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100-LECIE ZAŚLUBIN POLSKI Z MORZEM

WWszczytowym okresie rozwoju
terytorialnego Rzeczypospoli-
ta Obojga Narodów obejmo-

wa∏a obszar prawie miliona km2, jednak
popularny póêniej slogan „od morza do
morza” nie mia∏ pokrycia w rzeczywistoÊ-
ci. Jedyny – realny dost´p do Ba∏tyku uzy-
skaliÊmy po wojnie trzynastoletniej z Zako-
nem Krzy˝ackim, zakoƒczonej II pokojem
toruƒskim w 1466 r. Polska odzyska∏a
wówczas Pomorze Gdaƒskie z portem
gdaƒskim b´dàcym oknem na Êwiat, wa˝-
nym m.in. dla handlu polskim zbo˝em. 

W XVII w., wobec zagro˝enia ze strony
Szwecji, król W∏adys∏aw IV zleci∏ budow´
portu wojennego, majàcego wzmocniç
pozycj´ Polski nad Ba∏tykiem. Twierdz´
wybudowano w pobli˝u Wielkiej Wsi i na-
zwano na czeÊç króla W∏adys∏awowem.
Niestety, w ramach I zaboru (1772 r.) Pru-
sy zagarn´∏y te tereny i na 148 lat Polska
straci∏a dost´p do morza. 

Podpisany 28 czerwca 1919 r. w sali
lustrzanej pa∏acu wersalskiego traktat po-
kojowy, ratyfikowany w styczniu 1920 r.
wprowadzi∏ nowy porzàdek polityczny oraz
ustanowi∏ nowe granice paƒstwowe w Eu-
ropie. Polsk´ w czasie obrad reprezento-
wa∏ Ignacy Paderewski oraz Roman Dmo-
wski. Je˝eli chodzi o dost´p do morza
sprzymierzeni nie byli dla Polski ∏askawi.
OtrzymaliÊmy dosyç wàski obszar ∏àczàcy
Polsk´ z Ba∏tykiem, b´dàcy dotychczas
cz´Êcià tzw. pruskiej prowincji „Prusy Za-
chodnie”, powsta∏ej w XVIII w. po odebra-
niu Polsce tych ziem w wyniku rozbioru. 

I tak nowa granica morska Polski liczy∏a
ok. 140 km, mniej wi´cej od Sopotu do je-
ziora ˚arnowieckiego (wliczajàc pó∏wysep
Helski). Gdaƒsk okreÊlony zosta∏ jako Wol-
ne Miasto, administrowane przez Wysokie-
go Komisarza Ligi Narodów. Wybrze˝e by∏o
zaniedbane i pozbawione portów, poza
ma∏ymi rybackimi – W∏adys∏awowem i Puc-
kiem oraz kilkoma osadami rybackimi. 

Port w Gdyni zbudowano od podstaw
wysi∏kiem ca∏ego kraju, a Gdynia uzyska∏a
status miasta w 1926 r. 

Decyzje pod-
j´te w Wersalu
nie stanowi∏y
gwarancji, ˝e
pokonane Nie-
mcy przeka˝à
przyznany Pol-
sce fragment

Ba∏tyku w sposób pokojowy, tym bardziej,
˝e odcina∏ on od Rzeszy znaczny obszar
Prus Wschodnich z Królewcem. Zdawa∏
sobie z tego spraw´ Naczelnik Paƒstwa
Józef Pi∏sudski. Na jego polecenie powo∏a-
ny zosta∏ Front Pomorski, na czele którego
stanà∏ gen. Józef Haller z zadaniem plano-
wego i pokojowego odzyskania Pomorza. 

18 stycznia 1920 r. 16 Pomorska Dywi-
zja Piechoty wkroczy∏a, entuzjastycznie wi-
tana, do Torunia, a na-
st́ pnie – bez wí kszego
oporu ze strony wojsk
niemieckich przejmo-
wa∏a kolejne miejsco-
woÊci. 8 lutego Gdaƒsk
zaj´∏y wojska brytyj-
skie i administracj´
przejà∏ Wysoki Komi-
sarz Ligi Narodów Re-
ginald Tower. 

SSy m b o l i c z n y
gest – zaÊlubi-

ny Polski z Ba∏tykiem
– po wkroczeniu jednostek gen. Hallera
do jedynego wi´kszego portu – Pucka –
zaplanowano w Sztabie armii dosyç
szczegó∏owo. 10 lutego, w nocy, gen. Hal-
ler wyruszy∏ pociàgiem z Torunia do Gdaƒ-
ska, w towarzystwie ministra spraw wew-
n´trznych Stanis∏awa Wojciechowskiego
(póêniejszego Prezydenta RP), oficerów
Sztabu, grupy marynarzy. 

Na dworcu w Gdaƒsku, w wagonie, ge-
nera∏ spotka∏ si´ m.in. z nowo mianowa-
nym Komisarzem Generalnym RP w Wol-
nym MieÊcie Gdaƒsku Maciejem Biesia-
deckim, szefem misji brytyjskiej oraz atta-
ch¯ wojskowym USA. Wówczas to przed-
stawiciele gdaƒskiej Polonii wr´czyli Halle-
rowi dwa platynowe pierÊcienie ZaÊlubin
Rzeczypospolitej z Ba∏tykiem z wygrawe-
rowanym napisem GGddaaƒƒsskk  ––  PPuucckk  1100  lluuttee--
ggoo  11992200.. Jeden z nich genera∏ nosi∏ na
palcu a˝ do Êmierci. 

Po przyjeêdzie do Pucka odprawiono
msz´ dzi´kczynnà, celebrowanà przez dzie-
kana polowego ks. Antoniego Rydlewskie-

go. Podczas mszy poÊwi´cono Bander´
Polskà, którà przy wtórze 21 salw armat-
nich podniesiono na maszcie jako symbol
obj´cia przez Marynark´ Wojennà RP stra-
˝y na Ba∏tyku. 

Gen. Haller dokona∏ przeglàdu pobli-
skich jednostek ustawionych wzd∏u˝ wy-
brze˝a, w tym 1 Pu∏ku U∏anów Krechowie-
ckich, nast´pnie wjecha∏ konno na ∏amià-
cy si´ lód i wrzuci∏ pierÊcieƒ do morza,
mówiàc – Na znak Êlubu Ba∏tyku z Rzeczy-
pospolità wrzucam pierÊcieƒ, dany mi przez
Polskà ludnoÊç Gdaƒska, w nurty Ba∏tyku. 

Na pamiàtk´ historycznego wydarze-
nia na brzegu morza wbito i poÊwi´cono
S∏up z or∏em jagielloƒskim i napisem Roku
Paƒskiego 1920 Wojsko Polskie z gen. Jó-
zefem Hallerem na czele obj´∏o na wieczy-

ste posiadanie polskie morze.
W rocznic´ bitwy pod Oliwà,

bezpoÊrednio po Odzyskaniu Nie-
podleg∏oÊci Naczelnik Paƒstwa
Józef Pi∏sudski og∏osi∏ Z dniem
28 listopada 1918 roku rozkazu-
j´ utworzyç marynark´ polskà,
mianujàc pu∏kownika Bogumi∏a
Nowotnego Szefem Sekcji Ma-
rynarki przy Ministerstwie Spraw
Wojskowych. 

W tym˝e roku utworzono
1 Batalion Morski oraz dwie flo-
tylle rzeczne – Piƒskà i Warsza-

wskà. Rozpocz´to przejmowaç od by∏ych
okupantów paƒstwa monitory (okr´ty). Na
prze∏omie 1920/1921 zakupiono w Finlan-
dii pierwsze dwa okr´ty wojenne – kano-
nierki „Komendant Pi∏sudski“ oraz „Gene-
ra∏ Haller“. Takie by∏y poczàtki polskiej Ma-
rynarki Wojennej, która chlubnie zapisa∏a
si´ w historii zmagaƒ II wojny Êwiatowej. 

DwadzieÊcia pi´ç lat póêniej polski
˝o∏nierz stanà∏ ponownie nad Ba∏tykiem.
15 marca 1945 r., w Dziwnówku Êlub z Ba∏-
tykiem ponowili ˝o∏nierze 2 Dywizji Piechoty
1 AWP; 17 marca, w Mrze˝ynie Êlubowa∏
u∏an kapral J. Sochaczewski, dzieƒ póê-
niej 18 marca w Ko∏obrzegu uroczyste Êlu-
bowanie ponowi∏ ˝o∏nierz 1 AWP kpr. Fran-
ciszek Niewidziaj∏o wrzucajàc w fale z∏oty
pierÊcieƒ i mówiàc PrzyszliÊmy do Ciebie
Morze po ci´˝kim i krwawym trudzie...

UUcchhwwaa∏∏aa  SSeejjmmuu  RRPP  zz 1166  ppaaêêddzziieerrnniikkaa
22001199  rr..  ––  rrookk  22002200  zzoossttaa∏∏  uussttaannoowwiioonnyy  
RROOKKIIEEMM  ZZAAÂÂLLUUBBIINN  PPOOLLSSKKII  ZZ MMOORRZZEEMM
WW PPUUCCKKUU..  

MMKKAALL

PUCK
10 LUTY 1920 r. 
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2 lutego 1943 r., wraz z podpisaniem przez
dowódc´ 9 Armii feldmarsza∏ka Friedricha Pau-
lusa aktu bezwarunkowej kapitulacji, zakoƒczy-
∏a si´ bitwa stalingradzka, uwa˝ana za prze∏o-
mowy moment II wojny Êwiatowej w Europie. 

Walki o miasto, którego broni∏y jednostki
62 Armii gen. Czujkowa i cz´Êç si∏ 64 Armii gen.
Stumi∏owa trwa∏y nieprzerwanie od wrzeÊnia do
18 listopada 1942 r., kiedy to Niemcy, po opano-
waniu prawie 80% Stalingradu i wyczerpaniu
odwodów, zmuszeni zostali do zaprzestania ak-
cji zaczepnych. Starcia pozycyjne miejskie trwa∏y
praktycznie do poczàtku lutego 1943 r. 

Prze∏omem okaza∏a si´ operacja strategicz-
na Armii Czerwonej; 19 listopada 1942 r. zgrupo-
wanie uderzeniowe Frontu Po∏udniowo-Zachod-
niego ACz, przy wspó∏dzia∏aniu z wojskami Fron-
tu Doƒskiego, prze∏amujàc obron´ 4 Armii Ru-
muƒskiej oraz jednostek w´gierskich i w∏oskich
– zamkn´∏y w okrà˝eniu, po po∏àczeniu si´
w rejonie Ka∏acza – niemieckiej 6 Armii i cz´Êci
4 Armii Pancernej, ∏àcznie ponad 22 dywizje.
Mimo usilnych prób deblokady Stalingradu, po-
dejmowanych przez Niemców, w tym przez no-
wo utworzonà Grup´ Armii „Don” (dowódca
feldmarsza∏ek E. von Meinstein b),
po ci´˝kich walkach trwajàcych od
10 stycznia do 2 lutego z∏amany zo-
sta∏ opór Wehrmachtu. W wyniku
przeciwnatarcia Armii Czerwonej od
19 listopada do 2 lutego 1942 r. zli-
kwidowano dwie armie niemieckie,
dwie rumuƒskie i jednà w∏oskà.

KKapitulacja Stalingradu i likwidacja okrà-
˝onych si∏ niemieckich stanowi∏y fina∏

wielkich zmagaƒ niemiecko-radzieckich toczà-
cych si´ od lipca 1942 r. na obszarach du˝ego
∏uku Donu i mi´dzy Donem a Wo∏gà. Celem
Niemców by∏o opanowanie roponoÊnych ob-
szarów Kaukazu, rolniczych rejonów Donu, Ku-
bania i zdobycie Stalingradu – wa˝nego w´z∏a
komunikacyjnego i portu rzecznego. 

W sytuacji uporczywych walk obronnych
i trudnej sytuacji na froncie, kiedy to dwie Gru-
py Armii Hitlera par∏y uporczywie na po∏udnio-
wy wschód, Józef Stalin wyda∏ (28 lipca) s∏ynny
rozkaz nr 227 AAnnii  kkrrookkuu  wwsstteecczz...... Wyra˝a∏
w nim zaniepokojenie sytuacjà, stwierdzajàc,
˝e Armia Czerwona nie spe∏nia swoich obo-
wiàzków wobec Ojczyzny. Obowiàzywaç ma –
stwierdza∏ – ˝elazna dyscyplina, surowe kary
i odwrót wy∏àcznie na polecenie dowódcy.

Wówczas rozpocz´to formowanie tzw. od-
dzia∏ów zaporowych, podporzàdkowanych wy-
dzia∏om specjalnym NKWD. Formacje te, np.
w ramach Frontu Doƒskiego, od sierpnia do paê-
dziernika 1942 r. zatrzyma∏y ok. 141 tys. ˝o∏nie-
rzy, którzy uciekli z pierwszej linii frontu. Roz-

strzelano prawie 1200 ˝o∏nierzy,
3 tys. wys∏ano do kompanii kar-
nych, pozosta∏ych wrócono do
macierzystych jednostek. 

Niemcy za wszelkà cen´, kosz-
tem wielkich strat, starali si´ do-
trzeç do Baku i Stalingradu, sto-
jàc na poczàtku wrzeÊnia u bram
miasta. Stalina niepokoi∏ los Sta-
lingradu, noszàcego na dodatek
jego imi´, i naciska∏ na utrzyma-
nie miasta za wszelka cen´. 

12 wrzeÊnia Stalin Êciàgnà∏ do Moskwy
genera∏a do zadaƒ specjalnych – Georgija
˚ukowa b – z zadaniem opracowania planu
powstrzymania i odparcia kampanii po∏u-
dniowej Niemców. Tak narodzi∏a si´ operacja
„Uran“ – kontrofensywy stalingradzkiej, która
doprowadzi∏a do obl´˝enia i zniszczenia
m.in. 9 Armii gen. Friedricha Paulusa. 4 paê-
dziernika ˚ukow spotka∏ si´ z dowódcami
Frontów – Stalingradzkim, Doƒskim i Po∏u-

dniowo-Wschodnimi – i w g∏´-
bokiej tajemnicy – przedstawi∏

plan operacji o kryptonimie „Uran“, która rozpo-
cz´∏a si´ 19 listopada 1942 r. i by∏a dla Niemców
zaskoczeniem. 

Po wojnie, jeden z najlepszych niemieckich
dowódców II wojny Êwiatowej, który doprowa-
dzi∏ Francj´ do kl´ski w 1940 r., feldmarsza∏ek
Erich von Meinstein, przyczyn´ kl´ski stalingra-
dzkiej widzia∏ w chaotycznych decyzjach Hitle-
ra. W monografii Stracone Zwyci´stwa przypo-
mina, ˝e niemiecka ofensywa 1942 r.  s∏usznie
zosta∏a skierowana w stron´ Kaukazu. Ale po
wygaÊni´ciu impetu pierwszego natarcia po-
wsta∏ szeroki front, do którego utrzymania nie
by∏o wystarczajàcych si∏. Wówczas Hitler zmu-
si∏ Grup´ Armii „B“ do uwik∏ania w walki w Sta-
lingradzie i wokó∏ niego najwi´kszych si∏ – 9 Ar-
mii oraz cz´Êci 14 Korpusu Pancernego i za-
bezpieczenia flanki przez s∏abà rumuƒskà 3 Ar-
mi´, armi´ w∏oskà oraz w´gierskà. 

Zdaniem Meinsteina, g∏ówny b∏àd polega∏
na pozostawieniu 9 Armii i 4 Korpusu pod mia-
stem, sprowokowania do udzia∏u w d∏ugotrwa∏e
walki uliczne, co pozwoli∏o na oddanie Rosjanom
inicjatywy strategicznej i zaproszenie wr´cz prze-
ciwnika do zamkni´cia 9 Armii w kotle. W okrà-
˝eniu, wg Mainsteina, znalaz∏o si´ pi´ç niemie-
ckich korpusów (dwadzieÊcia dywizji), rumuƒ-
ska 2 Armia oraz g∏ówna cz´Êç niemieckiej ar-
tylerii wojsk làdowych. Zdaniem feldmarsza∏ka,
dowódcy Grupy Armii „Don“, wys∏any przez do-
wódc´ 9 Armii gen. F. Paulusa (23 listopada)
wniosek o zezwolenie na prób´ przebicia si´ na
po∏udniowy zachód by∏ ju˝ spóêniony. Na dodatek
przewa˝y∏ upór Hitlera, który ryzykowa∏ utrat´
ca∏ej armii i uporczywie sta∏ na stanowisku utrzy-
mania Stalingradu obiecujàc, w oparciu o za-
pewnienie Göringa, zaopatrzenie z powietrza. 

Nie uda∏y si´ próby odblokowania Stalin-
gradu przez pozosta∏e si∏y GA „Don“', w tym
4 Armi´ Pancernà, którym uda∏o si´ dotrzeç
w ci´˝kich walkach 30 km przed miasto. 5 lute-
go 1943 r. ju˝ po kapitulacji, feldmarsza∏ek we-
zwany zosta∏ do Kwatery G∏ównej Hitlera w Winni-
cy, us∏ysza∏ z jego ust – Za Stalingrad tylko ja po-
nosz´ odpowiedzialnoÊç. Nikogo innego (Görin-
ga) nie mog´ obcià˝aç odpowiedzialnoÊcià.

Operacja stalingradzka przynios∏a obu stro-
nom konfliktu olbrzymie straty. Wg danych ra-
dzieckich (ró˝niàcych si´ od niemieckich) pole-
g∏o, zmar∏o z ran 60% ˝o∏nierzy niemieckich oraz
po∏owa oficerów z liczàcego 360 tys. zgrupowa-
nia; do niewoli dosta∏o si´ 110 tys; w drodze do
obozów zmar∏o prawie 70%. Po 1955 r. z niewo-
li wróci∏o do Niemiec zaledwie 6 tys. jeƒców. 

ZZpola bitwy zebrano ponad 460 tys. cia∏
˝o∏nierzy i oficerów Armii Czerwonej,

ponadto 42 tys. mieszkaƒców miasta straci∏o
˝ycie w wyniku nalotów i walk, wielu zgin´∏o na
skutek represji niemieckich. 

AADDAAMM  BBAALLCCEERROOWWIICCZZ

OOPPEERRAACCJJAA  „„UURRAANN””  
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Narodowy Cmentarz USA w

9999lat temu marsza∏ek Józef Pi∏-
sudski nada∏ Nieznanemu ˚o∏-

nierzowi amerykaƒskiemu poleg∏emu na
terenie Francji w czasie I wojny Êwiatowej
Srebrny Krzy˝ Orderu Wojennego Virtuti
Militari. Polskie odznaczenie znajduje si´
w Izbie Pami´ci w Arlington razem z Meda-
lem Honoru – najwy˝szym odznaczeniem
wojskowym USA, Krzy˝em Wiktorii Impe-
rium Brytyjskiego, francuskà Legià Honoro-
wà i innymi orderami ówczesnych aliantów.

W odró˝nieniu od Grobu Nieznanego
˚o∏nierza w Warszawie – Amerykanie umieÊ-
cili w centralnej cz´Êci cmentarza w Arling-
ton Grób Nieznanych ˚o∏nierzy – sarkofag
z bia∏ego marmuru nad kryptami pojedyn-
czych niezidentyfikowanych ˝o∏nierzy po-
leg∏ych w wojnach prowadzonych przez
Stany Zjednoczone Ameryki. Sà groby
nieznanego ˝o∏nierza z II wojny Êwiatowej
i ˝o∏nierza z wojny koreaƒskiej. By∏ te˝
grób uroczyÊcie pochowanego ˝o∏nierza
poleg∏ego w Wietnamie; jednak po latach,
po badaniach DNA zosta∏a ustalona jego
to˝samoÊç i dlatego jego szczàtki po eks-
humacji przeniesiono do grobu w rodzin-

nym mieÊcie. Wszyscy Nieznani ˚o∏nierze
sà uhonorowani najwy˝szymi odznacze-
niami wojskowymi. 

Na sarkofagu znajduje si´ napis: 
Tu spoczywa w czci i chwale amery-

kaƒski ˝o∏nierz znany tylko Bogu. 
Od 1937 r. przy grobie pe∏niona jest

ca∏odobowa warta bez wzgl´du na pogo-
d´ i por´ roku; od 1948 r. ten honor spo-
czywa na gwardzistach plutonu reprezen-
tacyjnego 3 Pu∏ku Piechoty Armii USA. 

Obok Grobu Nieznanych ˚o∏nierzy
znajduje si´ stylowa budowla z Izbà Pa-
mi´ci i amfiteatrem na kilka tysi´cy miejsc,
w którym odbywajà si´ uroczystoÊci ku
czci amerykaƒskich bohaterów. 

W ka˝dy ostatni poniedzia∏ek maja,
w Narodowym Dniu Pami´ci – Amerykanie
sk∏adajà ho∏d swoim obywatelom, którzy
polegli w czasie s∏u˝by wojennej. 

Od 1919 r. w kolejne rocznice zakoƒ-
czenia I wojny Êwiatowej w Stanach Zjed-
noczonych uroczyÊcie obchodzony jest
Dzieƒ Weterana. Gdy 11 listopada wypada
w niedziel´, Dzieƒ Weterana jest przeno-
szony na poniedzia∏ek. To narodowe Êwi´-

to s∏u˝y uhonorowaniu ˝yjàcych wetera-
nów armii amerykaƒskiej, podzi´kowaniu
im za s∏u˝b´ paƒstwu. 

Cmentarz w Arlington to miejsce czci,
powagi, szacunku i zadumy. PoÊwi´cony
jest wszystkim, którzy oddali swoje ˝ycie
w obronie idei wa˝nych dla amerykaƒskie-
go narodu. Powsta∏ w czasie wojny sece-
syjnej (1861-1865) na terenie posiad∏oÊci
prawnuczki ˝ony pierwszego prezydenta
Stanów Zjednoczonych George Waszyng-
tona – Marry Lee, ˝ony s∏ynnego Roberta
Lee – genera∏a wojsk konfederacji. 

Na 253 hektarach, pi´knie po∏o˝onej
na pagórkowatym terenie nekropolii, w cie-
niu wielkich starych drzew, znalaz∏o miej-
sce wiecznego spoczynku ponad 400 000
poleg∏ych ˝o∏nierzy wszystkich rodzajów
si∏ zbrojnych Stanów Zjednoczonych.
W okreÊlonych cz´Êciach cmentarza sà
pochowani towarzysze broni z poszcze-
gólnych wojen. Najnowsze sà groby ˝o∏-
nierzy poleg∏ych w Afganistanie i Iraku. 

Kwatery wspaniale oddajà ducha i dys-
cyplin´ wojskowà. Pomniki z bia∏ego mar-
muru rozmieszczone w równym szyku spra-
wiajà wra˝enie symbolicznej zbiórki bohate-
rów na apelu poleg∏ych. Osoby odwiedzajà-
ce cmentarz pora˝a liczba grobów. Widoki
z tysiàcami pomników a˝ po horyzont przy-
wo∏ujà patriotyczne nastroje, refleksje oraz
pytania: o co walczyli, za co polegli... 

Prawo do pochówku na terenie Arling-
ton majà wszyscy weterani wojenni. Rzàd
daje bezp∏atnie dzia∏k´ i p∏yt´ pomnikowà.
Obok poleg∏ych ˝o∏nierzy i zmar∏ych wete-
ranów mogà we wspólnym grobie spoczàç
równie˝ cz∏onkowie ich najbli˝szej rodziny. 

W Arlington zosta∏a pochowana te˝
niewielka liczba zas∏u˝onych dla USA
osób cywilnych. Do 1992 r., do czasu prze-
niesienia do Polski, by∏ tu grób Ignacego
Paderewskiego. W sekcji nr 24 pozosta∏o
drzewo, posadzone 24 kwietnia 1975 r. ku
jego pami´ci przez polski legion amery-
kaƒskich weteranów, który tak˝e opiekuje
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si´ grobami ˝o∏nierzy USA polskiego po-
chodzenia. 

Na tym cmentarzu miejsce wiecznego
spoczynku znalaz∏o dwóch prezydentów
Stanów Zjednoczonych Wiliam Howard
Taft (1857-1930) i John Fitgerald Kennedy
(1917-1963). 

Na zboczu wzgórza, poni˝ej pa∏acyku
gen. Roberta Lee, znajduje si´ kwatera ro-
dziny Kennedych. Najliczniej odwiedzany
jest grób zamordowanego prezydenta. Obok
spoczywa jego ˝ona Jacqueline Bouvier
Kennedy Onassis (1929-1994) i dzieci: Ara-
bella, która urodzi∏a si´ martwa (23 sierpnia
1956) oraz Patrick, który ˝y∏ 2 dni (7–9 sierp-
nia 1963). Syn John jr., którego starsze
osoby pami´tajà jako ma∏ego ch∏opczyka
˝egnajàcego ojca podczas pogrzebu, zgi-
nà∏ w 1999 r. w lotniczej katastrofie. Jego
prochy zosta∏y rozsypane nad Atlantykiem. 

Przed grobem prezydenta J. Kennedie-
go znajduje si´ wy∏o˝ony marmurami ta-
ras otoczony kamiennym parkanem z wy-
kutymi w kamieniu znanymi fragmentami
jego przemówieƒ. Z tego miejsca roztacza
si´ widok na imponujàcà panoram´ ame-
rykaƒskiej stolicy a˝ do charakterystycznej
iglicy pomnika Jerzego Waszyngtona. 

W niedalekiej odleg∏oÊci znajdujà si´
groby m∏odszych braci prezydenta – sena-
torów: zamordowanego Roberta Francis
Kennediego (1925-1968) i Edwarda Moore
Kennediego (1932-2009) oraz grób sym-
boliczny najstarszego brata Josepha Ken-
nediego (1915-1944), porucznika marynarki
wojennej poleg∏ego na morzu podczas 
II wojny Êwiatowej. 

Obok siebie umiejscowiono pomniki
astronautów, którzy zgin´li w katastrofach
kosmicznych promów Challengera (1986)
i Columbia (2003). 

Tu˝ przy nich – pomnik ku czci koman-
dosów poleg∏ych 40 lat temu podczas mi-
sji uwalniania zak∏adników w Iranie. 

Na cmentarz w Arlington przyje˝d˝a
rocznie prawie 3 miliony osób. Przed wej-
Êciem wszyscy muszà przejÊç kontrol´
bezpieczeƒstwa w budynku recepcyjnym
z bramkami czu∏ymi na metale i Êrodki pi-
rotechniczne. Wst´p jest bezp∏atny. Na ne-
kropolii pilnowanej dyskretnie przez ofice-
rów ochrony nale˝y zachowywaç si´ god-
nie, z szacunkiem dla poleg∏ych i zmar∏ych.
Przy Grobie Nieznanych ˚o∏nierzy nie wol-

no g∏oÊno rozmawiaç i korzystaç z komór-
kowych telefonów. 

W letnich miesiàcach warta zmieniana
jest co pó∏ godziny; od paêdziernika do mar-
ca co godzin´. Gdy cmentarz jest zamkni´ty
wart´ zmienia si´ co 2 godziny. 

Poczàtek zimy w tym roku przyniós∏ ∏a-
godnà pogod´. Zakwit∏y magnolie i inne
krzewy. Wycieczek jest teraz mniej i nie
ma d∏ugich kolejek przed wejÊciem. 

Amerykanie od dziecka majà wszcze-
piony w szko∏ach i rodzinach wielki szacu-
nek dla poleg∏ych ˝o∏nierzy i ˝yjàcych we-
teranów wojennych. W ka˝dej prawie miej-
scowoÊci w USA sà pomniki bohaterów
wojennych. W parkach, wzd∏u˝ spacero-
wych alei spotyka si´ liczne metalowe ta-
bliczki na trawnikach lub drzewach z na-
zwiskami poleg∏ych i zmar∏ych ˝o∏nierzy. 

WWWaszyngtonie znajdujà si´ mo-
numentalne pomniki – mauzolea

poÊwi´cone mi´dzy innymi bohaterom 
II wojny Êwiatowej, wojny koreaƒskiej, woj-
ny wietnamskiej. 

WW¸̧OODDZZIIMMIIEERRZZ  SSYYTTAA
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