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WRZESIE¡ 1939 R.
P∏onie Zamek Królewski w Warszawie

80. ROCZNICA WOJNY NIEMIECKO -POLSKIEJ 1939 R.

W piÑtek, 1 wrzeÂnia 1939 r. o godz.
4.50 dowódca polskiej za¸ogi Wojskowej Sk¸adnicy Tranzytowej na Westerplatte, mjr Henryk Sucharski nada¸
do Dowództwa Marynarki w Gdyni krótki meldunek: Pancernik SchlezwigHolstein rozpoczÑ¸ o godz. 4.45 ostrzeliwanie Westerplatte ze wszystkich
dzia¸. Bombardowanie trwa.
W tym samym czasie niemieckie samoloty 1. i 4. floty powietrznej wystartowa¸y z ¸adunkami bomb na Warszaw¢, GrudziÑdz, Pozna¡, P¸ock, Toma-

szÓw Mazowiecki, KrakÓw, LwÓw, Grodno, Terespol, BrzeÂå. A Rozpocz¢¸y
nalotami na bezbronny, przygraniczny Wielu¡. Wojska lÑdowe przekroczy¸y granice Polski od Pojezierza Suwalskiego a˚ po Ârodkowe Karpaty.
RealizujÑc plan natarcia pod kryptonimem „Fall Weiss“, ¸amiÑc polskoniemiecki pakt o niestosowaniu przemocy z 1934 r. i stosujÑc liczne prowokacje graniczne – m.in. w Gda¡sku,
Gliwicach, Jab¸onkach – Niemcy rozpocz¢¸y agresj¢ na Polsk¢.

POLSKA ZOSTA¸A OSAMOTNIONA
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wrzeÊnia o Êwicie
uderzenie na Polsk´
rozpocz´∏y jednoczeÊnie niemieckie si∏y làdowe,
morskie i powietrzne – 65
zwiàzków taktycznych, 2 floty powietrzne, grupa morska
„Ost“ – ∏àcznie 1.850 tys.
˝o∏nierzy, ok. 2,8 tys. czo∏gów, blisko 10 tys. dzia∏,
2080 tys. samolotów.
Si∏om tym Polacy przeciwstawili ok. 1 miliona ˝o∏nierzy (70% planu mobilizacyjnego), 4,3 tys. dzia∏, 880
czo∏gów i samochodów pancernych, 400 samolotów bojowych.
Polski plan obronny zak∏ada∏ przyj´cie – tak˝e ze
wzgl´dów politycznych – bitwy na ca∏ej d∏ugoÊci granicy, a po jej ewentualnej przegranej wycofanie si´ na linie
rzek Wis∏a i Narew. Zak∏adano, ˝e po podj´ciu przez
Francj´ – Angli´ ofensywy
na zachodzie, wojsko polskie przejdzie do konrofensywy. Przebieg dzia∏aƒ wojennych zweryfikowa∏ plany
G∏ównej Kwatery.
W pierwszym okresie, tzw.
„bitwie granicznej“ trwa∏y intensywne walki pod M∏awà,
Mokrà, w Borach Tucholskich,
nad Górnà Wartà, o Zag∏´bie
i Górny Âlàsk. Do 7 wrzeÊnia
broni∏o si´ Westerplatte.

3 wrzeÊnia 1939 r. wobec braku odpowiedzi na ultimatum z 1 wrzeÊnia
o zaprzestanie dzia∏aƒ wojennych
w Polsce, od godz 9.00 Wielka Brytania
znalaz∏a si´ w stanie wojny z Trzecià
Rzeszà. W Êlad za nià o godz. 17.00 do
wojny przystàpi∏a Francja. W tym samym dniu wypowiedzia∏y Niemcom
wojn´ Indie, Australia i Nowa Zelandia.
6 wrzeÊnia do wojny przystàpi∏ Zwiàzek
Po∏udniowej Afryki, a 10 – Kanada. Tak
wi´c, chocia˝ toczy∏a si´ na ziemiach
polskich, wojna polsko-niemiecka przekszta∏ci∏a si´ w wojn´ Êwiatowà.
Po przegranej bitwie granicznej marsza∏ek Rydz Âmig∏y oraz Kwatera G∏ówna WP, po przegrupowaniu si´ w pobli˝e granicy rumuƒskiej i w´gierskiej
czekali na ofensyw´ francuskà na zachodzie.
Ale do Polaków nie dotar'a informacja, ˝e na brytyjsko-francuskiej Najwy˝szej Radzie Wojennej z udzia∏em
premierów obu paƒstw podj´to decyzj´, ˝e dzia∏ania ofensywne przeciw
Niemcom nie zostanà podj´te, bowiem
armie nie sà przygotowane do wojny.
Ograniczono si´ do lotów patrolowych,
zrzucania ulotek i pozorowania ataków.
Polska na placu boju pozosta∏a sama.
Po prze∏amaniu polskiej obrony Naczelny Wódz, wcià˝ liczàc na pomoc
sprzymierzeƒców, nakaza∏ wycofanie
g∏ównych si∏ za Wis∏´ i utrzymanie linii
frontu na linii Narwi i Sanu. Niemcy starali si´ za wszelkà cen´ nie dopuÊciç
do przeprawy Polaków na wschód,
a plany pokrzy˝owa∏a trwajàca ponad
tydzieƒ „bitwa nad Bzurà.
Dokoƒczenie na str. 4 [

3

9/2019
[ Dokoƒczenie ze str. 3

Jednak po prze∏amaniu przez Niemców polskiego oporu nad Bugiem,
16 wrzeÊnia sytuacja Polski by∏a ju˝
krytyczna i od 18 wrzeÊnia do 5 paêdziernika ju˝ tylko walczy∏y odosobnione punkty oporu. 18 wrzeÊnia pad∏a
K´pa Oksywska, do 2 paêdziernika broni∏ si´ Hel. 28 – skapitulowa∏a Warszawa i Modlin, 5 paêdziernika z braku
amunicji i ˝ywnoÊci podda∏a si´ Samodzielna Grupa Operacyjna gen. Kleeberga.
Niemniej, pomi´dzy Wis∏à a Bugiem
oraz na Kresach Wschodnich, wcià˝
znajdowa∏o si´ oko∏o 25 mobilizowanych
dywizji, tj. prawie po∏owa polskich si∏.
wrzeÊnia o godz. 3.00 rano
ambasador Polski w Moskwie Wac∏aw Grzybowski otrzyma∏ not´
radzieckà, wg której traktaty polskoradzieckie (m.in. o nieagresji) straci∏y
wa˝noÊç, rzàd polski uleg∏ rozk∏adowi –
co oznacza, ˝e paƒstwo polskie i rzàd
przesta∏y faktycznie istnieç. W tej sytuacji Armia Czerwona otrzyma∏a rozkaz, aby przekroczyç granic´ i wziàç
pod opiek´ „˝ycie i mienie ludnoÊci
zachodniej Ukrainy i zachodniej
Bia∏orusi“. Do ataku na Polsk´ przygotowano dwa Fronty w sile oko∏o miliona
˝o∏nierzy.
O radzieckiej napaÊci rzàd polski
dowiedzia∏ si´ rano. Zaskoczony sytuacjà, o 16.00 Szef Sztabu Generalnego
przekaza∏ do wojsk „dyrektyw´ ogólnà“
dotyczàcà bie˝àcej sytuacji, ale dopiero o 21.30 nadano przez radio rozkaz
naczelnego Wodza: Sowiety wkroczy∏y.
Nakazuj´ ogólne wycofanie si´ najkrótszymi drogami na Rumuni´ i W´gry.
Z bolszewikami nie walczyç, chyba
z próby natarcia z ich strony i próby
rozbrojenia oddzia∏ów. Zadania Warszawy i miast, które mia∏y broniç si´
przed Niemcami, bez zmian (...).
Szacuje si´, ˝e w wyniku powy˝szego rozkazu granic´ przekroczy∏o i internowanych zosta∏o w Rumunii, na
W´grzech, Litwie, ¸otwie i Szwecji ok.
83 tys. ˝o∏nierzy. Niezale˝nie od powy˝szego, poza nieznanà bli˝ej liczbà
szeregowców i podoficerów, za granic´
uda∏o si´ przedostaç i uniknàç internowania ok. 10 tysi´cy oficerów zawodowych i oficerów rezerwy.
Wkrótce po tym granic´ polsko-rumuƒskà przekroczy∏ prezydent i Rzàd,
a tak˝e niespodziewanie Wódz Naczelny ze Sztabem.
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Na agresj´ ZSRR na Polsk´ strona
francusko-brytyjska zareagowa∏a jedynie notà protestacyjnà.

O

samotniona, w obliczu dwóch
wrogów, Polska wojn´ 1939 r.
przegra∏a. Straty wojska polskiego oceniane sà doÊç rozbie˝nie – od 70 tys.
zabitych i 140 tys. rannych do 97 tys.
poleg∏ych, zmar∏ych z ran i zaginionych
bez wieÊci. Do niewoli niemieckiej trafi∏o 590 tys. ˝o∏nierzy, w tym 19 tys. oficerów. Wg danych ZSRR, do niewoli radzieckiej trafi∏o ok. 460 tys. jeƒców,
w tym 18,7 tys. oficerów.
Polska przegra∏a kampani´ wrzeÊniowà 1939 r., (walczy∏o ok. miliona
˝o∏nierzy) ale nie skapitulowa∏a i od
1 wrzeÊnia 1939 r. do 8 maja 1945 r.
˝o∏nierz polski walczy∏ z Niemcami na
làdzie, morzu i w powietrzu. Najliczniejszy w Europie i najskuteczniejszy by∏
polski ruch oporu.
Pod okupacjà si∏y Zbrojne Polskiego Paƒstwa Podziemnego, ch∏opskiego i lewicowego ruchu oporu skupia∏y
ponad 650 tys. ˝o∏nierzy. Prawie 50 tys.
Polaków walczy'o w formacjach partyzanckich Francji, Jugos∏awii, na Kresach Wschodnich.
W momencie kapitulacji Niemiec
i zakoƒczenia II wojny Êwiatowej w Europie polskie regularne si∏y na froncie
zachodnim i wschodnim liczy∏y prawie
600 tysi´cy ˝o∏nierzy. ¸àcznie z podziemiem zbrojnym daje to ponad 1,2 mln
ludzi pod bronià.
Nie sposób jednak pominàç strat,
jakie Polska ponios∏a w wyniku II wojny
Êwiatowej. Âmierç ponios∏o, wg niezweryfikowanych danych oko∏o 6 mln
osób, z tego w czasie dzia∏aƒ wojennych 650 tysi´cy, w wyniku terroru okupantów 3,5 mln, w obozach i ∏agrach
1,3 mln, ponad 500 tys. z innych powodów. Olbrzymie by∏y straty materialne – zniszczonych zosta∏o 65% zak∏adów przemys∏owych,
wiele miast leg∏o
w gruzach (Warszawa, Wroc∏aw, Poznaƒ). Zniszczeniu
uleg∏a sieç dróg,
kolei, Êrodki transportu. Gwa∏townie
zmniejszy∏o si´ pog∏owie zwierzàt inwentarskich – koni,
byd∏a, trzody chlewnej.

W gruzach leg∏o ponad 300 tys. nieruchomoÊci w miastach i 460 tys. na
wsi. Straty materialne Polski si´ga∏y
30% majàtku narodowego.

N

iespe∏na dwa miesiàce przed
80. rocznicà agresji III Rzeszy
na Polsk´, 20 lipca br., z udzia∏em
Kanclerz Angeli Merkel, niezwykle uroczyÊcie obchodzono 75. rocznic´ nieudanego zamachu na Adolfa Hitlera,
dokonanego przez p∏k. Clausa Schenka hrabiego von Stanffenberga, który
pod∏o˝y∏ bomb´ w czasie narady w polowej kwaterze führera w Wilczym
Szaƒcu.
Rocznica nieudanego puczu
z udzia∏em m.in. genera∏ów Nehringa
von Tresckowa i Fritza Dietlafa hrabiego von der Schalenburga sta∏a si´
w Niemczech osnowà swego rodzaju
kultu bohaterskich zamachowców,
a w tle przeciwstawienie „rycerskiego Wehrmachtu“ nieponoszàcego
odpowiedzialnoÊci za zbrodnie wojenne „hitlerowskim nazistów“ zniewalajàcym naród niemiecki, b´dàcych m.in. sprawcami Holokaustu
i ludobójstwa na wschodzie. Tezy tego rodzaju upowszechniane sà w Europie, znajdujàc coraz wi´cej zwolenników.
Ale Polacy pami´tajà zachowanie
tych „bohaterów“ w 1939 r. – rozstrzeliwanie jeƒców, ludnoÊci cywilnej, gwa∏ty, grabie˝e i podpalenia, za
które sà osobiÊcie odpowiedzialni.
STEFAN JAGIELSKI
Relacj´ z uroczystoÊci 80. rocznicy wojny
niemiecko-polskiej 1939 r. zamieÊcimy
w kolejnym numerze „Polsce Wierni“.
Red.

Pomnik w miejscu, w którym wybuch∏
∏adunek, podczas zamachu na Hitlera
w Wilczym Szaƒcu. a

PLENARNE POSIEDZENIE
ZARZÑDU G¸ÓWNEGO
ZKRPiBWP
W końcu lipca 2019 r. odbyło się w Warszawie II plenarne
posiedzenie Zarządu Głównego nowej, VII Kadencji, poświęcone sprawom programowym i organizacyjnym Związku.
W obradach, prowadzonych przez prezesa ZG kmdr.
dypl. Henryka L. Kalinowskiego, w oparciu o przyjęty jednomyślnie porządek obrad, uczestniczyli, obok członków
ZG – przewodniczący Głównego Sądu Koleżeńskiego Wacław Liśkiewicz oraz Główej Komisji Rewizyjnej Józef Karbownik.
ontynuując problematykę VII Kongresu
Związku, celem kierowania działalnością związkową w okresach między plenarnymi posiedzeniami, w głosowaniu jawnym członkowie
ZG wybrali dziewięcioosobowe Prezydium w składzie:
Henryk Kalinowski – prezes ZG;
Janusz Maksymowicz – wiceprezes ZG; Elżbieta Sadzyńska
– sekretarz generalny ZG; Jan
Witkowski – skarbnik ZG; członkowie: Henryk Bajduszewski –
prezes Pomorskiego ZW; Włodzimierz Czechowski – prezes
Ślaskiego ZW; Henryk Czerkas
– prezes Lubelskiego ZW; Henryk Kozioł – prezes Małopolskiego ZW oraz Zofia Wolanin
– sekretarz Mazowieckiego ZW.
Działając w myśl Statutu
ZKRPiBWP powołano następnie trzy stałe Komisje Programowe – Komisję Historyczną
(przewodniczący – dr hab. Witold Lisowski); Komisję Mianowań i Odznaczeń (przewodniczący Henryk Kalinowski); Komisję Socjalną i Opieki Zdrowotnej (przewodnicząca Zofia
Wolanin).

K

Z kolei wiceprezes ZG Janusz Maksymowicz omówił
projekt Planu działalności ZG
ZKRPiBWP obejmujący okres
od VII Kongresu Związku do
końca 2019 r., który zaakceptowano w kolejnym głosowaniu. Przyjęty Plan to okres od
zakończenia obrad Kongresu
do końca 2019 r. i obejmuje
w zasadzie dwa posiedzenia
Zarządu Głównego, niemniej –
jak powiedział J. Maksymowicz
– zostanie uzupełniony o problematykę bieżącej działalności Związku, jak również ważnych rocznic i wydarzeń mających miejsce w tym okresie.
W czasie obrad, odnosząc
się do tematyki posiedzenia,
w tym pracy nowo powołanych stałych Komisji Problemowych, głos zabrali – Włodzimierz Czechowski, Maciej
Maksymowicz, Edward Kozioł,
Anna Stępińska, Henryk Czerkas, Elżbieta Sadzyńska, Waldemar Wojtan, Krzysztof
Adamczyk.
Postulowano m.in. podjecie działań celem doprowadzenia do ustawowego wspierania finansowego działalno-

ści organizacji kombatanckich, doprowadzenie do nadania kombatantom
(mającym uprawnienia zgodnie z ustawą o kombatantach...
z 1991 r.) statusu
inwalidy wojennego.
Mówiono o potrzebie zwiększenia
opieki państwa nad
zdrowiem weteranów, w tym m.in.
wprowadzenie „karty zdrowia“, specjalnych zdrowotnych aplikacji w smartfonach, zniżek w Domach Opieki Społecznej, wprowadzenia
tzw. „hospicjów domowych“.
Wskazywano na potrzebę
przeanalizowania obowiązującego systemu opłacania składek i dramatyczną sytuację finansową Kół i Zarządów.
W obecności uczestników
plenum prezes ZG podziękował ustępującym członkom
kierownictwa – sekretarzowi
generalnemu ZG Waldemarowi Wojtanowi oraz skarbnikowi ZG Krzysztofowi Adamczykowi za czteroletnią działal-

Fot. Krzysztof Orzechowski

ność, która dobrze służyła
naszemu Związkowi. Życzył
równocześnie nowym członkom Prezydium – w tym sekretarzowi generalnemu Elżbiecie Sadzyńskiej oraz skarbnikowi Janowi Witkowskiemu
osiągnięć w pracy związkowej. Podziękowano także za
wieloletnią działalność odchodzącemu, na własną prośbę,
dyrektorowi Biura ZG Jerzemu
Bednarskiemu.
odsumowując obrady
II plenum ZG, prezes
H. Kalinowski zwrócił uwagę
na odpowiedzialne i trudne zadania jakie stoją przed kierownictwem Związku – Prezydium
i Zarządem Głównym – w najbliższych latach. Zmieniają się
proporcje członkostwa na rzecz
podopiecznych i członków
nadzwyczajnych, maleje liczba
członków, nasila się trudna
sytuacja Kół i większości Zarządów. Jednym słowem – prognozy nie są optymistyczne.

P
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Ale Związek jest naszym
wspólnym dobrem i utrzymanie jego zwartości, sprawności
i możliwości pracy należeć będzie do podstawowych zadań
nowego Zarządu Głównego.
Prezes ZG zapowiedział zreformowanie systemu składkowego Związku, w tym rozważenie możliwości zrezygnowa-

nia z 10% wpłat Zarządów
Wojewódzkich i Okręgowych
na rzecz Zarządu Głównego.
Przewodniczący Krajowej
Rady Synów Pułku płk Maciej
Maksymowicz uhonorował wiceprezesa Janusza Maksymowicza Medalem Pamiątkowym
„50-lecia Środowiska Synów
Pułku“.
MIZ

Fot. Alina Nowacka-Brysiak

Nowo powo∏any sekretarz generalny Zarzàdu G∏ównego ZKRP
i BWP E L ˚ B I E T A S AD Z Y ¡ S K A urodzi∏a si´
w Poznaniu w rodzinie
˝o∏nierza zawodowego.
Studiowa∏a na Wydziale
Biologii UJ w Krakowie.
Ukoƒczy∏a równie˝ Studium Analityki Medycznej. 15 lat pracowa∏a
w Zak∏adzie Serologii
Instytutu
Hematologii
w Warszawie.
Jest wieloletnim dzia∏aczem spo∏ecznym, od
1985 r. cz∏onkiem podopiecznym ZKRPiBWP. Dzia∏a∏a poczàtkowo jako skarbnik,
póêniej przewodniczàca Ko∏a Warszawa Rakowiec. Od chwili
powstania w Warszawie Kó∏ dzielnicowych wiceprzewodniczàca Ko∏a Dzielnicowego Warszawa Ochota.
Od 2008 r. zwiàzana z dzia∏alnoÊcià Ârodowiska Synów
Pu∏ku. Rzecznik prasowy tego Ârodowiska. Od 2017 roku
przewodniczàca Warszawskiego Ârodowiska Synów Pu∏ku.
Wieloletni, bardzo aktywny korespondent „Polsce Wierni“.
Od 2017 roku, po zmianie statusu, z cz∏onka podopiecznego na nadzwyczajnego wesz∏a w sk∏ad Zarzàdu G∏ównego.
Powo∏any na II plenarnym posiedzeniu ZG
skarbnik Zarzàdu G∏ównego JAN WITKOWSKI
jest doÊwiadczonym dzia∏aczem spo∏ecznym i kombatanckim. ˚o∏nierz Powstania Warszawskiego,
walczàcy w sk∏adzie batalionu „Iwo”, cz∏onek
Zwiàzku Powstaƒców Warszawskich, w którym pe∏ni funkcj´ przewodniczàcego Êrodowiska ˚o∏nieFot. Krzysztof Orzechowski
rzy Batalionu „Iwo”.
Jest aktywnym dzia∏aczem Zwiàzku Kombatantów RP
i By∏ych Wi´êniów Politycznych, prezesem Ko∏a Dzielnicowego Ochota.
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Fot. Krzysztof Orzechowski

SPOTKANIE
PRZYJACIÓ¸

Z

okazji narodowego Êwi´ta Republiki
Bia∏oruÊ, ∏àczàcego si´ w br. z 75. rocznicà wyzwolenia Miƒska spod okupacji hitlerowskiej, w Zarzàdzie G∏ównym ZKRPiBWP
w Warszawie goÊci∏ Ambasador Nadzwyczajny i Pe∏nomocny Republiki Bia∏oruÊ w Rzeczypospolitej Polskiej,
Jego Ekscelencja W∏adimir Czuszew.
Dostojnego goÊcia powita∏ prezes ZG kmdr dypl. Henryk
L. Kalinowski podkreÊlajàc bliskie wi´zi ∏àczàce nasze s∏owiaƒskie narody, które po∏àczy∏y z jednej strony – nale˝àce do
najwi´kszych tragedie wojenne naszych obywateli, a z drugiej –
˝o∏nierskie drogi II wojny Êwiatowej.
Nastàpi∏a ceremonia odznaczeƒ. Medal Jubileuszowy 75 lat
Wyzwolenia Miƒska z ràk Ambasadora Czuszewa otrzyma∏a grupa kombatantów – weteranów II wojny Êwiatowej, ˝o∏nierzy 1 Armii WP – uczestników bitwy pod Lenino i walk wyzwoleƒczych na
szlaku do Berlina, Polaków, ˝o∏nierzy Armii Radzieckiej, uczestników ruchu oporu. Byli wÊród nich m.in. kawaler Wojennego
Krzy˝a Virtuti Militari, kmdr dypl. Henryk L. Kalinowski, p∏k Eugeniusz Skrzypek – uczestnik bitwy pod Lenino, Adela Jaworowska
i Zofia Lipiec – ˝o∏nierze Samodzielnego Batalionu Kobiecego im.
Emilii Plater, Stefania ¸obaszewska – córka pu∏ku, ˝o∏nierz 1 AWP.
Dzi´kujàc za wyró˝nienie, p∏k E. Skrzypek powiedzia∏ m.in., ˝e
jest ono symbolem szacunku dla kombatantów przekazanym z ràk
przedstawiciela bliskiego nam narodu. I choç stosunki mi´dzy naszymi paƒstwami pozostawiajà jeszcze wiele do ˝yczenia, dzisiejsza
uroczystoÊç potwierdza trwa∏oÊç ˝o∏nierskiego braterstwa broni.
Zwracajàc si´ do zgromadzonych, Ambasador W∏adimir Czuszew przypomnia∏, ˝e Republika Bia∏oruÊ uroczyÊcie Êwi´tuje jubileusz 75-lecia wyzwolenia, którego symbolem sta∏o si´ oswobodzenie Miƒska. II wojna Êwiatowa – dla nas Wojna Ojczyêniana – przynios∏a naszej Ojczyƒnie niepowetowane straty. Âmierç ponios∏a prawie jedna trzecia obywateli, spalono ponad 10 tysi´cy wsi, na olbrzymià skal´ rozwinà∏ si´ ruch partyzancki. Ale naród bia∏oruski
pokaza∏ swoje znaczenie, czego dowodem jest fakt, ˝e nale˝ymy
do grupy paƒstw – za∏o˝ycieli Organizacji Narodów Zjednoczonych.
Polacy sà znani i szanowani w naszym paƒstwie. Pami´tamy
bitw´ pod Lenino i dalsze walki polskiej Armii na terenie Bia∏orusi,
liczàcy si´ udzia∏ w oddzia∏ach partyzanckich, a tak˝e udzia∏ Polaków we frontowych jednostkach Armii Czerwonej. Wojna i braterstwo broni scementowa'y naszà przyjaêƒ.
Koƒczàc, Ambasador Czuszew wzniós∏ toast, ˝yczàc zebranym wiele zdrowia i wszelkiej pomyÊlnoÊci.
(m)

ŚWIĘTO WOJSKA POLSKIEGO
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„WIERNI POLSCE”
Tegoroczne święto WOJSKA POLSKIEGO
związane z upamiętnieniem 99. rocznicy bitwy warszawskiej było połączone z setną
rocznicą wybuchu I powstania śląskiego.
14 sierpnia, w godzinach wieczornych, minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak
wraz z osobami pełniącymi kierownicze funkcje w siłach zbrojnych, uczestniczyli w Apelu
Pamięci, który odbył się na Cmentarzu Wojskowym Powązki, przed pomnikiem „Poległym w 1920 roku”.
Następnego dnia, 15 sierpnia w godzinach
rannych, w obecności ministra obrony narodowej i generalicji WP na placu marszałka
Józefa Piłsudskiego odbyła się uroczysta
zmiana posterunku honorowego przed Grobem Nieznanego Żołnierza.
łówne obchody miały miejsce
w Katowicach. W Kościele
Garnizonowym św. Kazimierza
Królewicza odprawiono mszę św. w intencji obrońców ojczyzny, którą celebrował biskup polowy WP gen. bryg. Józef
Guzdek. W nabożeństwie uczestniczyli –
Prezydent RP Andrzej Duda z małżonką,
marszałkowie obu izb parlamentu, premier, przedstawiciele MON oraz władz
miasta i regionu, generalicja i żolnierze.
Następnie, na placu Chrobrego, z udziałem osób uczestniczących w mszy,
zwierzchnik sił zbrojnych, Prezydent RP
złożył wieniec przed pomnikiem marszałka Józefa Piłsudskiego oraz przyjął osiem
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flag RP z godłem, które powiewały w Polskich Kontyngentach Wojskowych wykonujących zadania w ramach misji międzynarodowych. Wręczył również nominacje
pięciu oficerom na pierwsze i kolejne
stopnie generalskie oraz admiralskie, zaś
wyróżniających się w służbie żołnierzy uhonorował
odznaczeniami państwowymi – wojskowymi krzyżami
zasługi, a zasłużone dla ziemi śląskiej osoby medalami
100-lecia Odzyskania Niepodległości.
Kulminacyjnym punktem
obchodów była defilada pod
hasłem „Wierni Polsce”.
Przed przybyciem na
trybunę główną, Prezydent Andrzej Duda
dokonał, w towarzystwie szefa Sztabu Generalnego WP gen. broni Rajmunda Andrzejczaka, przeglądu uczestniczących w paradzie
pododdziałów. Defiladę poprzedziło podniesienie na maszty –
proporca Prezydenta
RP i flagi państwowej,
przy dźwiękach hymnu Polski
Z przemówieniami
okolicznościowymi wy-

stąpili kolejno – minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak, premier Mateusz
Morawiecki i Prezydent RP. Zwierzchnik
sił zbrojnych na wstępie nawiązał do
przypadającej 16 sierpnia setnej rocznicy
wybuchu I powstania śląskiego podkre-

ślając, że patriotyczna postawa jego
uczestników stanowi dobry przykład dla
dzisiejszych pokoleń żołnierzy. Wiele
miejsca poświęcił powstańcom śląskim,
którzy chwytając za broń, czuli się polskimi żołnierzami. To dzięki nim – podkreślił
– ziemia śląska stała się częścią Rzeczypospolitej. Nawiązując do wydarzeń sprzed
lat, przypomniał, że w 1922 roku, na rynku w Katowicach, defilowali żołnierze WP
na czele z gen. Stanisławem Szeptyckim,
zajmując przyznaną Polsce część Śląska.
Dodał, że podobnie, jak powiedział wówczas prezydent Katowic Alfons Górnik,
także dziś, ...Wojsko Polskie stanowi mur
ochronny dla wszystkich obywateli miłujących pracę, spokojnych i lojalnych wobec
Rzeczypospolitej. Podziękował żołnierzom i pracownikom za służbę i pracę dla
ojczyzny, w kraju i poza jego granicami,
za codzienny trud i poświęcenie. Życzył,
by Polska nadal rozwijała się bezpiecznie,
...byśmy mogli realizować program modernizacji armii, wzmacniać naszą siłę militarną i sojuszniczą oraz zwiększać wydatki
na obronność. Podziękował także żołnierzom wojsk sojuszniczych za obecność na
polskiej ziemi.
o przemówieniu głowy państwa,
chór RZA WP wykonał „Pieśń Reprezentacyjną Wojska Polskiego”. Na niebie pojawił się Zespół Akrobacyjny „Biało-Czerwone Iskry” z Radomia, wypuszczając biało-czerwoną smugę. Defiladę
rozpoczął przemarsz pododdziałów reprezentacyjnych
Wojska
Polskiego,
wszystkich rodzajów sił zbrojnych, Żandarmerii Wojskowej oraz uczelni wojskowych, a także niektórych związków taktycznych. Maszerowali żołnierze armii sojuszniczych ze Stanów Zjednoczonych,
z Chorwacji, Rumunii i Wielkiej Brytanii.
Defilowały poczty sztandarowe dywizji,
brygad i pułków, a także pododdziały
uczniów klas licealnych o profilu wojskowym.
Następnie zaprezentowali się piloci
na sześćdziesięciu statkach powietrznych
różnego typu, w tym myśliwcach Su-22,
F-15, F-16 „Jastrząb” oraz gościnnie F-35,
które mają wejść na wyposażenie naszego lotnictwa.
Kolumnę pojazdów kołowych otwierały samochody patrolowe i interwencyjne Żandarmerii Wojskowej i Wojsk Specjalnych oraz pojazdy będące na wyposażeniu Wojsk Obrony Terytorialnej. Przeje-
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chały „Hummery”, za którymi pojawiły się transportery
opancerzone – „Rosomak”
i „Stryker“, a po nich pojazdy
wielozadaniowe, wozy dowodzenia oraz kierowania środkami walki.
Licznie zgromadzona publiczność miała okazję zobaczyć mosty składane na pojazdach gąsienicowych, potężne samobieżne armatohaubice „Dana“, wyrzutnie
rakietowe WR-40 Langusta,
sprzęt pancerny, zwłaszcza
czołgi, w tym dwa typy niemieckich Leopardów i polski
PT-91 „Twardy“.
Defiladę zakończył przemarsz Orkiestry Polskiej Grupy Górniczej, górników w szyku zwartym oraz 100 żołnierzy wszystkich rodzajów sił
zbrojnych z flagami RP na
drzewcach. W paradzie uczestniczyło ponad 2600 żołnierzy, pokazano 185 różnego
typu pojazdów i 60 statków
powietrznych. Defiladę poprowadził płk Leszek Szcześniak, na co dzień dowódca
Pułku Reprezentacyjnego WP.
Po defiladzie, przed siedzibą Narodowej Orkiestry
Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach rozpoczął
się festyn żołnierski pod hasłem „Wierni Polsce“, w ramach którego zorganizowany
został statyczny pokaz sprzętu wojskowego. Wystąpiła
Orkiestra Wojskowa z Bytomia. Festyny wojskowe pod
tym samym hasłem odbyły
się w kilkunastu miastach na
terenie całego kraju.
ramach centralnych
obchodów Święta
WP, 15 sierpnia w godzinach
popołudniowych, tradycyjnie, na Cmentarzu Żołnierzy
Wojny Polsko-Bolszewickiej
1920 roku w Radzyminie odbyła się uroczystość patriotyczno–religijna.
ADAM STASIŃSKI
Fot. Michał Wójcik
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9/2019
la wi´kszoÊci kombatantów – weteranów II wojny Êwiatowej obraz
wspó∏czesnego pola walki jest
trudny do wyobra˝enia. W okresie kilkunastu ostatnich lat motorem zmian sta∏a si´ zaawansowana technologicznie elektronika. I to
poczàwszy od osobistego wyposa˝enia ˝o∏nierza, poprzez skomputeryzowane systemy
kierowania obronà przeciwrakietowà i przeciwlotniczà, inteligentne Êrodki obrony przeciwpancernej, ró˝norodne – niezwykle groêne rakiety krà˝àce a˝ po wchodzàcy przebojem Êrodek walki – drony.

D

Wojsko Polskie dysponuje dronami,
z pierwszej grupy wagowej. Tylko jeden z nich
jest uzbrojonym dronem uderzeniowym.
WejÊcie dronów bojowych na pole walki
wzbudzi∏o wàtpliwoÊci natury moralnej, na
które jak na razie nie ma odpowiedzi. Przyk∏adem jest problem tzw. selektywnej eliminacji
(aktualnie stosowanej) polegajàcej na ÊmiercionoÊnym ataku na danà osob´, niezale˝nie czy
uczestniczy w dzia∏aniach wojennych czy stanowi jedynie potencjalne zagro˝enie. Ataki tego rodzaju stosowane sà od d∏u˝szego czasu
np. w Afganistanie czy Iraku (wobec ISIS).

Jak podaje agencja AP, w jednej z nich zaznaczono, ˝e nie mo˝na dopuÊciç do sytuacji,
w której wy∏àcznie maszyny b´dà ponosi∏y
odpowiedzialnoÊç za u˝ywanie broni.
Hindus Amandeep Gill, który przewodniczy∏ obradom, podobnie jak sekretarz generalny ONZ, poinformowali, ˝e istniejà trzy
sposoby podejÊcia do sprawy. Wi´kszoÊç krajów domaga si´ absolutnego zakazu budowy
i testowania autonomicznej broni. Cz´Êç proponuje wprowadzenie rozwiàzaƒ prawnych,
które b´dà regulowa∏y ich stosowanie. Istnieje te˝ grupa paƒstw, które uwa˝ajà, ˝e nie powinno si´ wprowadzaç ˝adnych ograniczeƒ. Nieoficjalnie nale˝à do nich
m.in. USA, Izrael i Rosja. A poniewa˝
nie osiàgni´to jednomyÊlnoÊci, decyzj´,
co robiç z ewentualnymi regulacjami,
od∏o˝ono do kolejnej konferencji.
Ostatnio polski Parlament popar∏
projekt przepisów zapewniajàcych
bezpieczne wykorzystywanie dronów
cywilnych. Regulacje okreÊlajà standardy ich wyposa˝enia, zasady bezpieczeƒstwa, obowiàzki operatorów,
a tak˝e kwestie ochrony prywatnoÊci
i danych osobowych.
Zgodnie z nowymi regulacjami
drony b´dà wyposa˝one w takie urzàdzenia, jak: wysokoÊciomierz, funkcje automatycznego làdowania i unikania kolizji. Operatorzy zobowiàzani zostanà do zapewnienia, ˝e sterowane z ziemi urzàdzenie znajduje si´
w bezpiecznej odleg∏oÊci od innych

DRONY
BOJOWE
PRZYSZ¸OÂCIÑ
POLA WALKI
Drony to nic innego jak bezza∏ogowe statki powietrzne o zró˝nicowanych wymiarach, wadze i przeznaczeniu. Najbardziej technologicznie zaawansowane, uzbrojone, wa˝àce po kilka ton, mogà krà˝yç na wysokoÊci do
20 tys. m, utrzymujàc si´ kilkadziesiàt godzin w powietrzu. Na wspó∏czesnym polu walki operuje kilkanaÊcie typów dronów – od mini dronów
obserwacyjnych a˝ po wyposa˝one w zaawansowanà broƒ zdolnà z du˝à precyzjà raziç cele, na które naprowadza pilot – obserwator znajdujàcy si´ niekiedy kilka tysi´cy kilometrów
od obiektu. Najbardziej zaawansowani w konstrukcji i zastosowaniu dronów sà Amerykanie, nast´pnie Chiny, Rosja i kraje NATO.
PrzydatnoÊç dronów bojowych zosta∏a potwierdzona w konfliktach w Zatoce Perskiej,
Afganistanie, w Syrii, na Ukrainie, a ich rola
na polu walki systematycznie roÊnie.
Wed∏ug najnowszej klasyfikacji przyj´tej
przez USA i NATO, bezza∏ogowe wojskowe
statki powietrzne dzielà si´ na trzy grupy:
pierwsza to konstrukcje o wadze do 150 kg
i zasi´gu do 50 km; druga – konstrukcje wa˝àce od 150 do 600 kg o zasi´gu do 200 km,
oraz trzecia – to drony wa˝àce ponad 600 kg,
w tym najci´˝sze — Predator, Global, Hawk,
Male, dysponujàce znacznym uzbrojeniem.
Najwi´kszym dronem wojskowym na
Êwiecie jest amerykaƒski GLOBAL-HAWK
potrafiàcy utrzymaç si´ w powietrzu 42 godziny na pu∏apie ok. 20.000 metrów. Cena
takiej maszyny, z uwagi na radary, to ok.
200 mln dolarów.
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Kontrowersje budzà te˝ prace
nad autonomicznym systemem dronów opartym o sztucznà inteligencj´. Drony mog∏yby samodzielnie,
bez udzia∏u cz∏owieka decydowaç
o rozwiàzywaniu sytuacji na polu
walki. Prawdopodobnie ˝aden kraj
nie dysponuje jeszcze w pe∏ni autonomicznà bronià opartà na sztucznej inteligencji. Jednak rozwój SI
pociàga za sobà wiele problemów moralnych,
prawnych i politycznych. B∏´dne decyzje autonomicznych dronów bojowych, skutkujàce
Êmiercià setek niewinnych osób, mogà wywo∏aç konsekwencje trudne dziÊ do przewidzenia, nie mówiàc o buncie maszyn czy przej´ciu ich przez hakerów.
Niemal niezauwa˝ona przesz∏a ONZ-towska konferencja, która odby∏a si´ w Genewie.
Zebrani debatowali jak uregulowaç dzia∏anie
autonomicznych dronów bojowych (z ang.
LAWS), które dzi´ki rozwojowi sztucznej inteligencji (SI) mogà samodzielnie podejmowaç decyzje o wyborze celu i ataku.
Przyj´to dziesi´ç zasad dotyczàcych kontrolowania przez cz∏owieka tego typu broni.

u˝ytkowników przestrzeni powietrznej i nie
stwarza zagro˝enia dla ludzi.
Unijnymi przepisami majà byç obj´te tak˝e drony wa˝àce poni˝ej 150 kg, które obecnie podlegajà przepisom krajowym. Europejska Agencja Bezpieczeƒstwa Lotniczego i Komisja Europejska zosta∏y zobowiàzane do
opracowania szczegó∏owych unijnych przepisów na podstawie przyj´tych zasad. Szacuje
si´, ˝e w ciàgu najbli˝szych 10 lat technologie
dronów dla lotnictwa cywilnego b´dà stanowiç oko∏o 10% unijnego rynku lotniczego. Wed∏ug prognoz Komisji do 2050 r. przemys∏
zwiàzany z produkcja samolotów bezza∏ogowych
mo˝e stworzyç w Unii oko∏o 150 tys. miejsc
MICHA¸ KALINOWSKI
pracy.
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paêdziernika br. odb´dà si´
wybory do Sejmu RP – IX kadencji. Warto wi´c przypomnieç – czym jest wspó∏czesny Sejm i jakie stojà przed nim zadania i obowiàzki.
Zgodnie z Konstytucjà Sejm jest jednym z dwóch organów wspó∏sprawujàcych
w∏adz´ ustawodawczà. Jest wybierany na
4 lata w wyborach powszechnych, proporcjonalnych, bezpoÊrednich, równych i przeprowadzanych w g∏osowaniu tajnym. Sk∏ada si´ z 460 pos∏ów. Liczb´ t´ ustalono
w 1960 r. i wpisano do konstytucji PRL.
Od 1989 r. Sejm obraduje w trybie permanentnym, a jego kadencja trwa do dnia
poprzedzajàcego zebranie si´ Sejmu nowej kadencji na pierwszym posiedzeniu po
wyborach. Z tego powodu niemo˝liwe jest
obecnie rozwiàzanie Sejmu, a jedynie
skrócenie jego kadencji. Nawet skrócona
kadencja trwa do dnia poprzedzajàcego
dzieƒ zebrania si´ Sejmu nowej kadencji.
Skrócenie mo˝e byç wynikiem decyzji Prezydenta RP lub samego Sejmu. Prezydent
skraca kadencj´ obligatoryjnie, je˝eli nie
dojdzie do powo∏ania Rady Ministrów pomimo zakoƒczenia wszystkich przewidzianych procedur (podstawowej i dwóch „awaryjnych”) lub fakultatywnie, je˝eli Sejm nie
uchwali w okreÊlonym terminie ustawy bud˝etowej i nie przedstawi jej prezydentowi
do podpisu. Oba przypadki dotyczà wi´c
przejawów braku zdolnoÊci efektywnego
dzia∏ania. Sejm mo˝e tak˝e sam skróciç
swojà kadencj´, bez wzgl´du na powód,
mocà uchwa∏y podj´tej wi´kszoÊcià co
najmniej 2/3 g∏osów ustawowej liczby pos∏ów. Oznacza to jednoczesne skrócenie
kadencji Senatu.
Koniec kadencji Sejmu uruchamia zasad´ dyskontynuacji prac ustawodawczych, czyli przerwania niedokoƒczonych
procedur legislacyjnych, aby Sejm nowej
kadencji móg∏ rozpoczàç swoje urz´dowanie bez zaleg∏oÊci. Kilka spraw obj´to wyjàtkiem od zasady dyskontynuacji. Sà to:
post´powanie w sprawie obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej, a tak˝e post´powanie przed Komisjà do Spraw Unii Europejskiej, post´powanie w sprawie pociàgni´cia do odpowiedzialnoÊci konstytucyjnej, rozpatrzenie sprawozdania koƒczàcego prace komisji Êledczej.
Obrady, w czasie pierwszego posiedzenia Sejmu nowej kadencji, prowadzi marsza∏ek senior, powo∏any przez Prezydenta
RP spoÊród najstarszych wiekiem pos∏ów.

Marsza∏ek senior ustala rozk∏ad miejsc na sali obrad
w czasie pierwszego posiedzenia, powo∏uje tymczasowych sekretarzy sejmowych, przeprowadza Êlubowanie poselskie, a tak˝e
wybór marsza∏ka Sejmu. Kandydatur´
marsza∏ka mo˝e zg∏osiç grupa minimum
15 pos∏ów. Wyboru dokonuje si´ wi´kszoÊcià bezwzgl´dnà (w razie niewy∏onienia
zwyci´zcy przeprowadza si´ kolejne tury
g∏osowania, wykreÊlajàc kolejno kandydata z najgorszym wynikiem, a˝ do wyboru
lub ponowienia procedury).
Marsza∏ek obejmuje prowadzenie obrad
i przeprowadza g∏osowanie nad uchwa∏à
ustalajàcà liczb´ wicemarsza∏ków oraz nad
wyborem wicemarsza∏ków w trybie w∏aÊciwym wyborowi marsza∏ka. Na pierwszym
posiedzeniu odbywa si´ tak˝e wybór sekretarzy Sejmu. W czasie posiedzenia rzàd
ma obowiàzek podaç si´ do dymisji (chyba ˝e uczyni∏ to ju˝ wczeÊniej). Praktyka
sejmowa dowiod∏a, ˝e sam akt z∏o˝enia
dymisji (kierowany do Prezydenta RP) nie
musi odbyç si´ na forum izby. Marsza∏ka
Sejmu mo˝na odwo∏aç (...) na wniosek co
najmniej 46 pos∏ów, którzy imiennie wskazujà kandydata na nowego marsza∏ka.
Organami Sejmu, oprócz marsza∏ka,
sà tak˝e Prezydium Sejmu i Konwent Seniorów oraz komisje sejmowe: sta∏e i nadzwyczajne (w tym Êledcze). Sejm ma kompetencje: ustrojodawcze, ustawodawcze,
kontrolne i kreacyjne, (...) ponadto odr´bne kompetencje dotyczà cz∏onkostwa Polski w Unii Europejskiej, polityki zagranicznej oraz organizacji wewn´trznej Sejmu.
● Funkcja ustrojodawcza Sejmu przejawia si´ zarówno w prawie inicjatywy
ustrojodawczej (prawie do zg∏oszenia projektu ustawy o zmianie konstytucji), posiadanej przez pos∏ów w liczbie minimum 92,
jak i we wspó∏udziale Sejmu w uchwalaniu
takiej ustawy.
● Funkcja ustawodawcza Sejmu realizuje si´ poprzez prawo inicjatywy ustawodawczej pos∏ów (projekty ustaw mo˝e
zg∏aszaç minimum 15 pos∏ów lub komisja,
z wyjàtkiem komisji Êledczej), a tak˝e decydujàcy udzia∏ Sejmu w procedurach
ustawodawczych (Sejm mo˝e odrzuciç
wszystkie lub niektóre poprawki Senatu,
a tak˝e skutecznie zablokowaç procedowanie nad projektem ustawy, doprowadzajàc do jej nieuchwalenia).

● Zgodnie z konstytucjà (art. 96 ust. 1)
Sejm sprawuje kontrol´ nad dzia∏alnoÊcià
Rady Ministrów w zakresie okreÊlonym przepisami konstytucji i ustaw. Funkcj´ kontrolnà wykonuje zarówno in gremio, jak i poprzez komisje czy pojedynczych pos∏ów.
Zestaw uprawnieƒ kontrolnych Sejmu obejmuje przede wszystkim: decydowanie w sprawie absolutorium dla Rady Ministrów, czyli
skwitowania wykonania bud˝etu, udzielanie
Radzie Ministrów wotum zaufania, a tak˝e
jej lub jej cz∏onkowi wotum nieufnoÊci.
W sprawach zwiàzanych z wprowadzeniem w ˝ycie i wykonywaniem ustaw oraz
uchwa∏ Sejmu kontrol´ przeprowadzajà
w∏aÊciwe komisje. Szczególnà funkcj´ pe∏nià powo∏ywane do zbadania okreÊlonej
sprawy komisje Êledcze, które majà uprawnienia do wzywania Êwiadków, a w razie potrzeby mogà nawet domagaç si´ ich przymusowego doprowadzenia. Ka˝dy pose∏ ma prawo uzyskaç odpowiedê na pytanie zadane
w czasie posiedzenia plenarnego prezesowi lub cz∏onkom Rady Ministrów: pisemnà
interpelacj´ i pisemne zapytanie poselskie
lub na ustne pytanie w sprawach bie˝àcych.
● Funkcja kreacyjna Sejmu polega na
obsadzaniu (rzadziej na odwo∏ywaniu) sk∏adu
naczelnych organów paƒstwa. WÊród nich
znajdujà si´: s´dziowie Trybuna∏u Stanu (16)
i Trybuna∏u Konstytucyjnego (15), Rada Ministrów i jej prezes, a za zgodà Senatu: Rzecznik Praw Obywatelskich i Rzecznik Praw
Dziecka, prezes Najwy˝szej Izby Kontroli,
Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, prezes Instytutu Pami´ci Narodowej.
Na wniosek Prezydenta RP Sejm wybiera
prezesa Narodowego Banku Polskiego. Ponadto wspó∏decyduje o obsadzeniu sk∏adu
niektórych organów kolegialnych: czterech
cz∏onków Krajowej Rady Sàdownictwa, trzech
cz∏onków Rady Polityki Pieni´˝nej i dwóch
cz∏onków Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.
W przypadkach okreÊlonych w konstytucji Sejm i Senat, obradujàc wspólnie, dzia∏ajà jako Zgromadzenie Narodowe. Przewodniczàcym Zgromadzenia jest z urz´du marsza∏ek Sejmu, którego w razie potrzeby zast´puje marsza∏ek Senatu. Zgromadzenie
uchwala swój regulamin.
Red.
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