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PP
o przywitaniu gości, prowa-
dzący uroczystość prezes ZG
ZKRPiBWP Janusz Maksymo-

wicz zwracając się do Jubilata powie-
dział: Wielce Szanowny Jubilacie. Dro-

gi kolego kombatancie. Drogi Józe-

fie... Poczytuję to za zaszczyt, że w tak

dostojnym gronie dane mi jest przybliżyć

Twoją sylwetkę oficera Wojska Polskiego,

członka Korpusu Weteranów Walk o Nie-

podległość Rzeczypospolitej Polskiej,

wieloletniego szanowanego działacza

społecznego. Twoje bogate życie, równe

czterem pokoleniom Polaków, to przy-

kład odwagi, honoru i ofiarności, czym

zasłużyłeś sobie na szacunek i wdzięcz-

ność potomnych, stanowiąc, zwłaszcza

dla młodzieży, wzór do naśladowania. 

Jubilat urodził się na Kresach

Wschodnich w rodzinie o wieloletnich

tradycjach patriotycznych, co wpłynęło

na Jego przyszłe życie i ukształtowanie

charakteru. Jako młody chłopiec wstąpił do

harcerstwa. Tuż przed wojną ukończył semi-

narium nauczycielskie. Wybuch wojny był

dla niego, młodego człowieka, jak i całego

kresowego, polskiego społeczeństwa wiel-

kim wstrząsem, zwłaszcza następujące po

aneksji polskich ziem wschodnich przez

ZSRR, brutalne deportacje tysięcy polskich

rodzin na Syberię, czy stepy Kazachstanu.

Ale wierzył, podobnie jak wielu jemu podob-

nych, że trzeba walczyć, mieć wiarę, że Pol-

ska z tej wojny wyjdzie wolna, niepodległa

i zwycięska. 

Po wkroczeniu na Kresy Armii Czerwonej

i 1. Armii Polskiej w ZSRR, wiosną 1944 roku,

Józef Koleśnicki otrzymał powoła-

nie do wojska i po ukończeniu

szkoły oficerskiej artylerii, w stop-

niu chorążego, przydział do 4. ba-

terii 5. Brygady Artylerii Ciężkiej.

To w jej składzie, przez walki

o przełamanie Wału Pomorskiego,

bój o Kołobrzeg, gdzie został ran-

ny, dotarł do przedmieść Berlina

wspierając ogniowo uczestników

szturmu na stolicę III Rzeszy. Po

zakończeniu wojny ukończył kurs

dowódców baterii, dowódców

STANÑ¸ W PIERWSZYM 
SZEREGU WALK O WOLNOÂå
I NIEPODLEG¸OÂå 

WW  ssaallii  kkoonnffeerreennccyyjjnneejj  ZZaarrzząądduu  GGłłóówwnneeggoo  ZZKKRRPPiiBBWWPP  ooddbbyyłłaa  ssiięę  ppooddnniioossłłaa  uurroocczzyyssttoośśćć

ssttuulleecciiaa  uurrooddzziinn  ppłłkk..  ww sstt..  ssppoocczz..  JJÓÓZZEEFFAA  KKOOLLEEŚŚNNIICCKKIIEEGGOO..  WW oobbcchhooddaacchh  uucczzeessttnniicczzyyłł  sszzeeff

UUrrzzęędduu  ddss..  KKoommbbaattaannttóóww  ii OOssóóbb  RReepprreessjjoonnoowwaannyycchh  mmiinn..  JJaann  JJóózzeeff  KKaasspprrzzyykk..  OObbeeccnnyy  bbyyłł

ddyyrreekkttoorr  CCeennttrraallnneejj  BBiibblliiootteekkii  WWoojjsskkoowweejj  iimm..  JJóózzeeffaa  PPiiłłssuuddsskkiieeggoo  ddrr  JJaann  TTaarrcczzyyńńsskkii  oorraazz

bbuurrmmiissttrrzz  ddzziieellnniiccyy  UUrrssyynnóóww  RRoobbeerrtt  KKeemmppaa..  LLiisstt  ggrraattuullaaccyyjjnnyy  oodd  pprreezzyyddeennttaa  mm..sstt..  WWaarrsszzaa--

wwyy  RRaaffaałłaa  TTrrzzaasskkoowwsskkiieeggoo  ooddcczzyyttaałłaa  ppeełłnnoommooccnniikk  pprreezzyyddeennttaa  AAggnniieesszzkkaa  PPaawweelleecc,,  aa oodd

mmaarrsszzaałłkkaa  WWoojjeewwóóddzzttwwaa  MMaazzoowwiieecckkiieeggoo  AAddaammaa  SSttrruuzziikkaa  ((kkttóórryy  pprrzzyyzznnaałł  JJuubbiillaattoowwii  ssppee--

ccjjaallnnąą  nnaaggrrooddęę  ppiieenniięężżnnąą))  jjeeggoo  ppeełłnnoommooccnniikk  JJóózzeeff  CCzzaapplliicckkii..  

OObbeeccnnaa  bbyyłłaa  nnaajjbblliiżżsszzaa  rrooddzziinnaa  JJuubbiillaattaa  ––  ccóórrkkaa  JJoollaannttaa  oorraazz  ssyynn  RRyysszzaarrdd,,  pprrzzeeddssttaawwiicciiee--

llee  oorrggaanniizzaaccjjii  ii śśrrooddoowwiisskk  kkoommbbaattaanncckkiicchh,,  pprrzzyyjjaacciieellee  bboohhaatteerraa  uurroocczzyyssttoośśccii..  

Dokoƒczenie na str. 4 [Fot.: Krzysztof Orzechowski
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pułku, oraz wyższy kurs Akademii Sztabu

Generalnego, w grupie oficerów artylerii. 

W czasie prawie 40-letniej służby woj-

skowej Jubilat pełnił wiele ważnych funkcji

w jednostkach liniowych oraz w Sztabie Ge-

neralnym WP. W latach 1954-1955 oddele-

gowany został do służby w międzynarodo-

wej Komisji Kontroli i Nadzoru w Wietnamie,

Laosie i Kambodży zyskując szacunek i uzna-

nie miejscowej społeczności. 

Po zakończeniu w 1983 roku służby woj-

skowej rozpoczął aktywną pracę społeczną

w środowiskach kombatanckich, którą

w skromniejszym wymiarze kontynuuje do

dziś. Dwa lata temu brał udział w odsłonię-

ciu tablicy pamięci polskich wyzwolicieli

Berlina, w ubiegłym miesiącu, jako stulatek,

uczestniczył w rocznicowych uroczysto-

ściach walk o Kołobrzeg. Z uwagi na wojenną

przeszłość i osobiste cechy charakteru przez

12 lat pełnił odpowiedzialną funkcję prze-

wodniczącego Rady ds. Kombatantów

i Osób Represjonowanych przy marszałku

województwa mazowieckiego. 

To z jego inicjatywy opracowany został,

cieszący się wielkim uznaniem program

„Szpital przyjazny kombatantom”. Dobrze

znany jest mazowieckim kombatantom –

przez wiele kadencji pełnił funkcję prezesa

Zarządu Wojewódzkiego. Po przejściu

na kombatancką emeryturę, w uzna-

niu zasług, przyznano Mu tytuł „Ho-

norowego Prezesa”. 

Cieszę się, i myślę że mogę to po-

wiedzieć w imieniu wszystkich obec-

nych, że ten wyjątkowy i doniosły

Twój jubileusz możemy obchodzić

wspólnie. 

WWażnym momentem uro-
czystości było odczytanie

przez przedstawiciela Urzędu, ppłk.
Adama Kownackiego aktu nadania
płk. Józefowi Koleśnickiemu meda-
lu „Pro Bono Poloniae”, przyzna-
nego w uznaniu szczególnych za-
sług w upowszechnianiu wiedzy
o historii walk niepodległościo-
wych oraz krzewieniu postaw pa-
triotycznych. Aktu dekoracji doko-
nał minister Jan Józef Kasprzyk,
który wręczył również Jubilato-
wi Ryngraf z wizerunkiem Matki
Boskiej z okresu Konfederacji 
Barskiej. To dla mnie ogromny

honor i zaszczyt, że mogę w dniu

jubileuszu wręczyć medal „Pro Bono

Poloniae”, który w swej definicji i na-

zwie ma słowa „dla dobra Polski”. Bo

pańskie życie było właśnie takie, jak

dewiza tego medalu – powie-
dział szef UdSKiOR. 

Z kolei z rąk prezesa Ja-
nusza Maksymowicza Jubilat
otrzymał piękną buławę
marszałkowską oraz dyplom
gratulacyjny, a burmistrz Ur-
synowa Robert Kempa wrę-
czył portret olejny Jubilata. 

Od warszawskich kom-
batantów, przyjaciół, znajo-
mych Pułkownik otrzymał
liczne dowody pamięci – dy-
plomy, (w tym od Klubu Ko-
ściuszkowców), drobne upo-
minki, kwiaty. 

Wzruszony Jubilat ser-
decznie podziękował szefowi
Urzędu, ministrowi Janowi 
J. Kasprzykowi za odznaczenie
i życzenia, prezesowi Januszo-
wi Maksymowiczowi za mar-
szałkowską buławę, która
będzie mu wskazówką na
dalszą drogę, prezydentowi Warsza-
wy oraz marszałkowi województwa
mazowieckiego za pozdrowienia
przekazane drogą pisemną. 

Jubileuszową uroczystość zakończył uro-
czysty obiad, sponsorowany przez Urząd
Marszałkowski województwa mazowieckiego. 

MMIICCHHAAŁŁ  IIZZDDEEBBSSKKII

[ Dokoƒczenie ze str. 3
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PPonad dwa miesiàce te-
mu Europa, w tym Pol-
ska, wydawa∏y si´ oazà

spokoju i stabilizacji. Ale nic nie
trwa wiecznie. 24 lutego, po bru-
talnej i nieuzasadnionej inwazji
Federacji Rosyjskiej na niepodle-
g∏à Ukrain´, sytuacja uleg∏a rady-
kalnej zmianie. 

Polska, której granica làdowa
z Ukrainà wynosi ponad 535 km
sta∏a si´ formalnie paƒstwem fron-
towym, filarem wschodniej flanki
NATO. Gwarancjà naszej niepod-
leg∏oÊci i nienaruszalnoÊci granic
jest cz∏onkostwo w Unii Europej-
skiej, a zw∏aszcza w NATO (Orga-
nizacja Traktatu Pó∏nocnoatlantyc-
kiego), którego Polska jest pe∏no-
prawnym cz∏onkiem od marca

1999 r. Traktat, liczàcy 14 artyku-
∏ów, okreÊla zadania sojuszu, w tym
jego rol´ stabilizacyjnà oraz gwa-
ranta bezpieczeƒstwa zewn´trz-
nego paƒstw cz∏onkowskich. Wy-
jàtkowe znaczenie ma w tym za-
kresie artyku∏ 5 Traktatu, którego
treÊç przytaczamy w ca∏oÊci: 

Strony zgadzajà si´, ˝e zbroj-
na napaÊç na jednà lub wi´cej
z nich w Europie lub Ameryce
Pó∏nocnej b´dzie uznana za na-
paÊç przeciwko nim wszystkim
i dlatego zgadzajà si´, ˝e je˝eli ta-
ka zbrojna napaÊç nastàpi, to ka˝-
da z nich, w ramach wykonywania
prawa do indywidualnej lub zbioro-
wej samoobrony, uznanego na mo-
cy artyku∏u 51 Karty Narodów Zje-

dnoczonych, udzieli pomocy Stro-
nie lub Stronom napadni´tym, po-
dejmujàc niezw∏ocznie, samodziel-
nie, jak i w porozumieniu z innymi
Stronami, dzia∏ania jakie uzna za
konieczne, ∏àcznie z u˝yciem si∏y
zbrojnej, w celu przywrócenia
i utrzymania bezpieczeƒstwa ob-
szaru pó∏nocnoatlantyckiego. 

O ka˝dej takiej zbrojnej na-
paÊci i o wszystkich podj´tych
w jej wyniku Êrodkach zostanie
bezzw∏ocznie powiadomiona Ra-
da Bezpieczeƒstwa. Ârodki takie
zostanà zaniechane, gdy tylko Ra-
da Bezpieczeƒstwa podejmie
dzia∏ania konieczne do przywró-
cenia i utrzymania mi´dzynarodo-
wego pokoju i bezpieczeƒstwa.

Mimo i˝ wymieniony powy-
˝ej 5 artyku∏ powsta∏ w in-
nych warunkach geopoli-
tycznych i militarnych, wy-
war∏ wielki wp∏yw na
struktury NATO i zasady
jego funkcjonowania. Dzi´-
ki niemu powsta∏a sieç me-
chanizmów integrujàcych
cz∏onków sojuszu, w tym

wspólne çwiczenia, planowanie
obronne i operacyjne, zintegro-
wana struktura dowodzenia, kon-
sultacje wojskowo-polityczne. 

Od poczàtku XXI w., zw∏asz-
cza wobec agresywnych poczy-
naƒ Federacji Rosyjskiej i wynika-
jàcych stàd nowych wyzwaƒ, So-
jusz adoptuje si´ do nowych za-
gro˝eƒ. Polska aktywnie uczestni-
czy w tych pracach, np. w dzia∏al-
noÊci koncepcyjnej, ponadto roz-
budowujàc infrastruktur´ portów,
lotnisk, linii kolejowych, baz prze-
∏adunkowych, sk∏adów i innych
obiektów niezb´dnych w przypad-
ku paƒstw granicznych. Wydarze-
nia ostatnich tygodni, szczególnie
zagro˝enie wynikajàce z inwazji

na Ukrain´ potwierdzi∏y potrzeb´
nasilenia tego rodzaju dzia∏aƒ. 

Ju˝ od kilku lat wzrasta rola
Polski jako paƒstwa granicznego
NATO i UE. Wyrazem tego jest
systematyczny wzrost amerykaƒ-
skich jednostek bojowych i logi-
stycznych, dzia∏ajàcych jak dotych-
czas na zasadach rotacyjnych. Li-
czebnoÊç ich w po∏owie kwietnia
2022 r. wynosi∏a oko∏o 10 tysi´cy
˝o∏nierzy, a do wa˝niejszych z nich
nale˝à – Pancerna Brygadowa Gru-
pa Bojowa dysponujàca czo∏gami
Abrams oraz niezb´dnym wspar-
ciem logistycznym (˚agaƒ, Âwi´-
toszów, Boles∏awiec), Zespó∏ Zada-
niowy Brygady Lotnictwa Bojowe-
go (Powidz), Grupa Bojowa Orzysz
(wzmocniona, wysuni´ta szpica
NATO). Ponadto w Miros∏awcu
mieÊci sí  baza rozpoznawczych i bo-
jowych bezza∏ogowców (dronów)
dalekiego zasi´gu. Wysuni´te Do-
wództwo V Korpusu armii USA
znajduje si´ w Poznaniu. W marcu,
ju˝ w trakcie agresji, do Polski prze-
rzucono drogà powietrznà cz´Êç
elitarnej 82. Dywizji Powietrzno-

desantowej USA, a w pobli˝u
granicy rozmieszczono dwie
baterie rakiet Patriot. 

Ma to wa˝ne znaczenie
z uwagi na to, ˝e Polska sta∏a
si´ jednym z g∏ównych miejsc
kontaktów z Ukrainà. To od
nas do Ukrainy przekazywa-
ny jest sprz´t obronny, m.in.
zestawy przeciwpancerne,
w tym brytyjskie NLAW-y,

amerykaƒskie Javelin, przeciwlot-
nicze Stinger (znane z Afganista-
nu), polskie wyrzutnie Piorun, Êrod-
ki medyczne, a tak˝e znaczna po-
moc humanitarna dla cywilnej lud-
noÊci. Jak powiedzia∏ prezydent Joe
Biden, na terenie Polski instrukto-
rzy amerykaƒscy szkolà tak˝e prze-
bywajàcych w naszym kraju ˝o∏nie-
rzy ukraiƒskich. RównoczeÊnie kraj
nasz przyjà∏ prawie trzy miliony
uchodêców – liczb´ niespotykanà
w dziejach wspó∏czesnej Europy. 

W marcu odby∏ si´ w Brukse-
li, z udzia∏em prezydenta USA Joe
Bidena, nadzwyczajny szczyt paƒstw
sojuszu pó∏nocnoatlantyckiego poÊ-
wi´cony inwazji Rosji na Ukrain´.
W czasie obrad potwierdzono szcze-

gólne znaczenie artyku∏u 5 Trak-
tatu i zdecydowano si´ na wzmoc-
nienie obrony na wschodniej flan-
ce. Zapowiedziano rozmieszczenie
na wschodniej Êcianie, poza Pol-
skà, pi´ç grup bojowych NATO.
Obecnie w Europie znajduje si´
ponad 100 tysi´cy ˝o∏nierzy ame-
rykaƒskich oraz 40 tysi´cy, pod
bezpoÊrednim dowództwem Pak-
tu, ˝o∏nierzy kanadyjskich i brytyj-
skich. Rozwa˝ana by∏a tak˝e suge-
stia strony polskiej ustanowienia,
w miejsce dotychczasowego, ro-
tacyjnego systemu stacjonowania,
sta∏ych baz USA w Polsce. Decyzje
w tej sprawie podejmowane b´dà
dopiero na planowym szczycie so-
juszu w czerwcu w Madrycie. 

25 i 26 marca przebywa∏
w Polsce, w zwiàzku z sytuacjà
w Ukrainie, prezydent USA Joe
Biden, który jako jeden z nielicz-
nych prezydentów tego kraju
przebywa∏ bezpoÊrednio w strefie
przyfrontowej, spotykajàc si´ tam
z ˝o∏nierzami 82. Dywizji. 

Nast´pnie w Warszawie prze-
prowadzi∏ wiele rozmów i konsul-

tacji, w tym z prezydentem An-
drzejem Dudà. Na Stadionie Naro-
dowym spotka∏ si´ z grupà ukra-
iƒskich uchodêców. Odby∏ tak˝e
rozmow´ (treÊci nie ujawniono)
z ukraiƒskimi ministrami – obro-
ny narodowej O∏eksijem Rezniko-
wem i spraw zagranicznych Dmy-
tro Kulebà. Kluczowym momen-
tem wizyty by∏o wystàpienie pre-
zydenta Joe Bidena na dziedziƒcu
Zamku Królewskiego w Warszawie.

Mimo oczekiwaƒ, nie podpisa-
no ˝adnej umowy, nie pad∏a deklara-
cja o zwi´kszeniu si∏ sojuszniczych
w Polsce, ani o sta∏ym pobycie wojsk
USA w naszym kraju. Nie uzyska-
no tak˝e zapowiedzi, o co zabiega∏a
strona polska, przyspieszenia dos-
taw zakontraktowanego uzbrojenia,
zw∏aszcza rakiet Patriot, samolotów
F-35, czo∏gów Abrams. W czasie po-
bytu w Polsce prezydent USA kil-
kukrotnie podkreÊla∏ jednoÊç So-
juszu Pó∏nocnoatlantyckiego oraz
nienaruszalnoÊç polskiej granicy
paƒstwowej zgodnie z 5 artyku∏em
Traktatu, którego realizacja jest
Êwi´tym obowiàzkiem NATO. 

MMIICCHHAA¸̧  KKAALLIINNOOWWSSKKII

Realizacja artyku∏u 5 Êwi´tym
obowiàzkiem NATO
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ZZapami´tajcie sobie: to
jest historia. KiedyÊ o tym
dniu przysz∏e pokolenia

b´dà mówiç z czcià, jak my mó-
wimy o naszych wielkich przod-
kach. Wy tworzycie histori´, jak
kiedyÊ tworzy∏ jà Chrobry i Krzy-
wousty... Tak 77 lat temu mówi∏
do ˝o∏nierzy zast´pca dowódcy
1. Armii Wojska Polskiego pp∏k
Piotr Jaroszewicz. S∏owa te nie
do koƒca si´ sprawdzi∏y, ale
przyznaç trzeba, ˝e w∏odarze Ko-
∏obrzegu w godny sposób upa-
mi´tniajà zdobycie miasta (18
marca 1945 r.) po d∏ugotrwa∏ych
i zaci´tych walkach. Ko∏obrzeg
mia∏ dla Niemców ogromne zna-
czenie strategiczne. Wykorzystu-
jàc podmiejski bagienny teren,
rzek´ Pars´t´ i Kana∏ Drzewny
rozpocz´li budow´ pot´˝nych
umocnieƒ, aby w∏àczyç Ko∏obrzeg
do niemieckiego systemu obron-
nego – zarówno jako punkt ewa-
kuacyjny, jak i baz´ morskà dla

làdowania oddzia∏ów desanto-
wych przeznaczonych do walki
z radzieckimi i polskimi jednost-
kami dzia∏ajàcymi na kierunku
berliƒskim. 

Zdobycie Ko∏obrzegu by∏o
najwi´kszym samodzielnym suk-
cesem bojowym Wojska Polskie-
go na froncie wschodnim, oku-
pionym Êmiercià ponad 1300 ˝o∏-
nierzy. Wszyscy walczàcy otrzy-
mali indywidualne podzi´kowa-
nia za udzia∏ we wspania∏ych
dzia∏aniach bojowych 1. Armii
o zdobycie prastarego s∏owiaƒ-
skiego portu nad Ba∏tykiem – KO-
¸OBRZEGU.

To zwyci´stwo przypiecz´to-
wane zosta∏o zaÊlubinami Polski
z Ba∏tykiem przez kaprala Fran-
ciszka Niewidziaj∏o, ˝o∏nierza 
7. pu∏ku piechoty, wypowiadajà-
cego poni˝sze s∏owa: PrzyszliÊmy
Morze, po ci´˝kim i krwawym tru-
dzie. Widzimy, ˝e nie poszed∏ na
marne nasz trud. Przysi´gamy, ˝e

ci´ nigdy nie opuÊcimy. Rzuca-
jàc pierÊcieƒ w Twe fale, bior´
z Tobà Êlub, poniewa˝ TyÊ by∏o
i b´dziesz zawsze nasze. 

Organizatorem uroczystoÊci
77. rocznicy walk o Ko∏obrzeg
i zaÊlubin Polski z Ba∏tykiem by∏a
Prezydent Ko∏obrzegu Anna
Mieczkowska, a wspó∏organizato-
rami starosta ko∏obrzeski Tomasz
Tamborski i szef Urz´du do
Spraw Kombatantów i OR mini-
ster Jan Józef Kasprzyk. WÊród
15. partnerów znalaz∏o si´ m.in.
Muzeum Or´˝a Polskiego, Regio-
nalne Centrum Kultury im. Zbi-
gniewa Herberta, Ko∏obrzeski
Oddzia∏ Ligi Morskiej i Rzecznej,
dowódca Garnizonu Ko∏obrzeg. 

W uroczystoÊciach rocznico-
wych udzia∏ wzi´∏o zaledwie
czterech ˝o∏nierzy walczàcych
o Ko∏obrzeg: 100-letni p∏k w st.
spocz. Józef KoleÊnicki – ˝o∏-
nierz 5. pomorskiej brygady arty-
lerii ci´˝kiej, 98-letni por. Piotr Gu-

bernator – ˝o∏nierz 15. pu∏ku ar-
tylerii przeciwlotniczej, 94-letni
por. Edward Róg – ˝o∏nierz 11. sa-
modzielnej kompanii ∏àcznoÊci,
i nieco m∏odszy, równie˝ ∏àczno-
Êciowiec por. Józef Nowak. Na
uroczystoÊci przyby∏, towarzyszàc
weteranom por. Janusz Maksy-
mowicz – powstaniec warszaw-
ski, prezes Zarzàdu G∏ównego
Zwiàzku Kombatantów RP i BWP. 

18 marca br. pod Pomnikiem
ZaÊlubin honorowe miejsca zaj´li
weterani walk o Ko∏obrzeg, pre-
zydent Ko∏obrzegu Anna Miecz-
kowska, burmistrz Pucka Hanna
Pruchniewska, starosta ko∏obrze-
ski Tomasz Tamborski, senator Ja-
nusz Gromek, pose∏ Marek Hok,
dzia∏acze liczàcej ju˝ 104 lata Li-
gi Morskiej i Rzecznej oraz liczna
grupa dzieci i m∏odzie˝y. Zebra-
nych powita∏ starosta Tomasz
Tamborski, który zaznaczy∏, ˝e to
co by∏o historià w 1945 r., wyda-
wa∏o si´, ˝e do Polski ju˝ nigdy

Rzucajàc pierÊcieƒ w Twe fale, bior´ z Tobà Êlub...
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nie wróci, a dzisiaj dzia∏ania wo-
jenne toczà si´ zaledwie 20 km
od naszej granicy. Po wystàpie-
niu prezesa Ligi Morskiej i Rzecz-
nej Gabrieli Antos nastàpi∏ do-
nios∏y akt zaÊlubin z Ba∏tykiem
m∏odych adeptów z oddzia∏ów
Ligi Morskiej i Rzecznej. Po uro-
czystym Êlubowaniu i symbolicz-
nym zamoczeniu flag w falach
Ba∏tyku, pod pomnikiem z∏o˝ono
wiàzanki kwiatów. Pierwszà z∏o-
˝yli obecni na uroczystoÊci we-
terani. Kwiaty zaniesiono rów-
nie˝ pod pomnik pierwszego ka-
pitana Portu Ko∏obrzeg kadm.
Stanis∏awa Mieszkowskiego. 

W godzinach popo∏udniowych
odby∏a si´ uroczystoÊç patrioty-
czna przed Pomnikiem Chwa∏y
na Cmentarzu Wojennym w Zie-
leniewie. UroczystoÊç uÊwietni∏y
poczty sztandarowe organiza-
cji kombatanckich, wojskowych,
szkó∏ i stowarzyszeƒ oraz Woj-
skowa Orkiestra D´ta z Ko∏o-
brzegu. Przyby∏a du˝a grupa go-
Êci z Niemiec. Zebranych powi-
ta∏ p∏k Zbigniew Bejge, po czym

nastàpi∏o wciàgni´cie flagi na
maszt i odegranie hymnu. W wy-
stàpieniu Prezydent Hanny Mie-
czkowskiej pad∏o wiele ciep∏ych
s∏ów pod adresem walczàcych
o Ko∏obrzeg, mi´dzy innymi i to
˝e krew przelana przez ˝o∏nierzy
1. Armii Wojska Polskiego sta∏a
si´ fundamentem dzisiejszego,
pr´˝nie rozwijajàcego si´ Ko∏o-
brzegu. Odnios∏a si´ równie˝ do
obecnych wydarzeƒ w Ukrainie.
G∏os zabra∏ tak˝e obecny na uro-
czystoÊci burmistrz dzielnicy Berlin
Pankow. By∏a modlitwa i uroczy-
sty Apel Pami´ci. Ku czci ofiar
spoczywajàcych na cmentarzu
i wszystkich poleg∏ych w II woj-
nie Êwiatowej pod Pomnikiem
Chwa∏y z∏o˝ono liczne wiàzanki
kwiatów. Jako pierwsi kwiaty sk∏a-
dali weterani walk o Ko∏obrzeg.
By∏a tak˝e wiàzanka od Zarzàdu
G∏ównego ZKRPiBWP, którà z∏o-
˝y∏a delegacja z prezesem por. Ja-
nuszem Maksymowiczem na czele. 

W Regionalnym Centrum Kul-
tury im. Z. Herberta odby∏ si´ oko-
licznoÊciowy koncert, w którym

wystàpi∏ kwartet smyczkowy
„Sonore“ z Poznania oraz Kaja
Frankiewicz, prawnuczka kaprala
Franciszka Niewidziaj∏y. Po kon-
cercie weterani i zaproszeni goÊ-
cie spotkali si´ na uroczystej ko-
lacji w hotelu „Skanpol“. Prezy-
dent Anna Mieczkowska  powita-
∏a zebranych, szczególnie ciep∏o
Jubilata, p∏k. Józefa KoleÊnickie-
go, który 8 kwietnia obchodzi
100. rocznic´ urodzin. By∏y ˝y-
czenia i kwiaty.

Po odwo∏aniu przez organi-
zatorów, ze wzgl´du na wojn´
w Ukrainie, rekonstrukcji walk
o Ko∏obrzeg, pojechaliÊmy, pod
opiekà mjr. Piotra Baraƒskiego,
do ko∏obrzeskiego Muzeum Or´-
˝a Polskiego, gdzie podziwialiÊ-
my bogate zbiory historyczno-
wojskowe o unikatowym charak-
terze. Pobyt tutaj sta∏ si´ okazjà
do nagrania przez dziennikarzy
wspomnieƒ weteranów – ostat-
nich ˝yjàcych Êwiadków tamtych
wydarzeƒ. Zaplanowany pobyt na
tarasie widokowym w hotelu
Olimp 4, ze wzgl´du na g´stà

mg∏´, nie odby∏ si´. Po s∏odkim
pocz´stunku udaliÊmy si´ do Re-
duty Solnej. Wzi´liÊmy udzia∏
w wieczornicy „P∏ynie przez Ko-
∏obrzeg Pars´ta“, którà prowa-
dzi∏ historyk Olaf Popkiewicz.
Wystàpi∏ m.in. chór „Kombatant“
z repertuarem piosenek ˝o∏nier-
skich i patriotycznych. 

W niedziel´, 20 marca, w Ba-
zylice Mniejszej odprawiono uro-
czystà msz´ Êw. w intencji uczest-
ników walk o Ko∏obrzeg w marcu
1945 roku. Koƒczàc pobyt w Ko-
∏obrzegu, mieliÊmy mo˝liwoÊç
zwiedzenia miasta z przewodni-
kiem, wydawcà wielu albumów
i pisma „Ko∏obrzeskie Wiadomo-
Êci“ Kazimierzem Ratajczykiem. 

Rocznicowe uroczystoÊci to
równie˝ imprezy towarzyszàce –
56. Rajd PTTK Êladami walk o Ko-
∏obrzeg, czy 36. Mi´dzynarodo-
wy Bieg ZaÊlubin. WywieêliÊmy
z Ko∏obrzegu wiele niezapomnia-
nych wra˝eƒ i otrzymane przy 
po˝egnaniu medale, jakimi nagra-
dzano uczestników Biegu. 
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