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BERLIN, 9 MAJA 1945 R. PODPISANIE BEZWARUNKOWEJ KAPITULACJI
III RZESZY NIEMIECKIEJ PRZEZ FELDMARSZA¸KA WILHELMA KEITLA,
KO¡CZÑCEJ II WOJN¢ ÂWIATOWÑ W EUROPIE.

A P E L
Zarzàdu G∏ównego Zwiàzku Kombatantów RP i BWP
Kole˝anki i Koledzy, Przyjaciele...
asze pokolenie nie mia∏o ∏atwego ˝ycia. Trudy wojny, Êmierç
widziana z bliska, ci´˝ki okres
powojenny i póêniejszy czas wyrzeczeƒ,
kiedy próbowano nas zepchnàç na margines wobec innych, wa˝niejszych spraw,
zahartowa∏y kombatanckie Êrodowisko.
I oto po latach musimy znowu zewrzeç
nasze przerzedzone szeregi.
W tej godzinie ci´˝kiej próby, kiedy
nasz Zwiàzek znalaz∏ si´ w trudnej
sytuacji, zwracamy si´ do wszystkich
naszych cz∏onków, Zarzàdów, i tych,
którym le˝y na sercu nasze dobro,
z apelem o zachowanie wzajemnych relacji, o kole˝eƒskà pomoc, wsparcie –
majàc jednoczeÊnie na uwadze to, ˝e
nale˝ymy do grupy osób szczególnie zagro˝onych chorobà, ale tak˝e to, ˝e jesteÊmy swoistymi pomnikami historii
oraz ostatnimi Êwiadkami lat II wojny
Êwiatowej.
Epidemia koronawirusa zbieg∏a si´
w czasie z Jubileuszem 30-lecia naszego
Zwiàzku. W czasie tych lat zachowaliÊmy jednoÊç i to˝samoÊç naszej organizacji, jej wieloÊrodowiskowy charakter
i mimo przeszkód i k∏opotów, których
nie brakowa∏o, staliÊmy si´ jednym
z najbardziej liczàcych si´ w kraju kombatanckich zwiàzków. To wielka wartoÊç i musimy jà za wszelkà cen´ zachowaç. I chocia˝ nie mo˝emy Êwi´towaç
dziÊ Jubileuszu z przewidzianym programem i w przewidzianym czasie, to niech
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ka˝dy z nas prze˝yje go po swojemu,
osobiÊcie, wspominajàc wojenne prze˝ycia oraz lata bogatej, spo∏ecznej pracy
w zwiàzkowych szeregach. Mamy jednak nadziej´, ˝e nasze Êwi´to, podobnie
jak inne, wa˝ne historyczne rocznice,
b´dziemy czciç w póêniejszym terminie.
Ale w tym trudnym czasie nie jesteÊmy osamotnieni. Pomocà s∏u˝y Urzàd
ds. Kombatantów i OR, udzielajàc nadal wsparcia materialnego weteranom
oraz realizujàc niezb´dne czynnoÊci organizacyjne. Coraz szerszà pomoc Êwiadczà wolontariusze – harcerze, strzelcy,
˝o∏nierze WOT, a tak˝e inne organizacje
spo∏eczne. Pomoc dla naszego Zwiàzku
zaoferowa∏ tak˝e niemiecki, berliƒski
oddzia∏ Stowarzyszenia „PrzeÊladowanych przez Re˝im Nazistowski”. Zainicjowana przez nich akcja Pami´tajàc
o przesz∏oÊci dzia∏aj dziÊ zosta∏a przez
Zwiàzek zaakceptowana i b´dzie, w miar´ naszych mo˝liwoÊci, kontynuowana.
Biuro Zarzàdu G∏ównego ZKRPiBWP
pracuje w systemie dy˝urów oraz pracy
w domach. W podobny sposób, wymuszony sytuacjà, pracuje Zarzàd G∏ówny
i jego Prezydium.
ami´tajmy... Zwiàzek, jego cz∏onkowie, doÊwiadczenia i tradycje
stanowià swoistà wartoÊç, tak˝e dla
przysz∏ych pokoleƒ. W tej godzinie próby, u progu nowego 30-lecia dzia∏alnoÊci bàdêmy razem.
DAMY RAD¢!
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„KOÂCIUSZKOWCY” W BERLINIE
Wiosnà 1945 r. los II wojny Êwiatowej by∏ ju˝ przesàdzony. Na poczàtku
kwietnia wojska alianckie, po sforsowaniu Renu, okrà˝y∏y ponad çwierç miliona
˝o∏nierzy niemieckich w Zag∏´biu Ruhry,
praktycznie likwidujàc obron´ zachodniej rubie˝y Niemiec. WÊród dowódców
alianckich s∏u˝àcych na Europejskim
Teatrze Dzia∏aƒ Wojennych rozpoczà∏
si´ wyÊcig do ¸aby, gdzie mieli spotkaç
si´ z idàcymi ze wschodu Sowietami.
W tym samym czasie alianci pokonywali
oddzia∏y niemieckie w pó∏nocnych W∏oszech, toczàc bitw´ o Boloni´. Tymczasem na wschodzie Armia Czerwona sta∏a
nad Odrà, skàd z przyczó∏ka kostrzyƒskiego dzieli∏o jà 60-70 km od stolicy
III Rzeszy – Berlina.
hocia˝ na zachodzie Niemiec
codziennie do niewoli alianckiej
trafia∏y setki ˝o∏nierzy, na wschodzie szykowano si´ do jak najd∏u˝szej obrony przed Armià Czerwonà. Od stycznia trwa∏y prace fortyfikacyjne, w wyniku których
powsta∏ pas fortyfikacji ciàgnàcy si´ od
Ba∏tyku, wzd∏u˝ lewego brzegu Odry a˝
po Sudety, broniony przez prawie milion
˝o∏nierzy niemieckich. I chocia˝ t´ ogromnà rzesz´ ˝o∏nierzy niemieckich mia∏y pokonaç trzy fronty radzieckie (2 i 1 Front
Bia∏oruski oraz 1 Front Ukraiƒski), szturm
Berlina wykonaç mia∏y oddzia∏y 1 FB dowodzonego przez marsza∏ka ˚ukowa,
w tym 1 Armia WP.
Na kierunku berliƒskim powsta∏y 2-3
pozycje obronne, z których ka˝da sk∏ada∏a si´ z 3-4 transzei. Ponadto sama dolina
Odry w wielu miejscach zosta∏a zalana –
patrzàcy na nià ˝o∏nierze radzieccy niejednokrotnie okreÊlali jà „morzem”. Za pierwszym pasem obrony, w odleg∏oÊci 10-20 km,
znajdowa∏ si´ g∏ówny pas obrony, którego
najwa˝niejszym punktem na kierunku berliƒskim by∏y umocnienia na Wzgórzach
Seelowskich. Za nimi znajdowa∏ si´ dodatkowo trzeci pas obrony w miejscowoÊciach
przygotowanych do obrony okr´˝nej. Dopiero po pokonaniu tych trzech pozycji Armia Czerwona mog∏a zbli˝yç si´ do Berlina, który zosta∏ przekszta∏cony w twierdz´
mogàcà d∏ugo broniç si´ w okrà˝eniu.
Dost´pu do ufortyfikowanego centrum
miasta strzeg∏y trzy pozycje. Zewn´trznà
tworzy∏y obwarowane miejscowoÊci podmiejskie, za nimi rozciàga∏y si´ oszaƒcowane przedmieÊcia, wewn´trzny obwód
umocnieƒ rozciàga∏ si´ wzd∏u˝ torów kolejowych okalajàcych miasto. Dopiero po
ich pokonaniu, mo˝na by∏o wkroczyç do
centrum miasta, które przekszta∏cone zosta∏o w istnà twierdz´ – ulice przecina∏y
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barykady z pozostawionymi w nich czo∏gami, a wi´kszoÊç budynków przekszta∏cono w punkty oporu naje˝one bronià maszynowà i panzerfaustami, charakterystycznymi pod koniec wojny.
Na poczàtku kwietnia 1945 r. naczelne
dowództwo Armii Czerwonej sprecyzowa∏o
plany pokonania III Rzeszy. Wed∏ug za∏o˝eƒ
Moskwy prze∏amanie frontu mia∏o nastàpiç
od Ba∏tyku a˝ po Sudety – 2 FB mia∏ ruszyç
spod Szczecina w kierunku pó∏nocno-zachodnim i zachodnim, natomiast 1 FU mia∏,
wraz z 2 Armià WP, zaatakowaç w kierunku
Drezna (do historii przejdzie jako „operacja
∏u˝ycka” i powiàzana z nià bitwa pod Budziszynem). G∏ówne uderzenie na Berlin mia∏y
wykonaç wojska 1 FB, w sk∏ad którego
wchodzi∏a 1 Armia WP – w Moskwie zak∏adano, ˝e w ciàgu dwóch tygodni, do poczàtku maja, Berlin zostanie opanowany,
a wojska radzieckie wyjdà nad ¸ab´.
Ju˝ poczàtek operacji berliƒskiej –
atak 1 FB rozpocz´ty 16 kwietnia
1945 r. – pokaza∏, jak bardzo Niemcy sà zdeterminowani do obrony.
Chocia˝ pierwszego dnia wprowadzono do walki dwie armie pancerne,
czo∏giÊci radzieccy nie zdo∏ali pokonaç oporu obrony niemieckiej. Niemniej Rosjanie, ponoszàc ogromne
straty, do 19 kwietnia 1945 r. pokonali trzeci pas umocnieƒ niemieckich.
W tym samym czasie oddzia∏y 1 Armii WP walczy∏y na prawym skrzydle frontu, docierajàc 19 kwietnia
1945 r. do Starej Odry. 20 kwietnia
oddzia∏y g∏ównego ugrupowania
uderzeniowego 1 FB (47A i 3 Armia Uderzeniowa) dotar∏y do zewn´trznego obwodu obrony Berlina i zacz´∏y okrà˝aç miasto od pó∏nocy oraz walczy∏y w mieÊcie.
Nast´pnego dnia zewn´trzny pas obrony
Berlina zosta∏ prze∏amany, a oddzia∏y radzieckie uwik∏a∏y si´ w ci´˝kie walki
w mieÊcie. Do 26 kwietnia Berlin zosta∏
okrà˝ony si∏ami 1 FB i jednej armii 1 FU,
tymczasem na pó∏noc od miasta oddzia∏y
1 Armii WP dotar∏y do kana∏u Hohenzollernów, gdzie zatrzyma∏y si´ z zadaniem powstrzymania potencjalnej odsieczy Berlina. W tym samym czasie w mieÊcie trwa∏y
zaciek∏e walki uliczne, podczas których
Rosjanie ponosili ogromne straty. Wtedy
te˝, w nocy z 28 na 29 kwietnia, do dowódcy 1 Dywizji Piechoty im. Tadeusza
KoÊciuszki, gen. Wojciecha Bewziuka,
przyszed∏ rozkaz przekazania stanowisk
obronnych i skierowania dywizji do Berlina.
W literaturze powojennej wielokrotnie
zwracano uwag´ na propagandowe znaczenie udzia∏u „koÊciuszkowców” w sztur-

mie Berlina, poniewa˝: Chodzi∏o o to, by
naród polski, który w 1939 r. pierwszy stawi∏ zbrojny opór niemieckiej agresji w Europie, a w latach nast´pnych dozna∏ ogromnych strat w walce z hitleryzmem, uzyska∏
moralnà satysfakcj´ bezpoÊredniego uczestniczenia w zdobyciu stolicy najeêdêcy
i okupanta, jak napisano w jednej z monografii poÊwi´conej WP na wschodzie. Nie
mo˝na jednak zbagatelizowaç wa˝niejszego czynnika wojskowego – Berlin, wbrew
przewidywaniom Stalina, wcià˝ si´ broni∏.
Oddzia∏y pancerne, które wjecha∏y do
miasta, pozbawione dostatecznej os∏ony
piechoty, ponosi∏y straty. Czo∏gi nie mia∏y
mo˝liwoÊci oczyszczania budynków,
z których strzela∏y ÊmiercionoÊne panzerfausty. Chocia˝ spora cz´Êç berliƒskich
domów zosta∏a zniszczona ogniem artylerii, niejednokrotnie zgliszcza na powrót
obsadzane by∏y przez obroƒców miasta.
Impet operacji berliƒskiej wyraênie zmala∏

– jeÊli wierzyç dowódcy 3 armii pancernej,
gen. Ryba∏ce, kilka pierwszych dni walk
o Berlin kosztowa∏o go 120 czo∏gów. Z chwilà, gdy 1 Armia DP wkracza∏a do walki, sytuacja 2 armii pancernej, której mieli podlegaç Polacy, nie wyglàda∏a najlepiej. Na po∏udniowym skrzydle armii walczy∏a 35 BZmech.,
nacierajàc wzd∏u˝ ulicy Pestalozziego, jednak jej g∏ówne si∏y zosta∏y zatrzymane na
wysokoÊci Kaiser-FriedrichStrasse. Wzd∏u˝
ulicy Goethego i Schillera posuwa∏a si´
19 BZmech., zatrzymana przez silny w´ze∏
oporu w rejonie Karl-AugustPlatz, majàc
przy tym ods∏oni´te oba skrzyd∏a. Jej lewy
sàsiad, 37 BZmech., uwik∏a∏ si´ w ci´˝kie
walki w trójkàcie ulic Bismarcka i Berliƒskiej.
30 kwietnia oddzia∏y 1 DP znalaz∏y si´
na podstawach wyjÊciowych do natarcia.
Opisane wy˝ej trudnoÊci, wynikajàce z braku oddzia∏ów piechoty, mogàcych wspieraç
natarcie radzieckich czo∏gów, sprawi∏y, ˝e
dywizja „koÊciuszkowska” nie zdobywa∏a
Berlina jako jednolity zwiàzek – jej pu∏ki zosta∏y poprzydzielane do poszczególnych

oddzia∏ów radzieckich. Tym sposobem
opis walk Polaków o Berlin mo˝na podzieliç na kilka cz´Êci, majàcych miejsce
w tym samym czasie: odr´bnie opisaç
mo˝na walki 1 batalionu 2 pp, który wspiera∏ 35 BZmech., 2 i 3 batalionu 1 pp,
wspierajàcego 19 BZmech., 2 pp wspierajàcego 219 BPanc. oraz 3 pp walczàcego
razem z 66 BPanc. Na miejscu okaza∏o
si´, ˝e w walkach miejskich oddzia∏y zmechanizowane ponios∏y ponad 90% strat –
polscy piechurzy de facto zastàpili nieistniejàce ju˝ oddzia∏y radzieckiej piechoty.
Nale˝y przy tym pami´taç, ˝e sama dywizja „koÊciuszkowska” by∏a w tym czasie
wyszczuplona – wg staniu na 1 maja 1945 r.

1 batalion 1 pp na pozycjach pojawi∏ si´
w nocy 30 kwietnia, luzujàc przetrzebiony
batalion radziecki. Roman LeÊ, ówczesny zast´pca dowódcy 1 pp ds. polityczno-wychowawczych, wspomina∏ ten moment: (...) ów
batalion to by∏: szef sztabu, radiotelegrafista
z czynnà radiostacjà, goniec oraz dwa dzia∏a
przeciwpancerne, obs∏ugiwane przez szeÊciu
˝o∏nierzy. Z ˝o∏nierzy 1 batalionu stworzono
oddzia∏ szturmowy, uzupe∏niony resztkami
˝o∏nierzy z 35 BZmech. Nast´pnego dnia,
1 maja, o godz. 9.00 (czasu moskiewskiego), oddzia∏y 1 batalionu ruszy∏y do ataku
wzd∏u˝ Neue Kantstrasse. Wkrótce okaza∏o
si´, ˝e natarcie na centrum miasta blokowane jest przez barykad´ przegradzajàcà
ulic´ Pestalozziego. WczeÊniejsze ataki
radzieckie, jak ju˝ wspomniano, nie
przynosi∏y efektu – brakowa∏o ˝o∏nierzy piechoty, którzy mogliby zdobyç
samà barykad´ i graniczàce z nià budynki. Dopiero atak polskich ˝o∏nierzy
pozwoli∏ na zaj´cie budynków i wyjÊcie na ty∏y barykady, która zosta∏a
zdobyta. Nie oznacza∏o to jednak, ˝e
w budynkach nie kryli si´ jeszcze
obroƒcy miasta. Jak wspomina∏ LeÊ,
po sygnale danym czo∏gistom, ˝e barykada jest zdobyta, trzy maszyny ruszy∏y w drog´. Pierwszy czo∏g, minàwszy barykad´, stoczy∏ si´ po jej przeciwleg∏ej stronie, za nim nast´pny,
a trzeci by∏ w drodze. W tym momencie nieprzyjacielski piechur, uzbrojony
w butelk´ benzyny i Panzerfaust, raz
jeszcze pokaza∏ swoja przewag´ (...). Pierwszy czo∏g wylecia∏ w powietrze, rozerwany
w∏asnà amunicjà, drugi p∏onà∏. Pospiesznie otwiera∏y si´ górne luki, któr´dy za∏oga
usi∏owa∏a opuÊciç wn´trze maszyny, ale i tu
czeka∏y na nià (...) kule. Jeden z czo∏gistów
wyskoczy∏, drugi zawis∏ martwy na wie˝y
(...). OstrzeliwaliÊmy ju˝ na oÊlep ka˝dà
wn´k´, ka˝dy otwór od piwnic do dachów.
alsze natarcie Polacy kontynuowali
nie czekajàc czo∏gi, które nie mog∏y
ruszyç dalej do momentu rozebrania ca∏ej
barykady. ˚o∏nierze 1 batalionu przekroczyli Wilmersdorfer Strasse i zbli˝yli si´ do
koÊcio∏a przy Placu Karla-Augusta, nawiàzujàc tym samym nieistniejàcà dotychczas
stycznoÊç z 19 BZmech. i wspierajàcymi
jà oddzia∏ami 2 i 3 batalionu 1 pp. Jeszcze
przed po∏udniem czo∏gi 35 BZmech. do∏àczy∏y do Polaków i wspólnie z sàsiednià
brygadà rozpocz´∏y „oczyszczanie terenu”,
czyli mozolne zdobywanie kolejnych domów w rejonie koÊcio∏a, zdobytego w nocy przez ˝o∏nierzy 2 batalionu.
Gdy oddzia∏y 1 batalionu rusza∏y do ataku na barykad´ przy ulicy Pestalozziego,
2 i 3 batalion 1 pp zajmowa∏ pozycje u boku 19 BZmech. Przed nimi rozciàga∏y si´
barykady przegradzajàce ulice Goethego
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s∏u˝y∏o w niej zaledwie 6865 ˝o∏nierzy, co
stanowi∏o 60% stanu etatowego. ˚o∏nierzom brakowa∏o te˝ doÊwiadczenia w walkach miejskich – jak zauwa˝y∏ aparat polityczno-wychowawczy dywizji, wczeÊniej
1 DP walczy∏a jedynie na warszawskiej
Pradze, gdzie skala walk by∏a zdecydowanie mniejsza w porównaniu do szturmu
Berlina. W samej dywizji te˝ nie wszyscy
walczyli pó∏ roku wczeÊniej o Prag´.

i Schillera, równoczeÊnie skrzy˝owaƒ ulic
strzeg∏y budynki zamienione na silne punkty
oporu. Jeden oddzia∏ radziecki walczy∏ wzd∏u˝
ulicy Goethego, natomiast drugi o domy
pomi´dzy ulicami Schillera i Bismarcka.
Dowódca 1 pp, po przybyciu do oddzia∏ów
radzieckich, zaproponowa∏, by oddzia∏y polskie opanowa∏y kolejne kwarta∏y domów
mi´dzy ulicami Goethego i Schillera, nast´pnie okrà˝y∏y koÊció∏ i zaatakowa∏y go
z kilku stron równoczeÊnie. Z batalionów
2 i 3 utworzono dwie grupy szturmowe, które
przy wsparciu szeÊciu czo∏gów ruszy∏y do
ataku. Analogicznà trzecià grup´ szturmowà utworzono z resztek 19 BZmech.
Jeszcze w nocy (1 maja) wszystkie trzy
grupy szturmowe, pod os∏onà dymnà, ruszy∏y do natarcia. Zaskoczenie okaza∏o si´ ogromne – grupy szybko dotar∏y do okolicznych
budynków i koÊcio∏a, o który rozgorza∏y walki. W wyniku nocnego szturmu koÊció∏ i okoliczne budynki zosta∏y zdobyte. Rankiem
1 maja, gdy 1 batalion pokonywa∏ barykad´
na ulicy Pestalozziego, zreorganizowano
oddzia∏y szturmowe – do obu batalionów
polskich do∏àczono resztki oddzia∏ów radzieckich. Chwil´ potem 2 batalion ruszy∏
do walki wzd∏u˝ Goethestrasse, natomiast
3 batalion kroczy∏ wzd∏u˝ Schillerstrasse,
do po∏udnia osiàgajàc Leibnitzstrasse.
Tego samego dnia do walki wkraczy∏
2 pp, który oko∏o godz. 3.00 dotar∏ do Berlinerstrasse, zasilajàc oddzia∏y 219 BPanc.
Szybko te˝ ˝o∏nierze uwik∏ali si´ w walki,
oczyszczajàc domy po pó∏nocnej stronie
ulicy Berliƒskiej. Przed Polakami wyrasta∏y
wielkie, ufortyfikowane gmachy Technische
Hochschule – Politechniki. To w∏aÊnie ci´˝ki
ogieƒ prowadzony z tych budynków nie
pozwala∏ 2 pp na przekroczenie ulicy Berliƒskiej. Próby przeskoczenia ulicy Bismarcka
i wdarcia si´ do politechniki nie powiod∏y
si´, przynoszàc jedynie straty wÊród atakujàcych. Zadanie zdobycia politechniki
by∏o tym trudniejsze, ˝e czo∏gi radzieckie
zosta∏y skierowane na Landwehrkanal,
gdzie Niemcy walkà wiàzali ca∏à brygad´.
2 pp pozosta∏ jedynie jako wsparcie artyleryjskie 2 dywizjonu 1 pal.
Ponawiane szturmy politechniki nie przynios∏y efektu. Jak po wojnie wspomina∏ ˝o∏nierz 1 DP, Tadeusz Targoƒski: Godz. 9.00,
do szturmu podnoszà si´ kompanie (...).
Niestety – w silnym ogniu broni maszynowej, panzerfaustów i artylerii wroga natarcie za∏amuje si´. Znowu kilkunastu polskich ˝o∏nierzy nigdy ju˝ nie doczeka godziny zwyci´stwa (...). Godz. 10.00. Powtórnie podnosimy si´ do szturmu – bez
skutku. Lawina ognia i stali parali˝uje wszelkie nasze próby (...). Godz. 14.30, ponownie podnosimy si´ do ataku i znów zostajemy odrzuceni. Tymczasem na stanowisko dowódcy 1 kompanii 1 batalionu, por.
Dokoƒczenie na str. 6 [

5

5/2020
po wojnie: BiliÊmy si´ nie tylko o domy
i ulice, ale o drzwi, okna i kominy na dachach.
Oberwaç po g∏owie mo˝na by∏o z ka˝dej
strony (...). Próby natarcia ulicami nie da∏y
rezultatów i pu∏k przeszed∏ do natarcia
przez domy i podwórza, przebijajàc przejÊcia w murach, niszczàc oddzielne punkty
oporu i (...) strzelców wyborowych. Jak opisywano póêniej w sprawozdaniu dowództwa dywizji: Czo∏gi wsparcia nie mogà
udzieliç pomocy w walce, gdy˝ ponoszà
straty od ognia panzerfaustów. W gryzàcym dymie p∏onàcych domów 3 pp posuwa∏ si´ naprzód, docierajàc po po∏udniu
do torów kolejki miejskiej,
biegnàcej skrajem parku. Próby zdobycia okolicznych domów by∏y nadzwyczaj ci´˝kie. Jak relacjonowano w sprawozdaniu 1 DP z walk w Berlinie: Jeden z domów po
kilku nieudanych szturmach zdobyto dopiero
po wysadzeniu go w powietrze przez 1 samodzielny batalion saperów.
Berlin, maj 2015 r. Delegacja polska sk∏ada kwiaty pod Pomnikiem
Ka˝dy dom pu∏k musi
Polskiego ˚o∏nierza i Niemieckiego Antyfaszysty.
zdobywaç oddzielnie.
skupiajàc na tym odcinku 30 dzia∏. Tam
Kpt. Jerzy Szerszeƒ, dowódca dywizyjte˝, aby wesprzeç atakujàcych, dwa dzia∏a nego batalionu saperów, tak opisywa∏
76 mm zosta∏y wniesione na trzecie pi´tro udzia∏ jego ˝o∏nierzy w szturmie Berlina:
jednego z domów, o czym po wojnie nie- Saperzy unieszkodliwiali fugasy (prowizojednokrotnie wspominano w pracach po- ryczne mini-pu∏apki – M. ¸) za∏o˝one na uliÊwi´conych walkom o Berlin w 1945 r.
cach, rozbroili kilkanaÊcie min przeciwczo∏O godz. 1.40, 2 maja, pluton rozpoznaw- gowych, rozminowywali budynki, które zosczy 2 pp przebieg∏ Charlottenburger Strasse ta∏y zaminowane przez cofajàcych si´ hitlei wdar∏ si´ do gmachu politechniki. Szyb- rowców. Przebijali równie˝ przejÊcia w gruko za zwiadowcami ruszy∏y dwie kompa- bych murach, wysadzali Êciany domów,
nie, wbiegajàc do zachodniej cz´Êci budyn- stwarzajàc w ten sposób artylerii pu∏kowej
ku, a 2 batalion wtargnà∏ do wschodniej dogodne warunki do strzelania wprost.
cz´Êci. W tym czasie dywizyjna kompania
Ostatecznie ˝o∏nierzom 3 pp uda∏o si´
rozpoznawcza wdar∏a si´ na teren politechni- dotrzeç do stacji kolei „Tiergarten“ – jej zdoki od po∏udnia. Przez ca∏à noc w budynku bycie otwiera∏o drog´ do parku zoologiczwalczono o ka˝de pomieszczenie. Jak nego, za którym rozciàga∏y si´ budynki rzàwspomina∏ inny uczestnik nocnego sztur- dowe – Reichstag, kancelaria Rzeszy i Bramu: Na pi´trach toczy∏ si´ morderczy bój ma Brandenburska. Jednak zdobycie stacji
wr´cz. Okrzyki: „Swoi!“, „Swój!“' przepla- kolejki miejskiej nie by∏o ∏atwym zadaniem.
ta∏y si´ z przekleƒstwami. Nad ranem poli- Od strony Charlottenburgerstr. wejÊcie zas∏atechnika by∏a w r´kach polskich. Jak si´ nia∏ gruby mur, zza którego prowadzi∏y ogieƒ
okaza∏o broni∏y jà dwa bataliony piechoty.
r´czne i ci´˝kie karabiny maszynowe. Na
NajwczeÊniej do walk przystàpi∏ 3 pp, ulicy stan´∏y te˝ dwa „Tygrysy“, ziejàce raz
wspierajàc 66 BPanc. walczàcà mi´dzy ka- po raz ogniem w stron´ naszych stanowisk
na∏em Landwehry i Szprewà, w kierunku – wspomina∏ plut. Stefan Maciejak. Z pomoTiergarten. Straty brygady poniesione w kil- cà przysz∏a nam bateria dzia∏ 122 mm.
ku dniach walk zredukowa∏y jà do 15 czo∏- Skruszy∏a nieprzyjacielskà os∏on´ i unierugów, które dosta∏y zadanie wspierania pol- chomi∏a oba czo∏gi (...). Pierwsi wdarli si´
skiego natarcia. Do godz. 21.00, pod silnym do wn´trza (stacji – M. ¸.): dowódca naszej
ogniem broni maszynowej i panzerfaustów, kompanii, kpt. Andrzej Iwanowicz (...) a da3 pp dotar∏ do Englische Strasse (która we- lej ju˝ my, ca∏à hurmà. Inny uczestnik tego
d∏ug meldunków mia∏a ju˝ byç zaj´ta przez ataku wspomina∏: Stoczywszy si´ w dó∏ (staRosjan) i kontynuowa∏ natarcie w kierunku cji – M. ¸.) wtargn´li do tunelu. Ogarn´∏a ich
Tiergarten. Zast´pca dowódcy 3 pp ds. linio- ciemnoÊç, którà rozdziera∏y p∏omienie miotawych, pp∏k Zygmunt Duszyƒski, wspomina∏ czy ognia. Rozlega∏y si´ eksplozje grana[ Dokoƒczenie ze str. 5

Fot.: Andreas Domma

Leona Ma∏ka, zadzwoni∏ p∏k Siennicki, dowódca 2 pp. Przyznam, ˝e by∏em zupe∏nie
wykoƒczony – wspomina∏ Ma∏ek. Szalejàce doko∏a piek∏o, 24 godziny w nieustannej walce, brak snu, zm´czenie – wszystko
to zwala∏o wprost z nóg (...). By∏em chyba
w jakimÊ stanie pó∏ snu, pó∏ jawy, gdy˝ zamiast s∏uchawki podnios∏em do ucha zaciÊni´tà pi´Êç w przekonaniu, ˝e z kimÊ rozmawiam. Wkrótce na stanowisku pojawi∏
si´ p∏k Siennicki i powiedzia∏: Politechnika
musi byç nasza. Postanowi∏ zaatakowaç jà
w nocy, od strony Charlottenburger Strasse,
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tów, dudniàc echem. KtoÊ krzycza∏: „Przerwaç ogieƒ! Hitlerowcy poddajà si´“. Inni powtarzali te s∏owa. (...) Ogieƒ w tunelu wygasa∏
powoli, wreszcie umilk∏. Schodami w gór´ zacz´li biec z podniesionymi do góry r´kami
esesmani i m∏odzi ch∏opcy z opaskami na ramieniu – ˝o∏nierze Volkssturmu.
Zdobycie przez polskie oddzia∏y politechniki i stacji Tiergarten oznacza∏o nie tylko
prze∏amanie ostatniego pierÊcienia obrony
Berlina, ale równie˝ ostatnie chwile II wojny
Êwiatowej. Polacy wyszli na ty∏y Reichstagu,
gdzie spotkali nacierajàce z innych stron oddzia∏y radzieckie. 2 maja o godz. 0.40 czasu
Êrodkowoeuropejskiego (2.40 czasu moskiewskiego) Niemcy poprosili o zawieszenie
broni. Dwie godziny póêniej strza∏y ucich∏y,
a wÊród atakujàcych roznios∏a si´ wieÊç, ˝e
gen. Weidling skapitulowa∏ przed gen. Czujkowem. Nie do wszystkich Niemców dotar∏a
ta wiadomoÊç – w mieÊcie pozosta∏y odizolowane grupy obroƒców, które zgodnie z rozkazem Hitlera, stara∏y si´ wyrwaç z kot∏a
berliƒskiego – na jednà z takich grup natknà∏ si´ 3 pp w Tiergarten. WÊród ˝o∏nierzy,
chocia˝ dalej spi´tych i gotowych do walki,
da∏o si´ odczuç zbli˝ajàcy si´ koniec wojny.
Rankiem 2 maja 7 bateria 3 dywizjonu
1 pal dotar∏a do Kolumny Zwyci´stwa
w Tiergarten, na której artylerzyÊci zawiesili
polskà flag´. W tym samym czasie ˝o∏nierze
3 pp dotarli do Bramy Brandenburskiej,
gdzie zawiesili bia∏o-czerwonà flag´. Plac
przed Bramà wype∏nia si´ t∏umem ˝o∏nierzy.
Polskie rogatywki i radzieckie fura˝erki, piastowskie or∏y i czerwone gwiazdy, polskie
i radzieckie okrzyki. Obdarowujemy si´ nawzajem konserwami, czekoladà, wódkà.
Toastom „Za zwyci´stwo“, „Za pobiedu“ –
nie ma koƒca – napisa∏ jeden z ˝o∏nierzy
3 pp. Gdy ucich∏y strza∏y, powychodziliÊmy
z ró˝nych piwnic i kryjówek i na ulicach Berlina zrobi∏o si´ rojno i gwarno – wspomina∏
Antoni Janczewski, ˝o∏nierz 1 samodzielnej
brygady moêdzierzy. Tymczasem 2 pp, cz´Êcià si∏ obsadziwszy politechnik´, dotar∏ do
Tiergarten, gdzie spotka∏ idàce z naprzeciwka oddzia∏y radzieckie, a w stron´ politechniki maszerowa∏ ju˝ 1 pp.
Strza∏y powoli milk∏y – bitwa o Berlin dla
„koÊciuszkowców“ by∏a zakoƒczona. Krótkie walki, trwajàce praktycznie ponad dob´,
kosztowa∏y ˝ycie 88 ˝o∏nierzy 1 DP oraz 441
rannych. Jednak to Polacy, obok Rosjan, jako jedyny naród mia∏ swój udzia∏ w zdobyciu stolicy III Rzeszy.
zdobytym mieÊcie pozosta∏a tylko
5 armia uderzeniowa gen. Bierzanina. Reszta oddzia∏ów zosta∏a wycofana
z miasta i skierowana w kierunku ¸aby. Ten
rozkaz dotyczy∏ 1 DP, która w po∏udnie ruszy∏a nad ¸ab´, pozostawiajàc za sobà
zgliszcza stolicy III Rzeszy.
MIKO¸AJ ¸UCZNIEWSKI

W

DRUGI FRONT CZYLI OFENSYWA ALIANTÓW NA FRONCIE ZACHODNIM

5/2020
W koƒcu listopada 1943 r., po zakoƒczeniu prze∏omowej na froncie wschodnim bitwy
stalingradzkiej, odby∏a si´ w Teheranie pierwsza z trzech konferencji tzw. Wielkiej Trójki
– przywódców Êwiatowych mocarstw alianckich – prezydenta USA Franklina D. Roosevelta,
przywódcy ZSRR Józefa Stalina oraz premiera Wielkiej Brytanii Winstona Churchilla.
W czasie obrad USA i Wielka Brytania zobowiàza∏y si´ do utworzenia w maju 1944 r. frontu
we Francji. RównoczeÊnie zrezygnowano z lansowanego przez Churchilla projektu inwazji
na Ba∏kanach. Dokonano tak˝e podzia∏u Europy na strefy operacyjne, w wyniku której
Polska znalaz∏a si´ w strefie operacyjnej ZSRR.

NORMANDIA – REN – ¸ABA

F

aktyczne otwarcie
frontu zachodniego,
obejmujàcego Europ´ Zachodnià – Francj´, kraje Beneluksu, Dani´, a tak˝e
Norwegi´ oraz zachodnie,
pó∏nocne i Êrodkowe Niemcy
rozpocz´∏o si´ 6 czerwca
1944 r. làdowaniem aliantów
na pi´ciu pla˝ach w Normandii. W pierwszej fazie desant
wspiera∏y polskie lotnictwo
i marynarka wojenna, w drugim rzucie do walki wesz∏a
polska 1 Dywizja Pancerna. Ca∏oÊcià dowodzi∏ gen. Dwight
Eisenhower, ze strony brytyjskiej marsza∏ek Bernard
Montgomery. Mimo wielomiesi´cznych przygotowaƒ
i u˝ycia znacznych si∏, natra-
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fiono w pierwszym okresie na
silny opór Niemców, ponadto
znaczne k∏opoty sprawia∏o
poczàtkowo zabezpieczenie
logistyczne. Ci´˝kie walki toczono m.in. o Caen, port
w Cherbourgu, na podejÊciach do Pary˝a, który wyzwolono 25 lipca.
Po prze∏amaniu g∏ównej
niemieckiej linii obrony i ci´˝kich walkach pod Falaise
(z udzia∏em 1 polskiej Dywizji
Pancernej), gdzie zamkni´to
w kotle niemieckà 7 Armi´,
we wrzeÊniu 1944 r. alianci
stan´li przed os∏aniajàcà Niemcy „Linià Zygfryda” zwanà
tak˝e „Wa∏em Zachodnim”.
Budowany w latach 1936-1939
wa∏, liczàcy ponad 600 km

przebiega∏ wzd∏u˝ granicy
Niemiec z Francjà i Luksemburgiem, obejmujàc ponad
15 tysi´cy fortyfikacji i ró˝norodnych umocnieƒ. Liczàc,
˝e uda si´, z pomini´ciem „Linii Zygfryda“, przenieÊç walk´
w g∏àb Niemiec, przygotowano powietrzno-desantowà operacj´ Market Garden, której celem by∏o opanowanie przez
spadochroniarzy mostów na
rzekach Waal, Moza i Ren.
Plan zosta∏ zrealizowany po∏owicznie, bowiem g∏ówny cel
jakim by∏o opanowanie przez
1 brytyjskà Dywizj´ Powietrzno-desantowà, wspartà przez
polskà 1 Samodzielnà Brygad´
Spadochronowà, mostu na
Renie nie zosta∏ osiàgni´ty.

W tej sytuacji rozpocz´∏y
si´ walki o prze∏amanie wa∏u,
w tym trzymiesi´czna bitwa
o las Hurtgen nale˝àca do najd∏u˝szych i najbardziej krwawych bitew w historii USA.
W czasie jej trwania Êmierç
ponios∏o 22 tysiàce ˝o∏nierzy
amerykaƒskich, a starcie pozosta∏o nierozstrzygni´te.
16 grudnia 1944 r. Niemcy rozpocz´∏y swojà ostatnià
kampani´ strategicznà – ofensyw´ w Ardenach. Zaciek∏e
walki trwa∏y do 1 stycznia,
kiedy to amerykanie podj´li
kontrofensyw´ trwajàcà do
poczàtku lutego i wkroczenia
aliantów od pó∏nocnego zachodu na teren Niemiec. Wówczas „Linia Zygfryda“ straci∏a
praktycznie znaczenie i obsadza∏y jà jedynie jednostki
os∏onowe.
Szczególnie wa˝nà operacjà, która w zasadzie przypiecz´towa∏a los III Rzeszy,
by∏o dotarcie w ci´˝kich walkach do zachodniego brzegu
Renu, a nast´pnie sforsowanie rzeki. Przyst´pujàc do precyzyjnie zaplanowanej operacji alianci dysponowali ok.
100 dywizjami, w tym 25%
stanowi∏y dywizje pancerne,
panowali tak˝e w powietrzu.
Niemcy mogli przeciwstawiç
jedynie 70 dywizji, mocno przetrzebionych w dotychczasowych walkach. 24 lutego
1945 r., si∏y amerykaƒsko-brytyjskie, przy stosunkowo s∏abym oporze Niemców, sforsowa∏y Ren na ca∏ej d∏ugoÊci,
okrà˝ajàc w zag∏´biu Ruhry,
sercu niemieckiego przemys∏u zbrojeniowego, niemal ca∏à Grup´ Armii „B” oraz dwa
korpusy GA „H”, ∏àcznie oko-

∏o 325 tys. ˝o∏nierzy. Po kapitulacji zgrupowania, jeden
z wiodàcych dowódców frontu zachodniego, feldmarsza∏ek Walther Model pope∏ni∏
samobójstwo.
Kolejnym krokiem aliantów by∏o natarcie na centralnym kierunku frontu, na Lipsk.
4 kwietnia, 3 Armia USA zaj´∏a Kassel, 11 – Weimar, 14 – Jen´ i Chemnitz. Natarcie przebiega∏o nadspodziewanie szybko. Dochodzi∏o do sytuacji,
˝e wojskom amerykaƒskim
i brytyjskim poddawa∏y si´
ca∏e pu∏ki i dywizje Wehrmachtu. Kolejno kapitulowa∏y –
19 kwietnia Lipsk, 20 – Norymberga, 21 – Stuttgart. 25 kwietnia 1945 r. 273 pp 1 Armii
amerykaƒskiej nawiàza∏ kontakt w Torgau z 58 DP 5 Armii
Gwardii Armii Czerwonej.
Mitem, propagandowym
zabiegiem Niemców, okaza∏a
si´ tzw. „Reduta Alpejska”, rzekomo ostatnia, silnie umocnio-

na linia obrony w Alpach. Kierowane tam si∏y 6 Grupy Armijnej USA nie napotyka∏y
wi´kszego oporu, zajmujàc bez
walki kolejne miejscowoÊci.
a˝nym wsparciem
làdowych
dzia∏aƒ
aliantów by∏y zmasowane
bombardowania
Niemiec.
W 1944 r. zrzucono ponad
1,2 mln ton bomb, atakujàc
g∏ównie zak∏ady produkujàce
paliwa syntetyczne. Od stycznia do maja 1945 r. na linie
komunikacyjne zrzucono prawie pó∏ miliona ton bomb.
Celem z∏amania morale Niemców wprowadzono masowe,
powierzchniowe bombardowania miast. Tysiàce samolotów zniszczy∏o prawie ca∏kowicie 41 du˝ych i ponad 150
Êrednich miast, m.in. Hamburg, Lubek´, Drezno. Wed∏ug niepe∏nych szacunków
Êmierç ponios∏o ponad pó∏
miliona cywilnych mieszkaƒców. ¸àcznie w okresie wojny
alianci zrzucili na
Niemcy i tereny okupowane prawie dwa
miliony ton bomb,
tracàc oko∏o 40.000
samolotów, ponad 56
tysi´cy zabitych oraz
4000 rannych spoÊród personelu latajàcego. Do niewoli
dosta∏o si´ ponad 10
tysi´cy
zestrzelonych. Dochodzi∏o do
sytuacji, ˝e làdujàcy
na spadochronach,
zestrzeleni lotnicy gin´li w wyniku samosàdów.
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Zbli˝ajàcy si´ szybkimi
krokami koniec wojny w Europie spowodowa∏ wzrost napi´cia pomi´dzy dotychczasowymi sojusznikami – aliantami zachodnimi a ZSRR. Pojawia∏y si´ pog∏oski (cz´Êciowo uzasadnione) o pozostawianiu przez brytyjczyków
skoszarowanych jednostek
Wehrmachtu, magazynowaniu broni celem ewentualnej,
wspólnej walce przeciw ZSRR.

stan´∏y naprzeciw siebie na
linii rzek ¸aba i Mulda oraz
Gór Kruszcowych.
4 maja 1945 r. admira∏
Hans-Georg von Friedeburg,
naczelny dowódca Kriegsmarine podpisa∏ akt bezwarunkowej kapitulacji si∏ niemieckich w pó∏nocnych Niemczech, Holandii i Danii. Dokument, oznaczajàcy zakoƒczenie dzia∏aƒ wojennych na
froncie zachodnim, podpisa-

Rozwa˝ania na ten temat przecià∏ szybko ] gen. Eisenhower, tym bardziej, ˝e wi´kszoÊç ˝o∏nierzy by∏a zm´czona wojnà i naciska∏a na powrót do domów. Stara∏ si´
tak˝e przestrzegaç postanowieƒ Wielkiej Trójki z Teheranu i Ja∏ty w sprawie podzia∏u
Europy na strefy operacyjne
wojsk. Mimo tego zdarza∏y
si´ incydentalne przypadki
naruszeƒ ustaleƒ kiedy np.
jednostki 3 Armii USA gen.
George Pattona wkroczy∏y
w g∏àb Czechos∏owacji b´dàcej w trefie operacyjnej
ZSRR, dochodzàc do przedmieÊç Pragi.
W po∏owie kwietnia 1945 r.
czo∏ówki wojsk amerykaƒskich stoczy∏y spotkaniowe
potyczki na przedmieÊciach
Berlina, wycofujàc si´ dopiero po energicznych protestach Moskwy. Ocenia si´, ˝e
7 Armia brytyjska mia∏a mo˝liwoÊç i du˝e ambicje zdobycia Berlina przed Armià Czerwonà, jednak skierowana zosta∏a na pó∏noc, w stron´ pó∏wyspu jutlandzkiego z zamiarem zaj´cia Danii przed Rosjanami. W ostatecznym rozrachunku formacje aliantów

no 7 maja 1945 r. w g∏ównej
kwaterze aliantów w Reims.
Dwa dni póêniej w Berlinie,
wobec wszystkich przedstawicieli paƒstw sprzymierzonych podpisana zosta∏a
ogólna kapitulacja Niemiec.
W ofensywie aliantów na
froncie zachodnim w latach
1944-1945 uczestniczy∏o prawie 3 miliony ˝o∏nierzy, w tym
ze strony polskiej 1 Dywizja
Pancerna, 1 Samodzielna Brygada Spadochronowa oraz
jednostki lotnictwa i Marynarki Wojennej. Zgin´∏o, zmar∏o
z ran oraz zagin´∏o bez wieÊci ponad 200 tysi´cy alianckich ˝o∏nierzy. Rannych zosta∏o 550 tysi´cy.
eden z najwi´kszych,
monumentalnych cmentarzy wojennych, ˝o∏nierzy
poleg∏ych w czasie inwazji
w czerwcu 1944 r., znajduje
si´ w Collewille-sur-Mer w Normandii. Spoczywa na nim
9387 ˝o∏nierzy. Nekropolia
zlokalizowana jest w pobli˝u
pla˝y Omaha – najkrwawszego z sektorów desantowania
˝o∏nierzy amerykaƒskich w operacji Overlord.

J

STEFAN JAGIELSKI
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O TYM W A R T O W I E D Z I E å
Podejrzewasz u siebie koronawirusa?
Sprawdê, czy masz objawy COVID-19.
JeÊli masz takie objawy, jak:
• dusznoÊç,
• stan podgoràczkowy (temperatura cia∏a pomi´dzy
370C a 380C),
• objawy przezi´bieniowe,
zadzwoƒ do najbli˝szej stacji sanitarno-epidemiologicznej lub skorzystaj z teleporady u swojego lekarza POZ.
Objawami choroby COVID-19 wywo∏ywanej przez koronawirusa (SARS-CoV-19) mogà byç równie˝:
• goràczka,
• kaszel,
• dusznoÊci i k∏opoty z oddychaniem,
• bóle mi´Êni i ogólne zm´czenie.
JeÊli masz takie objawy:
• zadzwoƒ natychmiast do najbli˝szej stacji sanitarno-epidemiologicznej i powiedz o swoich objawach;
• w∏asnym Êrodkiem transportu pojedê do szpitala
z oddzia∏em zakaênym lub oddzia∏em obserwacyjno-zakaênym, gdzie lekarze okreÊlà dalszy tryb post´powania
medycznego. Pod ˝adnym pozorem nie korzystaj ze Êrodków komunikacji publicznej czy taksówek – w ten sposób
nara˝asz innych na zaka˝enie.
JeÊli mia∏eÊ kontakt z osobà zaka˝onà koronawirusem
lub chorà, to natychmiast zadzwoƒ do stacji sanitarno-epidemiologicznej i powiadom o swojej sytuacji. Otrzymasz
informacj´, jak masz dalej post´powaç.
JeÊli wróci∏eÊ z zagranicy przed 15 marca, czyli przed
wprowadzeniem obowiàzkowej kwarantanny dla wszystkich podró˝nych powracajàcych do Polski, i obecnie nie
jesteÊ obj´ty obowiàzkowà kwarantannà i nie masz obja-
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waj
˚o∏nierze,
ks. ppor. Jacek
Bia∏ek i st. szer. Marcin
Jan Niedêwiecki z Batalionu Lekkiej Piechoty
w Malborku, skontaktowali si´ z Lidià Kusz, wiceprezes ZO ZKRPiBWP
w Elblàgu i jednoczeÊnie
prezes Ko∏a ZKRPiBWP
w Kwidzynie, Sztumie
i Malborku, a tak˝e przewodniczàcà Malborskiej
Rady Seniorów, oferujàc
pomoc i wsparcie dla
kombatantów, podopiecznych, seniorów zamieszka∏ych na terenie Malborka i powiatu, którzy
z uwagi na zagro˝enie

koronawirusem nale˝à
do „grupy podwy˝szonego ryzyka”. Lidia Kusz
przekaza∏a im telefony
i adresy do ponad 60
osób. ˚o∏nierze WOT
pomagajà w zakupach,
w za∏atwieniu wszystkich
spraw urz´dowych, medycznych, otaczajà sta∏à
kontrolà i opiekà, rozmawiajà. Je˝d˝à wsz´dzie
tam, gdzie potrzebna
jest pomoc.
W wielu rodzinach,
u których byli, okaza∏o
si´, ˝e opiekunami naszych s´dziwych 90-latków i starszych kombatantów sà ich dzieci lub
ktoÊ z rodziny w wieku
ponad 70 lat, którzy sa-

wów choroby, mimo wszystko przez 14 dni od powrotu do
kraju kontroluj codziennie swój stan zdrowia. Mierz temperatur´, zwróç uwag´ na to, czy kaszlesz albo czy masz
trudnoÊci z oddychaniem. Ogranicz kontakt z innymi. Pami´taj, ˝e mo˝esz przechodziç chorob´ bezobjawowo
i mo˝esz zara˝aç innych.
JeÊli tylko zaobserwujesz któryÊ z objawów choroby,
zadzwoƒ natychmiast do stacji sanitarno-epidemiologicznej. Ka˝dy pacjent manifestujàcy objawy ostrej infekcji
dróg oddechowych (goràczka powy˝ej 380C wraz z kaszlem lub dusznoÊcià) w powiàzaniu z kryteriami epidemiologicznymi powinien ponadto trafiç do oddzia∏u zakaênego
lub obserwacyjno-zakaênego. JeÊli zaobserwujesz takie
objawy, w∏asnym Êrodkiem transportu pojedê do szpitala
z oddzia∏em zakaênym lub oddzia∏em obserwacyjno-zakaênym. JeÊli nie mo˝esz dotrzeç do szpitala w∏asnym
transportem, to lekarz POZ (w ramach teleporady) i stacja
sanitarno-epidemiologiczna majà mo˝liwoÊç zlecenia dla
Ciebie transportu sanitarnego.
JeÊli masz pytania, wàtpliwoÊci, zadzwoƒ na infolini´
Narodowego Funduszu Zdrowia: 800 190 590.
Korzystaj z wiarygodnych êróde∏ informacji, nie daj si´
panice. Dbaj o siebie i swoich bliskich.

DLA U¸ATWIENIA KONTAKTU
URZÑD ds KOMBATANTÓW I OSÓB
REPRESJONOWANYCH UDOST¢PNI¸ DLA
PA¡STWA DODATKOWE NUMERY
TELEFONÓW: 22 276 77 73, 22 276 77 94,
22 276 77 71, 22 276 77 68, 22 276 77 81,
22 276 77 49, 22 276 77 78

mi potrzebujà pomocy,
gdy˝ chorujà przewlekle,
posiadajà pierwszà grup´ inwalidzkà. Takie rodziny zostanà obj´te
szczególnà troskà.
Lidia Kusz obdzwoni∏a przedstawicieli organizacji pozarzàdowych,
pozosta∏ych zwiàzków
kombatanckich i osoby
prywatne, ˝eby dowiedzieç si´, kto jeszcze potrzebuje pomocy w tak
trudnym dla nas wszystkich czasie.
Dzi´kuj´ za pomoc,
wsparcie i wspó∏prac´
ze
strony
˝o∏nierzy
Wojsk Obrony Terytorialnej.
L. K.
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