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Wybrani na VII Kongresie ZKRPiBWP
prezes ZG Henryk L. Kalinowski i wiceprezes Janusz Maksymowicz
z odznaczonym Jubileuszowà Odznakà Kombatanckà
„Polska Niepodleg∏a 1918“ Attach¯ ds. Wojskowych
przy Ambasadzie USA w Warszawie Johnem Downey’em.

VII KONGRES
ZWIÑZKU KOMBATANTÓW
RP i BWP
maja 2019 r. w Centrum Konferencyjnym WP
w Warszawie obradował VII Kongres Związku
Kombatantów RP i BWP.
Obrady otworzył kmdr dypl. Henryk L. Kalinowski. Minutą ciszy uczczono pamięć zmarłych w okresie międzykongresowym kombatantów i podopiecznych, w tym prezesa ZG, płk. dr. hab. Ryszarda Sobierajskiego oraz sekretarza generalnego ZG płk. dr. Stanisława Całki.
W roboczej części obrad powołano prezydium i przewodniczącego VII Kongresu, którym został Jan Witkowski,
a zastępcą Włodzimierz Czechowski. Przyjęto porządek i regulamin obrad, dokonano wyboru komisji mandatowej, statutowej, wyborczej, skrutacyjnej oraz uchwał i wniosków.
Merytoryczna część obrad VII Kongresu rozpoczęła się
od krótkiego wystąpienia prezesa H. Kalinowskiego, który
podkreślił m.in. wartości, jakie reprezentuje wielośrodowiskowy Związek, nawiązał do obchodów Stulecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości, patriotycznych treści
Ogólnopolskiego Konkursu
dla młodzieży „Bohaterowie
są wśród nas” oraz zadań organizacji w nowej kadencji.
Powitał przybyłych gości,
a wśród nich b. kierownika
UdsKiOR Zbigniewa Zielińskie-
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go, radcę Szefa Urzędu Jana Srokę, przedstawicieli współpracujących ze Związkiem Stowarzyszeń Kombatanckich.
Za szczególne zasługi w działalności związkowej Jubileuszową Odznaką Kombatancką Polska Niepodległa 1918
odznaczono prezesów Zarządów Wojewódzkich i Okręgowych ZKRPiBWP będących delegatami na Kongres.
Prezes H. Kalinowski wyróżniony został przez prezesa
Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Rodzina Kościuszkowców
gen. Zbigniewa Czerwińskiego odznaką honorową Stowarzyszenia oraz Statuetką upamiętniającą 75 lat stacjonowania Wojska Polskiego w Legionowie, a przez sekretarza
Związku Żołnierzy WP, płk. Henryka Budzyńskiego Złotym
Krzyżem ZZWP.
W pracach Kongresu uczestniczyło 81 delegatów reprezentujących wszystkie Środowiska Związku.
W toku obrad, prowadzonych zgodnie z przyjętym regulaminem, delegaci ocenili czteroletnią działalność Związku, przyjęli Statut oraz kierunki działania ZKRPiBWP na lata 20192023. Wybrano 27-osobowy
Zarząd Główny, Główną Komisję Rewizyjną i Główny Sąd
Koleżeński. Prezesem ZG został kmdr dypl. Henryk Leopold
Kalinowski, wiceprezesem ZG
Janusz Maksymowicz.
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Dzia∏alnoÊç Zwiàzku Komabatantów
RP i By∏ych Wi´êniów Politycznych
w kadencji 2015-2019
Pomimo up∏ywajàcego czasu ZKRPiBWP nadal jest najliczniejszym zwiàzkiem kombatanckim w Polsce.
Zmianie uleg∏ jedynie sk∏ad procentowy cz∏onków zwyczajnych i podopiecznych na korzyÊç tych drugich.
Obecnie cz∏onkowie zwyczajni stanowià ok. 35%, a podopieczni (wdowy i wdowcy po kombatantach)
– 65% stanu liczebnego Zwiàzku.
Zgodnie z zatwierdzonym na VI Kongresie Statutem ZKRPiBWP utworzona zosta∏a nowa grupa
cz∏onków naszej organizacji, a mianowicie cz∏onkowie nadzwyczajni, wspierajàcy i honorowi .
Na dzieƒ 31.12.2018 r. Zwiàzek Kombatantów RP i By∏ych Wi´êniów Politycznych liczy∏
58999 cz∏onków, w tym 17227 cz∏onków zwyczajnych, 39491 podopiecznych, 908 nadzwyczajnych,
1066 wspierajàcych i 307 honorowych.

ZKRPiBWP

jest organizacjà pluralistycznà, która
skupia w swoich szeregach Êrodowiska ˝o∏nierzy WrzeÊnia 1939 r., ˝o∏nierzy Wojska Polskiego, Polskich Si∏
Zbrojnych na Zachodzie, Armii Krajowej, Batalionów Ch∏opskich, Armii
Ludowej, ˝o∏nierzy Polaków wcielonych do jednostek Armii Radzieckiej,
˝o∏nierzy Polskich Oddzia∏ów Samoobrony z Po∏udniowo-Wschodnich
Kresów II RP, najm∏odszych kombatantów – ˝o∏nierzy Synów Pu∏ku, a tak˝e by∏ych wi´êniów politycznych
i obozów koncentracyjnych, represjonowanych w latach 1944-1956
(uczestników tajnego nauczania) oraz
innych Êrodowisk.
W maju 2018 roku do∏àczy∏o do
nas Ârodowisko Kombatantów Misji
Pokojowych ONZ. Jego cz∏onkami sà
byli ˝o∏nierze WP uczestniczàcy w misjach pokojowych ONZ poza granicami Polski (wielu spoÊród nich zosta∏o
cz∏onkami nadzwyczajnymi). W czasie
akcji sprawozdawczej Zarzàdów Wojewódzkich i Okr´gowych przeanalizowano mo˝liwoÊç powierzania tym
m∏odszym kolegom niektórych stanowisk w strukturach terenowych Zwiàzku. Dopóki kolegom, cz∏onkom zwyczajnym starcza si∏ i energii, staramy
si´ zachowaç balans w obsadzaniu
stanowisk tak, aby przy zmianie pokoleniowej Zwiàzek nie straci∏ swojego
kombatanckiego wieloÊrodwiskowego charakteru.
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Wspó∏pracujemy z narodowymi organizacjami kombatanckimi wchodzàcymi w sk∏ad Âwiatowej Federacji
Kombatantów /FMAC/ z siedzibà
w Pary˝u, której jesteÊmy cz∏onkiem.
W kraju kontynuujemy wspó∏prac´
z innymi organizacjami kombatanckimi, g∏ównie w zakresie dzia∏alnoÊci
merytorycznej oraz organizacji uroczystoÊci patriotycznych.
W okresie mijajàcej kadencji dzia∏alnoÊç Zwiàzku g∏ównie ukierunkowana by∏a na kszta∏towanie aktywnych
postaw cz∏onków w pracy dla dobra
Ojczyzny, do wspó∏pracy Êrodowisk
kombatanckich w imi´ nadrz´dnych
interesów narodu i paƒstwa, umacnianie solidarnoÊci kombatantów w kraju
i za granicà; reprezentowanie interesów swych cz∏onków wobec w∏adz
paƒstwowych i samorzàdowych oraz
instytucji i organizacji spo∏ecznych,
obrona interesów i uprawnieƒ kombatanckich, otaczanie opiekà cz∏onków
Zwiàzku i pozosta∏ych po nich wdów
i wdowców, a tak˝e popularyzowanie
i utrwalanie w pami´ci spo∏ecznej etosu dziejów walk niepodleg∏oÊciowych,
udzia∏ w procesie wychowania m∏odzie˝y w duchu patriotyzmu i obywatelskiego oddania Ojczyênie oraz
dzia∏anie na rzecz opieki nad miejscami pami´ci narodowej.
Szczególnà uwag´ poÊwi´caliÊmy
uwarunkowaniom spo∏eczno-politycznym oraz sytuacji gospodarczej kraju,
które mia∏y istotny wp∏yw na dzia∏alnoÊç
w∏adz Zwiàzku w mijajàcej kadencji.

Na dzia∏alnoÊç organizacyjnà
Zwiàzku w mijajàcej kadencji szczególny wp∏yw mia∏a kondycja fizyczna
naszych cz∏onków, a stan zdrowia jest
najpowa˝niejszym problemem Êrodowiska kombatanckiego. Ârednia wieku kombatantów cz∏onków zwyczajnych zamyka si´ w przedziale wiekowym 85-95 lat. 40% z nich posiada
orzeczenie medyczne o niepe∏nosprawnoÊci. Z analiz dotyczàcych zdrowia
kombatantów wynika, ˝e zakres uzyskiwanej przez nich opieki piel´gnacyjnej zale˝y od wysokoÊci dochodów, czyli otrzymywanych przez nich
Êwiadczeƒ emerytalnych. Nale˝y odnotowaç, ˝e Êwiadczenia w wysokoÊci
zapewniajàcej wystarczajàcà opiek´
piel´gnacyjnà pobiera niewielu, bo zaledwie ponad jedna czwarta kombatantów – w tej sytuacji g∏ówny ci´˝ar
utrzymania spada na cz∏onków najbli˝szej i dalszej rodziny. W dalszej
kolejnoÊci na OÊrodki Pomocy Spo∏ecznej i organizacje kombatanckie,
które równie˝ borykajà si´ z k∏opotami
finansowymi.
Warunki mieszkaniowe ma zapewnione wi´kszoÊç kombatantów. Blisko
jedna trzecia ma w∏asne domy, ponad
30% ma w∏asne mieszkanie, ok. 20%
mieszka w budynkach komunalnych
lub spó∏dzielczych, a pozostali w mieszkaniach swoich dzieci.
Sytuacja materialna, a zw∏aszcza
finansowa kombatantów wskazuje na
bardzo niekorzystnà sytuacj´ w tej
dziedzinie. Wzrasta liczba kombatan-

tów, którzy okreÊlajà swojà sytuacj´ finansowà, jako bardzo trudnà, a sà
wÊród nich tacy, którzy mówià, ˝e pieni´dzy nie wystarcza im na najpilniejsze potrzeby. Wi´kszoÊç (ok. 90%) kombatantów i inwalidów wojennych utrzymuje si´ przede wszystkim z emerytury
pracowniczej i renty inwalidy wojennego.
Blisko jedna trzecia kombatantów otrzymuje swoje miesi´czne Êwiadczenia poni˝ej przeci´tnej krajowej emerytury.
O statusie materialnym kombatantów
mo˝e Êwiadczyç m.in. to, ˝e wielu z nich
znajduje si´ w sytuacji, w której nie mogà wykupiç wszystkich przepisanych
leków, nie mogà wykonaç dodatkowych
badaƒ medycznych czy te˝ op∏aciç
w terminie Êwiadczenia mieszkalnego.
Uprawnienia kombatanta lub ofiary
represji okresu wojennego
i powojennego
1. Âwiadczenia pieni´˝ne wyp∏acane z emeryturà lub rentà:
a) dodatek kombatancki – 215,84 z∏,
b) rycza∏t energetyczny – 168,71 z∏,
c) dodatek kompensacyjny – 32,38 z∏.
2. Ulgi taryfowe:
a) 50% przy przejazdach miejskimi
Êrodkami komunikacji miejskiej,
b) 51% na przejazdy w komunikacji krajowej Êrodkami publicznego transportu zbiorowego:
– kolejowego w 1 i 2 klasie pociàgów osobowych i pospiesznych oraz autobusowego w komunikacji zwyk∏ej i przyspieszonej – na podstawie biletów
jednorazowych,

– kolejowego w 2 klasie pociàgów innych ni˝ osobowe i pospieszne – na podstawie biletów jednorazowych.
Obecnie w sk∏ad struktur organizacyjnych Zwiàzku wchodzi 27 Zarzàdów, w tym: 16 Zarzàdów Wojewódzkich (ZW) i 11 Zarzàdów Okr´gowych
(ZO). Zmiany organizacyjne przewidujàce rozwiàzanie istniejàcych jeszcze
ZO i utworzenie struktur wojewódzkich naszego Zwiàzku nie dosz∏y do
skutku. G∏ównym powodem takiego
stanu rzeczy by∏o i jest nadal brak zainteresowania takà mo˝liwoÊcià ze
strony w∏adz Zarzàdów Okr´gowych.
Nie oznacza to jednak, ˝e kolejne rozwiàzania ZO w najbli˝szej przysz∏oÊci
nie nastàpià. Jest to proces nieunikniony, a jego rezultatem b´dzie podporzàdkowanie ich ZW Zwiàzku.

Z

godnie z Wytycznymi Zarzàdu
G∏ównego ZKRPiBWP z 12 grudnia 2017 r., w od 3 kwietnia do 30 listopada 2018 roku przeprowadzone
zosta∏y zebrania sprawozdawczo-wyborcze w Ko∏ach Zwiàzku, natomiast
w okresie od 7 maja do 8 marca 2019 r.
przeprowadzono kampani´ wyborczà
w Zarzàdach Wojewódzkich i Okr´gowych Zwiàzku.
Na 31 grudnia 2018 roku
w Zwiàzku by∏y 1004 Ko∏a.
Od grudnia 2015 r.
do koƒca 2018 r. rozwiàzaniu
uleg∏o 379 Kó∏.
W kampanii sprawozdawczo-wyborczej powtórzy∏a si´ sytuacja przed-

stawiana w sprawozdaniach za poprzednie kadencje. Frekwencja zebraƒ by∏a bardzo zró˝nicowana. Regu∏à by∏o, ˝e w Ko∏ach miejskich by∏a
ona najwi´ksza, a najmniejsza w Ko∏ach wiejskich. Zdarza∏y si´ przypadki,
˝e w niektórych Ko∏ach nie odby∏y si´
zebrania. W innych odby∏y si´ przy
bardzo niskiej frekwencji, co spowodowane by∏o przede wszystkim malejàcà aktywnoÊcià i brakiem zainteresowania cz∏onków Zwiàzku sprawami
organizacyjnymi oraz pogarszajàcy
si´ ich stan zdrowia. By∏y te˝ przypadki, ˝e prezesi niektórych ZW/ZO byli
„zmuszeni“ osobiÊcie przygotowaç
i prowadziç zebrania sprawozdawczowyborcze w Ko∏ach.
W Ko∏ach o nielicznym stanie
cz∏onków odstàpiono od regulaminu
prowadzenia zebraƒ i podejmowano
uchwa∏y o powierzeniu obowiàzków
na kolejnà kadencj´ dotychczasowym
nielicznym cz∏onkom Zarzàdu. Wi´kszoÊç spoÊród wybranych do w∏adz
Ko∏a to cz∏onkowie w podesz∏ym wieku – Êrednio 85-90 lat, niejednokrotnie
o nienajlepszym stanie zdrowia.
Podczas zebraƒ dyskutanci najcz´Êciej podnosili systematycznie pogarszajàce si´ warunki socjalno-bytowe (niskie renty i emerytury, przy
wzroÊcie cen leków i us∏ug medycznych, w tym op∏at za pobyt w DPS);
ograniczanie uprawnieƒ wynikajàcych
z ustaw kombatanckich i o osobach
represjonowanych; trudny dost´p do
lecznictwa w uspo∏ecznionych zak∏adach zdrowia – zw∏aszcza do lekarzy
specjalistów. Akcentowano trudnoÊci
socjalne, zdrowotne i bytowe starzejàcej si´ spo∏ecznoÊci kombatanckiej;
ograniczone mo˝liwoÊci leczenia
uzdrowiskowego, trudnoÊci w uzyskaniu skierowaƒ i d∏ugie terminy oczekiwania; koniecznoÊç zmniejszenia odp∏atnoÊci za pobyt w domach opieki
spo∏ecznej oraz skrócenie terminu
przyj´cia do nich kombatantów; inspirowania w∏adz do opieki nad cmentarzami, kwaterami kombatanckimi i pomnikami pami´ci narodowej.
Wnioskowano przyznanie 50% ulg
na zakup leków dla kombatantów
i osób represjonowanych, którzy
ukoƒczyli 85 lat; przyznanie weteranom, którzy ukoƒczyli 80 rok ˝ycia
statusu inwalidy wojennego (w tym
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wieku syndrom wojny, choroby,
sprawnoÊç fizyczna i psychiczna kombatantów dosz∏y do granicy, w której
stan ten b´dzie jak najbardziej uzasadniony z punktu widzenia humanitarnego, spo∏ecznego i medycznego).
maju 2018 r. rozpocz´∏a si´
akcja
sprawozdawczo-wyborcza na szczeblu wojewódzkim.
Kampania zosta∏a zaplanowana
od maja do 31 paêdziernika 2018 r.
Ogó∏em przeprowadzono Zjazdy delegatów w 16 wojewódzkich i 11 okr´gowych strukturach naszego Zwiàzku.
Terminów nie dotrzyma∏y dwa Zarzàdy wojewódzkie – mazowiecki i opolski. Akcj´ sprawozdawczo-wyborczà
zakoƒczy∏ 8 marca 2019 r. Zjazd delegatów w Opolu.
Do przeprowadzenia kampanii wyborczej ZW/ZO wykorzysta∏y równie˝
doÊwiadczenia p∏ynàce z akcji sprawozdawczo-wyborczej w Ko∏ach.
W cz´Êci Zjazdów brali udzia∏
przedstawiciele ZG Zwiàzku, w tym:
p∏k dr hab. Ryszard Sobierajski, kmdr
dypl. Henryk Kalinowski, pp∏k Krzysztof Adamczyk, p∏k Waldemar Wojtan, El˝bieta Sadzyƒska.
Na Zjazdach dokonano obiektywnej i rzetelnej oceny dzia∏alnoÊci Zarzàdów Wojewódzkich i Okr´gowych.
Na dzia∏alnoÊç t´ w du˝ej mierze rzutowa∏y nie tylko przedsi´wzi´cia
Zwiàzkowe, ale równie˝ wydarzenia
polityczne, do których nale˝y zaliczyç
wybory do Sejmu i Senatu RP oraz
Prezydenta RP, a tak˝e ostatnià kampani´ wyborczà do samorzàdów.
Minione cztery lata, to trudny
okres dla Zwiàzku. Pi´trzy∏y si´ trudnoÊci zwiàzane z finansami, koniecznoÊcià reorganizacji struktury organizacyjnej oraz ciàg∏e interwencje do
najwa˝niejszych czynników administracyjnych i ustawodawczych w sprawach uprawnieƒ kombatanckich. Znaczàce pi´tno na wszystkim odciska
coraz powa˝niejszy wiek kombatantów i zwiàzane z nim k∏opoty i dolegliwoÊci.
W nast´pstwie takiego stanu rzeczy, dyskusje na Zjazdach oscylowa∏y
wokó∏ spraw, które najbardziej bulwersowa∏y kombatantów, a wi´c problemów socjalnych i zdrowotnych oraz
dotyczàcych nowelizacji ustawy kombatanckiej.

W
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Dyskutanci dawali tak˝e przyk∏ady
braku szacunku cz´Êci spo∏eczeƒstwa
dla weteranów walki. Jest to z∏ym
przyk∏adem dla m∏odego pokolenia,
które powinno byç wychowywane
w mi∏oÊci dla Ojczyzny. W zakresie
wspó∏pracy ze szko∏ami i m∏odzie˝à
szkolnà nie bez znaczenia jest wzajemne zrozumienie i uwzgl´dnienie
przemian zachodzàcych w psychice
i mentalnoÊci m∏odzie˝y.
Pomimo takich opinii Zarzàdy Wojewódzkie/Okr´gowe i Ko∏a utrzymujà
∏àcznoÊç ze szko∏ami, uczestniczà
w uroczystoÊciach i prowadzà prelekcje majàce na celu lepsze poznanie
historii Polski i kszta∏towanie patriotyzmu.
Przyk∏adem nawiàzujàcym do powy˝szego niech b´dzie zorganizowany przez Zarzàd G∏ówny Zwiàzku
Ogólnopolski Konkurs „Bohaterowie
sà wÊród nas“. Uczestniczy∏y w nim
123 szko∏y (podstawowe, gimnazja
i ponadgimnazjalne), które nades∏a∏y
151 prac uczniów o tematyce zwiàzanej z konkursem. Wszystkie szko∏y
bioràce w nim udzia∏ nagrodzono
m.in. rocznà prenumeratà naszego
miesi´cznika „Polsce Wierni“.
W drugiej edycji – w 2019 roku –
nades∏ano 269 prac konkursowych.
PodkreÊlano koniecznoÊç wspó∏pracy z m∏odzie˝à, dyrektorami szkó∏
i kuratorami, szczególnie w dziedzinie
roztaczania wspólnej opieki nad
cmentarzami, miejscami pami´ci narodowej, pomnikami i tablicami pamiàtkowymi.

Dobrze oceniano wspó∏prac´
z w∏adzami terenowymi, a szczególnie
instytucjami wojskowymi i innymi
zwiàzkami i stowarzyszeniami kombatanckimi.

å

wierçwiecze dzia∏alnoÊci Zwiàzku potwierdzi∏o zasadnoÊç
funkcjonowania w strukturze organizacyjnej Zwiàzku Êrodowisk kombatanckich, którym Statut Zwiàzku nada∏
stosunkowo szerokie uprawnienia –
tworzenia krajowych, wojewódzkich
i okr´gowych Rad Ârodowisk, Kó∏,
Klubów, uczestnictwa w posiedzeniach zarzàdów, wspó∏pracy z pozazwiàzkowymi organizacjami.
Uwzgl´dniajàc specyfik´ i charakter jednostek, kierujàc si´ wspólnymi
˝o∏nierskimi losami w okreÊlonych formacjach zbrojnych walczàcych z hitlerowskimi Niemcami, w latach 90. powo∏ano w strukturach Zwiàzku – dziesi´ç Krajowych Rad Ârodowiskowych
koordynujàcych ich dzia∏alnoÊç: ˚o∏nierzy – Weteranów WrzeÊnia 1939 r.,
˚o∏nierzy Wojska Polskiego; ˚o∏nierzy
Polskich Si∏ Zbrojnych na Zachodzie;
˚o∏nierzy Armii Krajowej; ˚o∏nierzy
Batalionów Ch∏opskich; ˚o∏nierzy Armii Ludowej; ˚o∏nierzy Polskich Oddzia∏ów Samoobrony „Istriebitielnych
Batalionów“; Polaków – by∏ych ˚o∏nierzy Armii Radzieckiej; ˚o∏nierzy Synów Pu∏ku; Wi´êniów Politycznych Hitlerowskich Wi´zieƒ i Obozów Koncentracyjnych. W zwiàzku z nap∏ywem do Zwiàzku nowej grupy kombatantów w 2018 roku ZG powo∏a∏ do ˝y-

cia Ârodowisko Kombatantów Misji
Pokojowych ONZ i jego Rad´ Krajowà.
Obecnie na szczeblu Zarzàdu
G∏ównego Zwiàzku dzia∏ajà Rady Krajowe Êrodowisk – ˚o∏nierzy Wojska
Polskiego – przewodniczàcy kmdr
Henryk Kalinowski; ˚o∏nierzy Armii
Krajowej – Janina Marciniak; ˚o∏nierzy
Armii Ludowej – Józef Karbownik; Synów Pu∏ku – Maciej Maksymowicz;
Polaków – b. ˚o∏nierzy Armii Radzieckiej – Eugeniusz Kuklis; Kombatantów
Misji Pokojowych ONZ – gen. Stanis∏aw Woêniak.
W wi´kszoÊci ZW/ZO Rady Ârodowisk Kombatanckich ograniczy∏y dzia∏alnoÊç, cz´Êç z nich, tworzà wspólne
grupy ∏àczàce np. ˝o∏nierzy ruchu
oporu lub ˝o∏nierzy frontowych WP
i PSZ na Zachodzie.
Jako wa˝ny element struktury naszego Zwiàzku, Ârodowiska zespalajà
kombatantów, którzy walczyli pod jednolitymi sztandarami, utrzymujà Êcis∏e
wi´zi kole˝eƒskie, dbajà o reputacj´
swego Êrodowiska i realizujà wytyczone zadania Êrodowiskowe i zwiàzkowe.

P

o VI Kongresie powo∏ano 6 sta∏ych komisji problemowych:
Komisj´ Historycznà; Komisj´ Odznaczeƒ i Mianowaƒ; Komisj´ Socjalnà
i Opieki Zdrowotnej; Komisj´ Ekonomiczno – Finansowà oraz Komisj´ Organizacyjnà.
Dzia∏alnoÊç poszczególnych komisji w kadencji 2015-2019 koncentrowa∏a si´ g∏ównie na rozwiàzywaniu
bie˝àcych problemów wynikajàcych
z jednej strony z programu dzia∏ania
Zwiàzku, a z drugiej na sprawach nurtujàcych poszczególne Êrodowiska.
W omawianym czasie jeden z przewodniczàcych zmar∏, a du˝a cz´Êç
cz∏onków ze wzgl´du na stan zdrowia
zrezygnowa∏a z pe∏nionych funkcji.
Z uwagi na trudnà sytuacj´ bytowà
i zdrowotnà kombatantów znaczne
obcià˝enie notowa∏a Komisja Socjalno–Bytowa. Jednak mimo staraƒ nie
wszystkie problemy, zw∏aszcza dotyczàce próÊb o wsparcie finansowe
uda∏o si´ rozwiàzaç. Tak˝e Komisja
Mianowaƒ i Odznaczeƒ nie zdo∏a∏a
uzyskaç w pe∏ni za∏o˝onych rezultatów, zw∏aszcza w kwestiach nadawania wy˝szych stopni wojskowych oraz

odznaczeƒ paƒstwowych. Pewnà formà rekompensaty sta∏o si´ przyznanie przez kierownictwo ZG odznak
zwiàzkowych.
W latach 2015-2018, na mocy postanowieƒ Zarzàdu G∏ównego, wyró˝niliÊmy naszych cz∏onków i osoby zas∏u˝one dla Zwiàzku nast´pujàcymi
odznaczeniami:
– Za Zas∏ugi dla ZKRPiBWP
– 2174 odznaczeƒ;
– Za Wybitne Zas∏ugi
dla ZKRPiBWP
– 580 odznaczeƒ;
– Czyn Zbrojny Polskiej Samoobrony na Kresach Wschodnich RP
– 556 odznaczeƒ;
– Krzy˝ Czynu Frontowego
1 i 2 Armii WP
– 442 odznaczenia;
– Kombatancki Krzy˝ Pamiàtkowy
„Zwyci´zcom“
– 579 odznaczeƒ;
– Ko∏obrzeski Krzy˝ Kombatancki
– 275 odznaczeƒ;
– Kombatancki Krzy˝ Zwyci´stwa
– 2429 odznaczeƒ;
– Jubileuszowa Odznaka
Kombatancka „POLSKA
NIEPODLEG¸A 1918“ a
– 11 odznaczeƒ;
– Odznaka Zwiàzkowa
„POLSKA NIEPODLEG¸A
1918–2018“ [
– 172 odznaczenia.

W

a˝nym kierunkiem pracy Zarzàdu G∏ównego w okresie
sprawozdawczym by∏o dotarcie z informacjà i wiedzà o dzia∏alnoÊci
Zwiàzku – w tym o problemach nurtujàcych Êrodowiska kombatanckie – do
w∏adz paƒstwowych, samorzàdowych
oraz szeroko poj´tej opinii spo∏ecznej.
Dzia∏alnoÊç w tym zakresie poprawi∏a si´, jednak nadal napotyka∏a na
liczne trudnoÊci wynikajàce g∏ównie
z podejÊcia wi´kszoÊci mediów – telewizji, radia, prasy do reprezentowanych przez Zwiàzek wartoÊci i tradycji
kombatanckich. Tematy wià˝àce si´
z walkà ˝o∏nierza na wszystkich frontach II wojny Êwiatowej, poza nielicznymi wyjàtkami, uznane by∏y za ana-

chroniczne i ma∏o
interesujàce opini´
publicznà. Przyczynia si´ do tego m.in.
coraz bardziej ograniczony udzia∏ przedstawicieli w∏adz paƒstwowych na uroczystoÊciach rocznicowych, zw∏aszcza
w terenie.
Istotnym kana∏em informacyjnym
by∏o prowadzenie
korespondencji kierownictwa Zarzàdu
G∏ównego z przedstawicielami najwy˝szych w∏adz i organów paƒstwa – Pre-
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zydentem RP, premierem, Marsza∏kami Sejmu i Senatu oraz przedstawicielami ministerstw i instytucji paƒstwowych.
Cz´Êcià dzia∏alnoÊci informacyjnej
Zwiàzku by∏y tak˝e pisma, sprawozdania i wytyczne wysy∏ane przez Zarzàd G∏ówny do ogniw terenowych
oraz biuletyny, informatory i inne wydawnictwa publikowane przez Zarzàdy Wojewódzkie i Okr´gowe.
W przekazie wiedzy o sytuacji wewn´trznej Zwiàzku, upowszechnianiu
tradycji oraz wymiany doÊwiadczeƒ
wa˝nà rol´ spe∏nia miesi´cznik „Polsce
Wierni“. Pismo to s∏u˝y tak˝e przekazywaniu informacji o Zwiàzku do innych
Êrodowisk kombatanckich oraz centralnych w∏adz i instytucji paƒstwowych.
Egzemplarze pisma docierajà m.in. do
Sejmu, Senatu, Urz´du Rady Ministrów
i niektórych resortów Kancelarii Prezydenta RP, w∏adz samorzàdowych.
Publikacje miesi´cznika odzwierciedlajà integracyjny charakter Zwiàzku. Zwiàzane sà z najwy˝szymi wydarzeniami II wojny Êwiatowej, walkami
˝o∏nierza polskiego zarówno na froncie jak i w konspiracji. Pokazywano
najwa˝niejsze bitwy – od Lenino i Berlina po Monte Cassino i Wilhelmshaven, prezentowano sylwetki wybitnych
polityków i dowódców. Znaczàce
miejsce wÊród materia∏ów historycznych zajmowa∏y wspomnienia, relacje
i refleksje uczestników walk frontowych i partyzanckich, wi´êniów hitlerowskich wi´zieƒ i obozów koncentracyjnych, syberyjskich ∏agrów. Zosta∏o
to zresztà zauwa˝one i wyró˝nione na
ogólnopolskim portalu internetowym.
Miesi´cznik informowa∏ Czytelników o poczynaniach i decyzjach w∏adz
paƒstwowych, m.in. w sprawach kombatantów, a z drugiej strony – przekazywa∏ problemy i postulaty Êrodowiska.
Z równym szacunkiem i uznaniem
pisano o dzia∏aniach polskich formacji
frontowych na wschodzie i zachodzie,
konspiracyjnych dzia∏aniach ˝o∏nierzy
AK, BCh, AL i GL. Konsekwentnie walczono z próbami manipulacji faktami,
z przeinaczaniem prawdy historycznej. Na ∏amach „Polsce Wierni“ goÊcili
Êwiadkowie i uczestnicy tamtych wydarzeƒ – Micha∏ Aniszewski, Jan Szyszkowski, Roman Nogal, Jan Duda.
Redakcja utrzymywa∏a bliskà wi´ê
z Czytelnikami. W ostatnich latach
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przes∏ali oni prawie
trzy tysiàce ró˝nego rodzaju listów
i pism – w tym
wspomnieƒ, relacji
z uroczystoÊci kombatanckich, zebraƒ,
nieraz wzruszajàce
opisy spotkaƒ z m∏odzie˝à w wiejskich,
oddalonych od stolicy szko∏ach. Czytelnicy dzielili si´
opiniami o Zwiàzku,
jego dzia∏alnoÊci,
sytuacji spo∏ecznopolitycznej w paƒstwie, sytuacji materialnej i zdrowotnej
Êrodowiska,
wr´cz uczestniczyli w redagowaniu
miesi´cznika.
Miesi´cznik stanowi∏ tak˝e oÊrodek wymiany doÊwiadczeƒ i popularyzacji szczególnie wartoÊciowych
inicjatyw. Mo˝na tu
wspomnieç znane
ju˝ szeroko has∏o
„kombatancie nie
jesteÊ sam“, rozwiàzania w zakresie
opieki zdrowotnej
i socjalnej stosowane w Zarzàdach
Wojewódzkich
i Okr´gowych.
Niemniej zasi´g oddzia∏ywania
miesi´cznika, a tym samym informowania o dzia∏alnoÊci Zwiàzku ulega stopniowemu ograniczeniu. W okresie koƒczàcej si´ kadencji z przyczyn obiektywnych znaczàco zmniejszy∏a si´
iloÊç prenumerowanych egzemplarzy
„Polsce Wierni“. Spowodowa∏o to spadek nak∏adu do 1300 egzemplarzy, co
w odniesieniu do aktualnej liczby
cz∏onków Zwiàzku daje niski wskaênik.
Nowà noÊnà formà informacji
i kontaktów z Czytelnikami sta∏ si´ zorganizowany w latach 2017/2018 oraz
2018/2019 Ogólnopolski Konkurs dla
m∏odzie˝y „Bohaterowie sà wÊród nas“.
Konkurs zorganizowany przez Zarzàd
G∏ówny Zwiàzku pod honorowymi pa-

tronatami Senator Anny Marii Anders,
Szefa Urz´du ds. Kombatantów i OR
Jana J. Kasprzyka oraz wiceprezydenta Âwiatowej Federacji Kombatantów Stanis∏awa Woêniaka spotka∏ si´
z du˝ym zainteresowaniem, o czym
mo˝e Êwiadczyç przes∏anie do redakcji ponad 160 prac (pierwsza edycja).
nformacje o dzia∏alnoÊci Zwiàzku
oraz wa˝niejszych artyku∏ach
w miesi´czniku „Polsce Wierni“ zamieszczane sà tak˝e na stronie internetowej ZKRPiBWP oraz na Faceboku, niemniej z posiadanych danych
wynika, ˝e zasi´g przekazywanych
w tej formie wiedzy – m. in. z uwagi na
wiek kombatantów jest ograniczony.

I
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DYSKUSJA
roboczej dyskusji z udziałem
18 osób odnoszono się do sprawozdania z działalności Związku Kombatantów RPiBWP w latach 20152019, podejmując problemy nurtujące ogół
kombatantów, a także odnoszące się do sytuacji w poszczególnych środowiskach, Zarządach i Kołach.
Dyskutanci pozytywnie ocenili czteroIrena Chamielec.
letnią działalność Zarządu Głównego,
uwzględniając złożoną sytuację organizacyjną i finansową Związku. Delegaci zgłaszali wiele wniosków i propozycji odnoszących się do wszelkich dziedzin działalności
Związku, Urzędu do Spraw Kombatantów
i OR, władz państwowych, które z uwagi na
ich obszerność i charakter rozpatrzone będą
przez nowo powołany ZG.
Mówcy podkreślali, że w okresie międzykongresowym nie zostało rozwiązanych
wiele kluczowych dla weteranów spraw –
zwłaszcza socjalnych i zdrowotnych i obligowali nowo wybrany Zarząd Główny do
W∏odzimierz Czechowski.
stanowczych działań wobec UdsKiOR oraz
władz państwowych. Sugerowano wręcz
powołanie specjalnego zespołu interwencyjno-mediacyjnego celem podejmowania
najpilniejszych spraw kombatanckich.
Surowo oceniano wprowadzane w ostatnich latach kolejne nowelizacje „ustawy
o kombatantach” uznając je za nie spełniające oczekiwań, niejasne i trudne do zrozumienia.
Szczególną uwagę skupiono na sytuacji
wewnętrznej Związku – zwłaszcza Kół, uznając że ich byt jest często zagrożony.
Zdzis∏aw Dobrut.
Rozwiązania dostrzegano m.in. w pozyskiwaniu nowych, młodych wiekiem osób, zwłaszcza członków nadzwyczajnych. Dostrzegając mające miejsce niekiedy problemy z ich statusem, prace
ich oceniono pozytywnie.
Niejednolicie oceniano współpracę z samorządami i władzami administracyjnymi, podając przykłady dobrych, owocnych kontaktów i sugerowano podjęcie prób ujednolicenia tej współpracy.
Istotną część dyskusji stanowiła sytuacja finansowa Związku – dramatycznie oceniana na wszystkich szczeblach organizacyjnych.
Uznano, że bez wsparcia finansowego – określanego raczej ustawowo –
przy malejących wpływach ze składek – funkcjonowanie organizacji – w tym
Zarządów Wojewódzkich i Okręgowych zostanie praktycznie zagrożone.

W

Marcin Kus.

Edmund B∏aszczyk.

Eugeniusz Stefankiewicz.

Bogus∏aw Dàbrowski.

10

U C H W A ¸ A Nr 1/2019
VII Kongresu ZKRPiBWP
z dnia 30 maja 2019 r.
w sprawie: udzielenia absolutorium ust´pujàcym w∏adzom
Zwiàzku Kombatantów RP i BWP
Delegaci na VII Kongres Zwiàzku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i By∏ych Wi´êniów Politycznych, mandatariusze
cz∏onków zwyczajnych i podopiecznych Zwiàzku, po zapoznaniu si´:
- ze sprawozdaniem Zarzàdu G∏ównego, przes∏anego delegatom w terminie statutowym,
ZARZÑD G¸ÓWNY ZKRPiBWP
wybrany na VII Kongresie Zwiàzku
1. ADAMCZYK Krzysztof
– woj. Kujawsko-Pomorskie
2. BAJDUSZEWSKI Henryk
– woj. Pomorskie
3. B¸ASZCZYK Edmund – Jelenia Góra
4. CHAMIELEC Irena
– woj. Opolskie
5. CZECHOWSKI W∏odzimierz
– woj. Âlàskie
6. CZERKAS Henryk
– woj. Lubelskie
7. DÑBROWSKI Bogus∏aw – ZamoÊç
8. GROCHALA Wojciech
– woj. Podkarpackie
9. KALINOWSKI Henryk Leopold
– woj. Mazowieckie
10. KARCZEWSKI Jan
– woj. Podlaskie
11. KOZIO¸ Edward
– woj. Ma∏opolskie
12. KRÓL Marian
– woj. Wielkopolskie
13. KRZEMI¡SKI Jerzy
– woj. Kujawsko-Pomorskie
14. KUS Marcin
– woj. Warmiƒsko-Mazurskie
15. LACH Zdzis∏aw
– woj. Zachodniopomorskie
16. MAKSYMOWICZ Janusz
– woj. Mazowieckie
17. MAKSYMOWICZ Maciej
– woj. Kujawsko-Pomorskie
U C H W A ¸ A 1/PL /2019
ZWIÑZKU KOMBATANTÓW RP
I BY¸YCH WI¢èNIÓWPOLITYCZNYCH
z dnia 30 maja 2019 r.
w sprawie: wyboru prezesa Zarzàdu G∏ównego ZKRPiBWP
Zgodnie ze Statutem ZKRPiBWP oraz regulaminem wyboru
w∏adz, nowo wybrany Zarzàd G∏ówny na pierwszym plenarnym
posiedzeniu wybra∏ na:
- prezesa Zarzàdu G∏ównego ZKRPiBWP – Kol. kmdr. Henryka Leopolda KALINOWSKIEGO,

- z wystàpieniem prezesa Zarzàdu G∏ównego,
- ze sprawozdaniem G∏ównej Komisji Rewizyjnej,
- ze sprawozdaniem G∏ównego Sàdu Kole˝eƒskiego
oraz po dyskusji w toku obrad Kongresu uchwalajà:
VII Kongres ocenia pozytywnie dzia∏alnoÊç w∏adz naczelnych Zwiàzku: Zarzàdu G∏ównego, G∏ównej Komisji Rewizyjnej i G∏ównego Sàdu Kole˝eƒskiego, za VI kadencj´
(2015-2019 r.) i udziela absolutorium ust´pujàcym w∏adzom.
Przewodniczàcy
VII Kongresu ZKRPiBWP
Jan WITKOWSKI
18. NOWICKI Józef – Elblàg
19. SADZY¡SKA El˝bieta
– woj. Mazowieckie
20. SMOLI¡SKI Mieczys∏aw – Ciechanów
21. STEFANKIEWICZ Eugeniusz
– woj. ¸ódzkie
22. ST¢PIE¡ Anna
– woj. Âwi´tokrzyskie
23. TRZCI¡SKI Jan – Cz´stochowa
24. WITKOWSKI Jan
– woj. Mazowieckie
25. WOJTAN Waldemar
– woj. Ma∏opolskie
26. WOLANIN Zofia
– woj. Mazowieckie
27. WOèNIAK Stanis∏aw
– woj. Wielkopolskie
G¸ÓWNA KOMISJA REWIZYJNA
1. KARBOWNIK Józef
– woj. Mazowieckie
2. KOWALSKI Hieronim
– woj. Wielkopolskie
3. OR¸OWSKA Bernadeta
– woj. Wielkopolskie
G¸ÓWNY SÑD KOLEZE¡SKI
1. GRZ¢DOWSKI Miros∏aw
– woj. Wielkopolskie
2. LIÂKIEWICZ Wac∏aw
– woj. Mazowieckie
3. PYRZY¡SKA Wanda
– woj. Mazowieckie
- wiceprezesa Zarzàdu G∏ównego ZKRPiBWP – Kol. Janusza
MAKSYMOWICZA.
JednoczeÊnie Zarzàd G∏ówny powierza dotychczasowemu
Kierownictwu Zarzàdu G∏ównego dalsze pe∏nienie obowiàzków
do I Plenum, na którym zostanà wybrani: prezydium, sekretarz
i skarbnik nowego Zarzàdu G∏ównego.
Przewodniczàcy
VII Kongresu ZKRPiBWP
Jan WITKOWSKI
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Kmdr dypl. Henryk
Leopold KALINOWSKI
urodzi∏ si´ w Krzemieƒcu
w 1925 r. W chwili wybuchu
II wojny Êwiatowej uczestniczy∏ w szkoleniu jako m∏odociany Korpusu Ochrony Pogranicza. ˚o∏nierz podziemia od
1942 r. Do 1. Armii Wojska
Polskiego wstàpi∏ na ochotnika 12 marca 1944 r., gdy

na brzegu Odry w Czelinie
pierwszego bia∏o-czerwonego
s∏upa granicznego z napisem
„Polska” oraz historycznego
„Aktu Czeliƒskiego”, którego
orygina∏ znajduje si´ w Muzeum WP.
Po powrocie z Berlina zosta∏ skierowany do Oficerskiej
Szko∏y Wojsk In˝ynieryjnych
w PrzemyÊlu. Od 1948 r. by∏
w Êcis∏ym czteroosobowym
zespole rozminowania kraju.

w Lebiedynie ko∏o Sum by∏
formowany 6. Samodzielny
Zmotoryzowany Batalion Pontonowo-Mostowy, jednostka,
z którà przeby∏ ca∏y szlak bojowy i bra∏ udzia∏ w szturmie
Berlina. We wrzeÊniu 1944 r.
podczas Powstania Warszawskiego, jako podoficer, uczestniczy∏ w ramach 3. Dywizji
Piechoty w forsowaniu Wis∏y
z Saskiej K´py na Solec.
By∏ jednym z inicjatorów
postawienia 25 lutego 1945 r.

Gdy w 1951 r. odchodzi∏ do
s∏u˝by w jednostkach in˝ynieryjnych ksi´gi ewidencyjne zawiera∏y ponad 62 mln unieszkodliwionych wszelkiego rodzaju pocisków i 12 mln zdj´tych min. Po ukoƒczeniu szkolenia specjalistycznego zosta∏
skierowany na stanowisko
szefa sztabu Bazy Marynarki
Wojennej w ÂwinoujÊciu. Absolwent dwóch Akademii Wojskowych, wieloletni pracownik
naukowo-dydaktyczny Wy˝-
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szej Szko∏y Marynarki Wojennej, a nast´pnie Akademii
Sztabu Generalnego.
Jako cz∏onek Komisji Kultury CRZZ organizowa∏ m.in.
plenery i wystawy plastyczne
zwiàzane z tradycjami Wojska
Polskiego.
W 1980 r. przeszed∏ w stan
spoczynku.
Od tego czasu aktywnie
uczestniczy w dzia∏alnoÊci organizacji kombatanckich –
Zwiàzku Bojowników o WolnoÊç i Demokracj´, a nast´pnie Zwiàzku Kombatantów RP
i By∏ych Wi´êniów Politycznych, dochodzàc do stanowiska wiceprezesa i prezesa Zarzàdu G∏ównego ZKRPiBWP.
Jest prezesem Stowarzyszenia Kawalerów Orderu Wojennego Virtuti Militari Kombatantów RP oraz Kawalerów
Orderu Wojennego Krzy˝a
Grunwaldu, ponadto wiceprezesem Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Misja Pojednania,
a tak˝e Kanclerzem Zwiàzkowej Kapitu∏y Odznaczeƒ.
Kawaler Orderu Wojennego Virtuti Militari, Krzy˝a
Grunwaldu, Krzy˝a Walecznych oraz Krzy˝a Powstania
Warszawskiego, a ponadto
wysokich odznaczeƒ polskich
i zagranicznych.
Zaprojektowa∏ liczne honorowe i pamiàtkowe odznaczenia i dyplomy ustanowione
przez w∏adze stowarzyszeƒ
kombatanckich i organizacji
spo∏ecznych, w tym oÊmiu odznaczeƒ ZKRPiBWP, wÊród
nich dwóch zwiàzanych ze
100-leciem Odzyskania Niepodleg∏oÊci – Jubileuszowà
Odznak´ Kombatanckà „Polska Niepodleg∏a 1918” oraz
Odznak´ Zwiàzkowà „Polska
Niepodleg∏a 1918-2018”.
a VII Kongresie Zwiàzku, 30 maja 2019 r.,
wybrany zosta∏ prezesem Zarzàdu G∏ównego ZKRPiBWP.

N

W

ICEPREZES ZARZÑDU
G¸ÓWNEGO ZKRPiBWP
J a n u s z M A K S Y M O W I C Z urodzi∏ si´
27 paêdziernika 1930 r. w Warszawie, w rodzinie patriotycznej. Ojciec by∏ legionistà, nale˝a∏ do Strzelców. 1 lipca 1939 roku zosta∏ powo∏any na çwiczenia rezerwistów,
przewidziane na miesiàc, ale ju˝ nie wróci∏ do domu.
Przed powo∏aniem do wojska Ojciec pracowa∏ w Wydziale Szkolnictwa, by∏ laborantem. Rodzina mieszka∏a
na ul. Jezuickiej 4, w gmachu Muzeum Pedagogicznego
do poczàtku 1943 r., kiedy Ojca przeniesiono w ramach
Wydzia∏u Szkolnictwa Miasta Sto∏ecznego Warszawy do
szko∏y na ul. Barokowej.
Wybuch II wojny
Êwiatowej, 1 wrzeÊnia
1939 r, zasta∏ Janusza
Maksymowicza w Warszawie.
Ojciec, po kampanii
wrzeÊniowej,
dzia∏a∏
w Armii Krajowej, by∏
w Kedywie AK.
W czasie okupacji
Janusz ucz´szcza∏ do szko∏y powszechnej. Dzia∏alnoÊç konspiracyjnà w AK
zaczà∏ w wieku 17 lat,
w Zgrupowaniu „Sosna”, Kompanii Szturmowej P-20, nosi∏ pseudonim „Janosz”.
Jako m∏ody ch∏opak
dostarcza∏ biuletyn informacyjny pod okreÊlone adresy. Tak by∏o do
13 paêdziernika 1943 roku, kiedy to jeden z kolegów, Henryk Nowicki,
z∏apany przez Niemców
w Êledztwie zezna∏ od
kogo otrzyma∏ broƒ. Gestapo zabra∏o ojca na Pawiak, by∏
brutalnie przes∏uchiwany, a nast´pnie przewieziony do
OÊwi´cimia. Prze˝y∏, ale zdrowia nigdy nie odzyska∏.
Zmar∏ w 1947 roku.
Po aresztowaniu ojca J. Maksymowicz podejà∏ prac´
aby utrzymaç rodzin´, najpierw w warsztacie Êlusarskim, a nast´pnie w firmie chemicznej produkujàcej
Êwiece i past´ do pod∏óg.
O Powstaniu Warszawskim i Godzinie „W” dowiedzia∏ si´ w przeddzieƒ 1 sierpnia. Walczy∏ na Starówce,
gdzie walki by∏y szczególnie zaci´te i trudne, bowiem
stanowi∏a dla Niemców korytarz komunikacyjny ze

wschodu na zachód. Przeszed∏ wraz ze swojà kompanià
ca∏y szlak bojowy w obronie Starówki – Rymarska, Leszno, Przejazd, T∏omackie, pa∏ac Blanka, Ratusz, Bank
Polski. Po upadku Starówki wraz z oddzia∏em przeszed∏
kana∏ami do ÂródmieÊcia Pó∏nocnego, gdzie dalej walczy∏ w rejonie Kruczej a˝ do upadku Powstania.
Po wojnie otrzyma∏ stypendium z Komitetu Stypendialnego dla m∏odocianych uczestników Powstania
i kontynuowa∏ nauk´ w Gimnazjum Mechanicznym.
Prac´ rozpoczà∏ w Zak∏adach Mechanicznych „Ursus” a nast´pnie w Paƒstwowym Instytucie Wydawniczym i w P.S.W. „Dom Ksià˝ki” jednoczeÊnie kontynuujàc
nauk´ w liceum. Po zdaniu matury i ukoƒczeniu studiów otrzyma∏
nakaz pracy do resortu
handlu zagranicznego
poczàtkowo do C. Hartwig – Mi´dzynarodowi
Spedytorzy, a nast´pnie
w Polskim Towarzystwie
Handlu Zagranicznego
„Varimex”, gdzie pracowa∏ do koƒca pracy zawodowej.
W 1998 r. przeszed∏
na emerytur´ po 52 latach pracy zawodowej
i w∏àczy∏ si´ czynnie do
dzia∏alnoÊci kombatanckiej w Êrodowiskach
Armii Krajowej.
Przez wiele lat by∏
prezesem Ko∏a ZKRP
i BWP na Ursynowie,
b´dàc jednoczeÊnie cz∏onkiem Zarzàdu Mazowieckiego Zwiàzku Kombatantów RP i BWP.
W 2018 roku zosta∏
wybrany wiceprezesem Zarzàdu G∏ównego, pe∏niàc jednoczeÊnie funkcj´ Prezesa Mazowieckiego Zarzàdu
Zwiàzku.
Posiada liczne odznaczenia, w tym m.in.: Krzy˝ Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Z∏oty Krzy˝ Zas∏ugi, Krzy˝ Armii Krajowej, Warszawski Krzy˝ Powstaƒczy, Krzy˝ Partyzancki, Medal Zwyci´stwa i WolnoÊci,
Odznak´ Grunwaldzkà, Medal „Pro Memoria”, Medal
„Obroƒcy Ojczyzny 1939-1945”, Z∏oty Medal „Za Zas∏ugi dla ObronnoÊci Kraju” oraz liczne odznaczenia zwiàzkowe i organizacyjne.
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VII

Kongres ZKRPiBWP
odbywa si´ w okresie
obchodów setnej rocznicy odzyskania przez Polsk´ niepodleg∏oÊci, z tej okazji sk∏adamy
wszystkim Kombatantom, w tym
cz∏onkom Naszego Zwiàzku, ho∏d
i podzi´kowanie za ich niewymierny
wk∏ad oraz danin´ krwi w walkach
o niepodleg∏oÊç Ojczyzny i jej odbudow´ po zniszczeniach wojennych.
VII Kongres stwierdza, i˝ dzia∏alnoÊç Zwiàzku w minionej kadencji determinowa∏y: gwa∏townie malejàca
liczebnoÊç cz∏onków Zwiàzku, osiàgni´cie przez wielu cz∏onków i aktywistów 90 roku ˝ycia oraz napi´ta
sytuacja spo∏eczno-polityczna w kraju.
Optymistycznie brzmiàce w statystykach wskaêniki dochodu narodowego nie majà prze∏o˝enia na poziom ˝ycia wi´kszoÊci spo∏eczeƒstwa, a g∏ównie emerytów i rencistów (w tej grupie sà nasi cz∏onkowie), co wywo∏uje przygn´bienie
i obawy o los w∏asny i kraju.
Nieporozumienia, g∏´boki podzia∏ spo∏eczeƒstwa, fa∏szywie poj´ty patriotyzm, ksenofobia, agresja
s∏owna, brak poszanowania prawa,
nepotyzm, odpowiedzialnoÊç zbiorowa, w tym tak˝e wobec niektórych
grup kombatantów powodowa∏y
stany nerwowoÊci i zagro˝enia, jak
równie˝ spadek motywacji do dzia∏alnoÊci spo∏ecznej. Niewielkà os∏odà tego stanu rzeczy jest tegoroczna nowelizacja ustawy o kombatantach i ustaw z nià zwiàzanych, nie
zaspakaja ona jednak wi´kszoÊci
naszych oczekiwaƒ.
Kongres opowiada si´ za kontynuacjà zdecydowanych dzia∏aƒ na
rzecz takiej nowelizacji ustawy kombatanckiej, która zapewni∏aby godne prze˝ycie ostatnich dni przez niewielkà ju˝ grup´ zas∏u˝onych dla
Ojczyzny kombatantów w poczuciu
dumy z przebytej ˝yciowej drogi.
Kongres wyra˝a wol´ pe∏nej
aktywnoÊci Zwiàzku w ˝yciu spo-

14

∏eczno-politycznym kraju. Uznaje
w szczególnoÊci historyczny obowiàzek przejawiania troski o etos
kombatancki, przekazywania m∏odemu pokoleniu Polaków tradycji
walki o pokój, wolnoÊç i niepodleg∏oÊç. Delegaci opowiadajà si´ za
kontynuacjà wysi∏ku na rzecz jednoÊci ruchu kombatanckiego z zachowaniem poszanowania to˝samoÊci
organizacyjnej.
VII Kongres Zwiàzku szczególnie
wysoko ocenia wspó∏prac´ Zarzàdów na wszystkich szczeblach
struktur zwiàzkowych z w∏adzami
paƒstwowymi i samorzàdowymi. T´
wspó∏prac´, która przynosi niezwykle pozytywne rezultaty nale˝y pog∏´biaç i poszerzaç.
Kongres wyra˝a uznanie cz∏onkom
podopiecznym za spo∏ecznà dzia∏alnoÊç w Zwiàzku, a tak˝e kieruje
s∏owa podzi´kowania do cz∏onków
nadzwyczajnych i wspierajàcych za
ich wzrastajàcà aktywnoÊç w Êwiadczeniu pomocy dla kombatantów
i wielu jednostek organizacyjnych.
S∏owa podzi´kowania kieruje
Kongres do wszystkich, którzy
udzielali pomocy i wsparcia ogniwom zwiàzkowym.
VII Kongres wyra˝a uznanie za
prac´ Zarzàdów na wszystkich
szczeblach organizacyjnych i prze-

kazuje wyrazy g∏´bokiego szacunku i podzi´kowania wszystkim
Êrodowiskom kombatanckim za
zaanga˝owanie w realizacj´ celów
i zadaƒ wypracowywanych na zebraniach, Zjazdach i Kongresie.
VII Kongres zobowiàzuje nowo
wybrany Zarzàd G∏ówny do realizacji programu dzia∏ania obejmujàcego nast´pujàce kierunki:
A. W zakresie spraw zdrowotnych i socjalnych poprzez przejawianie sta∏ej troski o warunki zdrowotne i socjalne kombatantów:
– dà˝enie do u∏atwiania kombatantom dost´pu do lekarzy specjalistów, szpitali rehabilitacyjnych i sanatoriów, oraz pomoc w egzekwowaniu uprawnieƒ kombatanckich
w tym zakresie, zgodnie z obowiàzujàcymi przepisami prawa;
– nasilenie dzia∏aƒ w celu u∏atwienia kombatantom dost´pu do leków
oraz poszerzenie palety leków bezp∏atnych lub dost´pnych po cenach
ulgowych w szczególnoÊci dla przewlekle chorych i osób po 85 roku ˝ycia;
– tworzenie hospicjów domowych, wspieranie materialne kombatantów, zw∏aszcza ci´˝ko chorych,
samotnych, wymagajàcych pomocy
przy Êcis∏ej wspó∏pracy z w∏adzami

lokalnymi, samorzàdowymi i oÊrodkami pomocy spo∏ecznej;
– kontynuowanie ró˝nych form
pomocy dla kombatantów niepe∏nosprawnych m.in. poprzez stosowanie u∏atwieƒ w zakupie przez nich
wózków inwalidzkich, sprz´tu rehabilitacyjnego i przedmiotów medycznych oraz dostosowania pomieszczeƒ mieszkalnych do rodzaju inwalidztwa;
– uaktywnienie dzia∏alnoÊci Komisji Socjalno-Bytowych i Zdrowotnych oraz nakierowanie jej na kombatantów b´dàcych w trudnej sytuacji ˝yciowej;
– podejmowanie dzia∏alnoÊci informacyjnej ukierunkowanej na
ochron´ zdrowia i godne warunki
˝ycia kombatantów.
B. W zakresie dzia∏alnoÊci
ogólnospo∏ecznej i historycznopatriotycznej poprzez upowszechnianie w spo∏eczeƒstwie wiedzy
o tradycjach or´˝a polskiego,
o wk∏adzie kombatantów w Zwyci´stwo – niezale˝nie od tego,
w jakich szeregach i na jakich
frontach walczyli:
– wspó∏dzia∏anie z organizatorami uroczystych obchodów rocznic
historycznych, poÊwi´conych walce
o niepodleg∏oÊç i wolnoÊç Ojczyzny,
Êwiàt paƒstwowych i uroczystoÊci
lokalnych. Kontynuowanie wspó∏pracy z Urz´dem ds. Kombatantów
i Osób Represjonowanych, ministerstwami Edukacji Narodowej i Obrony
Narodowej oraz Kuratoriami OÊwiaty w celu zach´cania m∏odzie˝y do
uczestnictwa w tych uroczystoÊciach;
– wspó∏praca z jednostkami Wojska Polskiego, organizacjami pozarzàdowymi skupiajàcymi weteranów
i kombatantów oraz organizacjami
harcerskimi i szko∏ami, w zakresie
upowszechniania w ÊwiadomoÊci
spo∏ecznej pami´ci tradycji walk
o wolnoÊç i niepodleg∏oÊç Polski;
– popularyzacja w Êrodkach masowego przekazu dzia∏alnoÊci naszego Zwiàzku, w tym kombatantów
szczególnie zas∏u˝onych w walce
o niepodleg∏oÊç Ojczyzny;
– wspieranie dzia∏alnoÊci wydawniczej Zwiàzku, a w szczególnoÊci

miesi´cznika „Polsce Wierni” poprzez jego popularyzacj´ i powszechnà prenumerat´;
– wyst´powanie w obronie dobrego imienia kombatantów i prawdy historycznej;
– we wspó∏pracy z w∏adzami administracyjnymi,
samorzàdowymi
i Radami Kombatanckimi, zapewnianie godnej oprawy obchodów „Dnia
Weterana”.
Zwiàzek b´dzie w dalszym ciàgu
przekazywa∏ akta personalne do Archiwum Kombatanckiego przy Urz´dzie ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych oraz inne materia∏y do
Archiwum Akt Nowych. Stanowià one
cenne materialne êród∏o, z którego
w sztafecie pokoleƒ czerpana b´dzie
wiedza o losach i dorobku naszego
pokolenia.

Kombatantów ró˝nych szczebli;
– prowadzenie nadal oszcz´dnej
gospodarki finansowej. Popularyzowanie mo˝liwoÊci uzyskiwania darowizn w tym odpisów 1% podatku od
osób fizycznych, co umo˝liwia status
Organizacji Po˝ytku Publicznego;
– inspirowanie w∏adz paƒstwowych i samorzàdowych do opieki
nad cmentarzami wojennymi, kwaterami kombatanckimi, pomnikami
oraz miejscami pami´ci narodowej.
D. VII Kongres upowa˝nia Zarzàd G∏ówny do wyst´powania
z wnioskami do w∏adz paƒstwowych w nast´pujàcych sprawach:
– zachowanie praw nabytych
kombatantów i osób represjonowanych, gwarantowanych ustawami;

C. W zakresie dzia∏alnoÊci
organizacyjnej:
– przestrzeganie zasady poszanowania wszystkich Êrodowisk
kombatanckich, zarówno w dzia∏alnoÊci wewnàtrzorganizacyjnej jak
i we wspó∏dzia∏aniu z innymi organizacjami kombatanckimi oraz w∏adzami administracyjnymi i samorzàdowymi, respektowanie zasad tolerancji i wzajemnego zrozumienia;
– kontynuowanie wspó∏pracy ze
Âwiatowà Federacjà Weteranów;
– utrzymywanie wspó∏pracy
z bratnimi organizacjami skupiajàcymi weteranów i kombatantów;
– zasilenie kurczàcych si´ szeregów Zwiàzku poprzez pozyskiwanie
na
cz∏onków
nadzwyczajnych
i wspierajàcych aktywnych spo∏eczników z ró˝nych Êrodowisk;
– informowanie w∏adz paƒstwowych i samorzàdowych o problemach nurtujàcych kombatantów poprzez aktywny udzia∏ w Radach

– przywrócenia uprawnieƒ do
bezp∏atnego lecznictwa w sanatoriach;
– ubieganie si´ o podniesienie
wysokoÊci dodatków kombatanckich
wszystkim osobom uprawnionym;
– podejmowanie staraƒ u w∏adz
lokalnych i samorzàdowych o wsparcie naszej spo∏ecznej dzia∏alnoÊci
poprzez nieodp∏atne u˝yczanie lokali dla Kó∏, Zarzàdów Okr´gowych
i Wojewódzkich;
– zapewnienie rzeczywistej, a nie
formalnej, opieki lekarskiej dla kom-
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Na zdj´ciu od lewej: wiceprezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Rodzina KoÊciuszkowców Zenon Poznaƒski, prezes Zarzàdu G∏ównego ZKRP
i BWP Henryk L. Kalinowski i prezes Stowarzyszenia Zbigniew Czerwiƒski.

batantów i osób represjonowanych.
Uprawnienia gwarantowane obowiàzujàcymi przepisami prawa nie
sà respektowane w niektórych placówkach Êwiadczàcych us∏ugi i opiek´ medycznà, wspieranie inicjatyw
tworzenia Teleopieki;
– wspieranie finansowania autorów opracowaƒ historycznych i dokumentacji pami´tnikarskich. Finansowe wspieranie przejmowania i zabezpieczania archiwaliów (listów,
dokumentów itp.) oraz przedmiotów
o znaczeniu historycznym, pozostajàcych w posiadaniu kombatantów
bàdê ich rodzin.

Przewodniczàcy VII Kongresu Jan Witkowski.

VII

Kongres dla wielu z nas
Kombatantów Rzeczypospolitej jest finalnym etapem
˝o∏nierskiej i kombatanckiej drogi. WalczyliÊmy z honorem na ró˝nych frontach Êwiata o wolnà
i niepodleg∏à Polsk´. Tylko nielicznym z nas uda∏o si´ doczekaç
wolnoÊci i niepodleg∏oÊci Ojczyzny. I choç biliÊmy si´ pod ró˝nymi znakami bojowymi zawsze celem nadrz´dnym by∏a wolna i niepodleg∏a Polska. DziÊ dzia∏amy
spo∏ecznie w Zwiàzku reprezentujàc ró˝ne ugrupowania i Êrodowiska. ¸àczy Nas jednak ˝o∏nierska

przyjaêƒ i braterstwo. Wszelkie
podzia∏y naszych ˝o∏nierskich
Êrodowisk przez polityków sà
sprzeczne z ideà naszej walki
i poÊwi´cenia dla Ojczyzny.
Jako kombatanci pragniemy
z g∏´bi serca, aby zaistnia∏a zgoda w narodzie i wÊród ugrupowaƒ
politycznych rzàdzàcych krajem.
Zgoda w narodzie b´dzie spe∏nieniem naszych marzeƒ i naszej
walki o niepodleg∏oÊç Polski.
VII Kongres zobowiàzuje nowo
wybrane w∏adze Zwiàzku do realizacji zadaƒ sformu∏owanych w programie dzia∏ania oraz rozpatrzenia
wszystkich postulatów i wniosków
zg∏oszonych w trakcie dyskusji i z∏o˝onych na piÊmie do prezydium
Kongresu, wzbogacenia ich w toku
bie˝àcej dzia∏alnoÊci na wszystkich
szczeblach organizacyjnych.
Kongres zwraca si´ do wszystkich cz∏onków Zwiàzku o aktywne
w∏àczanie si´ do realizacji naszych
wspólnych zadaƒ. Program przyj´to
jednog∏oÊnie uchwa∏à Kongresu
nr 5 z 30 maja 2019 r.
KONGRES Zwiàzku
Kombatantów RP i BWP
zakoƒczono uroczystym wyprowadzeniem sztandaru.

VII

Prezes Stowarzyszenia Spadkobierców Polskich Kombatantów II Wojny Âwiatowej
– Ma∏gorzata Kitliƒska-Kowalczyk udekorowa∏a pracowników ZG medalem pamiàtkowym Stowarzyszenia.
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MIIZ
Fot. Alina Nowacka-Brysiak,
Krzysztof Orzechowski

BOHATEROWIE SÑ WÂRÓD NAS

14 czerwca br. w sali konferencyjnej Zwiàzku Kombatantów RP i By∏ych Wi´êniów Politycznych w Warszawie
odby∏o si´ podsumowanie Ogólnopolskiego Konkursu dla
M∏odzie˝y „BOHATEROWIE SÑ WÂRÓD NAS”.
Na konkurs, zorganizowany przez ZG ZKRPiBWP pod
honorowym patronatem:
- Senator Anny Marii ANDRRS – Sekretarza Stanu
w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów;
- Ministra Jana Józefa KASPRZYKA – Szefa Urz´du ds.
Kombatantów i Osób Represjonowanych;
- gen. bryg. Stanis∏awa WOèNIAKA – Prezesa ZG Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych ONZ;
nap∏yn´∏o 269 prac, w tym 52 o charakterze multimedialnym, ze szkó∏ podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

S

potkanie otworzy∏ Sekretarz Generalny ZG
ZKRPiBWP p∏k Waldemar WOJTAN – proszàc
o zabranie g∏osu organizatora
Konkursu – kawalera Orderu
Virtuti Militari, uczestnika Powstania Warszawskiego i Szturmu Berlina, ˝o∏nierza, który
w lutym 1945 r. uczestniczy∏
w postawieniu pierwszego,
bia∏o-czerwonego s∏upa granicznego nad Odrà – Prezesa
Zarzàdu G∏ównego ZKRPiBWP
– kmdr. dypl. Henryka L. KALINOWSKIEGO.
Inaugurujàc uroczystoÊç
Prezes ZG powita∏ serdecznie
goÊci, przedstawicieli Honorowych Patronów Konkursu –

Arkadiusza URBANA doradc´
Senator Anny Marii ANDERS;
Magdalen´ SAWK¢ – g∏ównego specjalist´ Departamentu
UroczystoÊci Urz´du ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych; gen. dr. Stanis∏awa
WOèNIAKA – Prezesa Zarzàdu G∏ównego Stowarzyszenia
Kombatantów Misji Pokojowych ONZ; p∏k. dr. hab. Witolda LISOWSKIEGO – Przewodniczàcego Komisji Konkursowej.
Ale przede wszystkim powita∏ przyby∏ych na uroczystoÊç laureatów II edycji Konkursu „Bohaterowie sà wÊród
nas”, rodziców oraz towarzyszàcych im nauczycieli.

Nast´pnie, prowadzàcy gal´ konkursowà Waldemar Wojtan odczyta∏ protokó∏ Komisji
Konkursowej, po czym rozpocz´∏a si´ uroczystoÊç wr´czania laureatom nagród i wyró˝nieƒ. I tak, nagrody g∏ówne
wr´czali – Prezes ZG ZKRP
i BWP, organizator Konkursu
„Bohaterowie sà wÊród nas”,
kmdr dypl. Henryk Leopold
Kalinowski, w imieniu Senator
Anny Marii Anders – Sekretarz
Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Arkadiusz Urban;
w imieniu Szefa Urz´du ds.
Kombatantów i Osób Represjonowanych – Magdalena Sawka; gen. dr Stanis∏aw Woêniak – Prezes Stowarzyszenia
Kombatantów Misji Pokojowych ONZ.
Kolejno, wyró˝nienia i wyró˝nienia specjalne wr´cza∏
przewodniczàcy Komisji Konkursowej p∏k dr hab. Witold Lisowski, któremu towarzyszy∏a
m.in. sekretarz redakcji „Polsce Wierni” Alina Jankowska.
Zwracajàc si´ do zgromadzonych uczniów, nauczycieli
i rodziców p∏k dr hab. Witold
Lisowski, dzi´kujàc za tak liczny udzia∏ w konkursie, podkreÊli∏ wysoki poziom nades∏anych
prac, obszernà tematyk´ obej-

mujàcà lata II wojny Êwiatowej,
dramat Polaków i ich rodzin
w latach okupacji niemieckiej,
deportowanych na Syberi´ i na
przymusowe roboty do Niemiec, prze˝ywajàcych tragicznà katorg´ Kresów Wschodnich.
Wiele dobrze udokumentowanych prac dotyczy∏o losów polskich ˝o∏nierzy, którym
z sowieckich ∏agrów uda∏o si´
dostaç do armii genera∏a Andersa, jak i tych, którym si´ to
nie uda∏o i wstàpili do 1 Dywizji Polskiej im. Tadeusza KoÊciuszki.
Konkurs, zwiàzany ze stuleciem odzyskania przez Polsk´ Niepodleg∏oÊci by∏ konkursem o Ojczyênie i jej bohaterach, którzy wywalczyli dla
nas wolnoÊç – powiedzia∏ –
a dziÊ z nami sà prawnuki
prawdziwych polskich bohaterów.
Du˝à wartoÊcià konkursu
by∏ wysoki poziom i jakoÊç
prac, wykorzystujàcych nowoczesne metody multimedialne.
Oceniajàc prace – podkreÊli∏
przewodniczàcy Komisji Konkursowej – komisja sta∏a przed
bardzo trudnym zadaniem.
Prace by∏y analizowane tak˝e
pod kàtem wiarygodnoÊci hidokończenie na str. 18 i 19 [
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storycznej, uj´cia tematu, stylistyki. To by∏ „kawa∏ bardzo
dobrej roboty!“ – stwierdzi∏.
P∏k Witold Lisowski wyrazi∏ tak˝e s∏owa najwy˝szego
uznania i podzi´kowania rodzicom, opiekunom i nauczycielom obecnym na podsumowa-

niu Konkursu, tym bardziej ˝e
odbywa∏o si´ ono w goràcym
okresie zakoƒczenia roku
szkolnego.
Wyrazy podzi´kowania i gratulacje w imieniu Senator Anny
Marii Anders laureatom z∏o˝y∏
Arkadiusz Urban, a w imieniu
Szefa Urz´du ds. Kombatan-

tów i Osób Represjonowanych
Jana J. Kasprzyka Magdalena
Sawka, która podkreÊli∏a ró˝norodnoÊç tematyki prac, ich
wysoki poziom i to, ˝e wzbogacà wiedz´ o polskich weteranach – kombatantach i ich
trudnych losach.

Organizatorzy konkursu
kierujà serdeczne podzi´kowania do Urz´du ds. Kombatantów i OR, Wydawnictwa Bellona, Jana O∏dakowskiego – dyrektora Muzeum Powstania
Warszawskiego i p∏k. dr. hab.
Witolda Lisowskiego za przeRed.
kazane upominki.

Fot. Alina Nowacka-Brysiak, Krzysztof Orzechowski

Bohater – to film Jakuba Kurczewskiego o Józefie Noculaku,
powstaƒcu wielkopolskim, uczestniku wojny polsko-bolszewickiej
1920 r., który za bohaterstwo dosta∏ ziemi´ na Wo∏yniu. Zazna∏
odrobin´ spokoju, a potem... ∏agry,
Archangielsk, Iran, Egipt, armia
gen. Andersa i Monte Cassino.

Praca Dominiki Anny Antosz – Podró˝ do êróde∏ pami´ci – to opowieÊç o s∏u˝bie wojskowej i dzia∏alnoÊci kpt. Jana Karola Dubaniowskiego „Salwa”, bohatera Zakliczyna, absolwenta Oficerskiej Szko∏y Podchorà˝ych Artylerii z 1933 r., uczestnika kampanii wrzeÊniowej, ˝o∏nierza AK, po wojnie ˝o∏nierza podziemia niepodleg∏oÊciowego, dowódcy oddzia∏u NSZ „˚andarmeria”, zabitego bez wyroku przez UB
27 wrzeÊnia 1947 r.

Maja Potyra i Dominika Wielkopolska, ze wsparciem klasy,
przedstawiajà losy polskich dziecisierot, które z Syberii przedosta∏y
si´ do „Ma∏ej Polski” w Indiach.
W filmie Polscy Indianie, doros∏e
osoby opowiadajà o swojej tu∏aczce wojennej i ˝yczliwoÊci „Indian”,
szczególnie jednego rad˝y.

miela, który
prawnuczką Stanisława Ch
Wiktoria Jastrzębska jest
zinną historię, któłany na Sybir. Opisuje rod
wraz z rodziną został zes
wski i pamiętną
sku Dolnym, powiat Rzeszo
ra rozpoczęła się w Grodzi
zieccy żołnierad
i
adl
dy o czwartej rano wp
noc, 10 lutego 1940 r., kie
mi.
zie
ej
zki
zystko – Na nielud
rze... Tytuł pracy mówi ws
tak jak trzeba – rozczyk w filmie Zachowa∏em si´
Barbara Papis i Miko∏aj Miko∏aj
r
i K ajowej przedstawiam, ps. „Tapir”, ˝o∏nierzem Armi
mowa z prof. Jerzym Grzywacze
rodzinnej, przyjaêni,
Êci
skiego. Pi´kna opowieÊç o mi∏o
jà bohatera Powstania Warszaw
walce i cz∏owieczeƒstwie.
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Emilia Anna Majewska dzi´ki swoim dziadkom, którzy zawsze inspirowali jej zainteresowania
historià, dotar∏a do wuja
Stefana Mazura. Spotkania
i rozmowy z nim zaowocowa∏y pracà konkursowà
Prawdziwa historia wuja
p∏k. Stefana Mazura „Borowy”, ˝o∏nierza Armii
Krajowej, potem oficera
Wojska Polskiego.

Pradziadek Antoni –
opowieÊç rodzinna rozpocz´∏a
si´ od starego zdj´cia, które
zawsze ciekawi∏o autora opowieÊci – Szymona Gàsienic´ –
zdj´cia m´˝czyzny w mundurze
i berecie. To w∏aÊnie pradziadek Antoni Zawadka, uczestnik kampanii wrzeÊniowej, potem ˝o∏nierskiej tu∏aczki po
Europie, nast´pnie ˝o∏nierz
dywizji gen. Maczka.

histori´ o uraDominika Wójcik przytoczy∏a
któremu jako jedytowaniu ˝ydowskiego dziecka,
c z che∏mskiego getnemu z rodziny uda∏o si´ ucie
ym – na podstawie
ta – Warto byç przyzwoit
W 1992 roku
wspomnieƒ Stefanii Wójcik.
Janowi i Marii
Instytut Yad Vashem nada∏
Sadlak i jej m´Wronom, ich córce Mariannie
i tytu∏ „Sprawie˝owi Kazimierzowi Sadlakow
”. Medale odedliwy WÊród Narodów Âwiata
bra∏a córka Stefania Wójcik.

B o h a t e r o w i e s à w Ê r ó d n a s – R e g i n a P r e i b i s c h – praca Jerzego Tomaszewskiego o cioci Reginie, która urodzi∏a si´ we W∏adywostoku
w 1920 r. Nied∏ugo po jej narodzinach rodzice osiedlili si´ w Wo∏ominie ko∏o Warszawy. Regina nale˝a∏a do dru˝yny harcerskiej,
w 1938 r. skoƒczy∏a Gimnazjum im. Królowej Jadwigi. W Powstaniu
Warszawskim ciocia Regina mia∏a pseudonim „Sylwia Kanalarka”.
¸àcznoÊç z wykorzystaniem tuneli kanalizacji miejskiej w powstaniu
w 1944 r. – by∏a dniem codziennym Reginy.

Brat mojego pradziadka Józefa – Kazimierz Sinica – tak zaczyna swojà opowieÊç Marta Misiejuk –
by∏ ˝o∏nierzem BCh na Podlasiu. W pracy O Stryju,
który si´ kulom nie k∏ania∏ ukazuje ˝ycie mieszkaƒców podczas okupacji niemieckiej i radzieckiej, konspiracj´, ruch oporu i walk´ 6 Brygady Wileƒskiej
oraz wi´zienie stryja za „wrogi stosunek do w∏adz”
i czekanie na rehabilitacj´ do 1993 r.
Gdzie by∏ Bóg w tamtych dniach? Dlaczego
milcza∏? Jak móg∏ pozwoliç na tak wielkie zniszczenie, na ten tryumf z∏a? – takie pytania zadaje
Oliwia Barbara Adamczuk poznajàc histori´ swojego wujostwa, których dopiero po 38 latach, w lipcu
1992 r. zrehabilitowano, uniewa˝niajàc wyrok skazujàcy, uznajàc ich dzia∏alnoÊç na rzecz niepodleg∏ego bytu paƒstwa polskiego.
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