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PPo odzyskaniu przez Polsk´ nie-
podleg∏oÊci, zgodnie z ustalenia-
mi Traktatu Wersalskiego, 20 mar-

ca 1921 r. odby∏ si´ plebiscyt majàcy zade-
cydowaç o losach i przynale˝noÊci wielo-
etnicznego Górnego Âlàska. W rezultacie
zastraszania, terroru, propagandowej prze-
wagi Niemców, a tak˝e s∏aboÊci polskiej
dyplomacji wynik okaza∏ si´ dla Polski nie-
korzystny. Mimo i˝ wi´kszoÊç uczestników
plebiscytu mówi∏a po polsku, g∏osowa∏a za
przynale˝noÊcià do Niemiec. Tak by∏o rów-
nie˝ z mieszkaƒcami le˝àcej na stoku góry
wsi Âwi´ta Anna, która razem z ca∏à Opol-
szczyznà znalaz∏a si´ po stronie niemieckiej. 

Niekorzystny, wr´cz tendencyjny spo-
sób liczenia g∏osów oraz wynikajàcy stàd
podzia∏ Górnego Âlàska spowodowa∏ za-
inicjowany przez Wojciecha Korfantego,
w nocy z 2 na 3 maja wybuch III, ostatniego
w dziejach Powstania Âlàskiego. W czasie
trwajàcego do 5 lipca powstania najci´˝sze
walki toczy∏y si´ w rejonie Góry Êw. Anny.
Walki z niemieckim Freikorpsem o panowa-
nie nad strategicznie wa˝nym wzniesieniem,
obsadzonym przez powstaƒców, toczy∏y si´
ze zmiennym szcz´Êciem od 3 do 21 maja.
Wówczas to, w wyniku niemieckiej ofensy-
wy, teren pozosta∏ w r´kach niemieckich,
mimo prób kontrataku podejmowanego
przez 8. pu∏k piechoty i 1. pu∏k katowicki. 

Skutkiem powstania, zakoƒczonego ro-
zejmem, by∏a weryfikacja pierwotnych de-
cyzji na korzyÊç Polski, która pozyska∏a
dzi´ki temu wi´kszoÊç Êlàskich kopalƒ
i zak∏adów przemys∏u ci´˝kiego. 

Niemcy, niezale˝nie od ustroju, w cha-
rakterystyczny dla siebie sposób upami´t-
niali wa˝ne miejsca wydarzeƒ historycznych.
Po obj´ciu w∏adzy przez nazistów, miejsco-
we w∏adze postanowi∏y w 1934 r. upami´t-
niç poleg∏ych w 1921 r. w walkach o Gór´
Êw. Anny ˝o∏nierzy Freikorpsu. Zgodnie
z koncepcjà berliƒskich architektów Fran-
za Bohmera oraz Georga Petricha miejscowy
kamienio∏om przebudowano na amfiteatr,
a na jego kraw´dzi powsta∏o mauzoleum
ku czci pi´çdziesi´ciu Niemców poleg∏ych
w bitwie o Gór´ i w okolicy. Mia∏o kszta∏t
monumentalnej, niskiej rotundy z wàskimi
oknami na wzór Êredniowiecznych strzelnic.
Pomi´dzy dwunastoma przyporami umiesz-

czono porfirowe sarkofagi z cyno-
wymi trumnami z prochami ˝o∏nie-
rzy Freikorpsu. Na Êrodku hali znajdo-
wa∏a si´ 14-metrowa rzeêba umie-
rajàcego germaƒskiego wojownika. 

Los mauzoleum, po zaj´ciu tych
terenów w styczniu 1945 r. przez
Armi´ Czerwonà jest przedstawia-
ny dwojako. Pierwsza wersja, naj-
bardziej prawdopodobna, mówi ˝e
wysadzone zosta∏o razem z sarko-
fagami jesienià 1945 r. przez pol-
skich saperów, a prochy poleg∏ych
rozsypano na miejscowym cmenta-
rzu. Wersja bardziej oficjalna, przed-
stawiana przez ówczesnego wice-
wojewod´ Êlàskiego Jerzego Zi´t-
ka mówi, ˝e monument, w odruchu
niech´ci do Niemców zniszczy∏a
samorzutnie miejscowa ludnoÊç. 

Jeszcze nie opad∏ kurz po wy-
sadzonym niemieckim monumencie,
kiedy Zwiàzek Weteranów Powstaƒ
Âlàskich w uzgodnieniu z miejsco-
wymi w∏adzami og∏osi∏ konkurs na
pomnik „Czynu Powstaƒczego”.
Wybrano projekt wybitnego rzeêbia-
rza Xawerego Dunikowskiego, który tak mó-
wi∏ o swojej pracy: Historia i przebieg walk
o polskoÊç od najdawniejszych okresów,
walka z niemczyznà – oto co mnie przyÊwie-
ca∏o w pracy nad tym pomnikiem... Musi to
byç epos. Muszà to byç runy ryte w granicie,
na Górze, czytelne dla przysz∏ych pokoleƒ na
wieki wieków. Pomnik, uroczyÊcie ods∏oni´ty
15 czerwca 1955 r., usytuowany jest na-
przeciw Sanktuarium Êw. Anny, na wapien-
nej skarpie ponad amfiteatrem. Sk∏ada si´
z czterech po∏àczonych ze sobà 15-metro-
wych pylonów, pokrytych scenami z walk
o Âlàsk. W przeÊwicie pylonów umieszczono
postacie – górnika, hutnika, rolnika i Âlàza-
czki z dzieckiem. W zwieƒczeniu pylonów
znajduje si´ osiem rzeêbionych „G∏ów Âlà-
skich” autorstwa Dunikowskiego, b´dàcego
tak˝e twórcà cyklu znanych „G∏ów Wawel-
skich”. W centrum monumentu umiejsco-
wiono znicz z p∏onàcym ogniem. 

Corocznie, w maju, w rocznic´ wybuchu
ostatniego, III Powstania Âlàskiego, przed
Pomnikiem odbywa∏y si´ uroczystoÊci pa-
triotyczne z udzia∏em kompanii honorowej

WP, tysi´cy uczestników, w tym najwy˝-
szych w∏adz paƒstwowych. Brali w nich
udzia∏ nieliczni, ˝yjàcy jeszcze byli po-
wstaƒcy, ich potomkowie i rodziny. 

W tegorocznych obchodach stulecia
III Powstania Âlàskiego, pod has∏em ÂÂllààsskk
WWssppóóllnnaa  SSpprraawwaa, uczestniczy∏ prezydent
Andrzej Duda. Kluczowym momentem uro-
czystoÊci, 2 maja, by∏o przekazanie przez
Prezydenta pierwszej ze stu tablic upami´t-
niajàcych miejsca zwiàzane z historià po-
wstaƒ Êlàskich na Opolszczyênie i na Âlàsku. 

W zwiàzku z pandemià wiele z zaplano-
wanych uroczystoÊci rocznicowych, jak wy-
stawy, koncerty, odby∏y si´ w trybie online,
cz´Êç przeniesiono na jesieƒ. 

O godzinie 20.21, w momencie wybu-
chu III Powstania, na fasadach wielu budyn-
ków w Polsce wyÊwietlone zosta∏y mappin-
gi mówiàce o historii Powstania. 

W ceremonii przed pomnikiem „Czynu
Powstaƒczego” nie zabrak∏o przedstawi-
cieli naszego Zwiàzku, piel´gnujàcego tra-
dycje walk o polskoÊç Âlàska. 

MMIICCHHAA¸̧  KKAALLIINNOOWWSSKKII

GGÓÓRRAA  ÂÂWWII¢¢TTEEJJ  AANNNNYY
Wiele regionów Polski posiada jakieÊ, wyró˝niajàce je, charakterystycz-

ne „miejsca kultowe”. Wielkopolska to Gniezno i Lednica jako kolebki pol-
skiej paƒstwowoÊci; Ma∏opolska to z pewnoÊcià królewski Wawel; Mazow-
sze to Warszawa z jej bohaterskà, powstaƒczà historià; Pomorze to Gdaƒsk
i Westerplatte. Dla Opolszczyzny takim miejscem jest Góra Êw. Anny i histo-
ria wià˝àca si´ z powstaƒczymi walkami o polskoÊç Âlàska. Góra, to liczàce
ok. 400 m wzniesienie, na stokach którego le˝y wieÊ o tej samej nazwie oraz
Sanktuarium ze s∏ynàcà cudami figurà Êw. Anny Samotrzeciej.
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DALEJ NI˚ DO BERLINA:
1.samodzielna kompania zwiadowcza na froncie wschodnim

Pierwszà samodzielnà kompanià
zwiadowczà liczàcà stu dwudziestu
˝o∏nierzy dowodzi∏ by∏y bosmanmat

Flotylli Piƒskiej porucznik Konstanty Minuczyc,
a dowódcami plutonów zostali podoficerowie
przedwojennego KOP-u. W jednostce stworzo-
no tak˝e pluton zwiadu konnego, którym do-
wodzi∏ wachmistrz Wróblewski. Jak wspomina
jeden z ˝o∏nierzy kompanii, podchorà˝y Janusz
Stanis∏aw Kowalski, oddzia∏ nale˝a∏ do tych
nielicznych w dywizji, w których nie by∏o ofi-
cera politycznego „a˝ do Berlina”, a ci, którzy
póêniej do oddzia∏u trafili, musieli si´ dosto-
sowaç do jego zwyczajów. Nie walczyli z nami –
mówi∏ chorà˝y Kowalski – myÊmy prawie wszy-
scy nosili orze∏ki z koronà (...) ka˝dy gdzieÊ zdoby∏
tego or∏a i mieliÊmy na czapkach or∏y z koronà, ca∏a
kompania, nikt nam nie zwraca∏ uwagi, bo uwa˝ano,
˝e zwiadowcom nie mo˝na zwróciç uwagi i nie trzeba. 

Swój chrzest bojowy zwiadowcy przeszli
wraz z ca∏à dywizjà w bitwie pod Lenino. W no-
cy z 12 na 13 paêdziernika dwunastoosobo-
wa grupa chorà˝ego Dudziaka otrzyma∏a za-
danie przyprowadzenia z niemieckich pozycji

„j´zyka“. Zwiadowcy szcz´Êliwie przeszli nie-
przyjacielskà lini´ obronnà i podczo∏gali si´
do jednej z niemieckich ziemianek. Rozbili jà
granatami, wpadli do Êrodka, dobili rannych,
zabrali z sobà jednego ˝ywego Niemca i do-
kumenty i ruszyli w powrotnà drog´. Niestety,
dostali si´ w g´sty ogieƒ artylerii. Zapad∏a
szybka decyzja – zabiç jeƒca i wycofaç si´ jak
najszybciej do swoich. DziÊ takie potrakto-
wanie wzi´tego do niewoli przeciwnika mo˝e
wydawaç si´ okrutne, ale w akcjach zwiadow-
czych, gdy zagro˝one by∏o ˝ycie ca∏ej grupy,
nie mog∏o byç sentymentów i wahaƒ.

W drugiej po∏owie lipca 1944 roku wojska
1. Frontu Bia∏oruskiego, w którego ramach
walczy∏a 1. Armia WP dotar∏y do Wis∏y i od te-
go czasu a˝ do ofensywy styczniowej 1945 ro-
ku akcje zwiadowców zwiàzane by∏y w wi´k-
szoÊci z „królowà polskich rzek“. ˚o∏nierze
kompanii zwiadowczej brali mi´dzy innymi
udzia∏ w krwawym forsowaniu Wis∏y pod D´-
blinem i Pu∏awami w pierwszych dniach
sierpnia 1944 roku. Robili te˝ wypady na wiÊ-
lane brzegi i wyspy, jak na przyk∏ad pod Górà

Kalwarià, gdzie zniszczyli niemieckie
stanowisko cekaemów i rusznic oraz
zdobyli „j´zyka“ lub pod Grochowem,
gdzie dwunastoosobowa grupa wpad∏a
w zasadzk´ niemieckiego zwiadu, z któ-
rej wyrwa∏ si´ i wróci∏ na drugi brzeg
Wis∏y tylko jeden ˝o∏nierz. Jednak naj-
dramatyczniejsze chwile zwiadowcy
prze˝yli w czasie próby przyjÊcia z po-
mocà powstaƒczej Warszawie. 

Pierwsza Dywizja w∏àczy∏a si´ do
walk na warszawskiej Pradze 10 wrzeÊnia
1944 roku, ale jej zwiad nie bra∏ udzia∏u
w tych walkach, gdy˝ dowództwo dywizji
nie chcia∏o zdradzaç przed Niemcami,

˝e do boju w∏àczy∏a si´ polska jednostka, wo-
bec tego rozpoznaniem zajmowali si´ Rosjanie.
14 wrzeÊnia do dowódcy kompanii zwiadow-
czej dotar∏ rozkaz, ˝e Zgrupowanie partyzantów
(powstaƒców) jest na Czerniakowie i nale˝y je
rozpoznaç. Porucznik Konstanty Minuczyc ze-
bra∏ swojà kompani´ i zapyta∏, kto chce z nim
na ochotnika iÊç na prawy brzeg stolicy. Zg∏o-
si∏o si´ trzydziestu ch´tnych, którzy razem
z dowódcà przeszli na Saskà K´p´. Tutaj za-
j´li dom na ulicy Zwyci´zców i obserwowali
brzeg. W pewnej chwili porucznik Minuczyc
postanowi∏ w doÊç ryzykowny sposób spraw-
dziç, czy Niemcy trzymajà pod ogniem ten re-
jon: wjecha∏ na koniu prawie do po∏owy mo-
stu Poniatowskiego. Nikt go nie oszczeka∏,
wi´c przypuszcza∏, ˝e Niemcy musieli si´ stàd

wycofaç i ˝e przeprawa b´dzie stosunkowo
bezpieczna. Wieczorem okaza∏o si´, ˝e sape-
rzy przywieêli tylko trzy gumowe ∏odzie, które
mog∏y pomieÊciç jedynie po pi´ciu ˝o∏nierzy
ka˝da. Wobec tego porucznik podzieli∏ swój
oddzia∏ i postanowi∏ desantowaç go w dwóch
rzutach. Dowódcà pierwszego rzutu zosta∏ by∏y
podoficer KOP, plutonowy Wójcik, dowódcà
drugiej ∏odzi by∏ plutonowy ¸ochnik, a trzeciej
wzmiankowany wy˝ej plutonowy Janusz Sta-
nis∏aw Kowalski. Pi´tnastoosobowy zespó∏
pierwszego rzutu rozpoczà∏ przepraw´ oko∏o
godziny 2.00 nad ranem 15 wrzeÊnia. Gdy byli
mniej wi´cej w po∏owie drogi, niebo rozÊwie-
tli∏y nagle rakiety i Niemcy otworzyli huragano-
wy ogieƒ z koÊcio∏a Âwi´tego Krzy˝a i z mo-
stu. Z brzegu odpowiedzieli zaraz czerwono-
armiÊci, strzelajàc wysoko, by nie zraniç Pola-

Janusz Przymanowski w swym reporta˝u historycznym Studzianki tak pisa∏
o zwiadowcach: Zostawiwszy wóz w ukryciu, poszli dalej g´siego poprzez op∏otki i sady
spalonych wiosek charakterystycznym dla zwiadu szykiem luênym, pozornie niedba∏ym, któ-
rego tempo i odleg∏oÊci nie sà w ˝adnym regulaminie pisane, ale czytane z terenu. Kroki sta-
wiali d∏ugie, mi´kkie, do kociego chodu podobne. Tego szyku i kroku nie mo˝na nauczyç. Do
zwiadu – jak do muzyki – trzeba mieç talent. Dopiero potem zdolnoÊci podbudowane bezu-
stannym çwiczeniem i powszechnà pracà pozwalajà niektórym staç si´ wirtuozami tego ryzy-
kownego rzemios∏a. Dobry zwiadowca prócz sprawnoÊci fizycznej musi byç odporny
psychicznie oraz potrafiç szybko i samodzielnie podejmowaç decyzje w warunkach
ekstremalnych. To podstawowe wymogi przy rekrutacji do oddzia∏ów zwiadowczych
we wszystkich armiach. Nie inaczej by∏o te˝ w Polskich Si∏ach Zbrojnych w ZSRR
dowodzonych przez genera∏a Zygmunta Berlinga. Ka˝da wielka jednostka 1. Armii,
a póêniej i 2. Armii Wojska Polskiego posiada∏a w swych strukturach pododdzia∏y
zwiadowcze. Do jednych z najs∏ynniejszych nale˝a∏a 1. samodzielna kompania
zwiadowcza 1. Dywizji Piechoty im. Tadeusza KoÊciuszki. 

˚o∏nierze 1. Dywizji Piechoty im. Tadeusza KoÊciuszki.

KoÊciuszkowcy. Kiwerce, 1944 r.
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ków w ∏odziach – na rzece rozp´ta∏o si´ pie-
k∏o. Z pi´tnastu ludzi przepraw´ prze˝y∏o je-
denastu, w tym trzech by∏o rannych (mi´dzy
nimi dowódca rzutu plutonowy Wójcik). Mimo
otwarcia przez niemieckà artyleri´ ognia zapo-
rowego na Wis∏´ i nieprzerwanego ostrza∏u
z broni maszynowej, zwiadowcom uda∏o si´
nawiàzaç kontakt z powstaƒcami. Pierwsze
spotkanie o ma∏o nie skoƒczy∏o si´ tragicznie,
gdy˝ berlingowcy ostrzelali si´ nawzajem
z powstaƒcami, którzy byli w niemieckich mun-
durach, a zwiadowcy zgodnie ze swà taktykà
krzyczeli na ty∏ach nieprzyjaciela po niemiec-
ku: „Hände hoch!“ Wreszcie pozycje powstaƒ-
cze zwiadowcom wskazali... dwaj niemieccy
saperzy, którzy nie zdà˝ywszy wycofaç si´ ze
swym oddzia∏em poddali si´ Polakom przy
wraku statku wycieczkowego „Bajka“. Zwia-
dowcy wraz z jeƒcami przeszli do wylotu ulicy
Wilanowskiej, gdzie zacz´li si´ okopywaç ode-
branymi Niemcom saperkami. I w∏aÊnie w tym
momencie, jak wspomina chorà˝y Kowalski:
jeden z ˝o∏nierzy, który obserwowa∏ brzeg, stwierdzi∏,
˝e ktoÊ do nas si´ czo∏ga. Wzi´liÊmy go na muszk´,
ale ogieƒ z mostu i z koÊcio∏a Âwi´tego Krzy˝a nie-
dwuznacznie wskazywa∏, ˝e to nie jest Niemiec, bo
przecie˝ Niemcy by nie strzelali do swojego, ale wi-
dzieliÊmy, ˝e jest w niemieckim mundurze. Czo∏ga∏
si´ ca∏y czas. Tam plac nadbrze˝ny jest doÊç szeroki,
jakieÊ dobre sto metrów, mi´dzy domami a brzegiem,
czo∏ga∏ si´ po tym placu silnie ostrzeliwany, wreszcie
dotar∏ do nas, no i mówi: „Zdrastwujtie“. Mówi´:
„Cz∏owieku! Z Powstania?“ On mówi: „Tak, z Powsta-
nia“. Odruchowo wpadliÊmy sobie w ramiona, uÊci-
sn´liÊmy si´. By∏ to porucznik Andrzej Romocki
„Moro“ z batalionu „ZoÊka“, który poprowa-
dzi∏ grup´ zwiadowców do powstaƒczego
sztabu. Niestety, nim zwiadowcy dotarli do
dowództwa Zgrupowania AK, wpadli znowu
pod nieprzyjacielski ogieƒ, który rani∏ pluto-
nowego Kowalskiego w nogi. Troch´ póêniej
zginà∏ przewodnik zwiadowców – porucznik
„Moro“. Do dziÊ wokó∏ okolicznoÊci jego Êmierci
istniejà kontrowersje, gdy˝ cz´Êç weteranów

i badaczy uwa˝a, ˝e „Moro“ by∏ ofiarà tej opi-
sanej wy˝ej nieszcz´Êliwej strzelaniny mi´dzy
zwiadowcami a patrolem powstaƒczym („Mo-
ro“ tak˝e mia∏ na sobie niemieckà panterk´). 

Plutonowy Kowalski znalaz∏ si´ w powstaƒ-
czym szpitalu (póêniej uda∏o mu si´ wyrwaç
z niemieckiego okrà˝enia i mimo ran wróciç
na drugi brzeg Wis∏y), a jego towarzysze wrócili
do ∏odzi wraz ze specjalnym ∏àcznikiem do-
wódcy Zgrupowania AK na Czerniakowie pu∏-
kownika Jana Mazurkiewicza „Rados∏awa“ –
majorem Wiktorem Sztompke „Kmità“. Dzi´ki
zwiadowcom dotar∏ on do sztabu 1. Armii
i wr´czy∏ genera∏owi Berlingowi list „Rados∏a-
wa“ z proÊbà o pomoc. O tym, jak dramatycz-
ne to by∏y chwile Êwiadczà wspomnienia jed-
nego ze zwiadowców, któremu uda∏o si´ prze˝yç
„kursy“ mi´dzy Saskà K´pà a Czerniakowem:
Dowódca kompanii Minuczyc rwa∏ w∏osy z g∏owy, ˝e
straci∏ 27 ludzi. Na drugà noc dowódca mówi: „Wró-
ci∏o was czterech. DziÊ w nocy to samo zadanie. Mu-
sicie wykonaç. Taki jest rozkaz sztabu“. Powiedzia-
∏em: „Tak jest“. (...) Gdy poszliÊmy na Saskà K´p´,
gdzie sta∏y ∏ódki, to kobiety mówià: „Tyle was wczo-
raj zgin´∏o, a wy dziÊ znowu jedziecie“. A ja na to:
„Rozkaz nie gazeta“. Wtedy one w p∏acz i nie chcia∏y
nas puÊciç. Jedna kobieta wzi´∏a nó˝ i mówi: „Por˝n´
wam ∏ódki to nie pop∏yniecie“. Wyca∏owa∏y nas, od-
prowadzi∏y do samej Wis∏y. Po nieudanych prze-
prawach dla wsparcia powstaƒców, porucz-
nik Minoczyc mia∏ sobie obiecaç, ˝e nigdy
wi´cej nie b´dzie wzywa∏ zwiadowców na
ochotnika do podobnych akcji.

W styczniu 1945 roku polscy zwiado-
wcy w awangardzie nacierajàcych wojsk
weszli do ruin Warszawy, nast´pnie wzi´li
udzia∏ w bojach o Bydgoszcz, Henryków
i Jab∏onn´. Pod Jastrowem otrzymali za-
danie rozbicia sztabu nieprzyjacielskiej
jednostki. Tak wspomina t´ akcj´ jej do-
wódca: Trudne to by∏o zadanie gdy˝ spad∏ du-
˝y Ênieg. MusieliÊmy iÊç w bia∏ych mascha∏a-
tach. Noc by∏a zimna i mroêna. PrzeszliÊmy
pierwsze linie niemieckie i doszliÊmy do wioski.
Zacz´liÊmy prowadziç rozeznanie, weszliÊmy do
jednej chaty. By∏ tylko starszy goÊç. Nic nam nie
chcia∏ powiedzieç. MyÊl´ co zrobiç ze starym,
mo˝e nas zdradziç. Wzià∏em r´cznik, zawiàza∏em
mu na szyj´ i mówi´ – posiedê, lekko Êcisnà∏em,
a stary si´ udusi∏. PodeszliÊmy dalej. Stoi wartow-
nik, musi byç sztab, bo jest du˝o kabli. Trzeba zdjàç
wartownika. Mówi´ do kolegów: ja bior´ wartownika,
a wy rzucajcie granaty w ka˝de okno. (...) Skoczy∏em
na Szwaba, a on nawet nie krzyknà∏. Âcisnà∏em za
gard∏o. Bardzo szybko si´ udusi∏. Granaty rozbi∏y
ca∏y dom. ˚aden Niemiec nie wyszed∏ ˝ywy. 

W tym czasie 1. samodzielna kompania
zwiadowcza otrzyma∏a uzupe∏nienia; do Sybi-
raków i poborowych-kresowiaków do∏àczy∏
kolejny „niepokorny element“ – byli partyzanci
AK, z których sformowano 3. pluton pod do-
wództwem podchorà˝ego Janusza Stanis∏awa
Kowalskiego, który wyleczywszy rany po wal-

kach na Czerniakowie, wróci∏ wtedy do jed-
nostki stacjonujàcej pod Z∏otowem. Trzeci
pluton mia∏ byç teoretycznie motocyklowym,
ale motocykle zosta∏y rozbite i ˝o∏nierze ju˝
do koƒca wojny walczyli pieszo. 

W trakcie walk o prze∏amanie Wa∏u Po-
morskiego zwiadowcy dywizji koÊciuszkowskiej
dostawali mi´dzy innymi zadania o charakterze
dywersyjno-wywiadowczym. Tworzono z nich
tak zwane grupy „∏azódczyków“, które w cywil-
nych ubraniach walczy∏y na ty∏ach niemiec-
kich. Podczas forsowania Odry wspó∏dzia∏ali
ze zwiadem sowieckim w rozpoznaniu pozycji
nieprzyjacielskiej obrony. Szlak bojowy kom-
pania nieoczekiwanie nie zakoƒczy∏a, jak
wi´kszoÊç ˝o∏nierzy 1. Dywizji Piechoty pod
Bramà Brandenburskà w Berlinie, lecz znacz-
nie dalej. Jak wspomina podchorà˝y Kowal-
ski, który 2 maja 1945 roku na czele siedmio-
osobowego patrolu dotar∏ do placu Paryskie-
go w Berlinie: (...) Êwi´tujàcy t∏um na placu Pary-
skim i nagle strza∏y i w ogromnym p´dzie przelatuje
ko∏o nas kilka ci´˝arówek wype∏nionych esesmana-
mi walàcymi w t∏um, to by∏a ostatnia grupa szaleƒ-
ców z SS, która wyrwa∏a si´ z Berlina, dos∏ownie
ostrzeliwujàc nas. Za chwil´ goniec przyszed∏ i mó-
wi: „Maszeruj na Nauen, gonimy ich!“ DogoniliÊmy
ich pod Nauen, tak ˝e w Berlinie by∏em bardzo krót-
ko, bo goniliÊmy tych esesmanów. Wzi´liÊmy pod
Nauen ponad czterystu, ca∏à grupà si´ nam poddali,
okrà˝yliÊmy ich. Po tej ostatniej akcji kompa-

nia do∏àczy∏a do dywizji i wróci∏a do Polski.
Chorà˝y Kowalski podkreÊla na koƒcu swych
wspomnieƒ, ˝e kompania by∏a zalà˝kiem
przysz∏ych oddzia∏ów specjalnych: Jeszcze wte-
dy myÊmy o komandosach nie s∏yszeli, ale takie za-
dania mieliÊmy.

PIOTR KORCZY¡SKI
Fotografie: archiwum autora
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OO TTYYMM WWAARRTTOO WWIIEEDDZZIIEEåå
Szanowni Paƒstwo, 
uprzejmie informuj´, ˝e ustawà z 30 marca 2021 r. o zmianie usta-

wy o dzia∏aczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowa-
nych z powodów politycznych oraz niektórych innych ustaw wprowadzono
istotnà zmian´ w ustawie z dnia 14 sierpnia 2020 r. o Êwiadczeniu pieni´˝-
nym przys∏ugujàcym osobom zes∏anym lub deportowanym przez w∏adze
Zwiàzku Socjalistycznych Republik Radzieckich w latach 1936-1956
(Dz.U. z 2020 r. poz. 1428). 

Zmiana ta polega na rezygnacji z czasowego ograniczenia do lat
1936-1956 okresu podlegania represjom ze strony w∏adz Zwiàzku So-
cjalistycznych Republik Radzieckich, za które nale˝ne jest Êwiadcze-
nie pieni´˝ne. 

Dotychczas Êwiadczenie pieni´˝ne mog∏o byç przyznane Sybira-
kom tylko za represje, których doÊwiadczyli w latach 1936-1956,
a które zosta∏y potwierdzone decyzjà Szefa Urz´du do Spraw Kom-
batantów i Osób Represjonowanych o przyznaniu uprawnieƒ kom-
batanckich. Osoby, które pozostawa∏y na zes∏aniu lub deportacji po-
za okresem lat 1936-1956 nie mog∏y otrzymaç Êwiadczenia. 

B´dziemy zobowiàzani za rozpropagowanie przedstawionych po-
ni˝ej informacji wÊród cz∏onków Paƒstwa Stowarzyszenia. W razie
potrzeby uzyskania dodatkowych informacji pozostajemy do Paƒstwa
dyspozycji. 

Z powa˝aniem                                            Dyrektor Departamentu
Wspó∏pracy ze Stowarzyszeniami i Ewidencji

Monika Kalinowska

NNoowweelliizzaaccjjaa  uussttaawwyy  oo ddzziiaa∏∏aacczzaacchh  
ooppoozzyyccjjii  aannttyykkoommuunniissttyycczznneejj  oorraazz  oossoo--

bbaacchh  rreepprreessjjoonnoowwaannyycchh  zz ppoowwooddóóww  ppoollii--
ttyycczznnyycchh  oorraazz  nniieekkttóórryycchh  iinnnnyycchh  uussttaaww

Uprzejmie informujemy, ˝e 30 marca br.
zosta∏o ustalone, po rozpatrzeniu poprawek
Senatu, ostateczne brzmienie ustawy o zmia-
nie ustawy o dzia∏aczach opozycji antykomu-
nistycznej oraz osobach represjonowanych
z powodów politycznych oraz niektórych in-
nych ustaw (tekst ustawy). Prezydent RP
podpisa∏ ustaw´ 20 kwietnia br. 

Poni˝ej przedstawiamy informacje na
temat najwa˝niejszych regulacji zawartych
w nowelizacji. 

AA..  ZZMMIIAANNYY  ZZAASSAADD  PPRRZZYYZZNNAAWWAANNIIAA
PPOOMMOOCCYY  PPIIEENNII¢¢˚̊NNEEJJ  DDLLAA  WWSSZZYYSSTTKKIICCHH
PPOODDOOPPIIEECCZZNNYYCCHH  UURRZZ¢¢DDUU..  

Zmiany wprowadzone omawianà ustawà
prowadzà do zwi´kszenia dost´pnoÊci po-
mocy pieni´˝nej dla wszystkich Podopiecz-
nych Urz´du, tj. kombatantów, osób depor-
towanych do pracy przymusowej, ˝o∏nierzy--
górników, cywilnych niewidomych ofiar dzia-
∏aƒ wojennych oraz dla dzia∏aczy opozycji
antykomunistycznej oraz osób represjono-
wanych z powodów politycznych. 

Obejmujà one: 
11))  zzwwii´́kksszzeenniiee  cczz´́ssttoottlliiwwooÊÊccii  pprrzzyyzznnaa--

wwaanniiaa  ppoommooccyy  ppiieennii´́˝̋nneejj  jjeeddnnoorraazzoowweejj..
Pomoc pieni´˝na jednorazowa b´dzie

mog∏a byç przyznawana 2 razy w roku. 
22))  ppooddnniieessiieenniiee  kkrryytteerriióóww  ddoocchhooddoo--

wwyycchh  pprrzzyy  ppoommooccyy  jjeeddnnoorraazzoowweejj::  
Pomoc pieni´˝na jednorazowa bb´dzie

mog∏a byç przyznana, je˝eli: 
1) dochód osoby samotnie gospoda-

rujàcej nie przekracza kwoty odpowiadajà-
cej 290% (3627,55 z∏) najni˝szej emerytury
(dotychczas: 220%), 

2) dochód na osob´ w rodzinie nie prze-
kracza kwoty odpowiadajàcej 220% (2751,94 z∏)
najni̋ szej emerytury (dotychczas: 150%), 

3) dochód osoby samotnie gospoda-
rujàcej lub dochód na osob´ w rodzinie
nie przekracza kwoty odpowiadajàcej
350% (4378,08 z∏) najni˝szej emerytury,
w przypadku gdy wnioskodawca jest oso-
bà ca∏kowicie niezdolnà do pracy i do sa-
modzielnej egzystencji. (dotychczas: 300%). 

33))  ppooddnniieessiieenniiee  kkrryytteerriióóww  ddoocchhooddoo--
wwyycchh  pprrzzyy  ppoommooccyy  ookkrreessoowweejj::  

Pomoc pieni´˝na okresowa b´dzie
mog∏a byç przyznana, je˝eli: 

1) dochód osoby samotnie gospoda-
rujàcej nie przekracza kwoty odpowiadajà-
cej 220% (2751,94 z∏) najni˝szej emerytury
(dotychczas: 150%), 

2) dochód na osob´ w rodzinie nie
przekracza kwoty odpowiadajàcej 150%
(1876,32 z∏) najni˝szej emerytury (dotych-
czas: 100%). 

44))  ppooddnniieessiieenniiee  wwyyssookkooÊÊccii  ppoommooccyy
ppiieennii´́˝̋nneejj  jjeeddnnoorraazzoowweejj::

Pomoc pieni´˝na jednorazowa b´dzie
mog∏a byç przyznawana do wysokoÊci 150%
(1876,32 z∏) najni˝szej emerytury, przy czym
pomoc przeznaczona na cz´Êciowe pokry-
cie kosztów zakupu wyrobów medycznych
b´dzie mog∏a byç przyznawana do wysoko-
Êci 350% (4378,08 z∏) najni˝szej emerytury,
a na dostosowanie pomieszczeƒ mieszkal-
nych do rodzaju niepe∏nosprawnoÊci jest
przyznawana do wysokoÊci 450% najni˝szej
emerytury (5628,96 z∏). 

BB..  PPOOTTWWIIEERRDDZZAANNIIEE  PPRRZZEEZZ  SSZZEEFFAA
UURRZZ¢¢DDUU  NNOOWWEEGGOO  OOKKRREESSUU  NNAA  PPOODD--
SSTTAAWWIIEE  UUSSTTAAWWYY  OO EEMMEERRYYTTUURRAACCHH
II RREENNTTAACCHH  ZZ FFUUSS..  

Szef UdsKiOR b´dzie potwierdza∏ nowy
okres sk∏adkowy – okres pozbawienia mo˝li-
woÊci wykonywania swojego zawodu przed
dniem 31 lipca 1990 r. na skutek represji poli-
tycznych za dzia∏ania na rzecz odzyskania
przez Polsk´ niepodleg∏oÊci i suwerennoÊci
lub respektowania politycznych praw cz∏o-
wieka w Polsce. 

Tak jak w przypadku dotychczas potwier-
dzanych okresów: Êwiadczenia pracy po
1956 roku na rzecz organizacji politycznych
i zwiàzków zawodowych, nielegalnych w ro-
zumieniu przepisów obowiàzujàcych do
kwietnia 1989 roku oraz niewykonywania
pracy przed dniem 30 lipca 1990 roku na
skutek represji politycznych, okres pozba-
wienia mo˝liwoÊci wykonywania zawodu b´-
dzie potwierdzany na wniosek z∏o˝ony do
Szefa Urz´du, po przeprowadzeniu post´po-
wania administracyjnego zakoƒczonego wy-
daniem decyzji w sprawie. Nowy okres mo˝e
byç dowodzony w szczególnoÊci dokumen-
tami lub zeznaniami Êwiadków. 

CC..  WWPPRROOWWAADDZZEENNIIEE  NNOOWWEEGGOO  SSPPOO--
SSOOBBUU  UUSSTTAALLEENNIIAA  PPOODDSSTTAAWWYY  WWYYMMIIAA--
RRUU  KKAAPPIITTAA¸̧UU  PPOOCCZZÑÑTTKKOOWWEEGGOO  WW OODD--
NNIIEESSIIEENNIIUU  DDOO  OOKKRREESSÓÓWW  SSKK¸̧AADDKKOO--
WWYYCCHH//UUZZNNAANNYYCCHH  ZZAA  SSKK¸̧AADDKKOOWWEE  ZZ TTYY--
TTUU¸̧UU  PPRROOWWAADDZZOONNEEJJ  DDZZIIAA¸̧AALLNNOOÂÂCCII
NNIIEEPPOODDLLEEGG¸̧OOÂÂCCIIOOWWEEJJ//RREEPPRREESSJJII
ZZ PPOOWWOODDÓÓWW  PPOOLLIITTYYCCZZNNYYCCHH..  

Nowy sposób ustalania podstawy wy-
miaru kapita∏u poczàtkowego b´dzie móg∏
dotyczyç ka˝dego z okresów sk∏adko-
wych/uznawanych za sk∏adkowe zgodnie
z ustawà o emeryturach i rentach z Fundu-
szu Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych, tj. okresu: 

– osadzenia w wi´zieniach lub innych
miejscach odosobnienia na terytorium
Polski na mocy skazania albo bez wyroku
po dniu 31 grudnia 1955 r. za dzia∏alnoÊç
politycznà, 

– Êwiadczenia pracy po 1956 r. na rzecz
organizacji politycznych i zwiàzków zawo-
dowych, nielegalnych w rozumieniu prze-
pisów obowiàzujàcych do kwietnia 1989 r., 

– niewykonywania pracy przed dniem
31 lipca 1990 r. na skutek represji politycznych, 

– internowania na podstawie art. 42
dekretu z dnia 12 grudnia 1981 r. o stanie
wojennym (Dz.U. poz. 154 z 1982 r. poz.
18 oraz z 1989 r. poz. 178), 
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– okresu pozbawienia mo˝liwoÊci wy-
konywania swojego zawodu przed dniem
31 lipca 1990 r. na skutek represji politycz-
nych za dzia∏ania na rzecz odzyskania
przez Polsk´ niepodleg∏oÊci i suwerenno-
Êci lub respektowania politycznych praw
cz∏owieka w Polsce – nowy okres potwier-
dzany przez Szefa UdsKiOR. 

Za podstaw´ wymiaru sk∏adek za rok,
w którym przypada okres potwierdzony ja-
ko sk∏adkowy, przyjmuje si´ kwot´ prze-
ci´tnego wynagrodzenia proporcjonalnie
do tego okresu. 

Ubezpieczonym, którym ustalono kapi-
ta∏ poczàtkowy, wysokoÊç emerytury lub
renty z tytu∏u niezdolnoÊci do pracy przed
dniem wejÊcia w ˝ycie niniejszej ustawy, po-
nownego ustalenia kapita∏u poczàtkowego,
wysokoÊci emerytury lub renty z tytu∏u nie-
zdolnoÊci do pracy z uwzgl´dnieniem no-
wych rozwiàzaƒ dokonuje si´ na ich wnio-
sek, o ile jest to dla nich korzystniejsze. 

Emerytura lub renta w wysokoÊci usta-
lonej wed∏ug nowych zasad przys∏uguje
od miesiàca zg∏oszenia wniosku, nie
wczeÊniej ni˝ od dnia 1 czerwca 2021 r. 

Decyzj´ w sprawie ponownego ustale-
nia kapita∏u poczàtkowego, ponownego
ustalenia wysokoÊci emerytury, w tym
równie˝ emerytury obliczonej z uwzgl´d-
nieniem przeliczonego kapita∏u poczàtko-
wego, oraz decyzj´ w sprawie ponownego
ustalenia wysokoÊci renty z tytu∏u niezdol-
noÊci do pracy lub renty rodzinnej organ
rentowy wydaje w ciàgu 30 dni od dnia
wyjaÊnienia ostatniej okolicznoÊci nie-
zb´dnej do wydania tej decyzji. 

DD..  ZZMMIIAANNAA  ZZAASSAADD  PPRRZZYYZZNNAAWWAANNIIAA
ÂÂWWIIAADDCCZZEENNIIAA  WWYYRRÓÓWWNNAAWWCCZZEEGGOO..  

Zgodnie z nowelizacjà Êwiadczenie
wyrównawcze b´dzie przys∏ugiwa∏o oso-
bie uprawnionej pobierajàcej nie tylko tak
jak dotychczas emerytur´ lub rent´ inwa-
lidzkà albo rent´ z tytu∏u niezdolnoÊci do
pracy, lecz tak˝e osobom pobierajàcym
rent´ rodzinnà w kwocie ni˝szej ni˝
2501,76 z∏ miesi´cznie. 

EE..  ZZMMIIAANNYY  WW UUSSTTAAWWIIEE  ZZ DDNNIIAA  1144
SSIIEERRPPNNIIAA  22002200  RR..  OO ÂÂWWIIAADDCCZZEENNIIUU  PPIIEE--
NNII¢¢˚̊NNYYMM  PPRRZZYYSS¸̧UUGGUUJJÑÑCCYYMM  OOSSOOBBOOMM
ZZEESS¸̧AANNYYMM  LLUUBB  DDEEPPOORRTTOOWWAANNYYMM

PPRRZZEEZZ  WW¸̧AADDZZEE  ZZWWIIÑÑZZKKUU  SSOOCCJJAALLII--
SSTTYYCCZZNNYYCCHH  RREEPPUUBBLLIIKK  RRAADDZZIIEECCKKIICCHH
WW LLAATTAACCHH  11993366--11995566..  

W zmienianej ustawie wy∏àczone zo-
stanie czasowe ograniczenie do lat 1936-
1956 okresu podlegania represjom, za
które nale˝ne jest Êwiadczenie pieni´˝ne. 

FF..  DDOODDAATTKKOOWWYY  UURRLLOOPP  DDLLAA  DDZZIIAA¸̧AA--
CCZZYY  OOPPOOZZYYCCJJII  AANNTTYYKKOOMMUUNNIISSTTYYCCZZNNEEJJ
OORRAAZZ  OOSSÓÓBB  RREEPPRREESSJJOONNOOWWAANNYYCCHH
ZZ PPOOWWOODDÓÓWW  PPOOLLIITTYYCCZZNNYYCCHH..  

Dzia∏aczom opozycji antykomunistycz-
nej oraz osobom represjonowanym z po-
wodów politycznych pozostajàcym w za-
trudnieniu b´dzie przys∏ugiwa∏ dodatkowy
5-dniowy urlop w roku kalendarzowym. 

GG..  WWEEJJÂÂCCIIEE  WW ˚̊YYCCIIEE  NNOOWWYYCCHH
PPRRZZEEPPIISSÓÓWW..  

Ustawa wejdzie w ˝ycie po up∏ywie 30 
dni od dnia og∏oszenia, z wyjàtkiem art.
11-15, które dotyczà nowego sposobu
ustalania przez ZUS podstawy wymiaru
emerytury – wejdà one w ˝ycie z dniem
1 czerwca 2021 r. 

Zagro˝enie jeszcze nie mi-
n´∏o, nie ustaje wi´c wsparcie
dla naszych bohaterów. Urzàd
ds. Kombatantów i Osób Repre-
sjonowanych przyzna∏ kolejne
pó∏ miliona z∏ kilkunastu organi-
zacjom pozarzàdowym na do-
wo˝enie ciep∏ych posi∏ków oraz
Êrodków ochrony najbardziej
potrzebujàcym kombatantom
i dzia∏aczom opozycji w PRL. Jan
J. Kasprzyk: To niezwykle budu-
jàce, ˝e choç epidemia trwa ju˝
od roku, w dalszym ciàgu tyle
osób anga˝uje si´ w pomoc. 

Nie wszyscy weterani zdà˝y-
li si´ zaszczepiç. Niektórzy pod-
czas trzeciej fali epidemii muszà
chroniç si´ w sposób szczegól-
ny, poniewa˝ ze wzgl´du na
stan zdrowia szczepienia nie sà
dla nich w tej chwili rekomen-

dowane. W∏aÊnie z myÊlà o ta-
kich najbardziej potrzebujàcych
obroƒcach naszej wolnoÊci Urzàd
do Spraw Kombatantów i Osób
Represjonowanych przeka˝e
stowarzyszeniom i fundacjom
500 tys. z∏otych w ramach no-
wego Otwartego Konkursu Ofert. 

– To ju˝ czwarty – od wpro-
wadzenia stanu epidemii – kon-
kurs dotacyjny, który og∏osiliÊmy
w trosce o bezpieczeƒstwo na-
szych podopiecznych. Poprzed-
nie trzy akcje przeprowadzone
w 2020 i na poczàtku 2021 ro-
ku, na które przeznaczyliÊmy
ju˝ niemal trzy miliony z∏otych,
w znaczny sposób u∏atwi∏y kom-
batantom wykonywanie wielu
czynnoÊci dnia codziennego
i pozwoli∏y ograniczyç kontakty
z innymi osobami do niezb´dne-

go minimum. Poniewa˝ zagro-
˝enie w dalszym ciàgu nie min´-
∏o, przekazujemy kolejne pó∏ mi-
liona z∏otych na pomoc tym,
którzy w dalszym ciàgu potrze-
bujà wsparcia. Oby – dzi´ki
szybkiej poprawie sytuacji epi-
demicznej – mog∏a to byç ju˝
ostatnia taka akcja – powiedzia∏
Szef Urz´du do Spraw Komba-
tantów i Osób Represjonowanych
Jan Józef Kasprzyk. PodkreÊli∏
tak˝e, ˝e od poczàtku epidemii
niesienie kombatantom pomocy
finansowanej ze Êrodków
UdSKiOR zaowocowa∏o Êcis∏à
wspó∏pracà mi´dzy Urz´dem
a cz∏onkami stowarzyszeƒ i fun-
dacji, wolontariuszami, harce-
rzami, strzelcami, ˝o∏nierzami
Wojska Polskiego (w szczególno-
Êci Wojsk Obrony Terytorialnej),

a tak˝e funkcjonariuszami s∏u˝b
mundurowych. Zdaniem mini-
stra Kasprzyka to bardzo dobry
przyk∏ad, jak powinno dzia∏aç
spo∏eczeƒstwo obywatelskie. 

Od wiosny 2020 r., w zwiàz-
ku z epidemià koronawirusa,
UdSKiOR przeznaczy∏ na dota-
cje dla organizacji pozarzàdowych
niosàcych pomoc kombatantom,
osobom represjonowanym i by-
∏ym opozycjonistom ju˝ niemal
3,5 miliona z∏otych. Podczas
trzech, zrealizowanych dotych-
czas, akcji pomocowych rozwie-
ziono niemal 70 tysi´cy ciep∏ych
posi∏ków oraz oko∏o 2,5 tysiàca
paczek z niezb´dnymi artyku∏a-
mi spo˝ywczymi, produktami co-
dziennego u˝ytku i/lub Êrodka-
mi ochrony osobistej.       

UdsKiOR
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WYJAZD DO JAROS¸AWCA
Zarzàd G∏ówny Zwiàzku Kombatantów RP i BWP organi-

zuje dwutygodniowy wyjazd rehabilitacyjny do OÊrodka 
„Arka” w Jaros∏awcu w dniach 14-27 sierpnia 2021 roku. 

Zakwaterowanie w pokojach 2-osobowych; koszt od
osoby (zakwaterowanie, wy˝ywienie, rehabilitacja) – 2100 z∏. 

Koszt przejazdu autokarem na trasie Warszawa – Jaro-
s∏awiec – Warszawa pokrywa Urzàd do Spraw Kombatantów
i Osób Represjonowanych. 

Zg∏oszenia do 30 czerwca 2021 roku – tel. 22 628 88 58.
IloÊç miejsc ograniczona.


