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Przez p∏onàce
morze krwi...
WO¸Y¡ 1943-1944

OPERACJA POMORSKA 1 AWP

Wieczorem 28 stycznia 1945 r., tu˝ po tym jak jednostki 1 Armii WP osiàgn´∏y przewidziane rejony koncentracji wokó∏ Bydgoszczy, gen. S. Pop∏awski otrzyma∏ od dowódcy 1 Frontu Bia∏oruskiego – marsza∏ka G. ˚ukowa – nowy rozkaz. Oto, po wejÊciu
w sk∏ad pierwszego rzutu 1 FB, Polacy mieli podjàç marsz – natarcie w kierunku: Jastrowie, I∏owiec, Suchaƒ i do 6 lutego (!)
wyjÊç na rubie˝ Odry.
Po otrzymaniu rozkazu gen. Pop∏awski nakaza∏ znajdujàcej
si´ w rejonie Bydgoszczy 1 AWP podjàç forsowny marsz w dwóch
kolumnach w kierunku zachodnim. Na pierwszy opór natrafiono
w rejonie Z∏otowa, nast´pnie nad Gwdà. Armia stan´∏a przed
pasem przes∏aniania Wa∏u Pomorskiego.
Po ci´˝kich walkach, kosztem wysokich strat, Polacy, 9 lutego
prze∏amali g∏ównà pozycj´ Wa∏u i kontynuowali natarcie w kierunku Mieros∏awca, który zdobyto 10 lutego. ¸àczne straty
1 AWP by∏y bardzo wysokie, si´gajàce ponad 11 tysi´cy ˝o∏nierzy,
w tym 3130 poleg∏ych, 6000 rannych, prawie 2 tys. zaginionych.
Polegli i zmarli w boju spoczywajà na cmentarzach wojennych
w Wa∏czu, Drawsku Pomorskim i Z∏otowie.

PODGAJE, 3 luty 1945 r.
ilans strat na Wale móg∏ byç znacznie mniejszy. O fortyfikacjach w tym
rejonie, budowanych w latach 1934-37
na pograniczu z Polskà i rozbudowanych w latach 1944-45 by∏o wiadomo od dawna. Ponadto Sztab 1 FB dysponowa∏ zdj´ciami lotniczymi, zwiadem dalekiego i bliskiego zasi´gu.
Czy przekazano te dane dowódcy 1 AWP?
Prawdopodobnie tak. Mimo to gen. S. Pop∏awski
nakaza∏ nieprzemyÊlane prowadzenie natarcia z marszu, nie dysponujàc w tym momencie nale˝ytym wyposa˝eniem i zaopatrzeniem.
Polski ˝o∏nierz walczy∏ z m´stwem, nieust´pliwoÊcià i poÊwi´ceniem. Zaci´te walki
prowadzono o ka˝dy punkt oporu. Jednym
z nich by∏a niewielka wieÊ Podgaje. Kolejne
pu∏ki 1 DP kierowane do natarcia opanowa∏y
miejscowoÊç dopiero wieczorem 3 lutego.
Tak wspomina walk´ o Podgaje ówczesny
chorà˝y, póêniejszy uczestnik walk o Berlin
Jan Duda.
30 stycznia dotarliÊmy do miejscowoÊci
Lutowo, odpocz´liÊmy w dzieƒ, a nocà ruszyliÊmy w dalszà drog´. Rankiem batalion dotar∏
do Radawnicy. RozlokowaliÊmy si´ po domach,
ale nie wiedzieliÊmy jak d∏ugo tu pozostaniemy. Tymczasem, szykujàc si´ do upragnionego odpoczynku, us∏yszeliÊmy podejrzane strza∏y. Na rozkaz dowódcy pu∏ku zarzàdzono alarm
bojowy. Zwiad pu∏ku, który przeprowadzi∏ rozpoznanie terenu, natknà∏ si´ w lesie, w odleg∏oÊci 2-3 km, na nieprzyjaciela.
OtrzymaliÊmy rozkaz natychmiastowego wyruszenia do miejscowoÊci Grudna (Strassfurt)
i zaj´cia jej. Szczególnie chodzi∏o o opanowanie
mostu na rzece Gwda (Koddow) gdy˝ by∏a to jedyna przeprawa mostowa w okolicy na tej rzece. Bez ˝adnych przeszkód zaj´liÊmy Grudnà.
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Betonowy most na rzece by∏ nienaruszony, ale
gotowy do wysadzenia. Nie zauwa˝yliÊmy nic
podejrzanego. O wykonaniu zadania dowódca batalionu kpt. Zalewski zameldowa∏ dowódcy 3 pp p∏k. Archipowiczowi, który wyda∏
rozkaz podejÊcia do miejscowoÊci Podgaje
(Flederborn) i opanowania jej. Niepewne dane mówi∏y, ˝e w tej miejscowoÊci jest jakaÊ
maleƒka grupa Niemców.
Droga z Grudna do Podgajów prowadzi∏a
przez most na rzece Gwda, las i pola. MiejscowoÊç znajdowa∏a si´ na pagórku, na skrzy˝owaniu dwóch dróg, Jastrowie – L´dyczek i Grudna
– Okonek. Bez przeszkód zaj´to stanowiska
ogniowe. Kompania, wykonujàc swoje zadanie, podchodzi∏a coraz bli˝ej do nieprzyjaciela. W pewnym momencie, z lewej strony drogi Grudna – Podgaje, pojawi∏a si´ niespodziewanie niemiecka tyraliera. W bia∏ych, maskujàcych cha∏atach, pod os∏onà lasu, podeszli
bardzo blisko. Tymczasem 4 kompania, nie przeczuwajàc niebezpieczeƒstwa, wpad∏a w zasadzk´ nieprzyjaciela i szybko zosta∏a okrà˝ona.
Walka by∏a za˝arta i krótka. Kompania ponios∏a du˝e straty, a cz´Êç ˝o∏nierzy (oko∏o 35)
wraz z rannym dowódcà ppor. Alfredem Sofkà
i m∏odziutkim dowódcà kompanii CKM ppor.
Zbigniewem Furga∏à dosta∏a si´ do niewoli!
Pod wieczór z pomocà przysz∏y nam dwa
bataliony naszego pu∏ku, ale to nie zmieni∏o
sytuacji. Kolejna próba natarcia na Podgaje
nie uda∏a si´, a jednostki ra˝one silnym ogniem
nieprzyjaciela zosta∏y odrzucone w g∏àb lasu.
Oko∏o pó∏nocy wróci∏ z akcji zwiad, który
dzia∏a∏ na lewym odcinku. Uzyska∏ wprawdzie
„j´zyka“ (jeƒca), ale wracajàc z nim do jednostki wpad∏ w zasadzk´ i musia∏ drogà okr´˝nà
przebijaç si´ do swoich. Przez ca∏à noc w le-

sie, na drugim brzegu Gwdy, trwa∏a strzelanina. To nasze placówki broni∏y dost´pu do
mostu. Nie wszyscy doczekali do rana.
Straszliwy by∏ widok zabitych strza∏ami
w ty∏ g∏owy naszych ˝o∏nierzy, z∏o˝onych na
stos. Ci, którzy prze˝yli t´ noc mówili, ˝e ¸otysze z dywizji piechoty SS „Lettland“ pod os∏onà ciemnoÊci, w bia∏ych maskujàcych ubraniach podchodzili bardzo blisko do naszych
stanowisk. Pos∏ugujàc si´ j´zykiem rosyjskim
nawiàzywali kontakt z naiwnymi ˝o∏nierzami.
W pierwszym dniu lutego znowu zaatakowaliÊmy pozycje nieprzyjaciela. WÊród krzaków,
na skraju lasu znaleêliÊmy mocno przemarzni´tego ppor. Furga∏´. Uciek∏ Niemcom. Opowiedzia∏, ˝e po dramatycznej walce dosta∏ si´
wraz z ca∏à grupà do niewoli. Zostali ulokowani w stodole. Wykorzystujàc dziur´ w Êcianie jeden z ˝o∏nierzy wydosta∏ si´ i zadusi∏
wartownika. Zdawa∏o si´, ˝e nic nie stoi na
przeszkodzie aby uciekaç. Jednak tylko kilku
zdecydowa∏o si´ na ten krok. Niestety, ucieczk´
jeƒców zdradzi∏y psy. Pogoƒ za zbiegami na
Ênie˝nej równinie u∏atwia∏a pe∏nia ksi´˝yca.
Nie by∏o si´ gdzie ukryç. Jedynie ppor. Furgale i kpr. Bondziulewskiemu uda∏o si´ dopaÊç do pierwszych krzaków na skraju lasu,
przeczekaç do rana i uniknàç Êmierci.
Podporucznik Sofka, wczeÊniej ranny, zosta∏ dogoniony przez niemieckich siepaczy
i zamordowany. Pozosta∏ym z∏apanym ˝o∏nierzom zgotowano okrutny koniec! Zap´dzono
ich do pobliskiej stodo∏y, zwiàzano r´ce i nogi drutem, a nast´pnie podpalono.
ic o tym nie wiedzieliÊmy. Dopiero po
dwóch dniach krwawych bojów zdobyliÊmy Podgaje. ZnaleêliÊmy spalonà stodo∏´
J. D.
i zw´glone cia∏a 32 naszych ˝o∏nierzy.
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STOWARZYSZENIE KOMBATANTÓW MISJI POKOJOWYCH ONZ
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TO NIE JEST DOB
Zaproszenie do udziału w operacjach pokojowych jest dla
każdego państwa powodem do chluby, zaś zaangażowanie
w rozwiązywanie konfliktów międzynarodowych wpływa na jego
prestiż. Udział w operacjach pokojowych wzmacnia także pozycję
państwa na forum międzynarodowym.
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lat temu, w lipcu 1953 r., Polska
zosta∏a poproszona o wys∏anie do
Korei 300-osobowego kontyngentu do pracy
w Komisji Nadzorczej Paƒstw Neutralnych.
Tak rozpocz´∏a si´ trwajàca do dziÊ s∏u˝ba ˝o∏nierzy Wojska Polskiego w misjach pokojowych. Dzia∏ania polskich ˝o∏nierzy poza granicami paƒstwa by∏y prowadzone w ró˝nej
formie. RozpoczynaliÊmy od pracy w wielonarodowych komisjach monitorujàcych przestrzeganie wczeÊniej podpisanych umów pokojowych – w Korei, Indochinach oraz Nigerii. DoÊwiadczenie i uznanie zdobyte przez
naszych ˝o∏nierzy podczas pracy w komisjach
oraz zainteresowanie rzàdu zaowocowa∏y
tym, ˝e 45 lat temu (w 1973 r.) Rada Bezpieczeƒstwa ONZ zaprosi∏a Polsk´ do udzia∏u
w misji pokojowej na pó∏wyspie Synaj.
Od ponad 30 lat Polska by∏a jednym z wiodàcych paƒstw, uczestniczàcych w misjach
pokojowych ONZ. Wieloletni sta˝ i nabyte doÊwiadczenia sprawi∏y, ˝e Polacy byli mile widziani wsz´dzie tam, gdzie istnia∏a potrzeba
wys∏ania ˝o∏nierzy w b∏´kitnych he∏mach
i beretach. Poczàtkowo polskie kontyngenty
specjalizowa∏y si´ w logistyce, zabezpieczeniu medycznym i pracach in˝ynieryjno-saperskich, w tym rozminowywaniu terenu. Od
grudnia 1993 r. polscy ˝o∏nierze rozpocz´li
w misjach prowadzenie dzia∏aƒ operacyjnych.
Do dziÊ, ponad 120 tys. Polaków, g∏ównie
˝o∏nierzy Wojska Polskiego pe∏ni∏o i pe∏ni s∏u˝b´ poza granicami paƒstwa w ponad 80 pokojowych, humanitarnych i stabilizacyjnych misjach
ustanowionych oraz organizowanych przez
ONZ, OBWE, UE oraz NATO. 120 z nich zap∏aci∏o za to cen´ najwy˝szà.
Polakom powierzano wysokie stanowiska
w Misjach Pokojowych ONZ. Trzem genera∏om
WP przypad∏ zaszczyt piastowania stanowiska
dowódcy misji (Force Commander): gen. dyw. Roman Misztal by∏ dowódcà UNDOF na Wzgórzach Golan (1991-1993), gen. bryg. Stanis∏aw
Woêniak dowódcà UNIFIL w Libanie (1995-1997),
a gen. Franciszek Gàgor dowódcà UNDOF na
wzgórzach Golan (2003-2004). 30 lat temu
(10 grudnia 1988 r.) Si∏y ONZ zosta∏y uhonorowane Pokojowà Nagroda Nobla. Jednym
z towarzyszàcych Sekretarzowi Generalnemu
ONZ podczas ceremonii jej odbioru w Oslo by∏
polski ˝o∏nierz, saper chor. Edward Ziobro.
DziÊ, w zwiàzku z brakiem zainteresowania w∏adz, nasza obecnoÊç w misjach ONZ jest
symboliczna, zaledwie kilku obserwatorów – po-
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licjantów i ˝o∏nierzy. Od kilkunastu lat polscy ˝o∏nierze wysy∏ani sà g∏ównie na misje stabilizacyjne
w ramach NATO.
Wracajàcy z misji i operacji pokojowych ˝o∏nierze, pragnàc kultywowaç tradycje zwiàzane ze s∏u˝bà dla pokoju, jak równie˝ podtrzymywaç nawiàzane w trudnych i niebezpiecznych warunkach s∏u˝by osobiste wi´zi, przystàpili do organizowania stowarzyszeƒ „B∏´kitnych Beretów“ oraz o powo∏anie do
˝ycia organizacji, która reprezentowa∏aby interesy
tej grupy wobec w∏adz wojskowych i paƒstwowych.
W paƒstwach Europy, Ameryki, Azji i Australii
byli uczestnicy misji pokojowych powo∏ali do ˝ycia
takie stowarzyszenia; najstarsze powsta∏o w 1960 r.
w Norwegii. Polskie Stowarzyszenie Kombatantów
Misji Pokojowych ONZ zosta∏o zarejestrowane
w maju 1999 r., a w lipcu 2000 r. podpisa∏o porozumienie o wspó∏pracy z Ministerstwem Obrony Narodowej, zgodnie z którym obie strony zobowiàza∏y
si´ do wspó∏dzia∏ania w okreÊlonych dziedzinach
i do wzajemnych Êwiadczeƒ.
W paêdzierniku 2015 r. odby∏ si´ IV Krajowy
Zjazd Stowarzyszenia, który przyjà∏ nowy statut oraz
wybra∏ obecne w∏adze naczelne: Zarzàd G∏ówny
i G∏ównà Komisj´ Rewizyjnà. Od czasu powstania
trwa proces rozbudowy struktur organizacyjnych.
W chwili obecnej funkcjonujà 43 ko∏a w wi´kszych
garnizonach na terenie ca∏ego kraju. Stowarzyszenie liczy obecnie ponad 3000 cz∏onków, w tym kilkadziesiàt kobiet.
Zgodnie z obowiàzujàcym statutem cz∏onkami
stowarzyszenia mogà byç osoby, które uczestniczy∏y w misjach pokojowych, stabilizacyjnych i humanitarnych ONZ i innych organizacji mi´dzynarodowych. Do stowarzyszenia mogà wst´powaç ˝o∏nierze s∏u˝by czynnej, rezerwy i w stanie spoczynku,
jak równie˝ osoby cywilne.
Celem stowarzyszenia jest m.in.: integracja
Êrodowiska i poszerzanie bazy cz∏onkowskiej; reprezentowanie i obrona interesów weteranów misji
pokojowych wobec w∏adz paƒstwowych, wojskowych i samorzàdowych; dzia∏anie na rzecz prawnego uregulowania statusu weterana dzia∏aƒ poza granicami paƒstwa; rozpoznawanie sytuacji socjalnobytowej weteranów misji pokojowych i rodzin po
poleg∏ych i zmar∏ych kolegach i udzielanie – w miar´
posiadanych mo˝liwoÊci – pomocy materialnej, popularyzowanie w polskim spo∏eczeƒstwie, a zw∏aszcza m∏odzie˝y, celów i zadaƒ misji pokojowych.
Cz∏onkowie Stowarzyszenia biorà udzia∏ w konferencjach i sympozjach naukowych. W szko∏ach i na
uczelniach prowadzimy wyk∏ady o udziale Polaków
w misjach zagranicznych, upowszechniamy wiedz´
o roli ONZ w zapewnianiu globalnego bezpieczeƒstwa

RY CZAS DLA WETERANÓW...
i pokojowego rozwiàzywania konfliktów, a zw∏aszcza
o zaanga˝owaniu Wojska Polskiego w operacjach pokojowych. Organizujemy wystawy, konkursy historyczne,
plastyczne, konferencje naukowe, inspirujemy dzia∏alnoÊç wydawniczà, wspieramy studentów wy˝szych
uczelni, w pisaniu prac licencjackich, magisterskich
i doktorskich o misjach poza granicami paƒstwa.
Dzi´ki naszej pracy kolejne szko∏y przyjmujà
za patronów ˝o∏nierzy si∏ pokojowych ONZ. W paêdzierniku 2012 r. bydgoskiej Szkole Podstawowej
nr 66 nadano imi´ „Uczestników Misji Pokojowych
ONZ“, a rondo u zbiegu ulic Andersa i Akademickiej nazywa si´ „Misji Pokojowych ONZ“.
W listopadzie 2013 r. Gimnazjum nr 2 w Mi´dzyrzecu Podlaskim wybra∏o sobie za patrona ˝o∏nierzy w b∏´kitnych he∏mach, a we wrzeÊniu 2014 r.
imi´ „˚o∏nierzy Si∏ Pokojowych ONZ“ przyj´∏o Niepubliczne Technikum Zawodowe ZDZ w Kielcach.
29 maja na ca∏ym Êwiecie obchodzony jest,
ustanowiony w 2002 r., Mi´dzynarodowy Dzieƒ
Uczestników Misji Pokojowych ONZ. W tym dniu
sk∏ada si´ ho∏d „wszystkim m´˝czyznom i kobietom,
którzy uczestniczyli, uczestniczà i b´dà uczestniczyç w operacjach pokojowych ONZ oraz czci si´
pami´ç tych, którzy w sprawie pokoju oddali ˝ycie“. 29 maja nie jest datà przypadkowà. Nawiàzuje
do powstania pierwszej misji pokojowej. 70 lat temu, w∏aÊnie 29 maja 1948 r., do Palestyny, uda∏a
si´ grupa nieuzbrojonych obserwatorów wojskowych rozpoczynajàc dzia∏alnoÊç – UNTSO (United
Nations Truce Supervision Organization) pierwszej
misji obserwacyjnej ONZ.
W grudniu 2011 r. nasze Stowarzyszenie otrzyma∏o status organizacji po˝ytku publicznego, co pozwala nam na pozyskiwanie Êrodków na dzia∏alnoÊç
statutowà oraz pomoc dla weteranów i ich rodzin
z odpisu 1% od podatku.
Od listopada 2012 r. Stowarzyszenie jest
cz∏onkiem Âwiatowej Federacji Weteranów WVF
(The World Veterans Federation) – organizacji reprezentujàcej ok. 30 milionów weteranów i kombatantów zrzeszonych w 181 organizacjach cz∏onkowskich z 96 paƒstw. 4 wrzeÊnia 2015 r. Zgromadzenie Ogólne Âwiatowej Federacji Weteranów wybra∏o na stanowisko wiceprezydenta, przewodniczàcego Sta∏ego Komitetu do Spraw Europy prezesa ZG
naszego Stowarzyszenia gen. bryg. dr. Stanis∏awa
Woêniaka.

Stowarzyszenie utrzymuje bliskie kontakty
z organizacjami na ca∏ym Êwiecie, wspó∏pracuje
z Urz´dem ds. Kombatantów i OR oraz najwi´kszymi organizacjami kombatanckimi i ˝o∏nierskimi
dzia∏ajàcymi w Polsce. Szczególnie przyjacielskie stosunki oraz wspó∏praca ∏àczy Stowarzyszenie ze
Zwiàzkiem Kombatantów RP i BWP, który na co
dzieƒ wspiera naszà spo∏ecznà dzia∏alnoÊç.
Cztery lata temu Stowarzyszenie wyrazi∏o wol´
przystàpienia do Zwiàzku Kombatantów RP i BWP.
Deklaracja zosta∏a przez Zwiàzek pozytywnie przyj´ta. Na ostatnim Kongresie dokonano zmian w statucie umo˝liwiajàcych przyjmowanie na cz∏onków
nadzwyczajnych weteranów nie posiadajàcych uprawnieƒ kombatanckich. W rezultacie pokrywania si´ w wielu p∏aszczyznach celów dzia∏alnoÊci obu naszych
organizacji wspó∏praca taka jest naturalna i w wielu
regionach przynosi bardzo pozytywne rezultaty. Byli uczestnicy misji pokojowych sà ju˝ cz∏onkami
nadzwyczajnymi wielu kó∏, a nawet w∏adz ZKRPiBWP.
Udzia∏ ˝o∏nierzy w misjach pokojowych, humanitarnych i stabilizacyjnych nie pozostaje bez konsekwencji dla zdrowia fizycznego i psychicznego ich
uczestników, jednym z podstawowych celów dzia∏alnoÊci stowarzyszenia jest doprowadzenie do prawnego
uregulowania statusu kombatanta/weterana misji.
Efektem wieloletnich wysi∏ków by∏o uchwalenie przez
Sejm, 19 sierpnia 2011 r., ustawy o weteranach dzia∏aƒ poza granicami paƒstwa. Celem ustawy jest uhonorowanie i wsparcie osób bioràcych udzia∏ w dzia∏aniach
poza granicami paƒstwa po ich powrocie do kraju.
Szczególnie wsparcie otrzymujà osoby poszkodowane,
które podczas dzia∏aƒ dozna∏y uszczerbku na zdrowiu.
Ustawa wprowadza nowe kategorie podmiotów,
którymi sà „weteran“ i „weteran poszkodowany“. Status weterana lub weterana poszkodowanego, który zainteresowany na swój wniosek uzyskuje na podstawie
decyzji administracyjnej odpowiedniego ministra, wià˝e si´ ró˝nymi uprawnieniami o charakterze socjalnym, majàtkowym (finansowane zarówno z bud˝etu
paƒstwa jak i z funduszy ubezpieczenia zdrowotnego),
honorowym – Mi´dzynarodowy Dzieƒ Uczestników
Misji Pokojowych ONZ – Dzieƒ Weterana Dzia∏aƒ poza
Granicami Paƒstwa oraz prawo do asysty honorowej
podczas pogrzebu na terytorium Polski.
Ustawa dzieli uprawnienia weteranów na takie,
które przys∏ugujà wszystkim weteranom (bezp∏atna
pomoc psychologiczna, prawo do pobytu w Domu

Weterana, prawo ubiegania si´ o zapomog´ w przypadku trudnej sytuacji materialnej, prawo wliczania
okresów udzia∏u w dzia∏aniach poza granicami paƒstwa do okresu zatrudnienia, dodatkowy urlop wypoczynkowy – pi´ç dni w roku oraz mo˝liwoÊç zwrotu
kosztów przejazdu i zakwaterowania zwiàzanych
z udzia∏em w uroczystoÊciach, na które zosta∏ zaproszony jako weteran) i takie, które przys∏ugujà tylko
weteranom poszkodowanym. Od 30 marca 2012 r.,
tzn. wejÊcia w ˝ycie ustawy, Stowarzyszenie monitoruje jej wdra˝anie i bezskutecznie zabiega o wprowadzenie do niej poprawek, m.in. do obj´cia ustawà
uczestników Komisji Nadzorczej Paƒstw Neutralnych
w Korei, Mi´dzynarodowej Komisji Nadzoru i Kontroli
w Indochinach (Wietnam, Kambod˝a i Laos), Mi´dzynarodowej Komisji Kontroli i Nadzoru w Wietnamie
i Mi´dzynarodowej Grupie Obserwatorów w Nigerii
oraz uproszczenia procedur przyznawania statusu weterana poszkodowanego w ten sposób, aby na podstawie ówczesnych dokumentów mieli szanse je uzyskiwaç poszkodowani uczestnicy misji sprzed lat.
Poprawki te pozwoli∏yby, po wielu latach, na docenienie niebezpiecznej i odpowiedzialnej s∏u˝by
wszystkich Polaków, którzy pe∏nili s∏u˝b´ poza granicami paƒstwa, tak˝e tych najstarszych, którzy w latach
pi´çdziesiàtych zaczynali jà w Komisjach Mi´dzynarodowych. Umo˝liwi∏yby równie˝ najstarszym weteranom, którzy podczas pe∏nienia s∏u˝by poza granicami
paƒstwa doznali uszczerbku na zdrowiu, uzyskanie
statusu weterana poszkodowanego, na podstawie innych posiadanych dokumentów, które ró˝nià si´ od
wymaganych obecnie.
Niestety stanowisko Stowarzyszenia nie znajduje zrozumienia u obecnie rzàdzàcych. Na podstawie przygotowanych i przes∏anych do konsultacji
przez MON poprawek mo˝na dojÊç do wniosku, ˝e
chce ono podzieliç Êrodowisko weteranów na lepszych, gorszych, najgorszych oraz tych, którzy s∏u˝yli ich zdaniem innej Polsce. Mimo wyjàtkowo niesprzyjajàcej Êrodowisku weteranów Misji Pokojowych ONZ sytuacji spo∏eczno-politycznej zwieramy
szeregi. Bilans naszej ci´˝kiej spo∏ecznej pracy jest
dodatni. Mamy powody do dumy.
nadziejà witamy Nowy Rok, b´dzie on
obfitowa∏ w wiele jubileuszy, aby je zaznaczyç i uczciç czeka nas rok ci´˝kiej spo∏ecznej
pracy.
WALDEMAR WOJTAN

Z
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Przyszli nad ranem, 9 lutego 1943 r., uzbrojeni w siekiery, pi∏y i kosy. Najpierw podst´pnie zwiàzali, potem zaatakowali wszystkich mieszkaƒców polskiej wsi ParoÊla
na Wo∏yniu. W bestialski sposób ˝ycie straci∏o 173 Polaków z 26 rodzin. Ofiary umiera∏y najcz´Êciej od ciosów
w g∏ow´, zadanych siekierà. M´˝czyêni, kobiety i dzieci –
dla nikogo Ukraiƒcy nie mieli litoÊci. W ciàgu godziny
wieÊ ParoÊla przesta∏a istnieç. Wydarzenia z 9 lutego
1943 r. da∏y poczàtek rzezi wo∏yƒskiej – jednemu z najokrutniejszych aktów barbarzyƒstwa, dokonanego na
ludnoÊci cywilnej podczas II wojny Êwiatowej.

ZACZ¢¸O SI¢ W PAROÂLI...

W

ieÊ ParoÊla (inaczej Kolonia ParoÊla I) powsta∏a
pod koniec XIX w. w województwie wo∏yƒskim (gmina Antonówka, powiat Sarny). W 1921 r. liczy∏a 24 zagrody, w których mieszka∏o 161 osób, w wi´kszoÊci katolików. Mieszkaƒcy znali si´ doskonale
i ˝yli w bardzo przyjaznych stosunkach. Pod koniec 1942 r.
w 45 zagrodach

mieszka∏o ponad 190 osób. Wszyscy byli Polakami, trudniàcymi si´
rolnictwem i pracami leÊnymi.
W ParoÊli, o godz. 3 nad ranem
we wtorek, 9 lutego 1943 r., wyrwani ze snu mieszkaƒcy nie wiedzieli
co si´ dzieje. Podejrzewali, ˝e we wsi
pojawili si´ Niemcy. Przywódca Ukraiƒców pierwsze kroki skierowa∏ do
domu Stanis∏awa Ko∏odyƒskiego.
G∏oÊne walenie do drzwi wystraszy∏o wszystkich domowników. Ko∏odyƒscy nie mieli wyboru – wpuÊcili
uzbrojonych m´˝czyzn do Êrodka.
Pierwszy wszed∏ „Dowbeszka-Korobka“, ubrany w zielonà kurtk´ z przewieszonym rewolwerem w kaburze.
Za nim wesz∏o kilkunastu „˝o∏nierzy“
ubranych w zniszczone p∏aszcze.
Niektórzy wyglàdali jak zwykli rolnicy. Do cha∏upy Ko∏odyƒskich wpro-
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wadzono równie˝ szeÊciu bosych,
wystraszonych tatarskich jeƒców,
odzianych tylko w koszule i kalesony.
Gdy nasta∏ dzieƒ, w ka˝dej cha∏upie rozkazali przygotowaç sobie
posi∏ek i podaç alkohol. T∏umaczyli,
˝e chcà dobrze zjeÊç, wypiç i zabawiç si´ zanim wyruszà w dalszà
drog´, by walczyç z Niemcami.
Banderowcy biesiadowali hucznie do godzin popo∏udniowych.
Utworzyli równie˝ stra˝,
która otoczy∏a wieÊ
i zatrzymywa∏a ka˝dego. Nikt nie mia∏
prawa wyjÊç, poza
kilkoma wiejskimi parobkami – ukraiƒskimi
ch∏opami. W mi´dzyczasie do bandy Hryhorija Perehijniaka do∏àczyli kolejni ukraiƒscy
mieszkaƒcy okolicznych wsi.
Oko∏o godz. 15.00, przywódca
sotni da∏ swoim towarzyszom znak,
˝e czas zakoƒczyç uczt´. Nagle, na
umówiony znak, zacz´∏a si´ rzeê.
Banderowcy wyciàgn´li no˝e i siekiery. Nie oszcz´dzono nikogo. Le˝àcym
ludziom rozràbywano g∏owy pojedynczym uderzeniem siekiery. Mordowano wszystkich po kolei, ze spokojem i uÊmiechem na ustach. Miarowo, jak w morderczym zegarze, zaplanowana do ostatniego szczegó∏u
egzekucja. Ukraiƒcy nie zlitowali si´
nawet nad niemowl´tami, których
g∏ówki przebijano wielkimi no˝ami.
13-letni Witold Ko∏odyƒski (z ca∏ej
jego 13-osobowej rodziny ocala∏ tylko on i jego siostra Teresa), tak opisywa∏ po latach te tragiczne chwile:
Ocknà∏em si´ po jakimÊ czasie,
g∏owa mnie bola∏a. To cud, ˝e nie
zaczà∏em j´czeç, bo oni byli jeszcze
w domu. Czeka∏em, by∏em sparali˝owany strachem, udawa∏em nie˝ywego. Wtedy us∏ysza∏em, jak mama

odezwa∏a si´ p∏aczliwym g∏osem.
Ukrainiec podszed∏, zamachnà∏ si´
siekierà, ràbnà∏ i zapanowa∏a cisza.
Potem tràcali nas butem, sprawdzali, czy ˝yjemy. Nie wiem jak to si´
sta∏o, ˝e wytrzyma∏em, ˝e nie próbowa∏em uciekaç. Sam nie wiem.
Zbrodnia w ParoÊli by∏a pierwszym masowym mordem na wo∏yƒskich Polakach, pope∏nionym przez
UPA. Wyzwoli∏a w Ukraiƒcach wielkie pok∏ady wrogoÊci, brutalnoÊci
i morderczych ˝àdz oraz da∏a poczàtek rzezi wo∏yƒskiej – aktowi ludobójstwa, którego w latach 1943-1944
dokonali ukraiƒscy nacjonaliÊci, przy
wsparciu miejscowej ludnoÊci. UPA,
dowodzona m.in. przez Dmytro Klaczkiwskiego (ps. „K∏ym Samur“) oraz
Iwana ¸ytwynczuka (ps. „Dubowyj“),
dokonywa∏a masowych mordów na
polskiej ludnoÊci. Najwi´ksze nasilenie rzezi wo∏yƒskiej zacz´∏o si´ 11
i 12 lipca 1943 r. W ponad 150 miejscowoÊciach (w pow. w∏odzimierskim, horochowskim i kowelskim),
dokonano zmasowanych ataków pod
has∏em „Âmierç Lachom!“ Ludzi zabijano w domach i koÊcio∏ach – siekierami, m∏otkami, kosami, pi∏ami
do drzewa, metalowymi pr´tami.
Do najwi´kszych masakr na Wo∏yniu dosz∏o w miejscowoÊciach Janowa Dolina (600 ofiar), Wola Ostrowiecka (620 ofiar) i Ostrówki (520
ofiar). Liczba ofiar rzezi wo∏yƒskiej
wynosiç mo˝e nawet 60 tysi´cy.
UPA dokona∏a równie˝ masowych
mordów na mieszkaƒcach terenów
dawnej Galicji Wschodniej (by∏e województwa lwowskie, tarnopolskie
i stanis∏awowskie). ˚ycie straci∏o tam
kolejne 40 tysi´cy Polaków, ∏àcznie
ok. 100 tysi´cy. Z ràk nacjonalistów
zgin´∏o równie˝ ok. tysiàca Ukraiƒców, którzy pomagali Polakom lub
odmawiali wzi´cia udzia∏u w masowych mordach.

U

roczystoÊci 100-lecia odzyskania przez Polsk´ Niepodleg∏oÊci zostanà wzbogacone o nowy sk∏adnik. Z inicjatywy ojca Tadeusza Rydzyka, przy toruƒskim Sanktuarium NMP Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i Âwi´tego Jana Paw∏a II,
powstaje Park Pami´ci Narodowej.
Wyrazistym elementem ma byç
14 metrowy monument „Rzeê Wo∏yƒska“, ufundowany przez Stowarzyszenie Weteranów Armii Polskiej w USA
jako „wymowny Symbolem Pami´ci
Narodu Polskiego o zbrodni ludobójstwa dokonanej na polskiej ludnoÊci
wschodnich terytoriów II Rzeczypospolitej“. Rzeêba autorstwa Andrzeja
Pityƒskiego przedstawia or∏a w koronie. Na skrzyd∏ach sà nazwy miejscowoÊci, w których UPA dokona∏a
mordów na Polakach. W piersi or∏a
wyci´to krzy˝, w Êrodku którego na
trójz´bne wid∏y nabito dziecko. Na
dole rodzina z dzieçmi w ogniu i p∏ot
z nabitymi g∏owami dzieci.
Pierwotnie planowano postawienie pomnika w Rzeszowie i Jeleniej
Górze, ale w∏adze obu miast nie wyrazi∏y zgody na jego umiejscowienie.
MICHA¸ ZIELI¡SKI
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ARTYSTA, ˚O¸NIERZ, OBYWATEL ÂWIATA
Bernard ¸adysz, legenda polskiej wokalistyki, s∏ynny bas, a tak˝e podpu∏kownik Wojska Polskiego, obchodzi∏ 95. rocznic´ urodzin. Dostojny Jubilat otrzyma∏ gratulacje i ˝yczenia od
prezydenta RP Andrzeja Dudy oraz wicepremiera, ministra kultury i dziedzictwa narodowego prof. Piotra Gliƒskiego, bliskich i przyjació∏, a tak˝e osób zafascynowanych talentem i bogatym dorobkiem mistrza. Wybitny artysta operowy o Êwiatowej renomie, doktor honoris causa
Akademii Muzycznej w Warszawie, jest jedynym Polakiem, który wystàpi∏ wspólnie z Marià
Callas, zaÊ w Nicei, podczas wieczoru artystycznego z okazji 80. rocznicy Pabla Picassa wykona∏ parti´ solowà z opery „Kniaê Igor“ Borodina.

U

rodzi∏ si´ w 1922 r. w Wilnie
w rodzinie o patriotycznych i niepodleg∏oÊciowych tradycjach, przy
tym umuzykalnionej. Wszyscy Êpiewali w miejscowym, przykoÊcielnym chórze „Harfa“, który
odniós∏ sukces zdobywajàc w 1935 r. w Warszawie I miejsce wÊród chórów polskich. W bogatym
˝yciorysie artysty jest tak˝e wàtek kombatancki.
W 1942 r. wstàpi∏ do Armii Krajowej przyjmu-

jàc pseudonim „Janosik“. Uczestniczy∏ w akcji
„Burza“ i operacji „Ostra Brama“. Podczas zasadzki dosta∏ si´ do sowieckiej niewoli i podzieli∏
los wielu Polaków zes∏anych w g∏àb Rosji do obozu pracy w Ka∏udze, gdzie w kator˝niczych warunkach ci´˝ko pracowa∏ przy wyr´bie drzew.
Pobyt na obcej ziemi by∏ tak˝e okazjà do rozwijania talentu artystycznego w Zespole Muzycznym ˚o∏nierzy Repatriantów „Ka∏uga“ ], za∏o˝onym przez Henryka Czy˝a, po wojnie cenionego kompozytora i dyrygenta, z którym wyst´powa∏ w pobliskich ko∏chozach i sowchozach.
Po powrocie do Polski w 1946 r., los okaza∏
si´ dla ¸adysza ∏askawy gdy˝ zosta∏ przyj´ty do
Paƒstwowej Wy˝szej Szko∏y Muzycznej w Warszawie. Ze stolicà zwiàza∏ kolejne lata swojego
˝ycia. Rok póêniej rozpoczà∏ dzia∏alnoÊç w Zespole PieÊni i Taƒca Wojska Polskiego, który póêniej zmieni∏ nazw´ na
Centralny Zespó∏ Artystyczny WP. Poczàtkowo Êpiewa∏ w chórze, a potem jako solista. Wojsko darzy∏ du˝ym sentymentem, nawet gdy by∏ u szczytu
s∏awy, ch´tnie wyst´powa∏ z zespo∏em, uda∏
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si´ z nim na tourne¯ do Stanów Zjednoczonych
oraz uczestniczy∏, b´dàc majorem WP, w jego jubileuszowych koncertach wykonujàc m.in. znane
pieÊni, w tym „Orze∏ Bia∏y“, „Zielone lata“ czy
utwory z oratorium Katarzyny Gaertner i Ernesta Brylla „Zagrajcie nam dzisiaj wszystkie
srebrne dzwony“. Mi∏oÊnicy muzyki pami´tajà
Jego przeboje – „Do woja marsz, do woja“ czy
te˝ „Niebieska chusteczka“, którà zaÊpiewa∏ ze
swojà przysz∏à ˝onà Leokadià Rymkiewicz, solistkà Teatru Wielkiego w Warszawie. W 1950 r.
zaczà∏ wyst´powaç w chórze Opery Warszawskiej. W nied∏ugim czasie zosta∏ jej solistà. Jako
m∏ody Êpiewak o nieprzeci´tnych uzdolnieniach
muzycznych, wokalnych i aktorskich, zas∏ynà∏
z wykonania arii operowych mistrzów gatunku.
Poczàtkiem Êwiatowej kariery artysty by∏a
g∏ówna nagroda na Mi´dzynarodowym Konkursie Wokalnym w Vercelli (W∏ochy) w 1956 r. Teatry operowe Êwiata, a zw∏aszcza w∏oskie, otworzy∏y dla niego swoje podwoje. W Palermo wystàpi∏ w partiach solowych w trzech operach, a potem
w kilkunastu spektaklach operowych w tym kraju. Odby∏ te˝ tourne¯ artystyczne po krajach Europy Zachodniej z zespo∏em s∏ynnej La Scali.
W bogatym dorobku artysty najbardziej znane osiàgni´cia to rola Mefisto w „FauÊcie“ Gounoda i partia Zbigniewa w „Strasznym dworze“
Moniuszki. Ogromnà popularnoÊç przynios∏y artyÊcie mistrzowskie wykonania solowych partii
w operach „Borys Godunow“ Musorgskiego,
„Król Roger“ Szymanowskiego oraz kreacje
w „Don Carlosie“ Verdiego, „Eugeniuszu Onieginie“ Czajkowskiego, „Cyruliku sewilskim“
Rossiniego, „Tosce“ Pucciniego, czy te˝ w „Diab∏ach z Loudun“ Pendereckiego oraz mistrzowskie interpretacje dzie∏ oratoryjnych tego kompozytora.

Za osiàgni´cia artystyczne by∏ wielokrotnie
nagradzany w kraju i za granicà. Jest kawalerem
Krzy˝a Komandorskiego z Gwiazdà OOP. Biskup polowy WP gen. bryg. Józef Guzdek za
wybitne zas∏ugi dla kultury muzycznej wyró˝ni∏
artyst´ medalem „Milito Pro Chisto“.
Wszystko, co mo˝na powiedzieç o Jubilacie,
zawarte jest w albumie „Bernard ¸adysz – artysta, ˝o∏nierz“, wydanym nak∏adem Caritas Ordynariatu Polowego WP w Warszawie wraz
z p∏ytà z najs∏ynniejszymi ariami artysty, tak˝e
z okazji setnej rocznicy powo∏ania biskupstwa
polowego w Polsce. Autorem biografii jest p∏k
Adam Buszko, który zgromadzi∏ obszerny materia∏ faktograficzny zawierajàcy m.in. wspomnienia artysty, bliskich mu osób i krytyków muzycznych, fotografie archiwalne i wspó∏czesne, fotokopie pism gratulacyjnych, publikacji prasowych
oraz plakatów spektakli z udzia∏em mistrza.

Z

okazji 95. rocznicy urodzin wybitnego
artysty, ˝o∏nierza AK i pp∏k WP Bernarda ¸adysza Kapitu∏a Orderu przyzna∏a Jubilatowi Komandori´ „Za Wybitne Zas∏ugi dla
ZKRPiBWP“.
Aktu dekoracji, w obecnoÊci ˝ony, znanej
Êpiewaczki – Pani Leokadii Rymkiewicz-¸adysz,
dokona∏ w domu Jubilata wiceprezes ZG ZKRP
i BWP, prezes Stowarzyszenia Kawalerów Orderu
Wojennego Virtuti Militari, wiceadmira∏ CSLI
Henryk L. Kalinowski. Obecni byli tak˝e – dyrektor p∏k Adam Buszko oraz dyrektor Biura
ZG p∏k Zbigniew ˚urowski.
Przy s∏ynnej wileƒskiej nalewce Pani domu,
dzielono si´ wspomnieniami o bogatej drodze artystycznej Bernarda ¸adysza i popularnych duetach
w wykonaniu ma∏˝eƒstwa ¸adyszów.
ADAM STASI¡SKI

