Piotr Korczyƒski

GLANÓW – powstaƒcze Termopile
Choç powstanie styczniowe by∏o najd∏u˝szym zrywem zbrojnym Polaków przeciwko zaborcy rosyjskiemu, niewiele w nim
wielkich zwyci´stw polskiego or´˝a. Wojna partyzancka z przewa˝ajàcymi si∏ami wroga powodowa∏a, ˝e nawet po
wygranej potyczce powstaƒcy musieli szybko si´ wycofaç lub wr´cz rozpuÊciç oddzia∏, przeciw któremu maszerowa∏y
kolejne kolumny nieprzyjacielskiego wojska. Nie dziwi wi´c, ˝e ka˝de zdecydowane zwyci´stwo z carskimi rotami, po
którym powstaƒcy zdo∏ali utrzymaç pole bitwy, urasta∏o do miana symbolu i „bitwy prze∏omowej”. Tak by∏o te˝ z obronà
dworu w Glanowie, 15 sierpnia 1863 roku, którà ówczesna prasa okrzykn´∏a powstaƒczymi Termopilami.
W dzieƒ Wniebowzi´cia Matki Boskiej niewielka grupa powstaƒców pod dowództwem hr. Aleksandra Krukowieckiego
skutecznie odpar∏a obl´˝enie przewa˝ajàcych si∏ rosyjskich i zdo∏a∏a w wi´kszoÊci wyrwaç si´ z opresji. Za kordonem,
w Krakowie, skàd przymaszerowa∏ oddzia∏ Krukowieckiego, uznano to za cud wstawiennictwa Matki Boskiej oraz
rehabilitacj´ rodu hrabiego, który by∏ synem ostatniego wodza powstania listopadowego, genera∏a Jana Krukowieckiego
oskar˝anego o przyczynienie si´ do jego upadku, a nawet zdrad´. Zwyci´stwo pod Glanowem pozwoli∏o równie˝
uratowaç honor krakowskich ochotników, którzy byli oskar˝ani, ˝e zbyt szybko i licznie rejterujà za kordon przed
rosyjskimi bagnetami. Jak widaç, ta potyczka bez wi´kszego znaczenia militarnego otoczona zosta∏a wielkà legendà,
ale faktem jest, ˝e samo starcie mia∏o dramatyczny przebieg i niespodziewanie szcz´Êliwy koniec dla jej uczestników.
przeddzieƒ wydarzeƒ w Glanowie,
bracia Edward i Gustaw Habichowie, obydwaj oficerowie majàcy za sobà s∏u˝b´ w rosyjskiej artylerii, zebrali pod Krakowem oddzia∏ w sile czterystu
ludzi, dobrze uzbrojony i umundurowany kosztem hr. Aleksandra
Krukowieckiego. Oddzia∏ mia∏ ruszyç pod ˚arnowiec, by tam po∏àczyç si´ z si∏ami Zygmunta Chmie-
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leƒskiego. Sam hrabia towarzyszy∏ ˝o∏nierzom konno, w cywilnym ubraniu, z dubeltówkà przewieszonà przez plecy. Oddzia∏
maszerujàc ca∏à noc i Êcierajàc
si´ z austriackimi patrolami stra˝y granicznej przeszed∏ nad ranem kordon pod Szycami. Po godzinnym odpoczynku ruszono
przez Pieskowà Ska∏´ ku Wielmo˝y. Jednak tu˝ za Pieskowà Ska∏à
na oddzia∏ uderzyli Rosjanie. By∏a
to tylko jedna rota piechoty i kilkudziesi´ciu kozaków, których

powstaƒcy ∏atwo odparli, ale maszerowa∏y przeciw nim ju˝ znacznie liczniejsze si∏y pod wodzà
ksi´cia Aleksego Iwanowicza Szachowskiego.
Habichowie, widzàc ˝e nie
majà szans ucieczki ze zm´czonymi ludêmi przed okrà˝ajàcymi ich
kolumnami rosyjskimi podà˝ajàcymi z Olkusza i Miechowa, postanowili przyjàç bitw´ w Ibramowicach. W tym celu polecili hr. Krukowieckiemu
wziàç pluton
saperów i obsadziç nim wàwóz przy wejÊciu do miejscowoÊci, którym mia∏a przechodziç kolumna ksi´cia Szachowskiego.
Lecz
zanim
Kr ukowiecki
zdo∏a∏ dotrzeç
do wyznaczonego miejsca zasadzki ju˝ pad∏y
strza∏y z obu stron. Rozkaz braci
Habichów zosta∏ jednak po∏owicznie wykonany, gdy˝ jeden
z ludzi Krukowieckiego, niejaki
Martini, swym strza∏em zrani∏
ksi´cia Szachowskiego w ∏ydk´
i ten do koƒca bitwy zmuszony
by∏ dowodziç bitwà z pobliskiej
ober˝y. Sam Martini zosta∏ ci´˝ko
ranny, a ca∏y dwudziestoosobowy
oddzia∏ Krukowieckiego odci´ty
od g∏ównych si∏ przez rosyjskich
dragonów i kozaków. Polacy zdo-

∏ali jeszcze si´ wycofaç i dobiec
do ogrodu dworu w Glanowie.
Otoczony solidnym i wysokim
p∏otem, móg∏ zabezpieczyç powstaƒców przed szar˝à jazdy, ale
okaza∏o si´, ˝e mi´dzy drzewami
owocowymi czeka∏a na nich rota
piechoty. Wobec tego Krukowiecki skierowa∏ swych ludzi prosto
do dworu.
W czasie, gdy przesàdza∏ si´
los oddzia∏u Habichów pod Ibramowicami (po bitwie do Chmieleƒskiego zdo∏a∏o dotrzeç tylko
siedemdziesi´ciu jego ludzi), rozpoczyna∏a si´ epopeja garstki saperów Krukowieckiego. Kiedy jego ludzie dobiegli do dworu, drog´ zagrodzi∏ im jego dzier˝awca,
Leon Rutkowski, broniàc wst´pu
argumentami, ˝e w budynku sà
kobiety i dzieci. Mimo jego protestów, a nawet przekleƒstw, powstaƒcy szybko zaj´li dwór, a rosyjscy piechurzy otworzyli do
nich morderczy ogieƒ. Nieprzyjaciel podpali∏ te˝ oddalone o kilka
metrów zabudowania gospodarskie, czym niechcàcy utrudni∏ sobie zadanie, gdy˝ nie móg∏ ju˝
atakowaç od strony p∏onàcych zabudowaƒ.
Niebawem so∏datom uda∏o
si´ podpaliç i dach dworu. Wtedy
te˝ przerwali na chwil´ ostrza∏
i wezwali kobiety do opuszczenia
wraz z dzieçmi „fortecy”, zapewniajàc im nietykalnoÊç. Krukowiecki przysta∏ na to ultimatum,
a Rutkowski poleci∏ swemu synowi, Teofilowi, przeprowadziç ko-

biety. Niestety Rosjanie nie dotrzymali danego s∏owa, bo kiedy
pojawi∏y si´ one na ganku, pad∏o
kilka strza∏ów. Ci´˝ko ranna zosta∏a s∏u˝àca z niemowl´ciem na
r´ku. Natychmiast wstrzymano
ogieƒ i reszta kobiet przesz∏a ju˝
bezpiecznie. Zaprowadzono je do
karczmy, w której rezydowa∏ ranny ksià˝´ Szachowski. G∏ównodowodzàcy natychmiast zaczà∏ indagowaç panià Rutkowskà o liczb´
powstaƒców we dworze, na co odpowiedzia∏a przytomnie, ˝e sà ich
„pe∏ne pokoje”. I to najprawdopodobniej ocali∏o obroƒców, gdy˝
ksià˝´ nie zdecydowa∏ si´ na atak
na bagnety, postanawiajàc ˝e jedna kompania b´dzie ostrzeliwaç
dwór do czasu, a˝ nie strawi go
ogieƒ.
Tymczasem w spowitym ogniem i dymem dworze trwa∏a walka. Nawet Rutkowski, po trafieniu
swej s∏u˝àcej, wÊciek∏y chwyci∏
za broƒ i przypomnia∏ sobie, ˝e
jest weteranem powstania listopadowego. Od jego strza∏ów mia∏o polec kilku so∏datów. Niestety
Êmierç tak˝e zacz´∏a zbieraç ˝niwo wÊród obroƒców – rosyjska kula zabi∏a Edwarda Kaczorowskiego, in˝yniera hutnictwa i spo∏ecznika. Skwar od p∏onàcego dachu
by∏ piekielny, ca∏y dom trzeszcza∏
i z góry sypa∏y si´ iskry. Z grona
obroƒców dziewi´ciu ludzi nie
wytrzyma∏o tego nerwowo i zacz´li
wyskakiwaç przez okna; prócz
dwóch czy trzech cudem ocalonych, wszyscy zgin´li. Przy KruDokoƒczenie na str. 4 [
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kowieckim zosta∏o dziesi´ciu:
dzier˝awca Leon Rutkowski, porucznik Adam Jaworski, porucznik Ludomir Friedrich, podporucznik Leon Staszewski, sier˝ant
Józef Górski i szeregowcy: Kajetan Borowiecki, Józef Dudasiƒski,
Karol Fierganek, Ferdynand Johne i ci´˝ko ranny Martini.
Rosjanie, ukryci za p∏onàcymi
budynkami lub w zbo˝u rosnàcym na okalajàcych posiad∏oÊç
polach, przerywali ogieƒ tylko na
chwil´, by ponowiç wezwanie do
poddania si´. Tymczasem obl´˝eni odpowiadali rzadkimi, lecz celnymi strza∏ami – hrabia Krukowiecki i podporucznik Staszewski
byli wyÊmienitymi strzelcami,
a i Rutkowski okaza∏ si´ im dorównywaç. Nie mogàc doczekaç
si´ sp∏oni´cia obroƒców, Rosjanie
podsun´li si´ pod Êcian´, która
nie posiada∏a ˝adnych okien ni
otworów i starali si´ podsyciç
ogieƒ p∏onàcego dachu. Na niewiele si´ to zda∏o, gdy˝ solidna
konstrukcja nadal nie chcia∏a si´
zawaliç i pogrzebaç obroƒców.
Jednak wewnàtrz ˝ar robi∏ si´ nie
do zniesienia i ludzie zacz´li prosiç Krukowieckiego, by da∏ rozkaz
pójÊcia na bagnety w samobójczym ataku, co wydawa∏o si´ lepsze od sp∏oni´cia ˝ywcem. Ten im
odpowiedzia∏ patrzàc na zegarek:
Jeszcze czas, godzina czwarta [po
po∏udniu], cztery godziny jeszcze
dom opieraç si´ b´dzie ogniowi,
zatem o godzinie ósmej, o ile do
tego czasu nieprzyjaciel nie odstàpi, pójdziemy na bagnety, na
Êmierç pewnà. Po czym w∏o˝y∏
zegarek do kieszeni i wróci∏ do
polowania na oblegajàcych ˝o∏nierzy.

4

Kiedy zacz´∏o brakowaç amunicji, Krukowiecki rozkaza∏, by
strzela∏ z nim tylko Staszewski,
a reszta mia∏a ∏adowaç im broƒ.
W pewnym momencie Rosjanie
spróbowali podejÊç bli˝ej dworu
od pó∏nocy, gdzie ros∏y g´ste
krzaki porzeczek. Uda∏o im si´
podczo∏gaç na kilkadziesiàt kroków od Êciany budynku, ale na
tym skoƒczy∏ si´ ich sukces. Czujni Krukowiecki i Staszewski dali
ognia w ogródek, który opustosza∏ w minut´ – zostali tylko zabici i ranni. W tym momencie rosyjski oficer zaproponowa∏ obroƒcom honorowà kapitulacj´, na co
Krukowiecki mia∏ odpowiedzieç,
parafrazujàc genera∏a Pierre’a
Cambronne’a spod Waterloo:
Wiedz o tym, ˝e Polak umiera, ale
si´ nie poddaje. I po tej odpowiedzi dosz∏o mi´dzy hrabià a tym
oficerem do „pojedynku”. Jak
wspomina jeden z obroƒców, Karol Firganek, hrabia chcia∏ koniecznie ubiç wzywajàcego do
poddania. Strzela∏ do niego par´
razy, jak i Moskal do Krukowieckiego bez skutku. Nareszcie zacz´liÊmy prosiç Krukowieckiego,
aby si´ nie wychyla∏, bo inny Moskal zza krzaka mo˝e go ubiç.
W koƒcu Rosjanin poprosi∏ o pozwolenie zabrania z porzeczkowego ogródka zabitych i rannych.
Krukowiecki rozkaza∏ wstrzymaç
ogieƒ.
Nastàpi∏a chwila wytchnienia. Rutkowski wpad∏ w eufori´,
˝e Rosjanie dajà za wygranà i odst´pujà – zaczà∏ cz´stowaç obroƒców lemoniadà i wódkà. Postanowi∏ te˝ otworzyç drzwi i wyjÊç na
zewnàtrz, by sprawdziç swoje
przypuszczenia. Reszta obroƒców
by∏a bardziej sceptyczna i odra-

dza∏a dzier˝awcy ten krok. Na
pró˝no, Rutkowski doszed∏ do
studni, pomi´dzy spalone zabudowania gospodarcze i zaczà∏ nawo∏ywaç s∏u˝b´. Nagle pad∏y
strza∏y i stary wiarus osunà∏ si´
na ziemi´ trafiony w brzuch –
zmar∏ jeszcze tej nocy. Prawdopodobnie strzelili do niego jacyÊ rosyjscy maruderzy, których obroƒcy natychmiast odgonili palbà karabinowà – by∏y to ostatnie strza∏y tej potyczki. Traf chcia∏, ˝e
o godzinie ósmej wieczorem, czy-

mowy, a znany lwowski poeta,
Aureli Urbaƒski w wierszu „Miatie˝: rok 1863“ takie s∏owa przypisa∏ Krukowieckiemu:
Wiara! Trzymaç si´ ostro!
Choçby zginàç przyk∏adnie.
Marji Panny dziÊ Âwi´to –
W∏os nam z g∏owy nie spadnie!
Nie mo˝e dziwiç ten entuzjazm i podkreÊlanie bohaterstwa
obroƒców, które zresztà jest bezdyskusyjne, wobec faktu, i˝ najdrobniejszy nawet sukces polskiego or´˝a by∏ wtedy potrzeb-

li kiedy Krukowiecki zaplanowa∏
samobójczy atak na bagnety, Rosjanie wreszcie „zwin´li obl´˝enie”. Dziewiàtce obroƒców uda∏o
si´ w nocy wymknàç z dworu
i wróciç przez kordon do Krakowa.
Ju˝ w kilka dni po starciu, obl´˝enie Glanowa zacz´∏o obrastaç
w legend´. Galicyjska prasa pomno˝y∏a rosyjskà kompani´ oblegajàcà dwór do paru tysi´cy ˝o∏nierzy, w tym kawaleri´ i sotnie
kozackie, co znacznie przekracza∏o ∏àczne si∏y ksi´cia Szachowskiego, które zaatakowa∏y oddzia∏
Habichów pod Ibramowicami.
Straty rosyjskie obliczono na kilkudziesi´ciu zabitych. Stanis∏aw
Zieliƒski w swych „Bitwach i potyczkach 1863-1864“ zapisa∏, ˝e
z polskiej „fortecy” „zion´∏y
ÊmiercionoÊne kule, Êcielàc coraz
pot´˝niejsze kupki trupów, których nie sposób by∏o zabraç, bo
ka˝da próba powi´ksza∏a takà
kupk´ o trupa zuchwalca, który
jà chcia∏ zmniejszyç, nast´pnie
wyliczy∏ straty nieprzyjaciela na
szeÊçdziesi´ciu czterech zabitych.
Dziennikarze w artyku∏ach poÊwi´conych bitwie wk∏adali w usta
obroƒców ca∏e patriotyczne prze-

ny, by podtrzymywaç p∏omieƒ
walki i nadziej´ na zwyci´stwo.
Zupe∏nie inaczej podchodzili do
tego sami obroƒcy Glanowa, z˝ymajàc si´ najcz´Êciej na przesadne, ich zdaniem, ho∏dy i ba∏amutne informacje na temat bitwy. Cytowany ju˝ wy˝ej Karol Firganek
tak to podsumowa∏ w pami´tniku:
Tak zosta∏em bohaterem! Mnie
z tego nic nie przysz∏o – a ojczyênie jeszcze mniej – oddzia∏ te˝
z tego nie korzysta∏, bo go i tak
rozbito – inni to odcierpieli.
Gorzkie s∏owa cz∏owieka, który
doÊwiadczy∏ beznadziei powstaƒczego zrywu, ale z drugiej strony
zapomnia∏ dodaç, ˝e z ci´˝kiej
opresji ocali∏ ˝ycie i nie pozna∏
syberyjskich mrozów, a z legendà
nie móg∏ wygraç.
PIOTR KORCZY¡SKI
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grudnia 2021 r. w gmachu Sejmu RP otwarto
wystaw´ „Honor i duma
– od dru˝yn do legionów”. Wernisa˝ odby∏ si´ z inicjatywy pos∏anki Joanny Fabisiak oraz p∏k.
rez. WP Waldemara Baranowskiego. W ceremonii otwarcia
wystawy uczestniczy∏a Marsza∏ek Sejmu RP El˝bieta Witek.
Obecni byli – prezes Zarzàdu
G∏ównego Zwiàzku Kombatantów RP i BWP Janusz Maksymowicz z cz∏onkami kierownictwa
Zwiàzku, przedstawiciele Dowództwa Garnizonu Warszawa, Muzeum Wojska Polskiego, Centralnej Biblioteki Wojskowej, Reprezentacyjnego Zespo∏u Artystycznego WP oraz cz∏onkowie
Warszawskiego Bractwa Kurko-

wego im. Jana Kiliƒskiego w historycznych strojach.
Wystawa zosta∏a przygotowana z okazji 110. rocznicy powstania Zwiàzku Strzeleckiego
(ze wzgl´du na pandemi´ nie mog∏a byç wyeksponowana w 2020 r.).
Sk∏ada si´ z 11. paneli przedstawiajàcych histori´ Zwiàzku Strzeleckiego od powstania w 1910 r.
do czasów wspó∏czesnych, kopii
archiwalnych dokumentów, odznak wojskowych z lat 1910-1939
wraz z opisami oraz repliki munduru polskiego oficera piechoty
oraz kolekcji kopii or∏ów.
Zwracajàc si´ do zgromadzonych, pomys∏odawcy i realizatorzy wystawy, Joanna Fabisiak oraz Waldemar Baranowski,
podkreÊlali, ˝e wystawa oprócz
przedstawienia historii Zwiàzku
Strzeleckiego, przypomina najwa˝niejsze etapy budowy polskich struktur wojskowych w przededniu odzyskania niepodleg∏oÊci naszego kraju w 1918 roku,
ich wp∏yw na kszta∏towanie przysz∏ych kadr wojska polskiego niepodleg∏ej Ojczyzny. Ma byç te˝
êród∏em inspiracji dla obecnych
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cz∏onków Zwiàzku Strzeleckiego
– zach´ciç ich do kontynuowania tradycji strzeleckich, szczególnie wÊród m∏odego pokolenia.
Wystawa zaspokaja ciekawoÊç odwiedzajàcych, bo przedstawia odradzanie si´ polskich
si∏ zbrojnych – od Polskich Dru˝yn Strzeleckich, Zwiàzku Strzeleckiego do Legionów Polskich
i Brygad, a˝ po przypomnienie
postaci, które wnios∏y du˝y wk∏ad
w tworzenie tych formacji oraz
ich zas∏ugi dla odradzajàcego
si´ kraju.
W uroczystoÊci uczestniczy∏a grupa bohaterów uroczystoÊci
– delegacja Zwiàzku Strzeleckiego: Komendant G∏ówny, starszy
inspektor ZS Roman Burek wraz
z uczniami cz´stochowskich i radomskich liceów z terenowych
struktur Zwiàzku. Szczególnà sympati´ wzbudzi∏a obecnoÊç orlàt
Zwiàzku Strzeleckiego – uczniów
Szko∏y Podstawowej z Szyd∏owca.
Udzia∏ najm∏odszych obywateli w zaj´ciach programowych
organizacji strzeleckich jest wa˝ny ze wzgl´dów spo∏ecznych i patriotycznych, ale równie˝ jako forma przeciwdzia∏ania i zapobiegania skutkom
pandemii i depresji
wÊród m∏odzie˝y
szkolnej – podkreÊli∏a Joanna
Fabisiak w czasie rozmów przy
wspólnym posi∏ku po zakoƒczeniu uroczystoÊci.

Komendant G∏ówny Zwiàzku
Strzeleckiego Roman Burek nawiàzujàc do historyczno-edukacyjnego charakteru wystawy, omówi∏ g∏ówne cele i zadania programowe realizowane na zaj´ciach
z m∏odzie˝à. PodkreÊli∏, ˝e dobrze
wyszkoleni i przygotowani cz∏onkowie ZS stanowià wartoÊciowà
baz´ rekrutacyjnà dla struktur Si∏
Zbrojnych RP... W imieniu cz∏onków ZS przekaza∏ podzi´kowania za zorganizowanie wystawy.
Nawiàzujàc do tematyki wystawy, prezes Zarzàdu G∏ównego ZKRPiBWP Janusz Maksymowicz zauwa˝y∏, ˝e wpisuje si´ ona
w program propagowania historii
polskich walk niepodleg∏oÊciowych
oraz chwa∏y or´˝a polskiego, realizowanego przez Zwiàzek. Sprawa odzyskania przez Polsk´ niepodleg∏oÊci i dróg prowadzàcych
do tego historycznego wydarzenia oraz roli jakà odegra∏ w niej
Zwiàzek Strzelecki – wspó∏twórca legionów, jest nam bliski, czego dowodem sà nasze odznaki –
Zwiàzkowa Odznaka Jubileuszowa „Setna Rocznica Bitwy Warszawskiej 1920-2020“ oraz Zwiàzkowa Odznaka „Polska Niepodleg∏a 1918-2018“.
Obecny na uroczystoÊci przedstawiciel rodu Kulów oraz spadkobierca dziedzictwa p∏k. Leopolda Lisa-Kuli – Bartosz Kula potwierdzi∏ w wystàpieniu zasadnoÊç organizowania takich przedsi´wzi´ç oraz przekaza∏ podzi´kowania w swoim imieniu oraz rodziny za krzewienie wiedzy o jego
W. B.
s∏ynnym przodku.
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„Spotkanie Pokoleƒ”

D

la uczczenia Âwi´ta Niepodleg∏oÊci, z inicjatywy Mazowieckiego Zarzàdu Wojewódzkiego ZKRPiBWP, odby∏o si´ w Warszawie
tradycyjne ju˝ spotkanie kombatantów,
osób represjonowanych i sybiraków z m∏odzie˝à ze Szko∏y Podstawowej nr 187
im. Adama Mickiewicza w Warszawie.
By∏o to ju˝ kolejne, udane przedsi´wzi´cie warszawskiego Zarzàdu pozwalajàce na integracj´ Êrodowisk, przybli˝enie
m∏odzie˝y tradycji walk o wolnoÊç Ojczyzny oraz osobiste poznanie weteranów walk o niepodleg∏oÊç i osób represjonowanych.

W spotkaniu, prowadzonym przez
przewodniczàcego Rady Krajowej Ârodowiska ˚o∏nierzy Armii Krajowej por.
in˝. Józefa Kassyka uczestniczy∏ prezes
Zarzàdu G∏ównego i Mazowieckiego ZW
Janusz Maksymowicz oraz sekretarz generalny ZG El˝bieta Sadzyƒska. Obecni
byli kombatanci z Armii Krajowej, 1. Armii WP, ze Êrodowiska Polaków By∏ych
˚o∏nierzy Armii Czerwonej, wi´êniarek
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hitlerowskich obozów koncentracyjnych, zes∏aƒców Sybiru.
Otwierajàc spotkanie, Józef Kassyk
przypomnia∏ krótko genez´ II wojny
Êwiatowej, najwi´kszej wojny w historii,
w której na wszystkich làdach i oceanach uczestniczy∏o ponad 1,7 miliarda
ludzi, w tym 110 milionów z bronià w r´ku. 1 wrzeÊnia 1939 r. – przypomnia∏ –
zrywajàc pakt o nieagresji, hitlerowskie
Niemcy napad∏y na Polsk´, inicjujàc II wojn´ Êwiatowà. SzeÊç lat trwa∏y krwawe
zmagania nim na Êwiecie zapanowa∏ pokój. Ale cena by∏a bardzo wysoka. Polski
˝o∏nierz od pierwszych do ostatnich dni
walczy∏ na wszystkich frontach – a˝ do
zwyci´stwa. Uczestnicy tych zmagaƒ,

˝y, Barbara Piotrowska. Mówi∏a o ˝yciu
w okupowanej Warszawie widzianym
oczyma dziecka, konspiracyjnej nauce,
powstaniu, które zasta∏o rodzin´ w Warszawie. Pod koniec wrzeÊnia, razem
z mieszkaƒcami ˚oliborza wyp´dzono
ich do obozu w Pruszkowie, i stamtàd,
po selekcji, bydl´cymi wagonami przewieziono w pobli˝e Hamburga. Kobiety
i dzieci (Barbara Piotrowska mia∏a wtedy
8 lat) znalaz∏y si´ w obozie koncentracyjnym Ravensbrück. Mama wspomina∏a mi póêniej o eksperymentach medycznych prowadzonych na polskich wi´êniarkach, o dramatycznych marszach
Êmierci i o tym, ˝e po jakimÊ czasie
Niemcy zacz´li wywoziç kobiety z dzieç-

kombatanci, a tak˝e osoby tragicznie dotkni´te przez wojn´ sà dzisiaj na tej sali,
sà wÊród nas. Oddajmy im g∏os.
By∏am waszà rówieÊniczkà, by∏am
w waszym wieku, kiedy pod koniec okupacji Niemcy zes∏ali mnie z matkà do
jednego z najci´˝szych obozów koncentracyjnych dla kobiet KL Ravensbrück –
powiedzia∏a, zwracajàc si´ do m∏odzie-

mi w inne miejsca. My trafiliÊmy do bauera (ch∏opa), który cz´sto zn´ca∏ si´
nad Polkami. Mama pracowa∏a w cukrowni. Wyzwolili nas Amerykanie. Jak
mog∏o dojÊç do takiego barbarzyƒstwa? Dlaczego? – z tym dramatycznym pytaniem zwróci∏a si´ do m∏odzie˝y
Pani Barbara. Tego zapomnieç nie
wolno...

Ênik, rozstrzelany zosta∏ przez NKWD
w Katyniu). Po ponad miesi´cznej podró˝y
– pociàgiem, statkiem, saniami – trafi∏a
z rodzinà do wsi Ust-Silga. W niezwykle
ci´˝kich, syberyjskich warunkach matka
z dwójkà dzieci musia∏a sobie radziç sama. Opowiada∏a, ˝e jako dziewczynka
opiekowa∏a si´ niemowl´ciem miejscowej felczerki, za co otrzyma∏a puszystà,
bia∏à wat´, z której r´cznym wrzecionem
sporzàdzi∏a niç, a z niej, szyde∏kiem,
trójkàtnà chust´. Chusta towarzyszy∏a
jej przez ca∏y pobyt na zes∏aniu i by∏a
pamiàtkà po powrocie do kraju.
Po otwarciu, we
wrzeÊniu 2021 r.,
w Bia∏ymstoku
Muzeum Pami´ci Sybiru chusta
pani El˝biety sta∏a si´ jednym
z ofiarowanych
placówce eksponatów.
Jerzy Henkel,
weteran
1 AWP, jak tysià-

Spotkanie, sponsorowane przez
Urzàd m.st. Warszawy, odby∏o si´ w serdecznej, bezpoÊredniej atmosferze,
przy du˝ym zainteresowaniu m∏odzie˝y.
Uczniowie, jak sami mówili, mieli mo˝liwoÊç konfrontacji wiedzy zaczerpni´tej
z lekcji i podr´czników z ˝ywymi ludêmi,
Êwiadkami i uczestnikami historycznych
wydarzeƒ. JesteÊcie przedstawicielami
dumnego, rycerskiego narodu, dziedzicami polskich, patriotycznych tradycji –
powiedzia∏a, dzi´kujàc za zorganizowanie spotkania, opiekunka grupy, prof.
Anna Idzik. Pami´tajcie o m∏odych sercach, tak jak i one, z najg∏´bszym szacunkiem, b´dà was wspominaç.
Po cz´Êci „oficjalnej”, m∏odzie˝,
w bezpoÊrednich rozmowach, mia∏a
mo˝liwoÊç poznaç i porozmawiaç z bohaterami omawianych wydarzeƒ.
Po zakoƒczeniu „Spotkania Pokoleƒ”, uczniowie z kadrà nauczycielskà
oraz kombatantami, wi´êniarkami KL
Ravensbrück oraz Sybiraczkami udali
si´ pod pomnik Armii Krajowej i Polskiego Paƒstwa Podziemnego, aby z∏o˝yç
MIZ
kwiaty.
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Fot.: Krzysztof Orzechowski

G∏os zabra∏a tak˝e przewodniczàca
Mi´dzynarodowego Komitetu Ravensbrück Hanna Nowakowska, córka wi´êniarki, przekazujàc szkole wiele wydawnictw poÊwi´conych obozowi.
W wielkim skupieniu m∏odzie˝ wys∏ucha∏a wspomnieƒ znanej slawistki, profesor El˝biety Smu∏kowej (by∏ej ambasador RP na Bia∏orusi), która w 1941 r. wraz
z matkà i siostrà, jako 10-letnie dziecko,
zes∏ana zosta∏a w g∏àb tajgi syberyjskiej,
gdzie sp´dzi∏a pi´ç lat (póêniej dowiedzia∏a si´, ˝e ojciec Kazimierz Baran, le-

ce Polaków, wywieziony zosta∏ na mroênà Syberi´. Po amnestii og∏oszonej po
uk∏adzie Sikorski-Majski usi∏owa∏ dostaç
si´ do armii Andersa. Nie zdà˝y∏ (bratu
si´ uda∏o) i tak trafi∏ do 1. Dywizji Piechoty
im. Tadeusza KoÊciuszki, którà dowodzi∏
gen. Zygmunt Berling. W sk∏adzie 3. pu∏ku piechoty przeszed∏ ca∏y szlak bojowy
– od krwawej bitwy pod Lenino, forsowania Wis∏y celem pomocy powstaƒcom,
a˝ do walki o Berlin. Dzisiejsze spotkanie z m∏odzie˝à to dla nas, weteranów
wielkie prze˝ycie. JesteÊcie naszà nadziejà, ˝e nasz wojenny wysi∏ek, nasze
tradycje, nie pójdà w zapomnienie.

O TYM W A R T O W I E D Z I E å
Jak uzyskaç
uprawnienia kombatanta? – informacje praktyczne
Decyzje o przyznaniu uprawnieƒ
kombatanckich wydaje Szef Urz´du do
Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych na podstawie:
• udokumentowanego wniosku zainteresowanej osoby oraz
• rekomendacji stowarzyszenia w∏aÊciwego dla okreÊlonego rodzaju dzia∏alnoÊci kombatanckiej.
Uwaga: Rekomendacje udzielane
sà bezp∏atnie, nie ma te˝ obowiàzku
zapisywania si´ do stowarzyszenia.
Do wniosku nale˝y do∏àczyç:
• wype∏niony czytelnie i podpisany
kwestionariusz,
• ˝yciorys za szczególnym uwzgl´dnieniem dzia∏alnoÊci kombatanckiej,
• 2 aktualne fotografie legitymacyjne (opisane na odwrocie imieniem, nazwiskiem i datà urodzenia),
• kserokopi´ dowodu osobistego
(w przypadku starych formularzy dowodów – kopie stron zawierajàcych dane osobowe, seri´ i numer dokumentu
oraz strony zawierajàce adres zamieszkania),
• odcinek emerytury lub renty,
• dowody potwierdzajàce dzia∏alnoÊç kombatanckà (np. dokumenty
pochodzàce z okresu dzia∏alnoÊci
kombatanckiej, zaÊwiadczenia w∏aÊciwych instytucji, urz´dów i archiwów,
publikacje, opinie Êrodowiska kombatanckiego, dowodem w sprawie mogà
byç równie˝ zeznania Êwiadków),
• rekomendacj´ wniosku wystawionà przez stowarzyszenie w∏aÊciwe
dla okreÊlonego rodzaju dzia∏alnoÊci
kombatanckiej,
• osoby dzia∏ajàce przez pe∏nomocników powinny równie˝ do∏àczyç
odpowiednie pe∏nomocnictwo.
Uwaga: wszystkie kopie dokumentów powinny byç poÊwiadczone za
zgodnoÊç z orygina∏em. PoÊwiadczenia powinien dokonaç notariusz. Urzàd
administracji rzàdowej lub samorzàdowej wy∏àcznie na zasadach grzecznoÊciowych.
Wniosek mo˝na z∏o˝yç osobiÊcie
w punkcie informacyjnym Urz´du albo
nades∏aç pocztà na adres Urz´du.

W IMI¢ OBRONY OJCZYZNY
Paƒstwo, które le˝y na granicy NATO, tak˝e
UE, musi mieç powa˝nà si∏´ odstraszajàcà, a w razie potrzeby... musi mieç te˝ mo˝liwoÊç skutecznej obrony, i to przez d∏u˝szy czas samodzielnie,
bo mechanizm, który prowadzi do uruchomienia
w pe∏ni si∏ NATO, to sà bardzo pot´˝ne si∏y – jednak trwa i to trwa nie krótko. To jedna z tez Komitetu Rady Ministrów do spraw Bezpieczeƒstwa
Narodowego i Spraw Obronnych, który z myÊlà
o dog∏´bnej modernizacji oraz zwi´kszeniu liczebnoÊci wojska, zaprezentowa∏, pod koniec 2021 r.,
za∏o˝enia nowej ustawy „O obronie Ojczyzny”.
Liczàcy 768 artyku∏ów projekt, nad którym
Ministerstwo Obrony Narodowej pracowa∏o prawie
dwa lata, uchyli 14 dotychczasowych ustaw i ureguluje wiele przestarza∏ych przepisów. Wprowadzi nowy mechanizm finansowania, który pozwoli na
rozbudow´ liczebnoÊci si∏ zbrojnych, pozyskiwanie nowoczesnego uzbrojenia, ustali status ˝o∏nierzy
zawodowych oraz u∏atwi rekrutacj´ do wojska.
Wiele uwagi poÊwi´ca si´ w projekcie zwi´kszeniu liczebnoÊci wojska – ze 110 tys. obecnie
do co najmniej 250 tys. Wojska Obrony Terytorialnej
majà wzrosnàç z obecnych 30 do 50 tys. Uwzgl´dniajàc obecnà sytuacj´ demograficznà kraju jest
to zadanie niezwykle ambitne i trudne do realizacji,
stàd trzeba je widzieç w horyzoncie kilku dekad.
Od 1 stycznia 2010 r. obowiàzkowa s∏u˝ba
wojskowa w Polsce zosta∏a zawieszona i nie przewiduje si´ zmian w tym zakresie. Natomiast ma byç
wprowadzona dobrowolna zasadnicza s∏u˝ba wojskowa, przeznaczona dla ochotników, która pozwoli w cz´Êci odtworzyç rezerw´ mobilizacyjnà kraju. Ochotnicy powo∏ani na 28-dniowe szkolenie
podstawowe zakoƒczone przysi´gà, mogà liczyç
na uposa˝enie ok. 4,4 tys. z∏ brutto miesi´cznie.
Przez kolejne 11 miesi´cy ochotnicy odbywaç b´dà szkolenia specjalistyczne. Ci, którzy ukoƒczà ten
kurs, uzyskajà prawo przystàpienia do zawodowej
s∏u˝by wojskowej.
Ustawa zmieni status studentów uczelni wojskowych – b´dà oni z prawa ˝o∏nierzami zawodowymi, a nie kandydatami. Modyfikacje dotknà tez
programu MON „Legia Akademicka” – ochotniczego szkolenia wojskowego studentów. Za udzia∏
w nim przewidziano wynagrodzenie, a kszta∏cenie studentów ochotników zakoƒczy si´ egzaminem oficerskim. Projekt wprowadza te˝ mo˝liwoÊç przyznawania stypendiów studentom uczelni
cywilnych, kszta∏càcych si´ w specjalnoÊciach
przydatnych dla Si∏ Zbrojnych. Warunkiem otrzymania stypendium jest z∏o˝enie wniosku do zawodowej s∏u˝by wojskowej. W planach ministerstwa jest tak˝e wprowadzenie u∏atwieƒ umo˝liwiajàcych przechodzenie ˝o∏nierzom do kolejnych korpusów osobowych. W korpusie szeregowych zawodowych pojawi si´ nowy stopieƒ – starszy

szeregowy specjalista. Z uwagi na specyficzne zagro˝enia wyst´pujàce w XXI w., wynikajàce z szybkiego rozwoju nowych technologii informatycznych,
przewiduje si´ wprowadzenie nowego rodzaju wojsk
– Wojska Obrony Cyberprzestrzeni. W odró˝nieniu od innych formacji, do tej zostanà dopuszczone
osoby niepe∏nosprawne, które z uwagi na stan
zdrowia nie by∏yby zakwalifikowane do s∏u˝by
wojskowej, ale dysponujà wiedzà specjalistycznà.
W ostatnich latach systematycznie wzrasta zagro˝enie tzw. cyberprzest´pstwami, a nawet przypadkami „cyberterroryzmu”, okreÊlanego niekiedy jako piàty rodzaj dzia∏aƒ wojennych. Polega on na
groêbie lub bezprawnym ataku, z pobudek ideologicznych lub politycznych, na sieci lub systemy
informatyczne infrastruktury o istotnym znaczeniu
dla gospodarki lub obronnoÊci atakowanego kraju.
Ataki przeprowadzone sà najcz´Êciej przez wyspecjalizowane, trudne do zlokalizowania zespo∏y hakerskie. Polska, pod wzgl´dem liczby u˝ytkowników Internetu, znajduje si´ w pierwszej dziesiàtce paƒstw europejskich i nie mo˝na wykluczyç w przysz∏oÊci aktywnoÊci cyberprzest´pców.
Projekt ustawy przewiduje tak˝e znacznà reform´ administracji wojskowej. Wojewódzkie Sztaby Wojskowe (WSzW) oraz Wojskowe Komendy
Uzupe∏nieƒ (WKU) zostanà przekszta∏cone w Centralne Wojskowe Centrum Rekrutacji, które ma si´
skoncentrowaç na rekrutacji i pozyskiwaniu nowych
˝o∏nierzy. Zarzàdzaniem kryzysowym w skali kraju
majà zajàç si´ Wojska Obrony Terytorialnej. Zdaniem
MON sprawdzi∏y si´ one w dobie pandemii i z powodzeniem realizujà zadania obrony cywilnej.
Znaczne zmiany zajdà w zasadach pe∏nienia
s∏u˝by przez ˝o∏nierzy, w tym w systemie awansowania na kolejne stopnie wojskowe. Wprowadzone
zostanie Êwiadczenie motywacyjne. Ma ono wynosiç 1,5 tys. z∏ miesi´cznie po 25 latach s∏u˝by
i 2,5 tys. z∏ po 28,5 latach s∏u˝by wojskowej.
W czasie prezentacji programu przez przewodniczàcego Komitetu Rady Ministrów do spraw
Bezpieczeƒstwa Narodowego i Spraw Obronnych
wicepremiera Jaros∏awa Kaczyƒskiego oraz ministra Obrony Narodowej Mariusza B∏aszczaka poinformowano, ˝e na mocy ustawy zostanie stworzony nowy mechanizm finansowania si∏ zbrojnych – Fundusz Wsparcia Si∏ Zbrojnych prowadzony przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Zasilaç go majà wp∏ywy ze skarbowych papierów wartoÊciowych, Êrodki z obligacji wyemitowanych
przez BGK obj´tych gwarancjà skarbu paƒstwa,
wp∏ywy z bud˝etu paƒstwa oraz wp∏aty z zysku
Narodowego Banku Polskiego.
Projekt ustawy znajduje si´ w koƒcowej fazie
uzgodnieƒ mi´dzyresortowych. Przewiduje si´, ˝e
po zakoƒczeniu dalszych prac legislacyjnych, 1 lipca
Izm
2022 r., ustawa wesz∏a by w ˝ycie.
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