podlasiu podj´∏am równoczeÊnie zobowiàzanie wobec moich wyborców. RzeczywiÊcie,
w pierwszym okresie wobec nawa∏u
obowiàzków nie by∏am zbyt cz´sto
w swoim biurze senatorskim. Nie znaczy to jednak, ze sprawami Podlasia si´
nie zajmowa∏am. Korzystajàc z faktu
zajmowania stanowiska w Kancelarii
Prezesa Rady Ministrów promowa∏am
wysuwane przez w∏adze województwa
projekty. Mam tak˝e nadziej´, ˝e w faz´
realizacji wejdzie wkrótce projekt mi´dzynarodowej trasy Via Baltica na Litw´.

Dostrzegam znaczenie bezpieczeƒstwa
regionu. To tu znajduje si´ newralgiczny
dla bezpieczeƒstwa, nie tylko Polski, tzw.
„Przesmyk Suwalski“, ok. 70 km obszar
pomi´dzy rosyjskim obwodem kaliningradzkim a Bia∏orusià. Zdaniem strategów jest to punkt zapalny, zarzewie
ewentualnego konfliktu NATO z Rosjà.
Bezpieczeƒstwo tego miejsca na Podlasiu
strze˝e od marca silna grupa batalionowa
˝o∏nierzy Paktu Pó∏nocnoatlantyckiego.
Stwarza to, obok bezpieczeƒstwa, wiele
nowych miejsc pracy dla moich wyborców.
• Z ramienia Rzàdu RP odpowiada Pani m.in. za „dialog mi´dzynarodowy“. Sàdz´, ˝e znajomoÊç pi´ciu j´zyków i obycie u∏atwia prac´ w tej dziedzinie. Wiemy,
˝e mimo krótkiego okresu od obj´cia stanowiska aktywnie promuje
Pani Polsk´ za granicà...
– Staram si´. Cz´sto bywam za granicà. Np. w marcu br. w Stanach Zjednoczonych w towarzystwie Konsula Generalnego RP w Nowym Jorku Macieja
Golubniewskiego otworzy∏am wystaw´
„Armia Andersa – Szlak Nadziei“. WÊród
licznych goÊci obecny by∏ weteran bitwy
o Monte Cassino Antoni ChroÊcielewski. Wystaw´, poÊwi´conà 2 Korpusowi
Polskiemu, prezentowanà w lipcu 2016 r.
w Kancelarii Rady Ministrów, prezentowano w wielu miastach USA, w tym w Chicago, gdzie jest du˝e skupisko Polonii.
Uczestniczy∏am tak˝e w 2016 r.
w otwarciu w Miƒsku w Bia∏oruskim
w Paƒstwowym Muzeum Historii Wielkiej
Wojny Ojczyênianej wystawy „Bia∏orusini
w 2 Korpusie Polskim. Nieznane karty
II wojny Êwiatowej“. Wystawa cieszy∏a si´
wielkim zainteresowaniem, na otwarciu
z udzia∏em w∏adz paƒstwowych Bia∏orusi,
obecni byli potomkowie ˝o∏nierzy walczàcych pod Monte Cassino. Jako przedstawiciel polskich w∏adz odda∏am czeÊç
wszystkim, którzy przelewali krew w szeregach Wojska Polskiego, niezale˝nie od
pochodzenia, narodowoÊci, wyznania.
Dzi´kujàc za mo˝liwoÊç wypowiedzi
oraz upami´tnianie przez ZKRPiBWP
sylwetki i dokonaƒ mojego Ojca, pragn´ przekazaç Cz∏onkom Zwiàzku jak
te˝ Czytelnikom obchodzàcego niedawno Jubileusz wydania 250 numeru
miesi´cznika „Polsce Wierni“ – wiele
zdrowia i wszelkiej pomyÊlnoÊci.
• Dzi´kuj´ za rozmow´.
MICHA¸ IZDEBSKI

WSPOMNIENIA UCZESTNIKÓW WALK

BERLIN
– maj
1945
W nocy, 30 kwietnia, do
sztabu 1 Dywizji Piechoty
im. Tadeusza KoÊciuszki,
zajmujàcej pozycje obronne
nad Kana∏em Hohenzollernów,
nadszed∏ pilny rozkaz ze

sztabu armii, nakazujàcy
dywizji przegrupowanie si´
celem udzia∏u w szturmie
Berlina. Termin by∏ niezwykle krótki. Zmobilizowano
ca∏y transport samochodowy i rozpocz´to przerzucanie jednostek do Berlina.
Oto wspomnienia trzech
uczestników walk.

JAN DUDA: 30 kwietnia,
póênym wieczorem, za∏adowaliÊmy si´ na samochody i pod
os∏onà nocy zostaliÊmy przerzuceni w sam Êrodek Berlina.
Batalion zosta∏ przydzielony
do radzieckiej jednostki pancernej i mia∏ z nià wspó∏dzia∏aç, jako desant czo∏gowy, przy
zdobyciu ÊródmieÊcia. Zaj´liÊmy stanowiska w dzielnicy
Charlottenburg, w pobli˝u Tiergarten, opierajàc si´ prawym
skrzyd∏em o Szprew´. Czo∏gi
radzieckie by∏y unieruchomione i nie mog∏y byç wprowadzone do akcji. Wszystkie ulice
w dzielnicach by∏y zamkni´te
˝elbetowymi barykadami, bronionymi przez strzelców wyborowych. Jedynie wysadzenie
ich w powietrze otwiera∏o drog´ do ÊródmieÊcia. Mimo wielu prób, nie uda∏o si´ tego zrobiç. Ukryci
na dachach domów,
w kominach i piwnicach
strzelcy wyborowi jednym celnym strza∏em
unieszkodliwiali ka˝dego skradajàcego si´
sapera.
Rozpocz´∏y si´ polowania na zamaskowanych Niemców broniàcych barykad. Ale
to nie by∏o takie ∏atwe.
Trudno by∏o ich znaleêç, bo ustawicznie
zmieniali swoje stanowiska. U˝ywano ró˝nych sposobów. Z kominów „wykurzano“ ich
przez palenie w piecach, rzucano granaty
do piwnic lub strzelano
z dzia∏ na wprost. Dzia∏a 76 mm ˝o∏nierze radzieccy zdejmowali z kó∏
i wnosili je na pi´tra,
aby stamtàd strzelaç
do budynków, w których zauwa˝ono strzelca wyborowego. Walka w takich warunkach by∏a bardzo ci´˝ka. Nie
wiedzieliÊmy skàd i od czego
mo˝emy zginàç. Z ka˝dej
szczeliny czy za∏amania muru
grozi∏o nam niebezpieczeƒstwo. Najgroêniejsze by∏y walàce si´ od wybuchów pocisków Êciany wypalonych budynków. Wielu naszych ˝o∏-

nierzy zosta∏o zasypanych
przez te walàce si´ mury.
STANIS¸AW KA¡KOWSKI:
Otrzymujemy rozkaz: nasz
batalion zajmie stanowisko na
ulicy Bismarcka. Do ÊródmieÊcia mamy 7 km. Zaraz te˝
kompanie wyruszy∏y. By∏a
noc, ∏uny palàcego si´ Berlina
oÊwietla∏y nam drog´.
9 kompania – przecinajàc
ulic´ Bismarcka – naciera na
wprost na kamienice zaj´te
jeszcze przez Niemców, którzy
sypià jak grochem z ka˝dego
okna. Dopóki Niemcy nas nie
widzieli wszystko by∏o w porzàdku, ale jak zobaczyli
przez bram´ naszych, od razu
zabili siedmiu czy oÊmiu.
Dowódca kompanii melduje, ˝e parter naro˝nej kamienicy oczyszczony od Niemców,
zeszli do piwnic. Dostajemy rozkaz atakowania drugiego skrzyd∏a. Artyleria rozbiera dzia∏a,
wnosi je na pi´tra. Dzia∏o 45 mm
Wróblewskiego ju˝ chyba od
godziny strzela do Niemców,
widaç, jak uciekajà, chowajà
si´ za drzwi, za szaf´, nasi ich
p´dzà, biorà do niewoli.
Co pewien czas Niemcy
strzelajà z pancerfaustów, huk
ogromny, nie s∏ychaç co kto
mówi. Rozmawiamy na migi.
Jest ju˝ po po∏udniu, przy naszej bramie p∏onie drugi czo∏g
zapalony przez Niemców.
Schodzimy do piwnic: setki
ludzi. M´˝czyêni, kobiety, dzieci. Mam wra˝enie, ˝e zat∏ukliby nas pi´Êciami. Wyprowadzamy z piwnic Niemców, ka˝emy im ciàgnàç dzia∏o przez
skrzy˝owanie. S∏yszymy, jak
krzyczà nicht schiessen, nicht
schiessen. Za nimi podbiegajà nasi artylerzyÊci, ju˝ strzelajà, robi si´ przyjemniej.
Wieczorem szef sztabu batalionu prosi mnie, abym przeprowadzi∏ go do kompanii. Idziemy, drog´ znam, przechodzi∏em t´dy wiele razy. Obraz rozpaczy. Na gruzach siedzi dowódca kompanii Iwanow, a przy
nim Êpiàcy ˝o∏nierze. Przyszed∏
rozkaz aby zajàç Dworzec
G∏ówny. Widzia∏em u Iwanowa
∏zy w oczach. Nie p∏aka∏ nad sobà. Wypróbowany dowódca,

odwa˝ny powiedzia∏: Smatri,
jak ich teraz obudziç. Ale rozkaz by∏ wyraêny.
Zbli˝a∏a si´ godzina 22.
Walka trwa∏a. Cywile niemiecy
ciàgn´li nasze dzia∏a wzd∏u˝
ulicy Bicmarcka. Krzyczeli do
swoich nie strzelajcie. I w taki
sposób 9 kompania wspierana przez artyleri´ zaj´∏a po pó∏nocy dworzec. Podziemie by∏o przepe∏nione ludêmi. O godzinie pierwszej po pó∏nocy
czuliÊmy, ˝e coÊ si´ stanie, zapanowa∏ jakiÊ spokój, jak przed
burzà. O godzinie drugiej podano wiadomoÊç o kapitulacji. Zapanowa∏a radoÊç nie do
opisania. Prze˝ywali jà wszyscy. Umorusani w dymie, we
krwi, zm´czeni, brudni, ca∏owaliÊmy si´ jak niemàdrzy.
LECH TRYUK: Od kilkunastu godzin atakujemy wzd∏u˝
Bismarckstrasse. „Nasze“ dwa
czo∏gi radzieckie, które my, jako piechota chronimy przed
pancerfaustami, wyràbujà drog´, rozwalajàc barykady i bunkry. Posuwamy si´ ˝wawo
w kierunku Bramy Brandenburskiej, oczyszczajàc zabudowany teren od nieprzyjaciela.
W jednej z kamienic, z reklamà „Apotheke“ broni∏a si´
zaciekle grupa ˝o∏nierzy niemieckich. Zrzucali na nasze g∏owy granaty. Nic nie mogliÊmy
zrobiç. Dopiero gdy przyby∏a
dru˝yna z miotaczami p∏omieni, dom zosta∏ wraz z wrogami
(na górnych pi´trach) podpalony. Gdy opuÊciliÊmy parter p∏onàcego domu, coÊ mnie trafi∏o
w g∏ow´. By∏ to granat lub
szrapnel. Trafi∏o mnie wiele
od∏amków. Âmierç poniós∏ stojàcy obok mnie ˝o∏nierz, któremu wybuch urwa∏ obie nogi.
Tak to w ostatnich godzinach II wojny Êwiatowej w Berlinie zosta∏em drugi raz trafiony
w g∏ow´. Do dziÊ si´ zastanawiam – czy mia∏em dobrego
Anio∏a Stró˝a, czy po prostu
du˝o szcz´Êcia, ˝e na ca∏ym
moim szlaku – od Powstania
Warszawskiego, przez Wa∏ Pomorski a˝ do Barlina jako
17-letni, bezwàsy, stary wiarus
doczeka∏em koƒca wojny.
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JAK OPOWIEDZIEå O POLAKACH
NA FRONTACH II WOJNY ÂWIATOWEJ
Gdy niedawno zosta∏em
poproszony o napisanie kilku
s∏ów na temat ˝o∏nierzy
polskich na frontach II wojny
Êwiatowej, nie bardzo
wiedzia∏em, jak rozpoczàç
streszczenie znanej historii.
Zw∏aszcza, ˝e historia ta jest
tak obszerna, ˝e nawet jej
najwi´kszy skrót stanowi∏by
ma∏à ksià˝k´, ponadto
wychodzi∏em z za∏o˝enia, ˝e
wszyscy wiedzà o walkach,
jakie Polacy toczyli na ca∏ym
Êwiecie podczas II wojny
Êwiatowej.

N

a szcz´Êcie z pomocà
przyszli mi uczniowie jednej z warszawskich szkó∏. Zaczà∏em badaç
ich stan wiedzy o II wojnie Êwiatowej. Jak przysta∏o na gorliwych
uczniów (a tacy w∏aÊnie sà), zacz´li opowiadaç histori´ làdowania aliantów w Normandii, walk
Amerykanów w Ardenach, kilka
s∏ów rzucili o walkach w Stalingradzie. Zanim spyta∏em si´, skàd
tyle wiedzà, zagadka wyjaÊni∏a si´.
Podaj´ êród∏a wiedzy: Normandia
– film „Szeregowiec Ryan“, Ardeny – serial „Kompania braci“, Stalingrad – film „Wróg u bram“
i oparta na nim gra komputerowa.
Histori´ Polski i Polaków podczas
II wojny Êwiatowej przedstawiono mi g∏ównie przez pryzmat Powstania Warszawskiego (wiedza
opiera∏a si´ na fabule filmu „Miasto’44“) oraz nieokreÊlonych bli˝ej ...polskich ˝o∏nierzy z serialu
„Czterej pancerni i pies“.
Okaza∏o si´, ˝e o ˝o∏nierzach
polskich walczàcych na frontach
II wojny Êwiatowej m∏odzie˝ prawie nic nie wie. A jest to historia
ciekawa i, prawdopodobnie w skali
Êwiatowej, wyjàtkowa. Z trudem
mo˝na odnaleêç drugie paƒstwo,
którego obywatele brali tak
ogromny udzia∏ w tym konflikcie

zbrojnym. RównoczeÊnie trudno
odnaleêç drugi naród tak bardzo
rozerwany podczas tego konfliktu. Na zachodzie, u boku zachodnich aliantów, walczy∏y Polskie
Si∏y Zbrojne za Zachodzie, w których w maju 1945 r. s∏u˝y∏o 200210 tys. osób. Tymczasem na
wschodzie, u boku Armii Czerwonej, walczyli ˝o∏nierze 1 i 2 Armii
WP – w maju 1945 r. by∏o ich
370 tys., ale pami´ç o nich nie
jest tak powszechna, jakby si´
zdawa∏o.
Jakkolwiek o ˝o∏nierzach walczàcych na wschodzie po 1990 r.
przesta∏o si´ powszechnie mówiç, tak o ˝o∏nierzach walczàcych
na zachodzie dotychczas nie zacz´∏o si´ du˝o mówiç. Wyjàtek
tutaj mo˝e stanowiç najbardziej
rozs∏awiony 2 Korpus Polski walczàcy we W∏oszech i lotnicy walczàcy m.in. w bitwie o Angli´ (chocia˝ te˝ warto zwróciç uwag´, ˝e
zawsze sà oni przedstawiani jako
Dywizjon 303, chocia˝ Polacy
stworzyli kilka dywizjonów). Inne
formacje, jak chocia˝by 1 Samodzielna Brygada Spadochronowa
gen. Sosabowskiego czy ponad
cztery tysiàce marynarzy z polskiej Marynarki Wojennej p∏ywajàcy od Morza Âródziemnego a˝
po Morze Arktyczne, sà formacja-

mi zapomnianymi. O tym, ˝e Polacy posiadali w swoich si∏ach Samodzielnà Kompani´ Commando
(czyli jednostk´ s∏ynnych brytyjskich komandosów), prawie ju˝
nikt nie pami´ta.
rawdà jest, ˝e temat Polaków na frontach II wojny
Êwiatowej jest nie tylko obszerny
i trudny, lecz równie˝ bardzo zaniedbany. I nie warto tutaj oskar˝aç za te zaniedbania szkó∏ czy rodziców, poniewa˝ w dzisiejszych
czasach ∏atwiej m∏odzie˝ zainteresowaç danym tematem, jeÊli zostanie on odpowiednio wciàgni´ty do kultury masowej. JeÊli ktoÊ
mi nie wierzy, polecam oceniç
swój stan wiedzy na temat czo∏gów T-34, mundurów polskich,
radzieckich czy niemieckich oraz
wyciàgnàç z pami´ci Marusi´ i Szarika, by zobaczyç, ile nauczyliÊmy
si´ jedynie przez oglàdanie „Czterech pancernych...“. O dzia∏aniach wywiadu czy przerabianiu
w tablicy rejestracyjnej cyfry „3“
na „8“ mo˝na si´ by∏o dowiedzieç
oglàdajàc inny kultowy serial,
czyli przygody agenta J-23. Widaç
to obecnie, gdy prze˝ywamy renesans (a raczej rozkwit) zainteresowania ˚o∏nierzami Wykl´tymi, którzy od kilku lat pojawiali
si´ w kulturze masowej. A jeÊli
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nie zainteresowanie, to przynajmniej ÊwiadomoÊç ich obecnoÊci
w powojennej historii Polski.
O tym, ˝e historii w∏asnego
kraju najlepiej uczyç poprzez kr´cenie dobrych filmów, ju˝ kilkadziesiàt lat temu odkryli Amerykanie. Wi´kszoÊç filmów wojennych powsta∏ych w tym kraju
w nieskomplikowany sposób przedstawia odbiorcy nie tylko trudy
czasów wojennych, lecz równie˝
heroizm walczàcych wówczas ˝o∏nierzy. Za przyk∏ad mo˝e pos∏u˝yç „Âlicznotka z Memphis“
z 1990 r. pokazujàca za∏ogi bombowców prowadzàcych naloty na
Niemcy (Europa Zachodnia czy
Ameryka d∏ugo nie interesowa∏y
si´ tym tematem). „Szeregowiec
Ryan“ przedstawi∏ Amerykanom
drastyczne realia làdowania w Normandii i pierwsze tygodnie walk
na przyczó∏kach, gdy operacja
utkn´∏a w martwym punkcie.
Prezentowana ostatnio w kinach
„Prze∏´cz ocalonych“ przedstawia natomiast brutalnoÊç walk na
Pacyfiku. W ostatnich dwóch dekadach, w ten sposób swojà histori´ zacz´li opowiadaç równie˝
Czesi, kr´càc chocia˝by „Ciemnoniebieski Êwiat“ o czeskich lotnikach walczàcych w bitwie o Angli´, czy „Tobruk“ o udziale ich
Dokoƒczenie na str. 9 [
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„NIE SZCZ¢DZILIÂCIE SW
W wyniku ofensywy zimowej na poczàtku 1945 roku wojska
radzieckie dotar∏y do brzegu Odry, jednak pas wybrze˝a pomi´dzy ujÊciem Wis∏y a ujÊciem Odry pozostawa∏ w r´kach niemieckich. Liczne umocnienia budowane tutaj ju˝ od lipca 1944 roku
oraz fortyfikacje w wielu miastach Êwiadczy∏y o przygotowaniach
do d∏ugotrwa∏ej obrony. W koƒcu listopada Ko∏obrzeg równie˝
przekszta∏cono w twierdz´.
4 marca 1945 roku wojska radzieckie walczàce na przedpolach Ko∏obrzegu usi∏owa∏y zdobyç go „z marszu“, jednak ten marganizatorem uroczystoÊci 72. rocznicy zakoƒczenia walk o Ko∏obrzeg i zaÊlubin Polski z Morzem
(17-18 marca) by∏o Miasto i Gmina Ko∏obrzeg, a wspó∏organizatorem Urzàd do
Spraw Kombatantów i OR. Na zaproszenie
organizatorów przyjecha∏o 17 weteranów
walk, którzy wraz z opiekunami ulokowani
zostali w hotelu Olimp 3. W przeddzieƒ
uroczystoÊci przyby∏ych serdecznie powita∏ prezydent Ko∏obrzegu Janusz Gromek.
Dwudniowe obchody zainaugurowa∏o spot-
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newr si´ nie powiód∏. 1 Armia Wojska Polskiego walczàca w sk∏adzie 1 Frontu Bia∏oruskiego 7 marca otrzyma∏a rozkaz zdobycia
miasta. Po zaci´tych walkach, w których ˝ycie straci∏o ponad
1400 polskich ˝o∏nierzy, rankiem 18 marca 1945 roku na gruzach
wysadzonej przez Niemców latarni morskiej za∏opota∏y dwie bia∏o-czerwone flagi. Tego samego dnia na ko∏obrzeskiej pla˝y
odby∏y si´ uroczystoÊci zaÊlubin ˝o∏nierzy 1 i 2 Armii Wojska
Polskiego z Ba∏tykiem.

kanie przy Pomniku ZaÊlubin Polski z Morzem. Na bulwarze Jana Szymaƒskiego,
u stóp pomnika, w pi´knych galowych
mundurach stan´li m∏odzi Jungowie. Towarzyszy∏a im Kompania Honorowa Zespo∏u Szkó∏ Morskich i Orkiestra Morskiego Oddzia∏u Stra˝y Granicznej z Gdaƒska.
Przybyli weterani, przedstawiciele w∏adz
miasta i województwa oraz zaproszeni goÊcie, wÊród nich: p.o. Szefa UdsKiOR min.
Jan Józef Kasprzyk,
wicewojewoda za-

chodniopomorski Marek Subocz, pose∏
Marek Hoc, cz∏onek Zarzàdu Województwa Zachodniopomorskiego Anna Mieczkowska, przedstawiciel Sejmiku Henryk
Carewicz, starosta ko∏obrzeski Tomasz
Tamborski, prezydent Ko∏obrzegu Janusz
Gromek, prezydent Pucka Anna Próchniewska, prezes Ligi Morskiej i Rzecznej
kpt. ˝.w. Andrzej Królikowski, grupy m∏odzie˝y szkolnej oraz kuracjusze.

OJEGO ZDROWIA I ˚YCIA“
Po ceremonii wciàgni´cia flagi paƒstwowej na maszt, odegraniu hymnu oraz oficjalnym powitaniu m∏odzie˝ z Ligi Morskiej
i Rzecznej w obecnoÊci weteranów 1 AWP
z∏o˝y∏a uroczyste Êlubowanie. W grupie weteranów by∏ por. Jan S∏awycz, dowódca
pocztu sztandarowego, który przed 72 laty
dokona∏ symbolicznego aktu zaÊlubin Polski z Ba∏tykiem.
O pierwszych zaÊlubinach w 1920 r.
w Pucku po odzyskaniu przez Polsk´ niepodleg∏oÊci i tych dokonanych przez ˝o∏nierzy, którzy w krwawej walce zdobyli Ko∏obrzeg, mówi∏ min. Jan Józef Kasprzyk.
Zwracajàc si´ do weteranów doda∏: Chcemy Wam podzi´kowaç bardzo goràco za to,
˝e nie szcz´dziliÊcie swojego zdrowia i ˝ycia, za to, ˝e walczyliÊcie o wolnà Polsk´,
ale równie˝ za to, ˝e ca∏y czas jesteÊcie z nami i chcecie m∏odemu pokoleniu, tak licznie
dziÊ obecnemu, przekazaç te wartoÊci, które
by∏y udzia∏em Waszego pokolenia.
Przed z∏o˝eniem kwiatów pod Pomnikiem ZaÊlubin zanurzono w morzu flagi
Polski, Pucka i Ko∏obrzegu. W tej ceremonii uczestniczyli weterani – por. Jan S∏awycz oraz p∏k Józef KoleÊnicki.
Kwiaty z∏o˝ono równie˝ pod pomnikiem
pierwszego kapitana Portu Ko∏obrzeg kmdr.
Stanis∏awa Mieszkowskiego.
O godz. 16 rozpocz´∏y si´ uroczystoÊci
patriotyczne pod Pomnikiem Chwa∏y na
Wojennym Cmentarzu w Zieleniewie. Oprócz
weteranów, przyby∏y delegacje w∏adz miejskich i samorzàdowych, organizacji kombatanckich, weteranów wojska oraz partii politycznych. Przyby∏y delegacje z Niemiec –
bratniego miasta Berlina Pankow z burmistrzem, delegacja Ministerstwa Obrony Narodowej Niemiec oraz Stowarzyszenia By∏ych Ko∏obrze˝an. UroczystoÊç uÊwietni∏y
poczty sztandarowe, Jungowie z Ligi Morskiej i Rzecznej oraz grupa rekonstrukcji historycznej w mundurach ˝o∏nierzy 1 AWP.
[ Dokoƒczenie ze str. 6

˝o∏nierzy w obronie tej twierdzy.
Dwa lata temu Estoƒczycy podj´li
trudnà prób´ opowiedzenia
o swoich przodkach walczàcych
przeciwko sobie w szeregach Armii Czerwonej i Wehrmachtu
(„1944“). Polskich filmów brak.
takim razie, jak najlepiej opowiedzieç o Polakach walczàcych na frontach
II wojny Êwiatowej? Czy dobry
film zach´ci∏by m∏odzie˝ do poznawania w∏asnej historii? Zw∏aszcza, ˝e historia Polaków podczas

W

Na tej wojennej nekropolii, gdzie spoczywa tylu ˝o∏nierzy poleg∏ych w walce o to
prastare polskie miasto, szczególnie wymownie zabrzmia∏y s∏owa podzi´kowania
p.o Szefa UdsKiOR Jana Józefa Kasprzyka.
Nawiàzujàc do s∏ów Ojca Âwi´tego Jana
Paw∏a II sprzed Grobu Nieznanego ˚o∏nierza podczas jego pierwszej pielgrzymki do
Ojczyzny powiedzia∏, ˝e ˝o∏nierze 1 Armii
Wojska Polskiego idàc ku wolnej Polsce
i walczàc z wrogiem udowadniali nie szcz´dzàc swej krwi, ˝e nie b´dzie nigdy Europy
sprawiedliwej bez Polski niepodleg∏ej na jej
mapie i za to Czcigodni Weterani chcemy
wam bardzo goràco podzi´kowaç. Podzi´kowaç za to ogromne Êwiadectwo przywiàzania i umi∏owania Rzeczypospolitej, a˝ do
najwy˝szej ofiary. Zwracajàc si´ do licznie
zgromadzonej m∏odzie˝y doda∏ – Wasze pokolenie nie musi walczyç z bronià w r´ku
o wolnoÊç, ale musi pami´taç o tym, ˝e bez
wzgl´du na to ile ma si´ lat trzeba Ojczyênie
s∏u˝yç. Wczytujàc si´ w inskrypcje na grobach poleg∏ych tutaj ˝o∏nierzy 1 AWP ka˝dy
z nas musi nie tyle zadaç pytanie czy warto,
ale z∏o˝yç Êlub, ˝e tak jak oni chcemy i my
s∏u˝yç Polsce. Nie musimy dla niej ginàç,
ale musimy dla niej pracowaç.

ostatniego konfliktu Êwiatowego
niesie ze sobà szereg mo˝liwoÊci.
Nie pami´tamy o polskich marynarzach walczàcych nieprzerwanie przez ca∏à wojn´, o Samodzielnej Kompanii Commando
czy 1 Samodzielnej Brygadzie
Spadochronowej, o której móg∏by
powstaç odr´bny film. Bitwa
o Monte Cassino równie˝ nie doczeka∏a si´ opracowania. Kilka lat
temu pojawi∏ si´ miÊ Wojtek, jednak temat ten nie budzi ju˝ takiego zainteresowania. Osobnà historià, w tym wypadku dla fanów bro-

Ksi´dz kapelan odmówi∏ modlitw´ za
zmar∏ych, odczytano Apel Poleg∏ych, a salw´ honorowà oddali rekonstruktorzy w mundurach 1 AWP. Sk∏adanie kwiatów rozpocz´li
weterani, wÊród nich delegacja Zarzàdu
G∏ównego Zwiàzku Kombatantów RP i BWP
– p∏k Józef KoleÊnicki i kmdr. Józefa Czerwiƒski. Wieniec z∏o˝y∏a tak˝e delegacja ˝o∏nierzy niemieckiej Bundeswehry. Ustawione przed
pomnikiem bia∏e i czerwone znicze weterani
przenieÊli na groby swoich poleg∏ych towarzyszy broni.
Po uroczystoÊci, w hotelu New Skanpol,
podczas kolacji, prezes Zachodniopomorskiego ZW Zwiàzku Kombatantów RP i BWP Janina Koptas ` z∏o˝y∏a podzi´kowania w∏adzom Ko∏obrzegu za wspania∏à wspó∏prac´
i perfekcyjne przygotowanie rocznicowych uroczystoÊci. W dowód wdzi´cznoÊci prezydent
Janusz Gromek i starosta Tomasz Tamborski
otrzymali Listy Gratulacyjne i zostali uhonorowani Kombatanckim Krzy˝em Zwyci´stwa.
18 marca na pla˝y przy molo podziwialiÊmy grupy rekonstrukcyjne w walkach
o twierdz´ Ko∏obrzeg oraz zobaczyliÊmy
sprz´t z tamtego okresu (pokaz opatrzony
by∏ historycznym komentarzem), w regionalnym Centrum Kultury im. Z. Herberta
podziwialiÊmy zdj´cia Józefa Rybickiego, który na szlaku bojowym
Dywizji zrobi∏ kilka tysi´cy fotografii
(od za∏o˝enia 4 Dywizji, a˝ po zdj´cie gen. Kieniewicza przed Bramà
Brandenburskà w Berlinie), obejrzeliÊmy równie˝ film „Kolberg 1945“.
Z okazji 72. rocznicy walk o Ko∏obrzeg odby∏o si´ wiele imprez towarzyszàcych – XXXI Bieg ZaÊlubin,
51 Ogolnopolski Rajd PTTK „Szlakiem Walk 1 AWP o Ko∏obrzeg“,
XI Mi´dzyszkolny Konkurs Wiedzy
o Ko∏obrzegu i inne.
Tekst i foto:
EL˚BIETA SADZY¡SKA

ni pancernej, mog∏yby byç walki
dywizji gen. Maczka pod Falaise.
RównoczeÊnie nale˝y raz jeszcze przyjrzeç si´ historii ˝o∏nierzy ze wschodu. Serial „Czterej
pancerni i pies“ nie by∏ jedynym
filmem pokazujàcym histori´
1 AWP. Jednak wszystkie filmy
powsta∏e przed 1990 r. mo˝na raczej traktowaç jako filmy
propagandowe, a nie filmy edukacyjne przybli˝ajàce m∏odym ludziom udzia∏ Polaków na froncie
wschodnim. Jednak tak samo, jak
w przypadku PSZ na Zachodzie,

re˝yser musia∏by wykazaç si´ sporà dozà obiektywizmu, by stworzyç dobry film historyczny, a nie
nowy obraz propagandowy zgodny z nowà politykà historycznà.
zy taki re˝yser si´ znajdzie? Mam takà nadziej´.
Patrz´ na m∏odzie˝ i widz´, ˝e to
z filmów i gier komputerowych,
a nie ksià˝ek, czerpià wiedz´ dotyczàcà historii. A temat Polaków
na frontach II wojny Êwiatowej stanowi baz´ wyjÊciowà do stworzenia kilkunastu nowych filmów.
MIKO¸AJ ¸UCZNIEWSKI
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