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WWmaju 1920 r., po walkach
z oddzia∏ami konnymi Budion-
nego, polskie wojska zaj́ ∏y Kijów,

ale ju˝ w po∏owie maja nastàpi∏a kontr-
ofensywa bolszewików, dowodzona przez
Tuchaczewskiego. 14 lipca 1920 r. Sowieci
zdobyli Wilno, a wojska polskie wycofywa∏y
si´, cz´sto z szybkoÊcià 70 km na dob´. 

23 lipca 1920 r. dowództwo Frontu Za-
chodniego Armii Czerwonej osiàgn´∏o lini´
Ostro∏´ka-Ostrów-Kosów-Drohiczyn-Bia∏a
Podlaska-W∏odawa, tak wi´c wojna prze-
sun´∏a si´ na ziemie Mazowsza i Podlasia. 

Powo∏ana Rada Obrony Paƒstwa (ROP),
w lipcu 1920 r., wyda∏a odezw´ „Obywatele
Rzeczypospolitej Ojczyzna w Potrzebie”.
Równie˝ premier Wincenty Witos, 30 lipca
1920 r., wyda∏ odezw´ do ch∏opów o ko-

niecznoÊci wst´powania do wojska pol-
skiego (wczeÊniej, 15 lipca 1920 r., Sejm
uchwali∏ ustaw´ o reformie rolnej; w przy-
dzia∏ach ziemi dano przywileje ˝o∏nierzom
i inwalidom wojennym). Agitacja przynio-
s∏a efekt pozytywny, w wielu rejonach Pol-
ski zaciàgali si´ do wojska ochotnicy, w du-
˝ej mierze m∏odzie˝ szkolna. Powstawa∏y
miejskie Komitety Obrony Narodowej (m.in.
w P∏ocku, Pu∏tusku, Ciechanowie, Siedlcach,
Lublinie, W´growie, Janowie Podlaskim). 

Dà˝eniem Sowietów by∏o, aby do 23 lip-
ca 1920 r. osiàgnàç lini´ Ostro∏´ka-Ostrów
Mazowiecka-Kosów-Drohiczyn-Bia∏a Pod-
laska-W∏odawa, a równie˝ jak najszybciej
zajàç Warszaw´. 

W tym czasie mia∏y miejsce liczne bi-
twy opóêniajàce odwrót wojsk polskich,
m.in. 30 lipca w ¸om˝y 101 Pu∏k odpar∏ atak
Sowietów, a 1 sierpnia mia∏ miejsce kolej-
ny atak kawalerii na Nowogród i Miastko-
wo, majàcy na celu obron´ mostów. By∏ to
wa˝ny epizod z wojny 1920 r. opóêniajàcy
marsz wojsk sowieckich. Póêniej trwa∏y za-
ci´te walki w Ostro∏´ce (3-6 sierpnia 1920 r.).

W dniach 6-7 sierpnia oddzia∏ 1 bata-
lionu Pu∏ku Morskiego wycofa∏ si´ w kie-
runku Ró˝ana i Makowa Mazowieckiego,
a na te tereny wkroczy∏y wojska sowieckie
– 16 Dywizja Piechoty. 

Do Warszawy by∏o blisko. 7 sierpnia
gen. Lucjan ˚eligowski toczy∏ zaci´te wal-
ki w Wyszkowie i okolicy z udzia∏em 4 Bry-
gady Legionów, wspomaganej 10 Dywizjà
˚eligowskiego. Jego dywizja uderzy∏a na
D∏ugosiod∏o. To uderzenie mia∏o na celu zys-
kanie na czasie, aby umo˝liwiç zorganizo-
wanie obrony wokó∏ Warszawy. Wycofujà-
ce si´ wojska spali∏y most w Wyszkowie.
Zaci´te walki toczy∏y si´ w rejonie Obryte-
go, Zamsk, Bartodziej. 10 sierpnia 1920 r.
mia∏a miejsce wa˝na walka o Pu∏tusk.
W nocy, na krótko, walki usta∏y. Atak bol-
szewików zosta∏ odparty. 

Po upadku twierdzy w BrzeÊciu, sytu-
acja w rejonie Êrodkowego odcinka Bugu
na linii W∏odawa-Drohiczyn by∏a bardzo
trudna. W okolicy Niemirowa broni∏a si´
jeszcze 14 Dywizja Piechoty. 

1 sierpnia lini´ Bugu przekroczy∏a 56 Dy-
wizja Strzelców sowieckich, prowadzàca na-
tarcie w kierunku Soko∏owa (zosta∏ zaj´ty
6 sierpnia), a 4 sierpnia 27 Dywizja Strzel-
ców Witolda K. Putnego. Polskie wojska
utrzyma∏y tereny w okolicy Janowa Podla-
skiego i Konstantynowa. Oddano przyczó∏ki
na Bugu pod Pratulinem i Terespolem. 

Bitwy nad Bugiem i Narwià (lipiec-sier-
pieƒ 1920 r.), pod Nowogrodem, Ostro∏´kà,
Pu∏tuskiem, Nasielskiem mia∏y olbrzymie
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Spo∏eczeƒstwo polskie po odzyskaniu niepodleg∏o-
Êci w 1918 r., po 123 latach niewoli, cieszy∏o si´ istnie-
niem wolnego paƒstwa i zaj´te by∏o organizowaniem ˝ycia
w nowych warunkach. 

Niemniej, sytuacja kraju nie by∏a stabilna. Polsk´
czeka∏y dwa trudne plebiscyty dotyczàce granic – na
Warmii, Mazurach i PowiÊlu (przegrany) oraz na Âlàsku
(poprzedzony dwoma powstaniami). 

Wiedziano o toczàcej si´ wojnie z bolszewikami, 
gdzieÊ daleko na wschodzie. Kijów, zaj´ty przez wojska
Pi∏sudskiego w maju 1920 r. i inne sukcesy uspokaja∏y
spo∏eczne odczucia i nikt naprawd´ nie by∏ Êwiadom rze-

czywistego zagro˝enia dla Polski. W ró˝nych Êrodowi-
skach wyczuwalne by∏o niedowierzanie, a równie˝ pewien
opór w stosunku do nowych zarzàdzeƒ i apeli kierowa-
nych o pomoc do spo∏eczeƒstwa. Znane by∏y przypadki
unikania poboru do armii jako wynik agitacji komunistycz-
nej prowadzonej przez ró˝nych agentów i organizacje. 

Jednak na Mazowszu i Podlasiu ÊwiadomoÊç zagro-
˝enia narasta∏a z ka˝dym tygodniem. Dopiero w maju
1920 r., gdy oddzia∏y Armii Czerwonej zacz´∏y zbli˝aç
si´ do etnicznych granic paƒstwa polskiego, spo∏eczeƒ-
stwo obudzi∏o si´ i zacz´∏o dostrzegaç zagro˝enia ze
strony Sowietów. 

Drohiczyn nad Bugiem.

Stanowisko ogniowe pod Radzyminem.
Ciàg dalszy na str. 4 [
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znaczenie. Zatrzymywa∏y marsz Armii Czer-
wonej idàcej ku Warszawie. Dowództwo Pol-
skiej Armii mia∏o czas (29 lipca do 8 sierp-
nia 1920 r.) na dokonanie przegrupowaƒ,
stworzenie odwodów i organizacj´ obrony. 

Poczàtkowe sukcesy wywo∏a∏y u Sowie-
tów przeÊwiadczenie o rych∏ej kl´sce wojsk
polskich. Jednak stosunkowo silny opór
Polaków na linii Bugu i Narwi powa˝nie za-
skoczy∏ Tuchaczewskiego i tempo natar-
cia Sowietów spad∏o. 

Micha∏ Tuchaczewski zorganizowa∏ nowy
plan natarcia. Jego prawe skrzyd∏o (4 Ar-
mia Szuwajewa i 3 Korpus Konny Gaj-Cha-
na) mia∏y rozkaz opanowania Grudziàdza
i Torunia oraz sforsowania Wis∏y ko∏o W∏o-
c∏awka. W kierunku Modlina zosta∏a skiero-
wana 3 Armia ¸azarewicza, równie˝ z roz-
kazem sforsowania Wis∏y. Warszaw´ mia∏y
atakowaç 16 Armia So∏∏ohuba oraz 21 Dy-
wizja Strzelców z 3 armii. Lewe skrzyd∏o

16 armii mia-
∏a obsadziç
wydzielona
grupa dwóch
dywizji, któ-
rych celem
by∏o kontrolo-
wanie odcin-
ka D´blin-Gó-
ra Kalwaria. 

Dowódz-
two polskie
s z y k o w a ∏ o  
kontrofensy-
w´. Zgodnie
z rozkazem
nr 83-58/III
z 6 sierpnia
1920 r. naka-
zano zerwaç

stycznoÊç bojowà z nieprzyjacielem i wy-
cofaç wojsko w rejon Warszawy i Modlina
oraz na lini´ rzeki Wieprz. Przeciwstawio-
no Armii Czerwonej si∏y zgrupowane
w trzech frontach, obejmujàce szeÊç armii
oraz formacje strzegàce Wis∏y na odcinku
Wyszogród-Toruƒ. 

Od granicy z Prusami Wschodnimi do
ujÊcia Wieprza pod D´blinem rozciàga∏ si´
Front Pó∏nocny, na odcinku ok. 250 km.
Mia∏ on za zadanie nie dopuÊciç do
oskrzydlenia od pó∏nocy wojsk polskich.
Dowódcà frontu zosta∏ gen. Józef Haller. 

Skrzyd∏o pó∏nocne obsadzi∏a 5 armia
z dowódcà gen. W∏adys∏awem Sikorskim
(uwa˝a∏, ˝e jedynym sposobem powstrzy-
mania przeciwnika nie jest walka pozycyjna
lecz szybkie dzia∏anie przeciwko kolejnym
grupom wojsk nieprzyjacielskich) oraz
1 armia dowodzona przez gen. Franciszka
Latinikowa. Skrzyd∏o po∏udniowe Frontu

Ârodkowego stanowi∏a 2 armia, z dowód-
cà gen. Boles∏awem Roi. Dowódcà Frontu
Ârodkowego zosta∏ gen. Edward Rydz-Âmi-
g∏y, a szefem sztabu pp∏k T. Kutrzeba. Le-
we skrzyd∏o frontu Êrodkowego, na odcin-
ku D´blin-Kock, zaj´∏a 4 armia gen. L. Skier-
skiego. Od Kocka do Brodów zosta∏a roz-
mieszczona 3 armia gen. Z. Zieliƒskiego. 

Front Po∏udniowy stanowi∏ odcinek od
Brodów wzd∏u˝ Seretu do Dniestru – z do-
wódcà gen. Wac∏awem Iwaszkiewiczem. 

Przed Bitwà Warszawskà 5 armia liczy∏a
ok. 26 tys. ˝o∏nierzy piechoty i 3,5 tys. konni-
cy. Mia∏a 168 dzia∏, 444 ci´˝kie karabiny
maszynowe (ckm), 46 czo∏gów, 2 pociàgi
pancerne i 9 samochodów pancernych. 

Trzy armie sowieckie to ok. 61 tys. bag-
netów, 7000 konnicy, 9327 dzia∏. Nie ulega
wàtpliwoÊci, ˝e na pó∏noc od Modlina woj-
ska sowieckie by∏y dwa razy liczniejsze od
wojsk polskich. Polskie oddzia∏y mia∏y jed-
nak wi´kszà zdolnoÊç przemieszczania si´.

G∏ówny ci´˝ar obrony stolicy Polski spo-
czywa∏ na 1 armii (Zegrze-Karczew). Od
15 lipca do 13 sierpnia 1920 r. zbudowano
trzy linie obrony przed nacierajàcà 16 Ar-
mià So∏∏ohuba oraz 6 i 21 Dywizjà Strzel-
ców (razem 34 tys. piechoty, tysiàc kawa-
lerzystów, 246 dzia∏ i 913 karabinów ma-
szynowych). Tu stosunek si∏ by∏ korzystny
dla strony polskiej (posiada∏a samoloty,
czo∏gi i pociàgi pancerne). 

Zdaniem J. Pi∏sudskiego o zwyci´stwie
nad Armià Czerwonà mia∏o zadecydowaç
uderzenie wojsk polskich znad Wieprza na
flank´ i ty∏y nieprzyjaciela. Powsta∏a bo-
wiem luka pomi´dzy armiami Jegorowa,
który swe wojska skierowa∏ w kierunku
Lwowa, a armià Tuchaczewskiego. Luk´ t´
Tuchaczewski wype∏ni∏ pospiesznie zorga-
nizowanà Armià Mozyrskà. Dywizje pol-
skie do tego zadania musia∏y oderwaç si´
od nieprzyjaciela w walkach nad Bugiem
i wykonaç morderczy marsz na wyznaczo-
ne stanowiska. Tak wi´c w rejon Wieprza
dotar∏y 14, 16 i 21 Dywizja Piechoty oraz
1 i 3 Dywizja Piechoty Legionów, 2 Bryga-
da Jazdy i grupa Jazdy mjr. Feliksa Jawor-
skiego. Dowództwo nad tymi wojskami
(ok. 43 tys. piechoty, 4,5 tys. jazdy, 759
ckm-ów i 179 dzia∏) objà∏ Józef Pi∏sudski. 

W po∏owie sierpnia 1920 r. po obu
stronach 350-kilometrowego frontu na
wschodnim brzegu Wis∏y zgrupowanych
by∏o ok. 113 tys. ˝o∏nierzy polskich prze-
ciwko ok. 114 tys. sowieckich. 

Wczesnym rankiem, 13 sierpnia 1920 r.,
rozpocz´∏a si´ wielka Bitwa Warszawska.
Na przedmieÊcia Warszawy naciera∏o 6 so-
wieckich dywizji strzeleckich. Pierwsza do
boju przystàpi∏a 21 Dywizja Strzelców
z 3 Armii ¸azarewicza. 63 brygada tej dy-
wizji uderzy∏a na pó∏noc od Radzymina,

koncentrujàc g∏ówny wysi∏ek na kierunku
¸oÊ-Mokre i Zawady-Mokre. Przedpo∏u-
dniowy atak Rosjan zosta∏ odparty. 

Po po∏udniu zaatakowa∏a 27 Dywizja
Strzelców. Przerwa∏a obron´ od strony Ja-
b∏onny, zdoby∏a okopy i w ciszy, bez strza-
∏u, zbli˝a∏a si´ do Radzymina. Stojàca
w odwodzie Dywizja Litewsko-Bia∏oruska
gen. Hallera wspar∏a zdezorganizowanà
obron´ 46 pp. Wspólny atak da∏ efekt. Pola-
cy powrócili do Radzymina. Trwa∏a drama-
tyczna walka. Polskie oddzia∏y mia∏y pew-
nà przewag´, ale grozi∏o im okrà˝enie. In-
ne oddzia∏y toczy∏y zaciek∏e walki w okoli-
cy T∏uszcz-Majdan-LeÊniakowizna-Ossów. 

Oddzia∏y 18 Dywizji Piechoty, wspierane
3 i 4 kompanià 236 pp (Legia Akademic-
ka), od 5.30 rano bi∏y si´ w okolicach Osso-
wa. Sytuacja by∏a krytyczna, ale duch wal-
ki i mobilizacja, wspierana przez ks. Igna-
cego Skorupk´ (zginà∏ podczas walk), po-
derwa∏a wszystkich do kolejnego ataku.
Bolszewicy zostali zatrzymani. 14 sierpnia,
ok. godz. 11.00, ponowne natarcie bolszewi-
ków, którzy uzyskujà znacznà przewag´.
Polskim oddzia∏om przychodzà z pomocà
kompanie wspierajàce (m.in. 1 dywizjon 8 pp
por. Mazurkiewicza) i oko∏o godz. 22.00
powstrzymujà pod Ossowem atak bolsze-
wicki. Jest wiele ofiar po stronie sowieckiej
(625) i polskiej (100 zabitych i 600 rannych).

14 sierpnia, do póênego wieczora, trwa-
∏y walki w okolicach Niepor´tu i Zegrza.
Oddzia∏y polskie (201 Pu∏k Szwole˝erów,
szwadron policji konnej z ¸odzi i inne) od-
par∏y kilka ataków 27 Dywizji Strzelców
Syberyjskich. 

Równie˝ 14 sierpnia utracono Radzy-
min. To pogarsza∏o sytuacj´. Polacy, w bez∏a-
dzie, zacz´li wycofywaç si´ w kierunku
Warszawy. Po∏àczyli si´ z oddzia∏ami idà-
cymi im z pomocà. Oko∏o godz. 15.00 gen.
Haller przyby∏ do Legionowa na spotkanie
z gen. ˚eligowskim. 10 Dywizja Piechoty
˚eligowskiego przystàpi∏a do walki i razem
z 28 i 29 pp oraz Dywizjà Litewsko-Bia∏oru-
skà przystàpili do kontrofensywy. Atak na-
stàpi∏ o Êwicie w kierunku wsi Mokre (zo-
sta∏ nieco opóêniony, aby daç szanse
ostrza∏u artylerii). O godz. 19.00 Radzymin
zosta∏ zdobyty przez 30 pp pp∏k. Jacynika. 

Po po∏udniu 15 sierpnia oddzia∏y 2, 21
i 27 Dywizji sowieckiej zaniecha∏y natarcia
i tylko broni∏y si´. W nocy, jeszcze raz, usi-
∏owali zdobyç Radzymin, ale bezskutecz-
nie. 16 sierpnia, ok. godz. 13.00, po trzech
dniach zaci´tych walk, odzyskane zosta∏y
polskie pozycje obronne przedmieÊç War-
szawy, które utracono 13 sierpnia 1920 r. 

W potocznej ÊwiadomoÊci walki te,
a zw∏aszcza walki o Radzymin, traktowane
by∏y cz´sto jako decydujàce o kl´sce Ar-
mii Czerwonej w wojnie 1920 r. 

Pomnik na Górze Zamkowej w Dro-
hiczynie upami´tniajàcy odzyskanie

niepodleg∏oÊci przez Polsk´.

[ Ciàg dalszy ze str. 3

Dokoƒczenie na str. 7 [
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Imię i nazwisko nieznane,

łączniczka AK. Adres nieznany

(relacja nr 267) 

Należałam do batalionu „Wi-

gry”, który składał się z 80 chłop-

ców i kilkunastu dziewcząt. Uzbro-

jenie naszego batalionu było mi-

zerne i składało się zaledwie z kil-

ku karabinów, więcej było grana-

tów, ale dokładnie nie wiem ile,

poza tym środki zapalające – bu-

telki z benzyną. 

Akcja rozpoczęła się już o go-

dzinie 4.30. Cel: opanowanie Ki-

lińskiego, Długiej, placu Krasiń-

skich. W pierwszym dniu udziału

bezpośredniego nie brałam. Wy-

ruszali chłopcy niewielkimi oddzia-

łami – około 10 na zmianę. O na-

szych stratach nic nie wiem. Sił nie-

mieckich na Starym Mieście dużo

nie było. Stare Miasto nad podziw

prędko zostało opanowane przez

nasze siły – bo już w ciągu godziny.

Nawet Dworzec Gdański był opa-

nowany w ciągu paru godzin (bliż-

szych danych nie znam), ale po

dwóch godzinach Niemcy go odbili

i w ich rękach pozostał do końca. 

Entuzjazm po opanowaniu

Starego Miasta był ogromny. Nie

tylko wojsko, ale i ludność cywilna

wykazywała ogromną radość.

Spodziewano się, że lada chwila

bolszewicy dopomogą w opano-

waniu reszty miasta. 

3 sierpnia rozpoczęli Niemcy

atakowanie Starego Miasta. Roz-

poczęło się od ostrzału. Z kolei na-

stąpiło bombardowanie placu

Krasińskich. Jedna z bomb trafiła

w Państwową Wytwórnię Papie-

rów Wartościowych, Bombardo-

wano specjalnie domy, w których

przebywało wojsko, widocznie

szpiedzy mieli dokładne dane,

gdzie były nasze placówki. Nasz

dom w tym czasie nie ucierpiał. 

Już trzeciego dnia Niemcy

wjechali na plac Krasińskich. Tego

dnia i ja wyruszyłam z drużyną

przeciwko czołgom. Było nas oś-

miu żołnierzy AK, parę łączniczek

i drugie tyle małych zapaleńców,

chłopców w wieku 8-9 lat. Świet-

nie wyglądali ci malcy. Każdy z bu-

telką w ręku, z biało-czerwoną

opaską na ręku, niezważający na

jakiekolwiek niebezpieczeństwo,

tak że zwykle trzeba ich było za-

trzymywać, tak się rwali do przo-

du. W jednej z bram na rogu placu

Krasińskich czekaliśmy na czołg

przybywający od Miodowej – wte-

dy rzuciliśmy się w jego stronę, nie

zwracając uwagi na ostrzał, mając

w ręku „bomby”

benzynowe. Sku-

tki nastąpiły nie-

długo, tank eks-

plodował, a jedne-

mu z naszej pla-

cówki urwało no-

gi (nazwiska nie

znam). Trzeba by-

ło jak najprędzej

rannego brać, wy-

cofać się z nim do

szpitala na placu

Krasińskich. Tego dnia nasz bata-

lion zniszczył na placu trzy czołgi. 

4 sierpnia w dalszym ciągu

ostrzeliwanie z czołgów i samolo-

tów. Tego dnia zostałam oddele-

gowana w misji do Śródmieścia

z papierami. Drogę miałam uciąż-

liwą (...) Szalenie niebezpiecznie

było przedzierać się przez plac Pił-

sudskiego obok Ogrodu Saskiego

– musiałam pełznąć chcąc dalej

się przedostać – darłam na sobie

ubranie, kaleczyłam nogi, czołga-

jąc się po rozbitym szkle. Do bar-

dzo niebezpiecznych przejść zali-

czyć należy Aleje Jerozolim-

skie, słusznie nazwane przez

ludność Warszawy „Drogą

Śmierci”. Mnie udało się

przedostać, miałam szczę-

ście. Po wypełnieniu rozka-

zu nie było już możliwości

powrócić do Starego Miasta

i dlatego władze pozwoliły

mi pozostać i zaopiekować

się starszą krewną.

Bermanowska (Komar). Imię

i inne personalia nieznane. Adres

nieznany (relacja nr 98).

(...) Było około 15 września.

Por. „Zet” (dowódca kompanii)

oświadczył – trzeba znaleźć drogę

kanałami na Mokotów. Naprzód

miała iść mała grupka na rekone-

sans, później przeprowadziliby się

wszyscy. Komendant „Kryska” (do-

wódca zgrupowania na Powiślu

Czerniakowskim – Zygmunt Net-

zem) był ciężko ranny i leżał na

kwaterze na Zagórnej. Nas wysła-

no do kanału, razem 10 osób – po-

rucznik „Zet”, dwie kobiety i sied-

miu szeregowców. My szłyśmy

przodem, żeby w czasie spotkania

Niemców udawać cywilów. Droga

kanałami trwała 18 godzin – od

5 rano do 12 w nocy. Wewnątrz

głównego kanału Niemcy pobu-

dowali barykady uzbrojone w od-

bezpieczone granaty. Myśmy

o tym nie wiedzieli. Przechodzili-

śmy nie ruszając niczego – stało

rzędem 5 barykad. 

Szło się ciężko, bo chłopcy by-

li w hełmach, w pełnym rynsztun-

ku, nieśli pieczołowicie swój kara-

bin maszynowy. Z początku kanał

był szeroki i wysoki, woda sięgała

nam do kostek, więc chociaż ra-

miona rozłożyło się szeroko nie

można było znaleźć żadnego

oparcia, a stopy się ślizgały. Tak

szliśmy dwie godziny oświetlając

drogę świeczką. Teraz woda pod-

niosła się, błoto sięgało do pasa.

Dokoła brzydki zapach kału, choć

nie tak straszny jak się mogło wy-

dawać, bo były przewiewy od wła-

zów. Znów dwie godzin, po drodze

dwie barykady. 

Teraz weszliśmy w odnogę,

trzeba iść w pozycji pochyłej, rę-

kami dotykając ścian. Coraz niżej

i niżej w dół, potem nagle stromo

w górę. Naprzeciw nam biegł rwą-

cy prąd wody, który nas spychał

z powrotem. Była tam jednak lin-

ka, po której wciągnęliśmy się

w górę. Szalenie ślisko, wpadało

się w bród. Gdzie tu wyjść? Powi-

W rocznic´ Powstania Warszawskiego

JJeeddnnoo  zz nnaajjwwiięękksszzyycchh  ppoollsskkiicchh  ppoowwssttaańń  nnaarrooddoowwyycchh,,  PPoowwssttaanniiee
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bblleemmyy  ppoolliittyycczznnee,,  pprrzzeeżżyycciiaa  oorraazz  eekksstteerrmmiinnaaccjjęę  lluuddnnoośśccii  ii ppoowwssttaańń--
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ssccaacchh,,  ssppiissyywwaannee  nnaa  żżyywwoo  rreellaaccjjee  ppoowwssttaańńccóóww  ii lluuddnnoośśccii  ccyywwiillnneejj..

ZZbbiieerraanniiee  rreellaaccjjii,,  rroozzppoocczzęęttee  ww ppoołłoowwiiee  ssiieerrppnniiaa  11994444  rr..,,  ttrrwwaałłoo
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DDoogg””..  RReellaaccjjee  bbyyłłyy  cczząąssttkkąą  oollbbrrzzyymmiieejj,,  ww ttyymm  pprrzzyyppaaddkkuu  ppooppoowwssttaańń--

cczzeejj,,  ooggóóllnnoonnaarrooddoowweejj  aakkccjjii  ddookkuummeennttaaccyyjjnneejj  oobbeejjmmuujjąącceejj  llaattaa  IIII

wwoojjnnyy  śśwwiiaattoowweejj..  

CCzzęęśśćć  zzbbiioorruu  wwyykkoorrzzyyssttaannaa  zzoossttaałłaa  ww oopprraaccoowwaanniiuu  ŻŻyycciiee  ww ppoo--
wwssttaańńcczzeejj  WWaarrsszzaawwiiee..  SSiieerrppiieeńń--wwrrzzeessiieeńń  11994444  wwyydd..  PPAAXX  11996655,,  zz kkttóórree--
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Nale˝a∏am do batalionu „Wigry”
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nien być właz w tym miejscu. Mie-

liśmy dwie latarki – jedna się uto-

piła, druga ledwo żarzyła. A! Na-

pis na ścianie – „Wyjście na Wik-

torską. Nie traćcie odwagi. Już

niedaleko”. Idziemy. Jest właz.

Niestety zabity. Trzeba cofnąć się

z powrotem. Woda sięga po

brzuch, świeczka słabo migocze. 

Wanda i Grey idą naprzód szu-

kając drogi. Raptem stajemy. Roz-

lega się niesamowite wycie. Dech

zapiera nam w piersiach. Sądzimy,

że to jakiś sygnał niemiecki po-

przedzający wybuch. Odbezpie-

czamy broń. Wycie powtarza się

po raz drugi. Orientujemy się teraz

– to po prostu kot. Widmowa bestia

o wielkich, błyszczących oczach.

Z i G mają kłopot żeby go złowić.

Musi być utopiony, bo hałas może

zwrócić czyjąś uwagę na powierz-

chni. Załatwione. I zaraz też oczy-

wiście odnajdujemy wylot kanału, 

My, kobiety zaglądamy do gó-

ry. Jakiś dom, jakieś ruiny, cicho.

Chcemy wytknąć głowy. Cofamy

je momentalnie. Na górze stoi au-

to niemieckie, dookoła żołnierze,

Szczęściem nic nie zauważyli. Za-

bierali się właśnie do fasunku, nie-

śli zupę. A więc i tu nie ma wyjścia. 

Idziemy znów dalej, przełazi-

my z trudem kolejną barykadę.

Wodę mamy do piersi, strop niski.

Nazad! Walimy drogą po-

wrotną do zamkniętego

włazu. Dwie godziny pró-

bujemy podważyć właz.

Bez rezultatu. Tu już nie

sposób wytrzymać. Głód,

pragnienie, zaduch okrop-

ny, stoimy w gęstych nie-

czystościach. Jesteśmy tak

zmęczeni, że stojąc zasy-

piamy. Maleńka świeczka

dogasa. Postanawiamy, że

jeśli za godzinę nie wróci

porucznik, który poszedł szukać dro-

gi, wszyscy strzelamy sobie w łeb.

Nagle szmer. Porucznik wrócił.

Trafił na patrol kanałowy, pokaza-

li mu drogę, idziemy znów. Pada-

my, przewracamy się, macamy rę-

koma w brudzie. Ostatni odcinek

drogi to zupełnie niski kanał, wodę

mamy po szyję, idziemy na czwo-

rakach, czołgamy się ciągnąc nogi

za sobą., Nareszcie! Jest wyjście.

Nad nami noc... Jest godzina 12... 

Kanałami, na pomoc przyszło

trochę berlingowców. Podziwiali

nas, uściskali, ale oświadczyli, że

nie umieją w ten sposób walczyć

w mieście. 

Jacek i Poegora, żołnierze

AK, z grupy Radosława („Para-

sol“), lat 22 i 23. Imiona, nazwi-

ska i inne personalia nieznane.

Adresy nieznane. (Relacja nr 118).

Przed kapitulacją Mo-

kotowa, dnia 26 września

wieczorem, otrzymaliśmy

rozkaz wycofania się kana-

łami do Śródmieścia. Część

AK zdołała przedrzeć się.

Gdy szła nasza grupa skła-

dająca się z kilkudziesięciu

osób, Niemcy puścili gazy

łzawiące do kanału. Kilka-

naście osób zemdlało. Sta-

raliśmy się im pomóc pod-

trzymując i popychając

przed sobą. Niektórzy nie

mogli dotrzymać kroku. Dusili się,

padali do wody, która sięgała ko-

lan, topili się. Szliśmy przez trupy,

porzucone toboły, plecaki. Podróż

kanałami była makabryczna. 

Szliśmy bez przewodnika i przy

rozgałęzieniu kanału przystanęli-

śmy, nie wiedząc którędy iść. Cze-

kaliśmy aż przyszedł przewodnik

ze Śródmieścia na spotkanie i ten

następnie nas prowadził. Szliśmy

11 godzin. Przeszło nas zaledwie

kilkanaście osób. Niektórzy zupeł-

nie oślepli. Zaprowadzeni do szpi-

tala przyszli do siebie – przemija-

jąca ślepota po gazach w kanale. 

Nasza grupa była ostatnia, któ-

ra zdecydowała się przejść kanała-

mi. Gdy reszta dowiedziała się o za-

gazowaniu kanałów zrezygnowała

i następnego dnia poddała się

Niemcom. Z grupy Radosława,

w której podczas powstania było

467 osób, pozostało po akcji 

45 ludzi. 

Wszyscy nasi dowódcy kolej-

no ginęli. Dowódca 1 Kompanii

Rafał zginął na Starówce. Dowód-

ca 1 plutonu Mietek był ciężko

ranny i zmarł. Dowódca drużyny

Anczak zabity na Starówce. Do-

wódca Jeremi został ciężko ranny

na ulicy Ludnej. Wreszcie został

dowódca sekcyjny Ziutek – też zgi-

nął, a później przychodzili do nas

zupełnie nowi ludzie, obejmując do-

wództwo. Chłopcy ginęli jak muchy.

Z „Parasola“, który odznaczał

się wielką aktywnością podczas

konspiracji – zabójstwo Kutschery,

odbicie więźniów z Pawiaka na uli-

cy Długiej – pozostały tylko nie-

liczne szczątki... 

Opracował: MM..  KKAALLIINNOOWWSSKKII

Po przegrupowaniu sowieckich dywizji
walczàcych na przedpolach Warszawy, 
16 sierpnia, wieczorem, zamierza∏y one po-
nowiç atak na stolic´ Polski. 

Plany dowódcy Frontu Zachodniego,
M. Tuchaczewskiego i dowódcy 16 Armii,
So∏∏ohuba, przekreÊli∏o dopiero uderzenie
wojsk Józefa Pi∏sudskiego znad Wieprza. 

Natarcie wojsk polskich znad Wieprza
pierwotnie planowano na 17 sierpnia 1920 r.
Gdy sytuacja polskich oddzia∏ów na przed-
mieÊciach Warszawy stawa∏a si´ groêna, Pi∏-
sudski, po analizie stanu przygotowaƒ, roz-
poczà∏ natarcie o Êwicie 16 sierpnia. 4 Armia
polska uderzy∏a w lewe skrzyd∏o wojsk nie-
przyjacielskich, z rejonu D´blin-Kock na Miƒsk
Mazowiecki-Siedlce. W walkach bra∏y udzia∏
1 i 3 Dywizja Piechoty Legionów, 14 i 16 Dy-
wizja Piechoty oraz 21 Dywizja Piechoty Gór-
skiej i grupa Jazdy mjr. Feliksa Jaworskiego. 

Bilans walk z 16-17 sierpnia by∏ dla Po-
laków niezwykle pomyÊlny. Rozbite zosta-

∏y: Grupa Mozyrska oraz lewe skrzyd∏o
i ty∏y 16 Armii bolszewickiej. 

Na wiadomoÊç o odwrocie 16 Armii
sowieckiej, o dobrej pozycji 1 Armii pol-
skiej, której oddzia∏y dosz∏y do linii Liwca
i Bugu oraz o sukcesach 5 Armii polskiej
nad 15 Armià sowieckà, Józef Pi∏sudski
powróci∏ do Warszawy. 

W dniach 16-17 sierpnia 1920 r. nastà-
pi∏ ca∏kowity odwrót Armii Czerwonej znad
Wis∏y. 16 Armia broni∏a linii na rzece Li-
wiec, a 4 Armia i 3 korpus konny mia∏y za-
atakowaç ty∏y 5 Armii gen. W. Sikorskiego
w rejonie P∏oƒska. 17 sierpnia Tuchaczew-
ski wyda∏ rozkaz dotyczàcy koordynacji
dzia∏aƒ poszczególnych armii Frontu Za-
chodniego. Dotyczy∏o to obrony dost´pu
do rzeki Narew i Bug i utworzenia przy-
czó∏ka pod Wyszkowem. Te usi∏owania nie
dawa∏y rezultatu. Bolszewicy byli wyczer-
pani, zacz´∏o brakowaç amunicji. 

W tym czasie, gdy wojska polskie sku-
tecznie rozprawia∏y si´ z wojskami sowiecki-

mi, polska delegacja prowadzi∏a w Miƒsku
rozmowy o zawarciu rozejmu. Polscy delega-
ci nic nie wiedzieli o sukcesach armii polskiej.
Przedstawiciele sowieccy przed∏o˝yli swoje
warunki, które praktycznie nie ró˝ni∏y si´ ni-
czym od zaproponowanych wczeÊniej i sta-
rali si´, jak najszybciej, nak∏oniç delegacj´
polskà do szybkiego zawarcia rozejmu na
warunkach dogodnych dla Rosji Sowieckiej.
Warunki ze strony Sowietów by∏y nie do przy-
j´cia dla Polaków (granica na linii Curzona,
ograniczenie si∏ zbrojnych do 50 tys., demo-
bilizacja i oddanie Rosjanom zb´dnego
uzbrojenia, zaprzestanie produkcji broni, od-
danie Rosjanom taboru kolejowego, Êrod-
ków ∏àcznoÊci, inwentarza ˝ywego oraz tran-
zyt przez terytorium Polski, itd.). Dopiero 21
sierpnia polscy delegaci dowiedzieli si´ o Bi-
twie Warszawskiej. Rozmowy natychmiast
zosta∏y zawieszone. We wrzeÊniu rozmowy
by∏y kontynuowane, ale ju˝ na neutralnym te-
renie, w Rydze. cdn

ZZBBIIGGNNIIEEWW  RRUUCCZZAAJJ

[ Dokoƒczenie ze str. 4 
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AArrtt..  1155..  
1. Kombatantom i innym osobom

uprawnionym, pobierajàcym emerytur´
lub rent´ albo uposa˝enie w stanie spo-
czynku bàdê uposa˝enie rodzinne, przy-
s∏uguje dodatek, zwany dalej „dodatkiem
kombatanckim”, w wysokoÊci 144,25 z∏
miesi´cznie. (Aktualnà kwot´ dodatku kom-
batanckiego og∏asza, w formie komunika-
tu, w Dzienniku Urz´dowym Rzeczypo-
spolitej Polskiej „Monitor Polski”, Prezes
Zak∏adu Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych, na
podstawie art. 15 ust. 6 niniejszej ustawy).

2. Dodatek kombatancki przys∏uguje
oprócz emerytury lub renty i nie jest
uwzgl´dniany przy obliczaniu wysokoÊci
Êwiadczeƒ okreÊlonych w przepisach
ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emery-
turach i rentach z Funduszu Ubezpieczeƒ
Spo∏ecznych. 

3. W razie zbiegu prawa do kilku
Êwiadczeƒ o charakterze emerytalno-ren-
towym, przys∏uguje tylko jeden dodatek
kombatancki, o którym mowa w ust. 1. 

3.1. W razie zbiegu prawa do uposa˝e-
nia w stanie spoczynku albo uposa˝enia
rodzinnego z prawem do Êwiadczeƒ
o charakterze emerytalnym lub rentowym,
ust. 3 stosuje si´ odpowiednio. 

4. Osobie uprawnionej jednoczeÊnie
do dodatku kombatanckiego i dodatku
z tytu∏u tajnego nauczania na podstawie
odr´bnych przepisów przys∏uguje tylko je-
den z tych dodatków – wy˝szy lub wybra-
ny przez zainteresowanego. 

5. Kwota dodatku kombatanckiego,
o której mowa w ust. 1, ulega podwy˝sze-
niu przy zastosowaniu wskaênika walory-
zacji emerytur i rent – od miesiàca, w któ-
rym jest przeprowadzona waloryzacja. 

6. Prezes Zak∏adu Ubezpieczeƒ Spo-
∏ecznych og∏asza w formie komunikatu
w Dzienniku Urz´dowym Rzeczypospolitej
Polskiej „Monitor Polski” co najmniej na
7 dni roboczych przed najbli˝szym termi-
nem waloryzacji nale˝nà od tego terminu
kwot´ dodatku kombatanckiego. 

AArrtt..  1166..  
1. Kombatantom i innym osobom

uprawnionym, które nie majà prawa do
emerytury lub renty na podstawie przepi-
sów o zaopatrzeniu inwalidów wojennych
i wojskowych oraz ich rodzin lub na pod-
stawie innych przepisów, je˝eli nie majà
niezb´dnych Êrodków utrzymania, mo˝e
byç przyznana w drodze wyjàtku: 

1) emerytura, je˝eli osiàgn´li wiek: 55
lat kobieta i 60 lat m´˝czyzna; 

2) renta z tytu∏u niezdolnoÊci do pracy,
je˝eli zostali uznani za niezdolnych do
pracy. 

2. Przepis ust. 1 stosuje si´ odpowied-
nio do cz∏onków rodzin pozosta∏ych po
kombatantach i innych osobach upraw-
nionych, je˝eli spe∏niajà warunki wymaga-
ne do uzyskania renty rodzinnej. 

3. Emerytury i renty, o których mowa
w ust. 1 i 2, przyznaje si´ odpowiednio
w wysokoÊci najni˝szej emerytury, renty
z tytu∏u niezdolnoÊci do pracy lub renty ro-
dzinnej, okreÊlonych w przepisach ustawy
z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i ren-
tach z Funduszu Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych.

4. Do emerytur i rent, o których mowa
w ust. 1 i 2, przys∏ugujà dodatki: piel´gna-
cyjny oraz do rent rodzinnych – dodatek
dla sierot zupe∏nych, na zasadach i w wy-
sokoÊci okreÊlonych w przepisach ustawy
z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach
i rentach z Funduszu Ubezpieczeƒ Spo-
∏ecznych, a tak˝e dodatek kombatancki. 

5. W razie Êmierci osoby, o której mowa
w ust. 1 i 2, przys∏uguje zasi∏ek pogrzebowy. 

6. Âwiadczenia, o których mowa w ust.
1 i 2, przyznaje Prezes Zak∏adu Ubezpie-
czeƒ Spo∏ecznych. 

AArrtt..  1177..  11
1. Do ustalania wysokoÊci Êwiadczeƒ,

o których mowa w art. 15 i art. 16, oraz
w innych sprawach nieuregulowanych
w ustawie stosuje si´ odpowiednio przepi-
sy ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emerytu-
rach i rentach z Funduszu Ubezpieczeƒ
Spo∏ecznych. 

2. Emerytur´ i rent´ przyznawanà
w drodze wyjàtku, wraz z dodatkiem kom-
batanckim, wyp∏aca si´ poczàwszy od
dnia powstania prawa do tych Êwiadczeƒ,
jednak za okres nie d∏u˝szy ni˝ 3 miesiàce
kalendarzowe poprzedzajàce miesiàc z∏o-
˝enia wniosku. 

3. Minister w∏aÊciwy do spraw zabez-
pieczenia spo∏ecznego, po zasi´gni´ciu
opinii Szefa Urz´du do Spraw Kombatan-
tów i Osób Represjonowanych, okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia, tryb przyznawa-
nia dodatku kombatanckiego oraz emery-
tury i renty przyznawanych w drodze wy-
jàtku, majàc na wzgl´dzie koniecznoÊç za-
pewnienia sprawnoÊci post´powania przy
przyznawaniu tych Êwiadczeƒ.

18 czerwca br. minister Jan
Józef Kasprzyk spotka∏ si´ we
Wroc∏awiu z organizatorami i be-
neficjentami akcji #Patriotyzm-
Dzisiaj #Posi∏ekDlaKombatanta,
projektu realizowanego dzi´ki
wsparciu finansowemu Urz´du
do Spraw Kombatantów i OR. 

Podczas konferencji w Dol-
noÊlàskim Urz´dzie Wojewódz-
kim, na której obecni byli wojewo-
da dolnoÊlàski Jaros∏aw Obrem-
ski oraz wicewojewoda Jaros∏aw
Kresa, organizatorzy akcji, dzia-
∏ajàcy w Fundacji Wspólnota 
Pokoleƒ, zaprezentowali realiza-
cj´ projektu #PatriotyzmDzisiaj

#Posi∏ekDlaKombatanta, w szcze-
gólnoÊci procesu przygotowywa-
nia obiadów, ich odbioru i dys-
trybucji. Na spotkanie zostali za-
proszeni równie˝ beneficjenci
projektu. 

Roman Janik z wroc∏awskie-
go Oddzia∏u Zwiàzku Sybiraków
zwróci∏ si´ do zebranych: Jeste-
Êmy z pokolenia 80-100-latków.
Dlatego bardzo dzi´kuj´ organi-
zatorom (...). Wi´kszoÊç z nas
jest samotna lub mieszkamy we
dwoje starszych ludzi. ByliÊmy
zamkni´ci, jedyny kontakt od-
bywa∏ si´ przez okno albo bal-
kon i trudno by∏o nam zorgani-

zowaç ciep∏e posi∏ki. Przez t´
akcj´ uznaliÊmy, ˝e jeszcze nie
jesteÊmy dla Êwiata skreÊleni. 

G∏os zabra∏ równie˝ Jan Jó-
zef Kasprzyk, który przekaza∏
dotacj´ celowà Urz´du do Spraw
Kombatantów i OR na realizacj´
akcji #PatriotyzmDzisiaj #Posi∏ek
DlaKombatanta – jednego ze zwy-
ci´skich projektów, które przy-
stàpi∏y do Otwartego Konkursu
Ofert na Êwiadczenie zadaƒ opie-
kuƒczych wykonywanych na rzecz
Êrodowiska kombatanckiego w cza-
sie epidemii. Jestem pod ogrom-
nym wra˝eniem pracy twórców
akcji. To jest doskona∏y przyk∏ad

tego, o czym wszyscy marzymy:
dobrze dzia∏ajàcego spo∏eczeƒ-
stwa obywatelskiego, w którym
jedni drugim chcà pomagaç, po-
niewa˝ wszyscy razem tworzy-
my wspólnot´ – mówi∏ minister
Kasprzyk, dodajàc: Ten rok mia∏
wyglàdaç zupe∏nie inaczej. Mie-
liÊmy, wykorzystujàc aktywnoÊç
naszych Weteranów Walk o Nie-
podleg∏oÊç, pos∏aç w Êwiat wia-
domoÊç, ile Êwiat zawdzi´cza
Polsce. MieliÊmy to czyniç przy
okazji nadchodzàcej setnej rocz-
nicy zwyci´stwa w starciu z bol-
szewickà Rosjà w Bitwie War-
szawskiej. MieliÊmy to czyniç
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w maju, w rocznic´ zakoƒcze-
nia II wojny Êwiatowej. 

Pandemia spowodowa∏a, ˝e
musieliÊmy ograniczyç do mini-
mum to wszystko, co z udzia∏em
Kombatantów by∏o planowane
i uruchomiç specjalne progra-
my, dzi´ki którym ci, którym za-
wdzi´czamy wolnoÊç, mogli czuç
si´ otoczeni opiekà. Z ogromnà
radoÊcià obserwowa∏em dzia∏a-
nia stowarzyszeƒ, fundacji, wo-
lontariuszy, Wojska Polskiego, ki-
biców, którzy od pierwszych dni
pandemii rozumieli, ˝e jesteÊmy
wspólnotà. Bardzo si´ ciesz´, ˝e
mogliÊmy jako UdSKiOR wes-
przeç równie˝ finansowo te ak-
cje, realizowane chocia˝by tutaj,
na Dolnym Âlàsku przez Funda-

cj´ Wspólnota Pokoleƒ. Ogrom-
ne podzi´kowania dla wszyst-
kich... za to, ˝e  jesteÊmy w sta-
nie przetrwaç najgorsze chwile
– mówi∏ minister Kasprzyk. 

Projekt #PatriotyzmDzisiaj
#Posi∏ekDlaKombatanta jest re-
alizowany od 5 kwietnia br. na
terenie Wroc∏awia. Akcje pro-
wadzi Fundacja Wspólnota Po-
koleƒ przy wsparciu ˝o∏nierzy
z 16. DolnoÊlàskiej Brygady
Obrony Terytorialnej i kibiców
ze Stowarzyszenia Wielki Âlàsk.
Dostarczono kombatantom po-
nad 19 tys. ciep∏ych obiadów,
przygotowywanych przez wro-
c∏awskie restauracje. 

Po uroczystoÊci uczestnicy
spotkania udali si´ na wroc∏aw-
ski cmentarz Osobowicki, gdzie

szef UdSKiOR uczci∏ pami´ç
pierwszego polskiego wi´ênia
Auschwitz Stanis∏awa Ryniaka
oraz Jerzego Stanis∏awa Woênia-
ka, ps. „Nowak”, „Makara”, „Ja-
cek”, „˚mija”, wi´ênia politycz-
nego PRL, b. kierownika
UdSKiOR, i z∏o˝y∏ kwiaty pod
pomnikiem Ofiar Terroru Ko-
munistycznego. 

Od poczàtku og∏oszenia epi-
demii Covid-19, w Polsce zacz´to
spontanicznie organizowaç ak-
cje pomocy najbardziej potrzebu-
jàcym, szczególnie samotnym
weteranom – robienie zakupów,
dostarczanie Êrodków ochrony
osobistej, dowo˝enie ciep∏ych po-
si∏ków – aby nie nara˝aç seniorów
na zaka˝enia koronawirusem
podczas wychodzenia z domu. 

W uznaniu dla tych inicja-
tyw, szef UdsKiOR postanowi∏
dofinansowaç dzia∏alnoÊç orga-
nizacji najbardziej zaanga˝owa-
nych w niesienie pomocy wete-
ranom... 

Dotacj´ UdSKiOR otrzyma-
∏a Fundacja Wspólnota Pokoleƒ,
a tak˝e Stowarzyszenie „Paczka
dla Bohatera”, Stowarzyszenie
Zachowania Pami´ci o Armii Kra-
jowej, Fundacja Przyjaêni Pol-
sko-Izraelskiej, Stowarzyszenie
Terapeutów, Fundacja im. Kazi-
mierza Wielkiego, Stowarzysze-
nie ¸agierników ˚o∏nierzy Armii
Krajowej, Zwiàzek Harcerstwa
Rzeczypospolitej oraz Fundacja
Rosa. ¸àczna kwota przekazana
przez Urzàd na ten cel to 1 mi-
lion z∏otych.                 UdSKiOR

WWramach obchodów 75. rocznicy
zakoƒczenia II wojny Êwiatowej

w Europie i Dnia Zwyci´stwa, w sali konfe-
rencyjnej ZKRPiBWP w Warszawie odby∏a
si´ skromna, z powodu epidemii, uroczy-
stoÊç wr´czenia odznaczeƒ przyznanych
przez Zwiàzek ˚o∏nierzy WP dwóm wete-
ranom walk o niepodleg∏oÊç – uczestni-
kom bitwy o Ko∏obrzeg, p∏k. Józefowi Bà-
kowi oraz p∏k. Józefowi KoleÊnickiemu. 

Medale mia∏y byç wr´czone 16 marca,
w czasie uroczystoÊci 75. rocznicy walk
o Ko∏obrzeg i zaÊlubin Polski z morzem.
Z powodu zagro˝enia epidemiologiczne-
go w∏adze miasta i powiatu podj´∏y decy-
zje o odwo∏aniu ceremonii przesy∏ajàc od-
znaczenia do Warszawy. 

W spotkaniu uczestniczyli, powitani przez
prowadzàcego ceremoni´ prezesa ZG
ZKRPiBWP kmdr. Henryka L. Kalinowskie-
go, prezes ZG Zwiàzku ˚o∏nierzy WP p∏k
Marek Bielec, wiceprezes ZG ZKRPiBWP
Janusz Maksymowicz, sekretarz generalny
ZG El˝bieta Sadzyƒska, przewodniczàcy
G∏ównego Sàdu Kole˝eƒskiego Wac∏aw LiÊ-
kiewicz, rodziny i przyjaciele odznaczanych.

Po krótkiej informacji prezesów o pro-
blemach i sytuacji obu Zwiàzków oraz
zgodnej deklaracji o potrzebie wspó∏pra-
cy, przystàpiono do ceremonii odznaczeƒ.
Przyznane, z inicjatywy w∏adz Ko∏obrzegu,
medale Z˚WP wr´czy∏ weteranom prezes
Marek Bielec w towarzystwie prezesa Hen-
ryka L. Kalinowskiego. Odczytano skiero-
wany do odznaczonych list starosty ko∏o-
brzeskiego Tomasza Tamborskiego. 

Obaj odznaczeni kombatanci majà za
sobà pi´knà ˝o∏nierskà kart´. 

Pu∏kownik JJóózzeeff  BBààkk
– Syn Pu∏ku, artylerzysta,
wstàpi∏ ochotniczo do WP
w 1944 r. i po wcieleniu
do 3 pu∏ku piechoty, jako
kanonier w dzia∏onie ar-
maty pu∏kowej 76 mm,
uczestniczy∏ w ci´˝kich
starciach na Wale Pomor-
skim. Za bitw´ pod Z∏oto-
wem otrzyma∏ Krzy˝ Wa-
lecznych. Walczy∏ o Ko∏o-
brzeg, w okolicach K´trzy-
na forsowa∏ Odr´, skàd
dotar∏ do Wandlitz (dziel-
nica Berlina). 28 kwietnia,
po walce z niedobitkami
Wehrmachtu zosta∏ ranny.
Tu zasta∏a go wiadomoÊç
o awansie na bombardie-
ra i przyznaniu medalu
„Zas∏u˝onym na Polu
Chwa∏y” oraz wiadomoÊç
o kapitulacji Niemiec. 

Pu∏kownik JJóózzeeff  KKoo--
lleeÊÊnniicckki w czerwcu 1944 r.
zosta∏ wcielony do 1 AWP
i skierowany do Szko∏y
Oficerskiej. Po otrzymaniu
w grudniu awansu oficer-
skiego – stopnia chorà˝e-
go – zosta∏ dowódcà plu-
tonu dowodzenia 4 baterii 5 Pomorskiej
Brygady Artylerii Ci´˝kiej. W jej sk∏adzie wal-
czy∏ na przedpolach Warszawy, na Wale Po-
morskim. To jego Brygada odegra∏a decydu-
jàcà rol´ w ci´˝kich walkach o Ko∏obrzeg,
kiedy to armatoha∏bice 152 mm strzelaniem

na wprost niszczy∏y niemieckie umocnienia.
Po przekroczeniu Odry Brygada wspiera∏a
szturm Berlina. P∏k KoleÊnicki zakoƒczy∏ swój
szlak bojowy nad ¸abà, Êwi´tujàc z amery-
kaƒskimi sojusznikami zwyci´stwo nad hitle-
rowskimi Niemcami.                                   MM..  II..

Weteranom walk o Ko∏obrzeg
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