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ój 3 batalion dosta∏
nowego dowódc´, mjr.
Zwierzaƒskiego, zawsze go b´d´ pami´ta∏. Dowódcà
9 kompanii w dalszym ciàgu by∏
por. Roj, którego ogromnie ceni∏em. W naszym plutonie ∏àcznoÊci
˝adnych zmian nie by∏o... ale woênicy Tubiczowi ocieli∏a si´ zdobyczna krowa, którà oceni∏ jako
bardzo wartoÊciowà i postanowi∏
zabraç jà do Polski. Ka˝dy z nas
uwa˝a∏, ˝e wnet wracamy, wi´c
plecaki by∏y wypakowane ró˝nymi
zdobycznymi rzeczami.
Podczas marszu kolumn´ zatrzymano i dowódca pu∏ku Maksymczuk wyda∏ rozkaz: Ka˝dy ˝o∏nierz zostawia sobie rzeczy niezb´dne, dopuszczalna waga 4 kg.
Poniewa˝ idziemy 80 km, na Berlin, a przed nami jeszcze Odra. Nie

wyspa, na prawo ˝elazny most.
RozlokowaliÊmy si´, kompanie zbija∏y tratwy do przeprawy, a my, jak
zwykle, plàtaliÊmy si´ z telefonem.
Przygotowania trwa∏y trzy dni,
nad ranem zagra∏y katiusze, na ten
znak zacz´∏a waliç artyleria. Dnia∏o, czekaliÊmy rozkazu do wyjÊcia.
WyruszyliÊmy ostatni, by∏a godzina 8 rano. Artyleria nasza strzela∏a
ju˝ z rzadka. PrzebiegliÊmy ulic´,
wybiegliÊmy na ∏àk´. Odleg∏oÊç od
rzeki mo˝e 300 metrów... i wtedy
rozp´ta∏o si´ piek∏o. Trwa∏o oko∏o
20 minut. Okopa∏em si´ prawie
z g∏owà. Nie by∏o czasu myÊleç
o tym, ilu zgin´∏o. Podp∏yn´∏y amfibie i prom. Ja trafi∏em na prom.
Po∏o˝y∏em si´ wraz z innymi na
dno, na wierzch ∏adowano dzia∏ka
45 mm, na moÊcie znajdowali si´
Niemcy i walili z karabinów. Jazda

wióz∏ dalszy transport wojska.
Niemcy strzelali z czo∏gów. Pociski przelatywa∏y albo nad wa∏em,
albo trafia∏y w wa∏. Raptem, kiedy
ju˝ prom minà∏ wysp´, pocisk trafi∏
go i wszystko si´ rozsypa∏o. Niewielka cz´Êç dop∏yn´∏a do wyspy,
reszta sp∏ywa∏a w stron´ mostu,
gdzie by∏a jeszcze placówka niemiecka. Szef sztabu batalionu z pistoletem w r´ku krzycza∏ kto chce
˝yç, na wa∏. Wyskoczy∏em i strzela∏em. Niemcy tyralierà przeskakiwali z miejsca na miejsce w stron´
wa∏u, ale byli widoczni jak na d∏oni.
CzuliÊmy ju˝ naszà przewag´, wiedzieliÊmy, ˝e teraz nie zepchnà nas
ju˝ do wody.
Wieczorem zacz´∏y przeprawiaç
si´ wi´ksze si∏y i moêdzierze. Na
wale zrobi∏o si´ ciasno, staliÊmy
jeden obok drugiego. Jak zwykle

szcz´Êliwie do kompanii. Zosta∏em
za to przedstawiony przez zast´pc´
dowódcy Oksanicza do Srebrnego
Krzy˝a Zas∏u˝onych na Polu Chwa∏y.
Tego dnia jeszcze raz prze˝y∏em
ogromnà radoÊç – pierwszy list
z domu od trzech miesi´cy. Wieczorem zdobywaliÊmy wiosk´, dom
po domu. Tu dopiero by∏ front.
Rankiem szliÊmy wzd∏u˝ szosy. Z wioski, z wie˝y koÊcielnej,
Niemcy strzelali do nas. Czo∏galiÊmy si´ przez pole. Nagle ktoÊ zawo∏a∏ Niemcy z ty∏u. RzeczywiÊcie, tyraliera na ca∏ej szerokoÊci pola. Idà prosto na nas. Strzelamy
zza bunkra. Pierwszy zginà∏ dowódca zwiadu. Mia∏ karabin z lunetkà.
Wzià∏em go i strzela∏em. Niemcy
skosami podchodzili coraz bli˝ej.
Byli ju˝ zupe∏nie blisko. Jednak
wywiesili bia∏à flag´ i poddali si´.

OD ODRY DO BRAMY
BRANDENBURSKIEJ
Kwiecieƒ 1945 r. Wiosna w ca∏ej pe∏ni. 1 praski
pu∏k dobi∏ wreszcie do Odry. Cywilni Niemcy
cofajà si´ na ty∏y, zostawiajàc ca∏y swój
dobytek. MyÊmy tak˝e trzy razy opuszczali swój
dom, by wreszcie wróciç do spalonego, wi´c
odczuwam coÊ w rodzaju satysfakcji, ˝e to samo
ich spotyka. Ale spostrzegam, ˝e ten i ów stara
si´ pomóc Niemcom, ˝a∏ujà ich. My, Polacy, nie
potrafimy byç okupantami. A mo˝e tylko to my,
frontowi, jesteÊmy tacy.
trzeba by∏o tego powtarzaç, nawet
Tubicz odwiàza∏ krow´, która odesz∏a w las. Po kilku godzinach, autostradà szczeciƒskà w gór´ Odry,
podeszliÊmy do jej brzegów. SzliÊmy lasem, coraz ni˝ej, a z samolotu posypa∏y si´ ulotki. By∏a to niemiecka odezwa do nas, Polaków –
˝e wyginiemy wszyscy, ˝e Niemcy
majà nowà broƒ, ˝e Himmler objà∏
dowództwo, ˝e ani kroku za Odr´.
MyÊmy wszyscy wiedzieli, ˝e tylko
wtedy zobaczymy dom i rodziny,
kiedy weêmiemy Berlin.
Nad ranem zagra∏y katiusze.
Mia∏em lornet´ i widzia∏em Niemców jak z okopów wychodzili czerpaç wod´. Rzeka by∏a „niczego sobie“, zna∏em si´ na tym, bo mieszka∏em nad Bugiem. PoÊrodku by∏a

promem d∏u˝y∏a si´ jak wiecznoÊç.
Nareszcie rozkaz: wysiadaç. Zobaczy∏em Êmiertelnie rannego dowódc´ 9 kompanii por. Roja. Nie by∏o
czasu na rozmyÊlania. Niemcy razili ogniem krzy˝owym, z boków,
z mostu i z sitowia. Zanim ich nie
zlikwidowaliÊmy, straty by∏y ogromne. Przed nami by∏ wysoki wa∏.
Kiedy myÊmy làdowali, Niemcy nacierali na cofajàcy si´ nasz
1 batalion, który godzin´ wczeÊniej
forsowa∏ Odr´. Teraz pod ochronà
naszych karabinów maszynowych
wycofywali si´. By∏o ich ju˝ niewielu. Na wale i pod wa∏em robi∏o
si´ ciasno. Zabitych Êciàgano bli˝ej wody i uk∏adano rz´dem. Le˝a∏em okopany i przyglàda∏em si´.
Nast´pny prom podp∏ynà∏ i przy-

otrzyma∏em rozkaz nawiàzaç ∏àcznoÊç z 9 kompanià, z nowym dowódcà kapitanem Iwanowem. Rano skoro Êwit, w wielkiej mgle, kompania wyruszy∏a do ataku. Ja ze
Sznegutem i Zelerem z trudem nadà˝aliÊmy z rozwijaniem telefonu,
b∏àdziliÊmy. Wzi´liÊmy do niewoli
kilku Niemców, m∏odych ch∏opców,
dwóch p∏aka∏o. Odprowadzi∏em ich
na ty∏y i szybko wraca∏em, aby nie
zab∏àdziç we mgle. Sam wzià∏em
do niewoli pierwszych siedmiu
Niemców. Mg∏a zacz´∏a opadaç.
Kompania by∏a w przodzie
o jakieÊ 200 m. Równina jak stó∏,
telefon zerwany. Poszed∏em na t´
równin´, czo∏ga∏em si´, le˝a∏em
bez ruchu i udawa∏em, ˝e nie ˝yj´,
nawiàza∏em ∏àcznoÊç i wróci∏em

Nareszcie dochodzimy do Starej Odry. SzliÊmy, stàpajàc jednym
Êladem bo pole by∏o zaminowane.
Wzd∏u˝ Starej Odry przy ˝elbetowym wale mijaliÊmy zabitych naszych ˝o∏nierzy. Widok by∏ straszny. Min´liÊmy most. Zobaczy∏em
starych Niemców, p∏akali przeklinajàc Hitlera i wojn´.
Droga do Berlina by∏a otwarta... Nie pami´tam dok∏adnie po ilu
dniach marszu mijaliÊmy Oranienburg. WidzieliÊmy wyzwolony obóz,
i Polaków, niektórzy siedzieli, nie mogli iÊç. JakiÊ oficer z obozu chcia∏
iÊç z nami. Nie pami´tam, jak to si´
skoƒczy∏o, musieliÊmy iÊç dalej.
W koƒcu zobaczyliÊmy cel naszych marszów. Piechota zaj´∏a pozycje na kanale. Po po∏udniu katiuDokoƒczenie na str. 4 [
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˝y∏em uziemienie, wychodzàc na
podwórko w kamienicy. Na razie
Niemcy nas nie widzieli i wszystko
by∏o w porzàdku, ale jak zobaczyli
przez bram´ naszych, od razu zabili siedmiu czy oÊmiu. Sanitariusz
GaÊ uwija∏ si´, jak umia∏. ByliÊmy
ju˝ w akcji na dobre. Na razie by∏em przy dowódcy batalionu mjr.
Zwierzaƒskim, wydawa∏ tylko rozkazy, ja odbiera∏em telefony.
7 kompania nie mo˝e „zapaliç“
fabryki po drugiej stronie, brak
materia∏ów zapalnych. Por. Niedêwiecki ka˝e rzucaç pancerfausty.
KogoÊ rozerwa∏o, inni bojà si´ rzucaç. Nam rwie si´ telefon, przebiegam ulic´, na Êrodku trzech zabitych, Niemcy siejà jak grochem.
Znalaz∏em uszkodzenie, skr´cam,
izoluj´, wracam tà samà drogà,
udaje mi si´. Przed naszym wejÊciem do kamienicy pali si´ nasz
czo∏g. Kompania 9 melduje, ˝e
parter naro˝nej kamienicy jest
oczyszczony od Niemców, a za
chwil´ dostaje rozkaz atakowania
drugiego skrzyd∏a. Artyleria rozbiera dzia∏a i wnosi je na pi´tra.
Dzia∏o 45 mm Wróblewskiego od
godziny strzela do Niemców, jest
ch´ç walki. To nie Wa∏ Pomorski, tu
Niemców widaç, jak uciekajà, chowajà si´ za drzwi, za szaf´.
Czuj´, ˝e g∏owa omal mi nie
p´knie, huk ogromny. Jest ju˝ po
po∏udniu, przy naszej bramie p∏onie drugi czo∏g. Wyskakuje z niego
dwóch czo∏gistów, jeden jest ranny, le˝y po drugiej stronie czo∏gu.
Widz´ Gasia, sanitariusza, jak biegnie, Êciàga rannego poza pole
ostrza∏u, bierze go na plecy. Nikt
nie wie, skàd w tym cz∏owieku tyle
odwagi. Ale to ju˝ chyba ostatnie
godziny. Nam strasznie rwie ∏àcznoÊç, ju˝ pi´ç
razy by∏em
na linii. Grunt
padaç, cz´sto
padaç. Czuj´
straszne zm´czenie. KtoÊ
mnie zawo∏a∏,
abym zszed∏
do piwnic.
Tam setki, tysiàce ludzi. Czuj´ si´
Prezydent Andrzej Duda na cmentarzu w Wa∏czu, 2017 r.
êle, wychodzi[ Dokoƒczenie ze str. 3

sze wspierajà nas. Znów jakiÊ poÊpiech. To samochody z PAL czekajà na nas. Ja przyprowadzam pi´kny
rower, chc´ go zabraç. Âmiejà si´
ze mnie, dowódca mówi: Kaƒkowski, przecie˝ my idziemy do Berlina, po co ci to?
Zbli˝amy si´ coraz wolniej, bo
mosty na kana∏ach by∏y pozawalane, a ten Berlin to chyba na bagnach postawiony, bo tyle kana∏ów wokó∏ niego. Coraz wi´kszy
huk s∏ychaç, wje˝d˝amy na przedmieÊcia. Z∏azimy z wozów. Obok
mnie stoi, siwiuteƒki, nasz dowódca batalionu mjr Zwierzaƒski i jego
zast´pca por. Niedêwiecki – czekamy na rozkazy. Kompanie odpoczywajà. Nie wiemy co nas tam
czeka. Niemieckie samoloty krà˝à,
robi si´ zmierzch. MyÊl´ teraz
o tym, kto z nas przetrwa t´ prób´
i b´dzie ˝y∏.
Otrzymujemy rozkaz: nasz batalion zajmie stanowisko na ulicy
Bismarcka. Do ÊródmieÊcia mamy
7 km. By∏a noc, ∏uny palàcego si´
Berlina oÊwietla∏y nam drog´. MijaliÊmy ulice, szerokie parki, przewracaliÊmy si´ zaczepiajàc o ró˝ne druty na ulicach, widaç Êlady
niedawnych walk, du˝o spalonych
czo∏gów, przewa˝nie naszych. Co
czuj´? Chyba nic, nawet strachu.
W duszy ciesz´ si´, to ju˝ chyba
ostatnie godziny Hitlera. MyÊl´, jak
b´dà si´ cieszyli w domu.
9 kompania dostaje rozkaz:
pójÊç – przecinajàc ulic´ Bismarcka – na wprost do kamienic zaj´tych przez Niemców, którzy sypià
jak grochem z ka˝dego okna. Kompani´ poprowadzi∏ kpt. Iwanow.
¸àcznoÊç za nià pociàgn´li Bojko
i Dziokan. Ja przez ten czas za∏o-
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my, mam wra˝enie, ˝e zat∏ukliby
nas pi´Êciami, tyle narodu. Robi
si´ ju˝ szaro, zapada zmrok.
Niemcom ka˝emy ciàgnàç dzia∏o
przez skrzy˝owanie. S∏yszymy jak
krzyczà nich schiessen, nich
schiessen. Za nimi podbiegajà nasi artylerzyÊci, ju˝ strzelajà.
Wieczorem szef sztabu batalionu prosi mnie, abym przeprowadzi∏ go do 9 kompanii. Idziemy,
znam drog´ doskonale, przechodzi∏em t´dy wi´cej ni˝ osiem razy.
U wylotu ulicy Niemcy strzelajà,
chocia˝ noc. W odst´pach przelatujemy ulicà
Bismarcka.
JesteÊmy ju˝
w 9 kompanii.
Obraz
rozpaczy. Na
gruzach siedzi Iwanow,
a przy nim
le˝y Êpiàca
kompania.
Jest ich
niewielu. Nagle poczu∏em,
˝e stoj´ na
czymÊ mi´kkim. Tak, to
cia∏o. Przywaleni gruzami
le˝eli bohaterowie dnia
dzisiejszego.
Nie wiedzia∏em po
co szef sztabu przyszed∏, dopiero
teraz si´ dowiedzia∏em. Przyniós∏
Iwanowowi rozkaz posuwania si´
do przodu i zaj´cia Dworca G∏ównego. Takie to by∏o zadanie naszego batalionu. Widzia∏em u Iwanowa ∏zy w oczach. Nie p∏aka∏ nad
sobà. By∏ to dowódca wypróbowany, odwa˝ny, ale p∏aka∏ nad
swojà kompanià i powiedzia∏:
Smatri, jak ich teraz obudziç, ilu
ich jest i jak z nimi walczyç. Ale
rozkaz by∏ wyraêny.
Po naszym powrocie sztab
batalionu przeniós∏ si´ bli˝ej
9 kompanii, do kamienicy, skàd
kompania mia∏a punkt wyjÊciowy
na Niemców. Zbli˝a∏a si´ godzina
22.00. Walka trwa∏a. Cywile Niemcy ciàgn´li dzia∏a wzd∏u˝ ulicy Bismarcka. Krzyczeli do swoich nie

strzelajcie. I w taki sposób 9 kompania wspierana przez artyleri´ zaj´∏a po pó∏nocy dworzec. W wejÊciu zabito kilku naszych. Podziemie dworca by∏o przepe∏nione
ludêmi, na peronach sta∏y pociàgi
z rannymi. By∏a godzina pierwsza po
pó∏nocy. CzuliÊmy, ˝e coÊ si´ stanie, zapanowa∏ jakiÊ spokój, jak
przed burzà.
Nagle o godzinie drugiej podano do wiadomoÊci kapitulacj´. Zapanowa∏a radoÊç nie do opisania.
Prze˝ywali jà wszyscy. Umorusani
w dymie, we krwi, zm´czeni,

brudni, ca∏owaliÊmy si´ jak niemàdrzy. DawaliÊmy sobie prezenty, wymienialiÊmy buty. Bajko
przyniós∏ ca∏à czapk´ zegarków.
Wybra∏em sobie jeden taki na kluczyk. Powiedzia∏em, ˝e to najpewniejszy, bo starodawny, to nikt nie
ukradnie. Rano byliÊmy ju˝ zwyci´zcami, tylko ˝e nie za d∏ugo zabawiliÊmy w Berlinie.
iasto momentalnie zacz´∏o si´ zaludniaç. Tu i ówdzie rozsuwa∏y si´ gruzy i Niemcy
ca∏ym potokiem wychodzili z piwnic, a˝ strach, jak zaczyna∏o si´
robiç ludno. MyÊmy zacz´li ustawiaç si´ w szeregi. JakoÊ tak ma∏o
nas by∏o. PomyÊla∏em sobie – historycznie toÊmy si´ zapisali, ale
liczebnie toÊmy si´ odpisali.
STANIS¸AW KA¡KOWSKI
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Fot. Krzysztof Orzechowski

POSIEDZENIE PREZYDIUM
ZARZĄDU GŁÓWNEGO ZKRPiBWP
W połowie lutego odbyło się w Warszawie pierwsze, tegoroczne posiedzenie Prezydium Zarządu Głównego, poświęcone
głównie problemom organizacyjnym i finansowym Związku. Prowadzący obrady prezes ZG, płk dr hab. Ryszard Sobierajski
zwrócił uwagę na znaczenie podejmowanej tematyki wiążącej się m.in. z udziałem Związku w rocznicowych obchodach
100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości.
ówiąc o ważniejszych zadaniach
realizowanych od grudniowego
plenarnego posiedzenia Zarządu Głównego sekretarz generalny ZG płk
Waldemar Wojtan wymienił m.in.:
• udział prezesa ZG w grudniowym spotkaniu wigilijnym zorganizowanym przez
szefa Urzędu ds. Kombatantów i OR ministra Jana Józefa Kasprzyka oraz biskupa polowego WP Józefa Guzdka. W spotkaniu
uczestniczyli przedstawiciele organizacji
kombatanckich oraz goszczący w tym czasie w Polsce Dan-Viggo Bergtun – prezydent Światowej Federacji Weteranów, której nasz Związek jest członkiem;
• wizytę skarbnika ZG Krzysztofa Adamczyka w Jeleniej Górze, podczas której odbyło się uroczyste pożegnanie prezesa jeleniogórskiego Zarządu Okręgowego Edwarda Jakubowskiego i jednocześnie powołanie nowej prezes – Krystyny Żygadło. Ustępującemu prezesowi Zarząd Główny Związku nadał tytuł Honorowego Prezesa;
• spotkanie z prezesem „Rodziny Kościuszkowskiej“ gen. bryg. w st. spocz. Zenonem Poznańskim, podczas którego zwrócił
się on do Związku o pomoc przy organizacji
obchodów (maj) 75. rocznicy powstania
1 Dywizji Piechoty im. Tadeusza Kościuszki.
Wiceprezes Kalinowski autor i projektant
wszystkich odznaczeń związkowych zadeklarował pomoc przy opracowaniu krzyża
rocznicowego, a Związek zadeklarował czynny udział w uroczystościach – w Związku
jest środowisko żołnierzy 1 Dywizji Piechoty im. Tadeusza Kościuszki;
• styczniową naradę przewodniczących
Krajowych Rad Środowiskowych z udziałem prezesa Sobierajskiego, podczas której
przedstawiciele jeszcze działających środowisk podsumowali działalność w 2017 r.
i przedstawili plany pracy na rok bieżący;
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• uczestnictwo kierownictwa ZG w lutowych uroczystościach związanych z 73. rocznicą Akcji Bojowej Kutschera. Delegacja
złożyła kwiaty w miejscach uświęconych
krwią żołnierzy, którzy zginęli podczas zamachu na dowódcę SS i Policji na dystrykt
warszawski;
• oficjalną wizytę w Związku ambasadora
Republiki Mołdawii w Polsce Iurie Bodrug,
w towarzystwie koordynatora ds. mołdawskich organizacji kombatanckich. Głównym
celem wizyty było zapoznanie się delegacji
mołdawskiej z działalnością naszego Związku, przedstawienie mołdawskich organizacji skupiających weteranów i kombatantów
oraz nawiązanie współpracy między organizacjami kombatanckimi;
• udział (luty) delegacji Zarządu Głównego Związku, z prezesem, w uroczystościach z okazji 76. rocznicy przekształcenia
Związku Walki Zbrojnej w Armię Krajową
oraz 75. rocznicy utworzenia Kierownictwa
Dywersji Komendy Głównej Armii Krajowej, podczas których delegacja złożyła
wiązanki kwiatów przed pomnikiem Polskiego Państwa Podziemnego i Armii Krajowej
oraz pomnikiem pierwszego dowódcy AK
Stefana Roweckiego „Grota“.
ażnym punktem obrad Prezydium
było zapoznanie jego uczestników z Planem obchodów świąt narodowych,
kombatanckich i historycznych oraz Programem obchodów Świąt Narodowych i Wojskowych i rocznic historycznych Urzędu ds.
Kombatantów i OR w 2018 r.
Omawiając programowe zadania wiceprezes ZG kmdr Henryk L. Kalinowski zwrócił uwagę na wiele przedsięwzięć wiążących
się zwłaszcza ze 100-leciem odzyskania niepodległości, zaznaczając potrzebę własnego wkładu Zarządów w uczestnictwo i organizację lokalnych zamierzeń. Zapowiedział
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także ustanowienie przez ZG odznaczenia
związanego z tą rocznicą.
Bieżące problemy finansowe Związku
przedstawił skarbnik ZG płk Krzysztof Adamczyk oraz główna księgowa Zdzisława Łuczkiewicz. Zwrócili uwagę, że sytuacja finansowa Związku uległa pewnej poprawie, niemniej problemem pozostaje nadal stopień
opłacania i przesyłania pieniędzy ze składek członkowskich przez ZW i ZO. Wkrótce
nastąpi analiza sprawozdań finansowych
ZW i ZO za 2017 rok, a wnioski przedstawione zostaną na najbliższym posiedzeniu
Zarządu Głównego.
Skarbnik ZG, nawiązując do ogłoszonego przez ZG Związku we współpracy z ZG
Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych ONZ z okazji 100-lecia odzyskania
niepodległości ogólnopolskiego konkursu
dla młodzieży Bohaterowie są wśród nas poinformował, że udział w nim zgłosiło ponad
200 szkół z całej Polski i kilka z zagranicy.
Konkurs Patronatem Honorowym objął szef
Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych minister Jan Józef Kasprzyk.
W krótkiej rzeczowej dyskusji głos zabrali: Włodzimierz Czechowski (Katowice),
Franciszek Golik (Chełm), Edward Kozioł
(Kraków), Janina Marciniak (Warszawa), Zofia Wolanin (Warszawa), Janusz Maksymowicz (Warszawa). Odnosząc się do przedstawionego wykazu uroczystości rocznicowych
wskazywano, że w poszczególnych województwach, Zarządach Wojewódzkich i Zarządach Okręgowych sporządzone zostały
także lokalne programy obchodów, obejmujące m.in. uroczystości kombatanckie i patriotyczne związane z wydarzeniami historycznymi i miejscami pamięci narodowej
na danym terenie. Nawiązując do trudnej sytuacji demograficznej Związku – znacznym
spadku członków zwyczajnych, dawano
Dokoƒczenie na str. 13 [
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ONZ i POLSKA – WCZORAJ i DZIÂ
W czerwcu 2017 r., w czasie Zgromadzenia Ogólnego cz∏onków ONZ, zdecydowanà
wi´kszoÊcià g∏osów, Polska wybrana zosta∏a na dwa lata na niesta∏ego cz∏onka Rady
Bezpieczeƒstwa Organizacji Narodów Zjednoczonych, przejmujàc obowiàzki
1 stycznia 2018 r. Na masztach Rady Bezpieczeƒstwa ONZ
w Nowym Jorku, obok 14 innych, zawis∏a polska flaga.

R

ada Bezpieczeƒstwa
ONZ, której g∏ównym
zadaniem jest utrzymanie Êwiatowego pokoju i bezpieczeƒstwa, obejmuje pi´ciu sta∏ych i 10 niesta∏ych cz∏onków.
Stali cz∏onkowie to: USA, Rosja,
Chiny, Francja i Wielka Brytania.
Razem z Polskà w sk∏ad niesta∏ych cz∏onków (od stycznia 2018 r.)
weszli: Kuwejt, Gwinea Równikowa, Holandia, Peru i Wybrze˝e
KoÊci S∏oniowej.
W sk∏ad RB ONZ Polska wesz∏a po raz szósty (pierwszy raz
w latach 1946-1947). WejÊcie
w sk∏ad Rady jest wyrazem
uznania, wzmacnia mi´dzynarodowy presti˝, pozwala na uczestnictwo w polityce mi´dzynarodowej, na realizacj´ celów politycznych, prezentowania naszych spraw na forum Êwiatowym.
Liczàca dziÊ 193 cz∏onków
Organizacja Narodów Zjednoczonych, jedyna Êwiatowa organizacja paƒstw o charakterze politycznym, pozostaje pod pr´gierzem
nies∏abnàcej krytyki, g∏ównie za
swojà nieskutecznoÊç i ograniczony wp∏yw na rozwiàzywanie
palàcych problemów szybko globalizujàcej si´ planety. Krytyka
ta bierze si´ przede wszystkim
z nadmiernych oczekiwaƒ wobec
ONZ, które nie mogà byç spe∏nione w Êwiecie pe∏nym konfliktów
interesów oraz rosnàcych dysproporcji gospodarczych. Oczekiwania wobec ONZ, jako najszerszego i jedynego globalnego forum rozwiàzywania proble-
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mów, prawdopodobnie jeszcze
wzrosnà w obliczu nadchodzàcej czwartej rewolucji przemys∏owej opartej na sztucznej inteligencji, masowej cyfryzacji, powszechnej automatyzacji i robotyzacji. Nikt dzisiaj nie wie, jaki b´dzie przebieg tej rewolucji, jakie
b´dà konsekwencje spo∏eczne
i cywilizacyjne, jakie powstanà
nowe napi´cia i konflikty, jak
Êwiat sobie poradzi z przejÊciem
z dotychczasowej ery niedoboru
w tzw. wiek obfitoÊci.
Niemniej warto przyjrzeç si´
kilku faktom z historii ONZ, organizacji, której najwi´kszym osiàgni´ciem jest przeprowadzenie
Êwiata przez zimnà wojn´, bez
globalnego konfliktu mi´dzy mocarstwami, do czasów powstania silnych i skutecznych trendów
integracyjnych (Unia Europejska,
OBWE, WTO – Âwiatowa Organizacja Handlu, integracja regionalna na pó∏kuli amerykaƒskiej i w rejonie Azji i Pacyfiku) oraz czasów
nasilajàcych si´ procesów globalizacji i wspó∏zale˝noÊci.
Przez pierwsze kilkadziesiàt
lat funkcjonowania ONZ rola Polski jako jej cz∏onka, by∏a istotna,
mimo przynale˝noÊci do kontrolowanego przez Kreml by∏ego Uk∏adu Warszawskiego. Powaga tej
roli wynika∏a przede wszystkim
z szacunku wi´kszoÊci elit zachodnich dla walecznej postawy narodu polskiego w trakcie II wojny
Êwiatowej, ale równie˝ z szacunku dla profesjonalizmu i osobowoÊci niektórych przedstawicieli
i dyplomatów naszego kraju w relacjach z organizacjà.
MyÊl przewodnia utworzenia
systemu Narodów Zjednoczonych
zrodzi∏a si´ w czasie II wojny
Êwiatowej, a g∏ównym celem, jaki przyÊwieca∏ za∏o˝ycielom, by∏a ochrona Êwiata przed powtór-

kà podobnej tragedii. Inicjatorami i realizatorami tej idei byli
przywódcy zwyci´skiej koalicji.
WÊród krajów za∏o˝ycieli ONZ
by∏a równie˝ Polska.
Wola walki Polaków i wk∏ad
naszego or´˝a w zwyci´stwo stawia nas na czwartym miejscu
wÊród paƒstw zwyci´skich, obok
ZSRR, Stanów Zjednoczonych
i Wielkiej Brytanii. Z tego wzgl´du prezydent Franklin Delano
Roosevelt okreÊli∏ wówczas Polsk´ mianem „sumienia narodów“.
Na pierwszej sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Londynie wybrano nasz kraj w sk∏ad
niesta∏ych cz∏onków Rady Bezpieczeƒstwa. Od tego czasu, w ciàgu 72 lat istnienia ONZ, Zgromadzenie Ogólne, Rada Bezpieczeƒstwa, Rada Spo∏eczno-Gospodarcza oraz pozosta∏e organy i organizacje wyspecjalizowane, przy
czynnym udziale Polski, przyj´∏y
ogromnà liczb´ uchwa∏ i rezolucji dotyczàcych wszystkich dziedzin stosunków mi´dzynarodowych. Obok zadania g∏ównego,
utrzymania pokoju i bezpieczeƒstwa, ONZ, przy pomocy swoich
licznych agend, stara si´ stymulowaç rozwój wspó∏pracy gospodarczej i naukowo-technicznej,
pomagaç krajom najbardziej opóênionym w rozwoju. Rozwiàzywanie problemów g∏odu, analfabetyzmu, epidemii, zanieczyszczenia
Êrodowiska, ratowanie zabytków
kultury – to tylko niektóre dziedziny b´dàce przedmiotem prac ONZ.
G∏ównym forum obrad ONZ
sà coroczne sesje Zgromadzenia
Ogólnego. Dat´ sesji wyznaczono niezmiennie na trzeci wtorek
wrzeÊnia ka˝dego roku o godzinie 15.00 czasu nowojorskiego,
jej zakoƒczenie, po up∏ywie trzech
miesi´cy, zwykle przed Êwi´tami
Bo˝ego Narodzenia. Na dorocz-

ne sesje do Nowego Jorku przybywajà koronowane g∏owy, prezydenci, premierzy, ministrowie
spraw zagranicznych. Praktyk´
uczestnictwa Stolicy Apostolskiej
zapoczàtkowa∏ papie˝ Jan Pawe∏ II. Ka˝dy kraj, niezale˝nie od
wielkoÊci i wp∏ywów na arenie
mi´dzynarodowej, ma mo˝liwoÊç
przedstawienia swojego stanowiska w ka˝dej z wa˝nych spraw.
Porzàdek sesji obejmuje z regu∏y ponad 150 punktów.
Szczególnym wydarzeniem dla
Polski by∏a, rozpocz´ta 19 wrzeÊnia 1972 r., XXVII Sesja Zgromadzenia Ogólnego, na której wybrano naszego rodaka, wiceministra
spraw zagranicznych Stanis∏awa
Trepczyƒskiego na stanowisko przewodniczàcego dorocznych obrad,
co obok funkcji Sekretarza Generalnego ONZ, jest najwy˝szà
godnoÊcià w tej organizacji.
Coroczne sesje Zgromadzenia Ogólnego sà doskona∏à okazjà do spotkaƒ czo∏owych polityków z ca∏ego Êwiata, którzy nie tylko korzystajà z trybuny tego mi´dzynarodowego parlamentu, ale
wymieniajà poglàdy w czasie niezliczonych formalnych i nieformalnych spotkaƒ. Te spotkania i rozmowy stawa∏y si´ przyczynkiem do
pog∏´biania relacji mi´dzy krajami. Wymownym tego przyk∏adem
jest osoba George’a Busha seniora, który w latach 70. by∏ sta∏ym przedstawicielem (ambasadorem) USA przy ONZ. Warto
pami´taç, ˝e Bush by∏ weteranem II wojny Êwiatowej – pilotem
samolotu szturmowego zestrzelonego nad Pacyfikiem, który uratowa∏ si´, skaczàc ze spadochronem. Prac´ w ONZ rozpoczà∏
w 1970 r. Polska by∏a wówczas
jednym z niesta∏ych cz∏onków Rady Bezpieczeƒstwa, tak jak dziÊ,
co sprzyja∏o nawiàzaniu wspó∏-

pracy z polskà delegacjà. Kontakty pog∏´bi∏y si´ w czasie wspomnianego przewodnictwa Sesji.
Mówiàc o bliskich kontaktach
George’a Busha z naszymi przedstawicielami, obok S. Trepczyƒskiego, trzeba wspomnieç Bohdana
Lewandowskiego, który w latach
1972-1983 pe∏ni∏ funkcj´ Zast´pcy Sekretarza Generalnego ONZ,
ambasadorów Eugeniusza Ku∏ag´ i Eugeniusza Wyznera oraz
innych dyplomatów, którzy mieli
wówczas mo˝liwoÊç przybli˝enia
amerykaƒskiemu politykowi Polski, naszej historii i z∏o˝onoÊci
geopolitycznych. Nieskromnie powiem, ˝e i ja mia∏em okazj´ wypiç polskà wódk´ z przysz∏ym
prezydentem Stanów Zjednoczonych, najbardziej przypad∏a mu
do gustu ˚ubrówka. Te pozytywne relacje okaza∏y si´ zbawienne
w okresie historycznej transformacji w naszym kraju, kiedy Bush
piastowa∏ stanowisko wiceprezydenta, a od stycznia 1989 r., prezydenta. W otoczeniu amerykaƒskich decydentów okreÊlano
Busha mianem „wielkiego przyjaciela Polski“.
George Bush oficjalnie wizytowa∏ Polsk´ szeÊciokrotnie, a wyjàtkowym wydarzeniem by∏a jego trzydniowa wizyta w lipcu
1989 r. Sejmowe wystàpienie
prezydent Bush zakoƒczy∏ s∏owami: DziÊ, kiedy stojà przed wami
trudne problemy, Ameryka ˝yczy
wam wszystkiego najlepszego.
W czasie pobytu w Gdaƒsku
George Bush wraz z ma∏˝onkà
Barbarà uczestniczyli w obiedzie
w domu Danuty i Lecha Wa∏´sów.
Wracajàc do polskiej aktywnoÊci na forum ONZ, trzeba
wspomnieç o czynnym udziale
Polski w wielu misjach pokojowych. Wygaszanie konfliktów regionalnych, oddzielanie i godze-

nie zwaÊnionych stron w trakcie
dziesiàtków interwencji pokojowych w ró˝nych zakàtkach Êwiata sta∏o si´ przez lata nieodzownà dzia∏alnoÊcià ONZ. Wojsko
Polskie by∏o jedynà armià by∏ego
Uk∏adu Warszawskiego uczestniczàcà w misjach pokojowych
i operacjach humanitarnych w wielu
zakàtkach Êwiata. S∏u˝ba poza
granicami kraju by∏a okazjà do
wspó∏dzia∏ania rami´ w rami´
z kontyngentami z innych krajów, w tym z ˝o∏nierzami Sojuszu
Pó∏nocnoatlantyckiego. W 1953 r.
Polacy zostali w∏àczeni do prac
Komisji Kontroli i Nadzoru w Korei, potem by∏ udzia∏ w podobnych komisjach w Wietnamie,
Kambod˝y, Laosie i Nigerii. Jednym z najbardziej znaczàcych
wydarzeƒ by∏o w∏àczenie Polski
do uczestnictwa w Doraênych Si∏ach Zbrojnych ONZ na Bliskim
Wschodzie – UNEF II. Operacja
pokojowa realizowana by∏a w latach 1973-1979, po zakoƒczeniu
wojny egipsko-izraelskiej. Stref´
buforowà mi´dzy liniami frontu
wype∏nia∏y mi´dzynarodowe wojska w b∏´kitnych he∏mach.
Rada Bezpieczeƒstwa ONZ
zwróci∏a si´ wówczas do rzàdu
polskiego o sformowanie odpowiedniego kontyngentu. Jednym
z promotorów naszego udzia∏u
by∏a Kanada motywujàca swoje
poparcie dobrà wspó∏pracà z Polakami w dotychczasowych misjach pokojowych w Azji i Afryce. Odpowiadajàc na otrzymanà
propozycj´, po konsultacjach z Sekretariatem ONZ, powo∏ano Polskà Wojskowà Jednostk´ Specjalnà do realizacji zadaƒ logistycznych, do których nale˝a∏o m.in.
zaopatrzenie materia∏owe mi´dzynarodowych jednostek i rozminowywanie terenu. Utworzono
tak˝e wojskowy szpital polowy

[ Dokoƒczenie ze str. 5

przykłady pozyskiwania do współpracy dzieci i wnuków kombatantów, a także młodzieży szkolnej z klas mundurowych, widząc potrzebę przygotowania specjalnej
deklaracji dla wstępujących. Nawiązując do
pogarszającego się stanu zdrowia kombatantów, którzy coraz częściej wymagają całodobowej opieki, wnioskowano aby przez
Urząd ds. Kombatantów i OR wysunąć propozycję przyznania opiekunom uposażenia
w wysokości co najmniej płacy minimalnej. Podnoszono sprawę potrzeby unormo-

obejmujàcy opiekà lekarskà nie tylko personel
UNEF II, ale równie˝ okolicznych mieszkaƒców.
W misjach UNEF II
na Bliskim Wschodzie,
w latach 1973-1989, s∏u˝y∏o ponad 11 tysi´cy naszych ˝o∏nierzy i osób
cywilnych. Podzi´kowania i pochwa∏y wp∏yn´∏y od dowództw wielu
krajów uczestniczàcych
w misji, a tak˝e od Sekretarza Generalnego
ONZ wizytujàcego naszà baz´ nad Kana∏em Sueskim w 1974 r.
Udzia∏ w misjach,
przez które przewin´∏o si´ ponad 100 tys.
Polaków, utrwala∏ i nadal utrwala podmiotowoÊç naszego kraju
Ok∏adka ksià˝ki Bogus∏awa Ludwiko
wskiego
na forum mi´dzynaro- poÊwi´ca udzia∏ow
i ˝o∏nierzy Wojska Polskiego
dowym. Gestem potw misji UNTAG. (B. Ludwikowski by∏
doradcà
wierdzajàcym uznanie
dowódcy Polskiego Kontyngentu Wojs
kowego
ONZ dla Polski za
w Namibii ds. mi´dzynarodowych).†
udzia∏ w misjach by∏o
w∏àczenie reprezentanta Wojska
Polskiego w sk∏ad delegacji, któ- brygady pod Arnhem w Holandii,
ra towarzyszy∏a Sekretarzowi Ge- ze wszystkimi jej konsekwencjami.
Nie ma wàtpliwoÊci, ˝e Brian
neralnemu ONZ, udajàcej si´ 10
grudnia 1988 r. do Oslo po od- Urquhart, brytyjski kombatant
biór Pokojowej Nagrody Nobla, ceniàcy polskich ˝o∏nierzy z okresu wojny, b´dàc zast´pcà Seprzyznanej Si∏om Pokojowym ONZ.
Naszemu zaanga˝owaniu kretarza Generalnego, okazywa∏
w misje pokojowe towarzyszy∏y przychylnoÊç powojennej Polsce
opinie konkretnych osób. Za ca- i naszym rodakom, by mogli s∏u∏okszta∏t operacji pokojowych ˝yç pod flagà ONZ.
ywimy nadziej´, ˝e kolejONZ, przez wiele lat, odpowiany, szósty w historii, wyda∏ cieszàcy si´ powszechnym
zaufaniem Anglik, zast´pca Se- bór Polski na miejsce niesta∏ego
kretarza Generalnego, sir Brian cz∏onka Rady Bezpieczeƒstwa b´Urquhart, który w czasie II wojny dzie okazjà do kontynuacji naszego
Êwiatowej wspó∏pracowa∏ z gen. czynnego zaanga˝owania w praStanis∏awem Sosabowskim. Z uz- ce ONZ – organizacji o nieprzemijananiem mówi∏ o dyscyplinie i od- jàcym znaczeniu w rozwiàzywaniu
wadze polskich spadochronia- najwa˝niejszych konfliktów i prorzy. By∏ Êwiadkiem walki polskiej blemów mi´dzynarodowych.

wania systemu przyznawania zapomóg,
wyrażano nadzieję, że w przyszłości Związek będzie dysponował możliwością samodzielnego ich przyznawania.
odsumowując obrady i odnosząc
się do głosów w dyskusji, prezes
ZG płk dr hab. Ryszard Sobierajski
podkreślił pilną potrzebę nasilenia prac
nad powiększeniem liczebności członków
Związku. Ma to znaczenie w sytuacji –
o czym mówiono w czasie zebrań sprawozdawczo-wyborczych Kół – kiedy są trudności ze skompletowaniem Zarządów, a stan
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zdrowia eliminuje wielu dotychczasowych,
doświadczonych działaczy związkowych.
Pozytywnie ocenił wszelkie próby lokalnych
inicjatyw uczczenia rocznic historycznych
w 2018 r., w tym zwłaszcza 100. rocznicy
odzyskania Niepodległości. Przypomniał,
ze Związek nie dysponuje funduszami na
zapomogi i ciężar rozpatrywania wniosków
przejął Urząd ds. Kombatantów i OR, do
którego należy kierować bezpośrednio
prośby – bez potrzeby opiniowania przez
ZKRPiBWP.
M.I., J.B.
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