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70. ROCZNICA UTWORZENIA PAKTU PÓ¸NOCNOATLANTYCKIEGO

W kwietniu 1999 r., w 50.
rocznic´ powstania NATO,
w obecnoÊci prezydentów
Aleksandra KwaÊniewskiego oraz Lecha Wa∏´sy, polski minister spraw zagranicznych przekaza∏ na r´ce Sekretarza Stanu USA dokumenty ratyfikacyjne koƒczàce
procedury prawne wstàpienia Polski do NATO.
∏ównym celem zawartego w Waszyngtonie, w sierpniu 1949 r. uk∏adu wojskowego, zwanym Paktem
Pó∏nocnoatlantyckim by∏a obrona militarna
przed atakiem ze strony ZSRR (posiadajàcego
ju˝ wówczas broƒ jàdrowà) oraz paƒstw bloku
wschodniego, które w 1955 r. utworzy∏y Uk∏ad
Warszawski. Po rozpadzie ZSRR i rozwiàzaniu
UW, Pakt pe∏ni funkcj´ stabilizacyjnà, zw∏aszcza zapobiegajàcà konfliktom regionalnym.
Zawarty w Waszyngtonie uk∏ad, b´dàcy
podstawà dzia∏ania NATO sk∏ada si´ z 14 artyku∏ów okreÊlajàcych zobowiàzania sygnatariuszy. Niezwykle wa˝ny – zw∏aszcza dla Polski –
jest artyku∏ 5 mówiàcy, ˝e ka˝dy atak zbrojny
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Polska droga do NATO rozpocz´∏a si´ od podpisania w 1994 r.
dokumentu „Partnerstwo dla Pokoju” jako formy Êcis∏ej
wspó∏pracy z Paktem w zakresie wspólnych çwiczeƒ, manewrów oraz uczestnictwa w misjach pokojowych. Przeprowadzono na du˝à skal´ reorganizacj´ i zmiany w polskich si∏ach zbrojnych. W 1997 r. Polsk´ zaproszono do negocjacji
na temat cz∏onkostwa. Kolejnym krokiem by∏a ratyfikacja
przez 16 paƒstw cz∏onkowskich umowy o wstàpieniu Polski
do NATO.

z zewnàtrz skierowany przeciwko jednemu
lub kilku paƒstwom cz∏onkowskim traktowany b´dzie jako atak przeciwko ca∏emu Sojuszowi. Z prawnego punktu NATO jest mi´dzynarodowà organizacjà opartà na sojuszniczym
systemie bezpieczeƒstwa.
Obecnie NATO liczy 29 paƒstw cz∏onkowskich. Naczelnym Dowódcà Po∏àczonych Si∏
NATO w Europie jest Curtis Scaparrotti (USA).
W maju 2017 r. w sk∏ad paktu przyj´ta zosta∏a
Czarnogóra, kandydatami do cz∏onkostwa sà
BoÊnia i Hercegowina oraz Macedonia Pó∏nocna, a ubiegajàcymi sà – Ukraina, Gruzja i Finlandia. Zgodnie z obowiàzujàcà zasadà ka˝de
z paƒstw przyst´puje do NATO dobrowolnie,

Operacje stabilizacyjne NATO z udzia∏em
Polaków to m.in. Misja Pokojowa IFOR i SFOR
w BoÊni i Hercegowinie, obecnoÊç KFOR
w Kosowie, obecnoÊç Mi´dzynarodowych Si∏
wspierajàcych Bezpieczeƒstwo (ISAF) w Afganistanie, kampania lotnicza (1999) przeciwko
Jugos∏awii. Polskie samoloty myÊliwskie nadzorujà w ramach kontyngentu „Orlik” przestrzeƒ powietrznà nad Litwà, ¸otwà i Estonià.
Z poczàtkiem 2019 r. najpierw USA, a potem Rosja wypowiedzia∏y przyj´ty w latach 80.
uk∏ad INF „o ca∏kowitej likwidacji pocisków
rakietowych Êredniego zasi´gu” (500-5500 km).
Spowodowa∏o to nowà sytuacj´, zw∏aszcza
w Europie, kiedy to np. stacjonujàce w Kali-
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po przeprowadzeniu publicznej debaty oraz ratyfikacji przez parlament,
ponadto obowiàzuje ratyfikacja rozszerzenia sojuszu przez wszystkie
paƒstwa cz∏onkowskie NATO.
Koncepcja wojenna NATO oparta jest g∏ównie na amerykaƒskich
za∏o˝eniach strategicznych wynikajàcych z oceny aktualnego zagro˝enia bezpieczeƒstwa mi´dzynarodowego. Pierwszà z nich by∏a strategia
„zmasowanego odwetu” (1950 r.).
Dopuszcza∏a ona wykonanie uprzedzajàcego ataku jàdrowego na paƒstwa Uk∏adu Warszawskiego w przypadku uznania, ˝e paƒstwa sojuszu
sà zagro˝one. Wprowadzenie na wyposa˝enie UW mi´dzykontynentalnych pocisków rakietowych doprowadzi∏o do opracowania „strategii elastycznego reagowania” – prowadzenia
dzia∏aƒ zbrojnych z wykorzystaniem
broni jàdrowej i o charakterze konwencjonalnym.
Po zakoƒczeniu zimnej wojny
NATO przyj´∏o tzw. „nowà koncepcje strategicznà” – utrzymanie niezb´dnych si∏ nuklearnych i konwencjonalnych celem odstraszenia potencjalnych agresorów oraz zapobiegania konfliktom zbrojnym w skali
globalnej. Przyj´to tak˝e realizacj´
„operacji reagowania kryzysowego”, poza „artyku∏em 5”.

ningradzie rosyjskie rakiety „Iskander” majà
w zasi´gu prawie ca∏à Europ´ – w tym Polsk´.
W strukturach Sojuszu odpowiedzialne
funkcje pe∏ni wielu polskich oficerów – przy
Naczelnym Dowództwie Sojuszniczych Si∏
Zbrojnych NATO w Mons odpowiedzialnym
za przygotowanie oraz prowadzenie dzia∏aƒ
operacyjnych Sojuszu jest gen. bryg. Zenon
Brzuszko, którego zadaniem jest m.in. koordynowanie dzia∏aƒ polskich Si∏ Zbrojnych w ramach Paktu; gen. bryg. Stanis∏aw Kaczyƒski
objà∏ funkcj´ zast´pcy szefa Sztabu ds. wsparcia w Dowództwie Si∏ Làdowych NATO w Izmirze (Turcja), pe∏niàc funkcj´ doradczà dla
dowódcy i szefa Sztabu. Dowódcà wielonarodowego Korpusu Pó∏nocno-Wschodniego NATO
jest gen. broni S∏awomir Wojciechowski,
wielonarodowà Dywizjà Pó∏nocny Wschód dowodzi gen. dywizji Krzysztof Motacki. Na terenie Polski znajdujà si´ dwa oÊrodki szkolenia NATO, polscy ˝o∏nierze s∏u˝à w wielonarodowych grupach bojowych za granicà.
o znacznym zwi´kszeniu si∏ rosyjskich
i zapowiedzi rozmieszczenia rakiet
z g∏owicami jàdrowymi w rejonie Kaliningradu,
z poczàtkiem 2017 r., w ramach inicjatywy
wzmocnienia regionu, w charakterze rotacyjnym stacjonujà w Polsce z ramienia USA m.in.
Brygadowa Grupa Pancerna (m.in. ˚agaƒ, Âwi´toszów, Skwierzyna), Brygada Lotnictwa Bojowego (Powidz), Batalionowa Grupa Bojowa, Batalion Wsparcia Bojowego, Antyrakietowa Baza
USA (R´dzików).
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ODRA – NYSA, KWIECIE¡ 1945

Obie armie wykona∏y
swoje zadania...
16 kwietnia 1945 r. znad Odry i Nysy do ostatniego natarcia na stolic´
III Rzeszy ruszy∏y si∏y dwóch radzieckich frontów – 1 Frontu Bia∏oruskiego
marsza∏ka G. ˚ukowa i 1 Frontu Ukraiƒskiego dowodzonego przez marsza∏ka I. Koniewa. Kilka dni póêniej pomocnicze uderzenie na pó∏nocy wykona∏ 2 Front Bia∏oruski marsza∏ka K. Rokossowskiego. Na g∏ównym kierunku operacji berliƒskiej naciera∏o ponad 4 tysiàce czo∏gów, przy wsparciu 22 tysi´cy luf armatnich i moêdzierzowych oraz 5 tysi´cy samolotów.
Wojsko Polskie odegra∏o w operacji berliƒskiej wa˝nà, choç nie zawsze
docenianà rol´. W bitwie ze strony polskiej uczestniczy∏y dwie armie, korpus pancerny, korpus lotniczy oraz jednostki wsparcia i zabezpieczenia –
∏àcznie blisko 200 tysi´cy ˝o∏nierzy. Zadaniem polskich armii dzia∏ajàcych
na zewn´trznych skrzyd∏ach nacierajàcych frontów by∏a os∏ona g∏ównych
si∏ operacyjnych i niedopuszczenie do przebicia si´ i interwencji odwodów
niemieckich, b´dàcych w opinii Naczelnego Dowództwa Wehrmachtu i samego Hitlera ostatnià szansà na opóênienie, a nawet odwrócenie losów wojny.
Nadzieje Niemiec na przed∏u˝enie wojny nie by∏y bezpodstawne. W ostatnich tygodniach wojny Niemcom uda∏o si´ zachowaç znaczne si∏y w Danii,
Schleswigu oraz na po∏udniu w Bawarii, Austrii i w zachodniej Czechos∏owacji.
dniu rozpocz´cia operacji berliƒskiej, 16 kwietnia 2 AWP
uchwyci∏a za Nysà dwa przyczó∏ki. Do 17 kwietnia prze∏ama∏a taktycznà stref´ obrony, rozszerzy∏a wy∏om i rozwin´∏a poÊcig w kierunku Drezna. W tym
samym czasie, gdy 2 Armia WP prze∏amywa∏a taktycznà stref´ obrony nad Nysà
i rozwija∏a poÊcig, dowódca Grupy Armii
„Centrum” feldmarsza∏ek Schörner skoncentrowa∏ pod Zgorzelcem i Reichenbach
zgrupowanie uderzeniowe atakujàc z po∏udnia skrzyd∏o 2 Armii WP, aby sparali˝owaç dzia∏ania 1 Frontu Ukraiƒskiego
i przyjÊç z pomocà Berlinowi. 19 i 20 kwietnia 8 Dywizja Piechoty i cz´Êç si∏ 1 Korpusu Pancernego w ci´˝kich walkach odrzuci∏y atakujàce oddzia∏y na po∏udnie. Pozosta∏e si∏y 2 AWP rozwija∏y natarcie w kierunku Drezna, zdobywajàc przyczó∏ki na
Szprewie na pó∏noc od Budziszyna.
Mi´dzy jednostkami 2 AWP i 1 Korpusu
Pancernego, nacierajàcymi na Drezno,
a cz´Êcià si∏ 2 Armii, walczàcej w lasach
Muskauer Forst, wytworzy∏a si´ luka, w którà w∏ama∏y si´ hitlerowskie jednostki pancerne. Niektóre oddzia∏y armii zosta∏y odci´te i okrà˝one, nieprzyjacielowi uda∏o si´ rozciàç 2 AWP na cz´Êç wschodnià i zachodnià.
W tej sytuacji dowódca armii wycofa∏
si∏y spod Drezna i po ci´˝kich walkach zaryglowa∏ boki w∏amania. W koƒcu kwietnia
2 Armia WP utworzy∏a jednolità lini´ obrony
skierowanà frontem na po∏udnie. Pozosta∏e
jednostki feldmarsza∏ka Schörnera wycofa∏y
si´ do zachodniej Czechos∏owacji, która
mia∏a staç si´ ostatnià twierdzà III Rzeszy.
Wielkà nadziejà Hitlera by∏a deblokada
Berlina przez grup´ armijnà gen. Steinera,
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operujàcà na pó∏noc od Berlina. To ona
by∏a g∏ównym przeciwnikiem 1 AWP, która
z dzia∏ajàcà po prawej stronie 61 Armià
Czerwonà mia∏a za zadanie ubezpieczyç
prawe skrzyd∏o 1 Frontu Bia∏oruskiego toczàcego walk´ o stolic´ III Rzeszy.
1 Armia Wojska Polskiego uczestniczy∏a
w Operacji Berliƒskiej wraz z 1 Korpusem
Lotniczym i niektórymi jednostkami Odwodu Naczelnego Dowództwa, w sk∏adzie
wojsk 1 Frontu Bia∏oruskiego.
16 kwietnia, pu∏ki 1 i 2 Dywizji, po 30-minutowym przygotowaniu artyleryjskim, sforsowa∏y Odr´ i umocni∏y si´ na zachodnim
brzegu. Nacierajàca z przyczó∏ka 3 Dywizja
Piechoty i cz´Êç si∏ 2 Dywizji Piechoty wraz
z 4 pu∏kiem ci´˝kich czo∏gów i 13 pu∏kiem
artylerii pancernej – w∏ama∏y si´ równie˝ w obron´ niemieckà. W nocy z 16 na 17 kwietnia,
na prawym skrzydle wprowadzono do walki
6 Dywizj´, co przechyli∏o szal´ na korzyÊç
wojsk polskich. Po niezwykle zaci´tych
walkach, na silnie umocnionym terenie
mi´dzyrzecza, 18 kwietnia jednostki 1 AWP
prze∏ama∏y g∏ówny pas obrony i osiàgn´∏y wschodni brzeg Starej Odry.
19 kwietnia drugorzutowa 4 Dywizja Piechoty, wzmocniona czo∏gami
i dzia∏ami pancernymi, wspólnie
z 3 Dywizjà uderzy∏a spod Wriezen
w skrzyd∏o wojsk hitlerowskich. Dzi´ki
powodzeniu tego manewru 2 Dywizji
uda∏o si´ sforsowaç Starà Odr´. Nieprzyjaciel rozpoczà∏ odwrót.
24 kwietnia ca∏a armia umocni∏a
si´ na rubie˝y: Bernewe, Sandhausen, Kana∏ Ruppiner, Kremmen, Flatow, Bönicke, Nauen, która stanowi∏a
fragment zewn´trznego pierÊcienia

okrà˝enia Berlina. Nast´pnego dnia wojska
radzieckie opanowa∏y Poczdam i zamkn´∏y
pierÊcieƒ wewn´trzny. Tak wi´c obie polskie
armie uczestniczàce w operacji berliƒskiej
wype∏ni∏y swoje zadania.
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kwietnia, rozkazem dowódcy 1 FB
polska 1 Dywizja Piechoty przegrupowana zosta∏a celem wzi´cia udzia∏u
w ostatecznym szturmie Berlina. Decyzja,
o charakterze politycznym – zosta∏a podj´ta
jako pewne zadoÊçuczynienie za kl´sk´
wrzeÊniowà oraz lata hitlerowskiej okupacji
i spotka∏a si´ z pe∏nym zrozumieniem i akceptacjà polskiego ˝o∏nierza. Obok 1 DP
w walkach w Berlinie uczestniczy∏a 1 brygada moêdzierzy, 2 brygada artylerii haubic
oraz 6 batalion pontonowo-mostowy. 2 maja
1945 r. na niemieckiej Kolumnie Zwyci´stwa
zawis∏a bia∏o-czerwona flaga.
S. JAGIELSKI
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75. ROCZNICA
ZBRODNI
W HUCIE
PIENIACKIEJ
W 75. rocznic´ zbrodni dokonanej
na ludnoÊci polskiej w Hucie Pieniackiej, 28 lutego 2019 r. w Warszawie, odby∏y si´ uroczystoÊci paƒstwowe upami´tniajàce oko∏o 850 mieszkaƒców
wsi, którzy zostali bestialsko zamordowani przez jednostki 14 Dywizji SS „Galizien” oraz nacjonalistów ukraiƒskich.
czasie mszy Êw. w katedrze
polowej Wojska Polskiego modlono si´ w intencji zamordowanych. Nasi bracia i siostry ˝yjàcy na
Kresach godni sà pami´ci i modlitwy – powiedzia∏ podczas liturgii bp polowy Wojska Polskiego Józef Guzdek.
Nast´pnie przy Grobie Nieznanego
˚o∏nierza odby∏ si´ uroczysty Apel Pami´ci po∏àczony z ceremonià sk∏adania wieƒców i wiàzanek kwiatów na p∏ycie Grobu.
Uczestniczàcy w uroczystoÊci Szef Urz´du do Spraw Kombatantów i OR Jan Józef
Kasprzyk podkreÊli∏, ˝e 75 lat temu w Hucie Pieniackiej rozegra∏ si´ jeden z najstraszniejszych dramatów Kresów Wschodnich.
Tego miejsca, które 75 lat temu t´tni∏o ˝yciem ju˝ nie ma, znikn´∏o z powierzchni
ziemi wraz z tymi mieszkaƒcami, którzy
zostali bestialsko i w niewyobra˝alny sposób wymordowani przez ukraiƒskich nacjonalistów – mówi∏. Odczyta∏ tak˝e list prezesa Prawa i SprawiedliwoÊci Jaros∏awa Kaczyƒskiego – Jest to miejsce naznaczone
straszliwà zbrodnià, o której pami´ç – niezale˝nie od treÊci, w które publicznie jest
oblekana – g∏´boko wry∏a si´ w pami´ç
mieszkaƒców okolicznych wsi. Obszar Huty
Pieniackiej od lat jest przestrzenià, gdzie
od lat toczy si´ walka o prawd´ historycznà – napisa∏ Jaros∏aw Kaczyƒski.
Prezes Stowarzyszenia Huta Pieniacka
Ma∏gorzata GoÊniowska-Kola przypomnia∏a s∏owa zapisane przez biskupa Jana
Cieƒskiego: Widzia∏em spalonà wieÊ i setki trupów zw´glonych po szopach i domach. Kobiety, niemowl´ta – bez wyjàtku
– po kilkanaÊcie osób w chacie czy stodole. Zacz´to zwoziç trupy i kopaç do∏y.
Andrzej Duda w liÊcie do uczestników
uroczystoÊci, odczytanym przez podsekretarza stanu w Kancelarii Prezydenta RP Wojciecha Kolarskiego, napisa∏, ˝e wstrzàsajàce
okrucieƒstwo sprawców by∏o ca∏kowitym za-
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negowaniem chrzeÊcijaƒskich podstaw naszej cywilizacji. Los mieszkaƒców Huty Pieniackiej jest i na zawsze
pozostanie na kartach historii i w polskich sercach – napisa∏ prezydent.
List do uczestników uroczystoÊci skierowa∏ równie˝ premier Mateusz Morawiecki i marsza∏ek Sejmu
Marek Kuchciƒski.

Józef Kasprzyk podkreÊla∏ jak wa˝ne jest upami´tnianie ofiar tej zbrodni: Nie mo˝na odciàç si´ od historii,
choçby by∏a najbardziej bolesna,
krwawa i trudna... Prawda... wymaga odwagi, ale bez prawdy nie mo˝na zbudowaç przysz∏oÊci. I tak jak
mówià rodziny ofiar Wo∏ynia, ofiar
Huty Pieniackiej: nie o zemst´, ale
Fot. Krzysztof Orzechowski
o pami´ç i prawd´ wo∏ajà ofiary.
Uczestnicy obchodów oddali ho∏d zaW uroczystoÊci wzi´li udzia∏ m.in. podsekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta mordowanym Polakom w miejscu, gdzie
Wojciech Kolarski, pos∏owie Anita Czerwiƒ- obecnie stoi pomnik upami´tniajàcy ofiary,
ska i Andrzej Melak, zast´pca prezesa IPN a 75 lat temu znajdowa∏a si´ polska wieÊ
dr hab. Krzysztof Szwagrzyk oraz prezes Huta Pieniacka. Minister Adam Kwiatkowski
Stowarzyszenia Huta Pieniacka Ma∏gorza- odczyta∏ list od Prezydenta Rzeczypospolitej
ta GoÊniowska-Kola. Z ramienia ZG ZKRP Polskiej, a Ma∏gorzata GoÊniowska-Kola, przei BWP w uroczystoÊci uczestniczy∏ prezes wodniczàca Stowarzyszenia zrzeszajàcego
ZG, kmdr dypl. Henryk L. Kalinowski oraz rodziny ofiar mordu w Hucie Pieniackiej, zwróci∏a si´ z apelem do przedstawicieli lokalnych
wiceprezes Janusz Maksymowicz.
Szef UdSKiOR w dowód uznania dla pa- w∏adz: Bardzo prosimy w∏adze ukraiƒskie, by
triotycznej dzia∏alnoÊci oraz szczególnych pozwoli∏y nam postawiç krzy˝e na tych grozas∏ug w kultywowaniu pami´ci o zamor- bach, aby te ofiary spocz´∏y w poÊwi´conej
dowanych Polakach w Hucie Pieniackiej ziemi, bo to nasz chrzeÊcijaƒski obowiàzek.
A. S.
zosta∏ uhonorowany Medalem Pami´ci przez
Stowarzyszenie Huta Pieniacka. Odznaczenie wr´czy∏a Ma∏gorzata GoÊniowska-Kola.
Organizatorami uroczystoÊci byli – Urzàd do Spraw Kombatantów i OR oraz Stowarzyszenie Huta Pieniacka. Wydarzenie zosta∏o obj´te Patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
intencji ofiar mordu
w Hucie Pieniackiej odprawiono msz´ Êw. w Bazylice
Archikatedralnej Wniebowzi´cia NajÊwi´tszej Maryi Panny we
Lwowie. Szef UdsKiOR Jan
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marca, w dniu ustanowionym
decyzjà
Sejmu RP Narodowym Dniem Pami´ci ˚o∏nierzy
Wykl´tych na terenie ca∏ego
kraju uroczyÊcie oddano czeÊç
uczestnikom podziemia antykomunistycznego.
Podczas pobytu w Wysokiem Mazowieckim (woj. podlaskie) Prezydent Andrzej Duda z∏o˝y∏ kwiaty przy pomniku
Kazimierza Kamiƒskiego ps.
„Huzar”, dowódcy oddzia∏ów
partyzanckich Armii Krajowej
oraz Zrzeszenia WiN. Prezes
Rady Ministrów Mateusz Morawiecki przebywa∏ w Ostro∏´ce,
gdzie odda∏ ho∏d niez∏omnym
˝o∏nierzom przy Pomniku Ofiar
Terroru Komunistycznego.
Centralne uroczystoÊci rozpocz´∏y si´ od ceremonii wr´czenia odznaczeƒ w Pa∏acu Prezydenckim. Prezydent Andrzej
Duda odznaczy∏ m.in. na wniosek Jana J. Kasprzyka uczestników walk z sowietyzacjà Polski
i osoby popularyzujàce wiedz´
o ˚o∏nierzach Wykl´tych. Nast´pnie oddano ho∏d bohaterom
w Panteonie – Mauzoleum Wykl´tych-Niez∏omnych na Cmentarzu Wojskowym na Powàzkach. Wieƒce na mogi∏ach z∏o˝yli przedstawiciele administracji paƒstwowej, m.in. Szef Urz´du do Spraw Kombatantów i OR.
Kolejnym punktem obchodów by∏y uroczystoÊci na terenie dawnego aresztu Êledczego
przy ulicy Rakowieckiej na Mokotowie. Ich g∏ównym punktem
by∏o zapalenie „Ognia Pami´ci”
ku czci ˚o∏nierzy Wykl´tych.

W godzinach wieczornych,
na placu Marsza∏ka Józefa Pi∏sudskiego, w obecnoÊci prezydenta RP, premiera i ministra obrony narodowej Mariusza B∏aszczaka, przedstawicieli obu izb
parlamentu i mieszkaƒców stolicy, odby∏ si´ Apel Pami´ci.
Obecna by∏a kierownicza
kadra Si∏ Zbrojnych RP na czele z szefem Sztabu Generalnego
WP, gen. broni Rajmundem J´drzejczakiem. Przy dêwi´kach
„Sygna∏u Prezydenckiego” i hymnu Polski, odegranego przez
Orkiestr´ Reprezentacyjnà WP,
podniesiono na maszt Proporzec Prezydenta RP oraz flag´
paƒstwowà. Nast´pnie dokonano uroczystej zmiany posterunku honorowego przed Grobem
Nieznanego ˚o∏nierza. Po odegraniu sygna∏u „S∏u˝ba Wartownicza”, minister obrony narodowej wr´czy∏ dowódcom pi´ciu
brygad Wojsk Obrony Terytorialnej decyzje o nadaniu imion patronów dowodzonym przez nich
jednostkom oraz ustanowieniu
Êwiàt wojskowych. Patronem
7. Pomorskiej Brygady OT zosta∏ kpt. mar. Adam Dedio, 8. Kujawsko-Pomorska Brygada OT
otrzyma∏a imi´ gen. bryg. El˝biety Zawackiej „Zo”, a 9. ¸ódzka
BOT – imi´ gen. bryg. Stanis∏awa Sojczyƒskiego ps. „Warzyc”.
Imi´ mjr. Eugeniusza Gedymina Kaszyƒskiego ps. „Nurt“ nosiç
b´dzie 10. Âwi´tokrzyska Brygada Obrony Terytorialnej, zaÊ
imieniem gen. bryg. Leopolda
Okulickiego ps. „Niedêwiadek“
b´dzie mog∏a si´ szczyciç
11. Ma∏opolska Brygada OT.

Zwracajàc si´ do licznie
zgromadzonej publicznoÊci prezydent A. Duda powiedzia∏ m.in.
domem niez∏omnych ˝o∏nierzy
by∏ las, a ich poligonem polskie
pole... PieÊnià defiladowà, kiedy szli przez polskie wioski
i miasteczka, by∏a pieÊƒ partyzancka. Do koƒca wierzyli, ˝e
wolna Polska powróci. Dlatego
te˝ – podkreÊli∏ – niech nikt ju˝
nie Êmie nigdy w jakikolwiek
sposób obraziç tamtych ludzi.
Prezes Rady Ministrów zaznaczy∏, ˝e Rzeczpospolita musi
byç godna swoich synów. Polacy muszà byç godni swoich
przodków. Niech Narodowy
Dzieƒ Pami´ci ˚o∏nierzy Wykl´tych zawsze nam przypomina, ile jesteÊmy Polsce winni.
Niech przypomina, ile dla Polski mo˝emy jeszcze zrobiç.
CzeÊç i chwa∏a bohaterom!
Z kolei minister obrony narodowej zwróci∏ uwag´ na fakt,
˝e ...cieszàc si´ wolnoÊcià, wyra˝amy wdzi´cznoÊç ˚o∏nierzom Niez∏omnym, wspominamy naszych poprzedników i oddajemy nale˝ny im ho∏d. Chwa∏a
bohaterom!
Przemówienia okolicznoÊciowe wyg∏osili tak˝e szef Urz´du ds. Kombatantów i OR Jan
Józef Kasprzyk, a tak˝e przedstawiciele Spo∏ecznego Komitetu Obchodów Narodowego Dnia
Pami´ci ˚o∏nierzy Wykl´tych –
prawnik i s´dzia Bogus∏aw Nizieƒski, Marek Wernic oraz
druhna Izabella Dàbrowska.
W dalszej cz´Êci uroczystoÊci Apel Pami´ci odczyta∏ oficer
Dowództwa Garnizonu Warsza-

wa kpt. Robert Herman, a Kompania Reprezentacyjna WP odda∏a salut honorowy. Asyst´ honorowà uroczystoÊci stanowili
˝o∏nierze Pu∏ku Reprezentacyjnego WP w sk∏adzie kompanii
i orkiestry. Na placu stawili si´
tak˝e ˝o∏nierze z 1 Podlaskiej
Brygady Obrony Terytorialnej im.
gen. bryg. W∏adys∏awa Liniarskiego ps. „MÊcis∏aw“, pododdzia∏
klas mundurowych ze 125 LO
im. Waldemara Milewicza z Warszawy oraz kombatanckie i harcerskie poczty sztandarowe.
W defiladzie udzia∏ wzi´∏y tak˝e grupy rekonstrukcyjne, w tym
– Zwiàzek Strzelecki „Strzelec“,
Grupa Historyczna „Niepodleg∏oÊç“, Stowarzyszenie Historyczne Polonia Restituta, Zwiàzek
˚o∏nierzy NSZ, Grupa Rekonstrukcji Historycznej Zrzeszenia „WolnoÊç i Niezawis∏oÊç“ oraz Stowarzyszenie Grupa Historyczna Zgrupowanie „Rados∏aw“.
Po ceremonii sk∏adania wieƒców na p∏ycie Grobu Nieznanego ˚o∏nierza odby∏a si´ defilada pododdzia∏ów reprezentacyjnych, wspomnianej brygady
i klas o profilu mundurowym
oraz pocztów sztandarowych.
Po uroczystoÊci jej uczestnicy udali si´ do Archikatedry Êw.
Jana na Starym MieÊcie, gdzie
odprawiona zosta∏a msza Êw.
w intencji ˚o∏nierzy Wykl´tych.
egorocznym obchodom
towarzyszy∏y liczne imprezy towarzyszàce, w tym cieszàce si´ coraz wi´kszà popularnoÊcià biegi prze∏ajowe „wilczym tropem“.
ADAM STASI¡SKI
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BIA¸O-CZERWONA NAD TWIERDZÑ
KO¸OBRZEG
KO¸OBRZEG – baza niemieckiej marynarki wojennej nad
Ba∏tykiem, by∏ wa˝nym ogniwem komunikacji morskiej z Kurlandià oraz portami Zatoki Gdaƒskiej i Pomorskiej. Og∏oszony przez
Niemców miastem-twierdzà od listopada 1944 r. by∏ przygotowany do obrony w ramach rozbudowy tzw. systemu Nibelungów. Przygotowano trzy pierÊcienie obrony – przedmieÊcia, miasta oraz portu. Za∏oga twierdzy dowodzona przez p∏k. Fritza
Fullrieda liczy∏a ok. 1000 ˝o∏nierzy, w tym Wehrmachtu, SS,
marynarzy i Volksturmu, wspieranych m. in. przez artyleri´ okr´towà i Luftwaffe.
Po prze∏amaniu Wa∏u Pomorskiego przez 1 AWP w ramach
kontynuacji dzia∏aƒ operacji pomorskiej, 7 marca 1945 r., pod Ko∏obrzeg podesz∏a 6 DP 1 AWP i po zluzowaniu radzieckiej 45

W

∏adze Ko∏obrzegu od lat z pietyzmem organizujà rocznicowe
obchody. Organizatorami tegorocznych uroczystoÊci byli prezydent Ko∏obrzegu, starosta ko∏obrzeski oraz szef Urz´du do
Spraw Kombatantów i OR. Przyby∏o na nie
12 weteranów walk o Ko∏obrzeg z 3, 4 i 6 dywizji 1 Armii WP.
Pierwszy raz w obchody w∏àczy∏a si´ spó∏ka
Polregio Przewozy Regionalne. 18 marca
o godz. 9.53 pociàg, który odje˝d˝a z Ko∏obrzegu do Szczecina zosta∏ oplakatowany z zewnàtrz wizerunkiem Eweliny Nowak – sanitariuszki, która poleg∏a w czasie walk o Ko∏obrzeg.
Wewnàtrz sk∏adu, na monitorach, by∏a prezentowana bohaterka i historia walk o Ko∏obrzeg.
Pasa˝erom wr´czono ulotki.
Na ko∏obrzeskiej pla˝y po raz piàty odby∏o
si´ jedno z najwi´kszych w Polsce widowisk
batalistycznych z udzia∏em ponad 250 rekonstruktorów oraz 20 oryginalnych pojazdów
wojskowych, m.in. czo∏gu T-34/85, dzia∏a samobie˝nego SU-57, niemieckiego ciàgnika artyleryjskiego SD Kf7 oraz opancerzonego samochodu Hanomag SD Kfz 251. Strzela∏a pol-
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BPanc. próbowa∏a bez powodzenia zdobyç miasto z marszu. Do
walk wprowadzano kolejno 3 DP, 2 Brygad´ Artylerii Ci´˝kiej,
a nast´pnie 4 DP. Po ci´˝kich walkach miejskich – jednych z najkrwawszych toczonych przez Polaków w II wojnie Êwiatowej,
obok Powstania Warszawskiego. 18 marca niemiecka za∏oga
twierdzy skapitulowa∏a.
W ostatniej chwili – w nocy z 17/18 marca Niemcom uda∏o
si´ ewakuowaç wi´kszoÊç uchodêców i cz´Êç za∏ogi. Rano na
gruzach latarni morskiej zawis∏a bia∏o-czerwona flaga, a na pla˝y odby∏a si´ ceremonia zaÊlubin z Ba∏tykiem. Zdobycie Ko∏obrzegu okupione zosta∏o du˝ym kosztem – 1266 poleg∏ych i zaginionych oraz prawie 3200 rannych ˝o∏nierzy.

ska, frontowa artyleria – haubica 122 mm, samobie˝na armata ZiS-3, armata polowa 45 mm.
Zadaniem rekonstruktorów by∏o prze∏amanie niemieckiej obrony z wykorzystaniem
zwiadu, oddzia∏u szturmowego ze zdobycznymi „Pancerfaustami”, artylerii i znaczàcej si∏y piechoty. Po godzinnych zmaganiach przeciwnik zosta∏ rozgromiony. Ukoronowaniem wydarzenia by∏y ponowne zaÊlubiny Polski z Morzem.
Z mola i wejÊcia na g∏ównà pla˝´ widowisko oglàda∏a licznie zgromadzona publicznoÊç.
Na honorowych miejscach zasiedli kombatanci, uczestnicy walk o Ko∏obrzeg.
– By∏em dowódcà plutonu ci´˝kiej artylerii... Musia∏em byç wsz´dzie tam, gdzie by∏o
najbardziej niebezpiecznie... Dosta∏o mi si´ po
g∏owie ko∏o katedry... Ko∏obrzeg by∏ niezwykle
dobrze przygotowany do walk. To by∏a strasznie ci´˝ka bitwa. Wielu naszych zgin´∏o –
wspomina p∏k Józef KoleÊnicki, przyje˝d˝ajàcy
co roku na uroczystoÊci do Ko∏obrzegu.
O godz. 16 rozpocz´∏y si´ uroczystoÊci patriotyczne przed Pomnikiem Chwa∏y na Cmentarzu Wojennym w Zielenienie. UÊwietni∏a je

Kompania Honorowa WP, Kompania Zespo∏u
Szkó∏ Morskich, orkiestra wojskowa z Koszalina,
poczty sztandarowe, grupy rekonstrukcyjne i harcerze. Zebranych powita∏ p∏k Zbigniew Berger
pe∏nomocnik prezydenta Ko∏obrzegu do spraw
kombatantów, w tym m.in. uczestników walk
o Ko∏obrzeg, przedstawicieli Zwiàzku Kombatantów RP i BWP wszystkich szczebli, Magdalen´
Sawk´ z Departamentu UroczystoÊci UdSKiOR,
reprezentujàcà szefa tego Urz´du Jana Józefa
Kasprzyka, europos∏a Czes∏awa Hoca, pos∏a
Marka Hoka, przedstawiciela Sztabu Generalnego WP gen. bryg. Jana Dziedzica, attach¯ obrony
Stanów Zjednoczonych Johna Downey’a, przedstawicieli wojewody zachodniopomorskiego –
Janusza Gromka i Artura Staszczyka, wspó∏gospodarzy jubileuszowych uroczystoÊci – prezydent Ann´ Mieczkowskà, starost´ ko∏obrzeskiego
Tomasza Samborskiego, burmistrza Pucka Ann´
Próchniewskà, wnuka kaprala Niewidziaj∏y, który
wrzuci∏ pierÊcieƒ zaÊlubinowy w fale Ba∏tyku –
Romana Frankiewicza, przedstawicieli s∏u˝b mundurowych, partii politycznych i innych. Przyby∏y
delegacje Niemieckiego Stowarzyszenia Przyja-

cie, którzy dla Ojczyzny gotowi byli ponieÊç najwy˝sza ofiar´. Naszym obowiàzkiem ale i zaszczytem jest pami´taç
o tym jak wiele im zawdzi´czamy.
List szefa UdSKiOR skierowany do
uczestników uroczystoÊci odczyta∏a Magdalena Sawka. Minister napisa∏ m.in. ˝e:
bitwa o Ko∏obrzeg zosta∏a stoczona w cieniu Ja∏ty, gdzie o nas zadecydowano bez
nas. Z tego powodu przelana ˝o∏nierska
krew nie mog∏a nam przynieÊç upragnionej
ció∏ Ko∏obrzegu z Berlina Pankow – miasta partnerskiego Ko∏obrzegu z burmistrzem i radnymi,
cz∏onkowie Stowarzyszenia By∏ych Ko∏obrze˝an
oraz przedstawiciele ˝niemieckiej Bundeswehry.
Po wciàgni´ciu flagi na maszt i Hymnie RP
prezydent Anna Mieczkowska, zwracajàc si´
do weteranów walk powiedzia∏a: Gdy s∏ucham
waszych wspomnieƒ trudno mi nie myÊleç
o tragicznym losie wielu m∏odych ludzi dopiero
wkraczajàcych w doros∏oÊç, których brutalna
rzeczywistoÊç zmusi∏a do walki na Êmierç i ˝y-

wolnoÊci. ˚o∏nierze nie mieli wp∏ywu na decyzje
mo˝nych tego Êwiata, a na ulicach Ko∏obrzegu
spe∏nili swojà powinnoÊç, sprostali wyzwaniu.
List do weteranów i uczestników uroczystoÊci
wystosowa∏ równie˝ wicewojewoda zachodniopomorski Marek Subocz.
Po Apelu Pami´ci oraz salwie honorowej pod
Pomnikiem Chwa∏y, oddajàc ho∏d poleg∏ym kolegom, jako pierwsi wiàzank´ z∏o˝yli weterani
walk o Ko∏obrzeg. W imieniu Zarzàdu G∏ównego ZKRPiBWP wiàzank´ z∏o˝yli El˝bieta
Sadzyƒska i p∏k Józef KoleÊnicki. Wieniec
z∏o˝y∏a tak˝e delegacja Zachodniopomorskiego Zarzàdu Wojewódzkiego ZKRP
i BWP. Na grobach poleg∏ych ˝o∏nierzy
zap∏on´∏y znicze.
W godzinach wieczornych w hotelu
New Skanpol odby∏a si´ uroczysta kolacja
dla weteranów i zaproszonych goÊci. By∏
czas na wspomnienia o tych trudnych
marcowych dniach, by∏ równie˝ czas na
podzi´kowania. Za wk∏ad pracy i Êwietnà
organizacj´ obchodów wielu przypadajàcych w latach 2018/2019 rocznic, przedstawiciel Sztabu Generalnego WP gen.

bryg. Jan Dziedzic wr´czy∏ prezydent Ko∏obrzegu
Annie Mieczkowskiej medale wyemitowane
z okazji 100. rocznicy Sztabu Generalnego oraz
100 rocznicy. Odzyskania Niepodleg∏oÊci. Za
wieloletnià prac´ na rzecz Êrodowiska kombatanckiego i organizacj´ uroczystoÊci p∏k. Zbigniewa Bergera nagrodzono goràcymi brawami.
18 marca przed Pomnikiem ZaÊlubin Polski
z Morzem prezes Zarzàdu G∏ównego Ligi Morskiej i Rzecznej kapitan ˝.w. Andrzej Królikowski
odebra∏ od nowo wst´pujàcych jungów uroczyste s∏owa przysi´gi, a zas∏u˝eni za patriotyczne
wychowanie m∏odzie˝y dzia∏acze Ligi zostali uhonorowani krzy˝em „Pro Mari Nostro”. Weterani
oraz delegacje z∏o˝y∏y pod pomnikiem wiàzanki
kwiatów. Kwiaty z∏o˝ono równie˝ przy pomniku
pierwszego kapitana portu Ko∏obrzeg kadm. Stanis∏awa Mieszkowskiego oraz na Wschodnim
Falochronie noszàcym imi´ kpr. Franciszka Niewidziaj∏y.
Po po∏udniu weterani pojechali do Rogowa.
W okresie wojny stacjonowa∏y tutaj Dorniery –
∏odzie latajàce wchodzàce w sk∏ad 2 eskadry
z 506 i 606 grupy lotnictwa wybrze˝a. Miejscowe kasyno by∏o kwaterà Hermana Göringa.
W latach 1952-1998 stacjonowa∏ tu m.in. 75 Pu∏k
Artylerii Przeciwlotniczej. Obecnie, ogromne
hangary przekazane zosta∏y do dyspozycji Muzeum Or´˝a Polskiego w Ko∏obrzegu. Eksponaty oczekujàce na otwarcie oddzia∏u Muzeum,
zosta∏y przekazane przez Departament Wychowania i Promocji ObronnoÊci MON – czo∏g typu Scherman, samochody opancerzone, wojskowe samoloty. Weterani oglàdali je z du˝ym
zainteresowaniem.
drodze powrotnej warszawska delegacja zatrzyma∏a si´ w Podgajach. Zapali∏a znicze przy
pomniku ku
czci ˝o∏nierzy
1 Dywizji im.
T. KoÊciuszki
bestialsko zamordowanych
przez Niemców w czasie
walk na Wale
Pomorskim.
Tekst i fot.
EL˚BIETA
SADZY¡SKA
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O TYM W A R T O W I E D Z I E å
Dwukrotnie wi´kszà pomoc doraênà dla weteranów II wojny
Êwiatowej i ˝o∏nierzy podziemia antykomunistycznego zapowiada w tym roku Urzàd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych. W bud˝ecie na 2019 r. dla bohaterów walk o niepodleg∏oÊç
zaplanowano dodatkowo ok. 30 mln z∏.
O zwi´kszonych Êrodkach dla weteranów
z lat 1939-1963 poinformowa∏ PAP szef
Urz´du ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk.
Pomoc udzielana weteranom walk o niepodleg∏oÊç, która jest podstawowà misjà
urz´du, b´dzie w tym roku nieporównywalnie wi´ksza ni˝ w latach poprzednich – powiedzia∏ Kasprzyk.
Poinformowa∏, ˝e dwukrotnie zwi´kszono Êrodki finansowe zaplanowane w bud˝ecie
na pomoc doraênà przeznaczonà dla kombatantów wojennych. Sà to dodatkowe Êrodki
poza standardowym comiesi´cznym dodatkiem kombatanckim.
To b´dzie blisko 30 milionów z∏otych. Te Êrodki mogà byç
przeznaczone m.in. na zakup leków, dostosowanie mieszkaƒ do
potrzeb osób niepe∏nosprawnych, a tak˝e na dofinansowanie
w 100 proc. zakupu aparatów s∏uchowych. Ten ostatni program

wdro˝yliÊmy dwa lata temu, spotka∏ si´ z ogromnym zainteresowaniem i obj´tych nim jest ju˝ kilkuset kombatantów. Wszystkie
te Êrodki sà na wyrównanie warunków bytowych naszych bohaterów, aby w sposób godny mogli ˝yç i funkcjonowaç wÊród nas –
mówi∏ szef Urz´du ds. Kombatanów.
To jest sytuacja jakiej po 1989 roku nie
mieliÊmy. To sà Êrodki, których dotychczas
nie by∏o, mimo ˝e – co nale˝y zaznaczyç –
kombatantów wÊród nas jest coraz mniej.
Przypomnia∏ te˝, ˝e bud˝et pomocowy dla
porównania w 2014 i 2015 roku wynosi∏ ok.
8 mln z∏, od 2016 r. – ok. 15 mln z∏.
Urzàd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych zosta∏ utworzony w 1991 roku na podstawie Ustawy o kombatantach oraz
niektórych osobach b´dàcych ofiarami represji wojennych i okresu powojennego. Jego
najwa˝niejszymi zadaniami sà: zapewnianie
kombatantom i dzia∏aczom antykomunistycznej opozycji, a tak˝e
ofiarom represji re˝imów totalitarnych nale˝nego szacunku i honoru oraz pomocy i szczególnej opieki, przyznawanie uprawnieƒ
ustawowych, upowszechnianie tradycji walk o suwerennoÊç i niepodleg∏oÊç Polski.

Urzàd ds.
Kombatantów
w 2019 r.
zapowiada
wi´kszà pomoc
dla weteranów
z lat 1939-1963

Sejm przyjà∏ ustaw´
ELEKTRONICZNE SKIEROWANIA NA BADANIA LEKARSKIE
Zgodnie z przyj´tà ustawà od
2021 r. pacjenci b´dà otrzymywali
skierowania na badania w wersji elektronicznej. Po Internetowym Koncie
Pacjenta i e-recepcie to kolejny krok
w informatyzacji publicznej s∏u˝by
zdrowia. W ramach Elektronicznej
Platformy
Gromadzenia,
Analizy
i Udost´pniania zasobów cyfrowych
o Zdarzeniach Medycznych (P1)
wdra˝ane sà systemy informatyczne,
które pozwolà na usprawnienie procesów zwiàzanych z planowaniem i realizacjà Êwiadczeƒ zdrowotnych,
a tak˝e ich monitorowaniem i sprawozdawczoÊcià.
Wprowadzenie e-skierowaƒ ma
ograniczyç mo˝liwoÊç zapisywania
si´ przez pacjentów na wi´cej ni˝ jednà list´ oczekujàcych. Po dokonaniu
pierwszego zapisu skierowanie zostanie automatycznie przez system oznaczone jako „w realizacji” i nie b´dzie
mo˝liwe jego ponowne u˝ycie do zapisania si´ na list´ oczekujàcych na
udzielenie Êwiadczenia u innego
Êwiadczeniodawcy. Mo˝liwoÊç zapisania si´ tylko na jednà list´ oczekujà-

cych obejmie równie˝ sytuacje, gdy
pacjent otrzyma wi´cej ni˝ jedno skierowanie na to samo Êwiadczenie opieki zdrowotnej.
Chory otrzyma informacj´ o skierowaniu SMS-em lub mailem. Sam
b´dzie móg∏ wybraç przychodni´,
szpital czy gabinet diagnostyczny i zapisaç si´ do kolejki, korzystajàc
z poczty elektronicznej lub telefonicznie. NFZ przypomni o terminie zabiegu czy badania.
Wykaz Êwiadczeƒ opieki zdrowotnej, dla których b´dà wystawiane
e-skierowania, zostanie okreÊlony przez
Ministra Zdrowia w rozporzàdzeniu.
B´dà to skierowania na ambulatoryjne
Êwiadczenia specjalistyczne, na leczenie
szpitalne i na wybrane badania diagnostyczne, m.in. na badania medycyny nuklearnej, tomografii komputerowej, rezonansu magnetycznego, endoskopowe badanie przewodu pokarmowego i echokardiograficzne – p∏odu.
Wraz z rozwojem platformy zasobów cyfrowych katalog skierowaƒ
w postaci elektronicznej ma byç stopniowo poszerzany.

Skierowania b´dà mia∏y postaç
papierowà, wtedy gdy b´dà wystawiane dla osób o nieustalonej to˝samoÊci, w razie braku dost´pu do systemu teleinformatycznego, a tak˝e gdy
wystawia je lekarz, dentysta, piel´gniarka lub po∏o˝na z innego paƒstwa
cz∏onkowskiego Unii Europejskiej,
którzy czasowo i okazjonalnie wykonujà swój zawód w Polsce.
Nowelizacja wprowadza tak˝e
zmiany dotyczàce list oczekujàcych.
Obecnie, w razie odwo∏ania wizyty,
przepisy przewidujà koniecznoÊç
zaproponowania zwolnionego terminu kolejnemu pacjentowi z listy, który
cz´sto – ze wzgl´du na bliskoÊç swojego terminu – nie jest zainteresowany skorzystaniem z tej mo˝liwoÊci,
i zwolniony termin cz´sto pozostaje
niewykorzystany. Zgodnie z nowymi
przepisami mo˝na b´dzie zaproponowaç udzielenie Êwiadczenia w tym terminie dowolnemu pacjentowi, dla którego pierwotny termin przypada
w okresie od 7 do 30 dni od terminu
zwolnionego.
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