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Plenarne posiedzenie Zarządu Głównego ZKRPiBWP

NN
a wniosek prowadzącego ob-
rady prezesa Zarządu Główne-
go Janusza Maksymowicza

chwilą ciszy uczczono pamięć przewod-
niczącego Głównego Sądu Koleżeńskiego
Wacława Liśkiewicza, przewodniczącego
Głównej Komisji Rewizyjnej Józefa Kar-
bownika, członków ZG Mieczysława Smo-
lińskiego, Eugeniusza Skrzypka, Hieroni-
ma Kowalskiego (GKR) oraz wielu niewy-
mienionych z imienia i nazwiska człon-
ków i podopiecznych Związku, zmarłych
w okresie od ostatniego Plenum ZG. 

Informację o działalności Zarządu
Głównego w okresie od IV Plenum przed-
stawiła sekretarz generalna ZG Elżbieta
Sadzyńska. Po serii spotkań świątecznych
i noworocznych, 10 stycznia, prezes J. Ma-
ksymowicz i sekretarz E. Sadzyńska udali
się, na zaproszenie Marszałka Wojewódz-
twa Śląskiego Jakuba Chełstowskiego, do
Katowic, gdzie spotkali się ze środowi-
skami kombatanckimi, niepodległościo-
wymi oraz przedstawicielami służb mun-
durowych. W spotkaniu uczestniczył także
prezes Śląskiego Zarządu Wojewódzkiego
ZKRPiBWP Włodzimierz Czechowski. 

Przedstawiciele kierownictwa Związku
uczestniczyli następnie w rocznicowych
uroczystościach z okazji 77. rocznicy wy-
zwolenia Warszawy, utworzenia Armii
Krajowej, a następnie rocznicy rozpoczę-

cia „Akcji Reinhardt” na terenie
byłych obozów zagłady w Bełż-
cu i w Treblince. W kwietniu,
z dużym rozmachem, z udziałem
m.in. ministra Jana Józefa Kasprzy-
ka, zorganizowano uroczystość
stulecia urodzin płk. Józefa Kole-
śnickiego, który miesiąc wcześniej
brał udział w obchodach rocznicy
walk o Kołobrzeg. Prezes Maksy-
mowicz uczestniczył także w uro-
czystościach na Pawiaku. Niespeł-
na tydzień przed obecnym Plenum pre-
zes, na zaproszenie ministerstwa Obrony
Narodowej oraz wojewody opolskiego,
brał udział w obchodach Narodowego Dnia
Powstań Ślaskich, koncercie Krajowego
Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu, spo-
tkał się z wojewodą opolskim i wicepre-
zydentem Opola. Przyjęty został także
przez biskupa diecezjalnego dr. hab. Ru-
dolfa Czaję i bp. dr. hab. Rudolfa Pierska-
łę w Katedrze Opolskiej. Końcowym ak-
centem pobytu było spotkanie z dowódcą
10. Brygady Logistycznej, gen. bryg. Macie-
jem Siudakiem, i z Opolskim Zarządem
Wojewódzkim Związku. W ostatnich dniach
czerwca prezes ZG w towarzystwie sekre-
tarz E. Sadzyńskiej, uczestniczył w obcho-
dach 1050. rocznicy bitwy pod Cedynią. 

Ważnym punktem obrad był blok in-
formacji dotyczących sytuacji finansowej

Związku. Ze-
brani wysłu-
chali szczegó-
łowej infor-
macji skarb-
nika ZG Cze-
sława Lewan-
dowskiego,
a następnie
głównej księ-
gowej Agnie-
szki Kosmo,

która przedstawiła sprawozdanie finanso-
we za rok 2021, plan finansowy na rok
bieżący, a także wstępne założenia na
kolejny, 2023 rok. 

Z przedstawionych członkom ZG in-
formacji wynika, że stan finansów Związ-
ku budzi pewne obawy, wynikające z nis-
kiej opłacalności składek członkowskich
oraz nieefektywnej gospodarki finanso-
wej części Zarządów. Po krótkiej dyskusji
Plenum zaakceptowało, w formie uchwa-
ły, budżet Związku na 2022 rok oraz pro-
jekt budżetu na 2023 rok. 

Sytuacja jaka zaistniała w wyniku pra-

wie dwuletniej epidemii koronowirusa,

spowodowała znaczny ubytek członków,

ale też pewne rozluźnienie sprawności or-

ganizacyjnej w Związku, co wymaga pilne-

go usprawnienia procesów decyzyjnych

w naszych strukturach – powiedział pre-
zes Maksymowicz. 

Mając powyższe na uwadze Plenum,
w formie uchwały, zobowiązało człon-
ków wszystkich władz Związku – od
władz naczelnych po władze Koła do
bezwzględnego przestrzegania zasady
kolegialności i innych zasad określonych
w § 24 Statutu. 

Z uwagi na stwierdzone nieprawidło-
wości związane z powoływaniem się przez
niektóre Zarządy Wojewódzkie i Okręgo-
we na wsteczne ustalenia ustne z przed-
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Wa˝ne problemy,
istotne decyzje

W ostatnim dniu czerwca br. odbyło się w Warszawie,

opóźnione z powodu pandemii COVID-19, V plenarne posie-

dzenie Zarządu Głównego. Wzięli w nim również udział prezesi

Zarządów Wojewódzkich i Okręgowych, nie będący członkami

ZG. W obradach uczestniczyła członek Głównej Komisji Rewi-

zyjnej Bernadetta Orłowska. 
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stawicielami Zarządu Głównego związa-
ne z gospodarką finansową, które nie
miały żadnego potwierdzenia w doku-
mentacji pisemnej, postanowiono,
z dniem 1 lipca 2022 r., wszelkie tego ty-
pu ustalenia uznać za nieistniejące i nie-
ważne, i z tym dniem wprowadzić zasadę
obligatoryjnego potwierdzenia pisemne-
go wszelkich zobowiązań finansowych
podejmowanych przez Zarząd Główny. 

Prezes Maksymowicz odniósł się także
do podejmowanej przez władze tereno-
we Związku kwestii odznaczeń państwo-
wych oraz awansów. Przypomniał, że mi-
mo wielokrotnego zwracania uwagi, na-
dal wiele wniosków, zwłaszcza awanso-
wych, kierowanych jest do MON z pomi-
nięciem Zarządu Głównego. Tymczasem
problematykę awansów żołnierzy niepo-
dlegających obowiązkowi służby wojsko-
wej regulują stosowne, ustawowe przepi-
sy oraz rozporządzenie ministra Obrony
Narodowej z 30 kwietnia 2010 r., w spra-
wie mianowania na stopnie wojskowe.
Zatem wszczęcie postępowania o miano-
wanie następuje z chwilą wpłynięcia do
Departamentu Kadr MON formalnego
wniosku sporządzonego przez Zarząd
Główny naszego Związku. 

Zgodnie z harmonogramem przygo-
towań do VIII Kongresu ZKRPiBWP,
w czerwcu zakończyła się większość ze-
brań sprawozdawczo-wyborczych Kół.
Znaczna część z nich skorzystała z możli-
wości przedłużenia kadencji dotychcza-
sowych władz. Do końca br. odbywać się
będą Zjazdy organizacji wojewódzkich
i okręgowych, połączone z wyborem de-
legatów na Kongres. 

Celem opracowania projektu nowego
Statutu Związku, Zarząd Główny powo-
łał na obecnym posiedzeniu Komisję Sta-
tutową w składzie: Jan Witkowski – wi-
ceprezes ZG ZKRPiBWP, Elżbieta Sadzyń-
ska – sekretarz generalny ZG, mec. Wie-
sław Ułanowicz – prezes Koła Warszawa
Mokotów-Wilanów, mec. Krzysztof Rinas
– prawnik ZG. W wyniku ożywionej dys-
kusji uzgodniono, że terenowe ogniwa
Związku, do 31 grudnia 2022 r., prześlą
do Komisji Statutowej własne przemy-
ślenia i propozycje, które rozpatrzone zo-
staną przez Komisję Statutową. 

O bieżących problemach miesięczni-
ka „Polsce Wierni”, w tym problemach
z prenumeratą, mówił redaktor naczelny
pisma Michał Izdebski. Poinformował, że

zgodnie z decyzją Prezydium
Zarządu Głównego miesię-
cznik będzie nadal wydawa-
ny w nakładzie 1000 egzem-
plarzy i w dotychczasowej
cenie 6 zł za egzemplarz.
Koszt wysyłki pokrywać bę-
dzie nadal wydawca, czyli
Zarząd Główny. Pomimo
starań, pism i apeli kierowa-
nych do szkół, samorządów,
jednostek administracji, do
Zarządów i Kół, prenumera-
ta nie wzrasta. Notujemy
niezrozumiałą dla ZG i re-
dakcji liczebność prenume-
raty wśród Zarządów Woje-
wódzkich – od jednego egzem-
plarza w Zarządzie, do kilkudzie-
sięciu w innym, przy mniej wię-
cej tej samej liczbie członków. 

Ostatnio skierowane zostało
pismo do pełnomocników woje-
wodów ds. kombatantów z infor-
macją o miesięczniku i prośbą
o spowodowanie prenumeraty
w środowiskach weteranów.
Z wartościową inicjatywą wystą-
pił także Śląski Zarząd Woje-
wódzki, kierując pisma do szkół
mających klasy o profilu wojsko-
wym. W przypadku pozytywnej
reakcji inicjatywę rozwiniemy. 

Krótka, ale rzeczowa dyskusja
wiązała się głównie z tematyką
podejmowanych uchwał, zwłasz-
cza w sprawach finansowych oraz
powołania Komisji Statutowej
i jej zadań. Wypowiadali się
w niej Irena Chamielec z Opola,

Anna Stępień z Kielc, Mirosław Grzędow-
ski z Poznania, Wojciech Grochala z Pod-
karpacia, Zdzisław Lach z Koszalina,
Włodzimierz Czechowski z Katowic. 

WWdowód uznania za wieloletnią,
ofiarną pracę na rzecz Związku,

Odznaką „Polska Niepodległa 1918-
2018” prezes ZG Janusz Maksymowicz
wyróżnił: Zdzisława Dobruta – wielolet-
niego prezesa Świętokrzyskiego ZW oraz
Annę Stępień – członka tego Związku. 

Tradycyjnym zwyczajem obrady ple-
num zakończono wspólnym obiadem. 

tekst i fot.: MMIIZZ
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W rocznicę Powstania Warszawskiego

KKonferencja, która od-
by∏a si´ pod honoro-
wym patronatem Mar-

sza∏ka Województwa Mazowiec-
kiego oraz Prezydenta m.st. War-
szawy, zgromadzi∏a przedstawi-
cieli Instytutu Pami´ci Narodo-
wej, uczelni wy˝szych, muzeów –
w tym gospodarza – Muzeum
Niepodleg∏oÊci. 

Otwarcia Konferencji doko-
na∏a zast´pca dyrektora ds. pro-
gramowych Muzeum Niepodle-
g∏oÊci dr Beata Michalec. Przy-
bli˝y∏a tematyk´ Konferencji –
przedstawi∏a warunki w Stolicy
po wyzwoleniu, w tym trudnà
sytuacj´ Powstaƒców szykanowa-
nych przez w∏adze oraz utrud-
nienia przy budowie miejsc
upami´tniajàcych walki. 

Nast´pnie mówi∏a o stop-
niowym przywracaniu pami´ci,
budowie pomników, o przeka-
zaniu spo∏eczeƒstwu Muzeum
Powstania Warszawskiego, ota-
czaniu nale˝ytym szacunkiem
uczestników Powstania i zapew-
nieniu im nale˝ytych warunków
socjalnych i bytowych – u∏atwie-
nia w dost´pie do opieki medycz-
nej, bezp∏atne przejazdy tak-
sówkami, coroczne dodatki pie-
ni´˝ne. 

GoÊciem specjalnym Konfe-
rencji by∏ p∏k dr in˝. Czes∏aw
Lewandowski, m∏odociany ˝o∏-
nierz Powstania, a nast´pnie
wi´zieƒ obozu koncentracyjne-
go Stutthoff. W przyj´tym z du-
˝ym zainteresowaniem, emocjo-
nalnym wystàpieniu nawiàza∏
do okresu poprzedzajàcego wy-
buch Powstania. Dociera∏y do
nas wiadomoÊci – mówi∏ – o po-
ra˝kach Niemców na wscho-
dzie. W lipcu przez Warszaw´
przetacza∏y si´ masy zdemorali-

zowanego Wehr-
machtu. Warszawa
dos∏ownie zmieni-
∏a si´ w beczk´
prochu. M∏odzie˝
rwa∏a si´ do walki.

Do konspira-
cji trafi∏em z har-

cerstwa, z Szarych Szeregów –
mówi∏ dalej – a po zaprzysi´˝e-
niu przyjà∏em pseudonim „By-
stry“. Oko∏o po∏udnia 1 sierpnia
otrzymaliÊmy rozkaz, z mojà
dru˝ynà, stawienia si´ na punkt
zborny o godzinie 17.00. Czasu
by∏o niewiele, i tak jak wielu po-
dobnych nie zdà˝yliÊmy. Dopie-
ro w trzecim dniu powstania
uda∏o mi si´ dostaç na ˚oliborz,
do punku werbunkowego przy
kinie „T́ cza“, gdzie dowiedzia-
∏em si´, ˝e w pobli˝u walczy
pluton harcerzy – zawiÊlaków.
Tak trafi∏em do Plutonu Bojowe-
go 227 Szarych Szeregów,
w którym Êrednia wieku wyno-
si∏a 15-17 lat. Pluton przezna-
czony poczàtkowo do ochrony
sztabu, w praktyce u˝ywany by∏
jako niezawodny, bojowy od-
wód. Poczàtkowo mojà jedynà
bronià by∏y dwa prymitywne
granaty „sidolówki“, ale wkrót-
ce uda∏o mi si´ zdobyç niemiec-
ki karabin „Mauser“, a nast´p-
nie pistolet maszynowy „Sten“. 

Chrzest bojowy przesze-
d∏em podczas obrony klasztoru
sióstr zmartwychwstanek przy
ulicy Krasiƒskiego. SiedzieliÊmy
tam kilka dni ostrzeliwani z po-
ciàgu pancernego z rejonu Dwor-
ca Gdaƒskiego. Po tygodniu
ci´˝kich walk przerzucono nas
na Dolny ˚oliborz, gdzie bronili-
Êmy klasztoru przy ulicy Kame-
du∏ów. Niemcy walili w nas
czym si´ da∏o – od czo∏gów po-
czàwszy, poprzez krowy – wy-
rzutnie rakietowe, artyleri´, po
naloty Stukasów. 

Najbardziej chwyci∏ mnie za
gard∏o, w po∏owie sierpnia,
szturm na Dworzec Gdaƒski. To
by∏a prawdziwa rzeê! Dowódz-
twu chodzi∏o o przebicie koryta-

rza z ˚oliborza na Stare Miasto,
przez odkryty teren, jakieÊ 600-
700 metrów, którego broni∏y
dzia∏a przeciwlotnicze, czo∏gi,
gniazda karabinów maszyno-
wych i pociàgi pancerne, Do na-
tarcia ruszy∏o oko∏o 1200 po-
wstaƒców, poleg∏o prawie 600,
nie mniej ni˝ poleg∏ych zosta∏o
rannych... Chyba nic nie trzeba
tu dodaç. DziÊ w tym miejscu
stoi skromny pomniczek dziew-
czyny z pochylonà g∏owà, zresz-
tà pierwszy pomnik po powstaƒ-
czy postawiony w Warszawie... 

Powstanie zakoƒczy∏o si´
dla mnie w czasie patrolu na
Marymoncie, kiedy na ulicy
PodleÊnej wpadliÊmy w wielki
kocio∏ zastawiony przez nie-
mieckich ˝o∏nierzy. Koledzy, któ-
rzy próbowali si´ przebiç byli
zabijani na miejscu. Nie by∏o
wyjÊcia. Broƒ ukryliÊmy w ru-
inach, zdj´liÊmy powstaƒcze
opaski... A moje dalsze losy – to
ju˝ inna historia. 

Wystàpienia uczestników
konferencji, zgodnie z za∏o˝e-
niami, obejmowa∏y szeroki wa-
chlarz tematyczny – Powstanie,
losy ˝o∏nierzy po zakoƒczeniu
walk. Ciekawym wàtkiem by∏o
przypomnienie sylwetki ˝o∏nie-
rza batalionu „ZoÊka“ Juliusza
Bogdana Deczkowskiego, ps.
„Laudaƒski“. Interesujàco przed-
stawiono udzia∏ w Powstaniu ro-
dzeƒstwa Czaykowskich – „Gar-
da“ i „TuÊka“. Relacjonowano
przebieg walk na Pradze oraz
w rejonie stadionu Polonii,
a tak˝e likwidacj´ przez Niem-
ców, przed Powstaniem, wi´zie-
nia Pawiak – w Êwietle nowych
badaƒ. 

Nowym i wartoÊciowym
wàtkiem konferencji by∏o poka-
zanie udzia∏u Powstaƒców
w tworzeniu, zw∏aszcza na zie-
miach zachodnich, elit intelek-
tualnych, gospodarczych i admi-
nistracyjnych. Zaprezentowano
tak˝e losy Powstaƒców zaanga-
˝owanych w system komuni-
styczny, pokazany na przyk∏a-

dach Jerzego Hagmajera i Mie-
czys∏awa Kurzyny. Pierwszy
z nich, lekarz powstaƒczy (ps.
„Kiejstut“) w zgrupowaniu „Ra-
dos∏aw“, po wojnie wstàpi∏ do
stowarzyszenia Boles∏awa Pia-
seckiego „Pax“ wspó∏pracujàce-
go z w∏adzà, pe∏niàc funkcj´ wi-
ceprzewodniczàcego. By∏ pos∏em
na Sejm PRL trzech kadencji,
wieloletnim dyrektorem Szpita-
la Praskiego. Z kolei Mieczys∏aw
Kurzyna, ps. „Miecz“, w czasie
Powstania dowodzi∏ sk∏adajà-
cym si´ z m∏odych narodowców,
walecznym plutonem „Mieczy-
ki“. Po wojnie by∏ tak˝e aktyw-
nym dzia∏aczem „Paxu“. 

Pokazano równie˝ przyk∏ady
twórczoÊci artystycznej nawiàzu-
jàcej do Powstania w powojen-
nej Polsce. Wiele mówiono o Hen-
ryku Jerzym Chmielewskim ps.
„Jupiter“ – grafiku, rysowniku
i publicyÊcie, znanym szerokiej
publicznoÊci jako „Papcio Chmiel“

„DziÊ id´ walczyç, mamo...“
MMuuzzeeuumm  NNiieeppooddlleegg∏∏ooÊÊccii  ww WWaarrsszzaawwiiee,,  mmiieesszzcczzààccee  ssii ´́   ww ooddrreessttaauurroowwaannyymm  ppaa∏∏aa--
ccuu  PPrrzzeebbeennddoowwsskkiicchh--RRaaddzziiwwii∏∏∏∏óóww,,  zzoorrggaanniizzoowwaa∏∏oo,,  nnaawwiiààzzuujjààcc  ddoo  7788..  rroocczznniiccyy
PPoowwssttaanniiaa  WWaarrsszzaawwsskkiieeggoo,,  OOggóóllnnooppoollsskkàà  IInntteerrddyyssccyypplliinnaarrnnàà  KKoonnffeerreennccjj´́  NNaa--
uukkoowwàà  „„DDzziiÊÊ  iidd´́  wwaallcczzyyçç,,  mmaammoo......““..  
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CCedynia to niezwyk∏e miejsce od
zarania naszej paƒstwowoÊci
i symbol patriotyzmu znajdujà-

cy miejsce w sercu ka˝dego Polaka. Od
tamtej bitwy, o której uczymy si´ w szko∏ach,
min´∏o ponad 1000 lat, szcz´k broni wo-
jów ksi´cia Mieszka I i jego brata Czcibora
dawno ju˝ umilk∏, ale rocznica „Ce-
dyƒskiej Wiktorii” zawsze posiada∏a
wyjàtkowy wymiar, bowiem to ona
zdecydowa∏a o byç albo nie byç paƒ-
stwa polskiego, by∏a pierwszà odnoto-
wanà historycznie datà zwyci´stwa
or´˝a polskiego – jak podczas uroczy-
stoÊci podkreÊli∏ wicepremier, minister
obrony narodowej Mariusz B∏aszczak.

Kiedy burmistrz Cedyni Adam Za-
rzycki zaprosi∏ do Honorowego Komi-
tetu Obchodów 1050. rocznicy bitwy
pod Cedynià prezesa Zarzàdu G∏ów-
nego Zwiàzku Kombatantów RP i BWP

Janusza Maksymo-
wicza, czuliÊmy si´
jako organizacja kom-
batancka wyró˝nie-
ni. Przez trzy dni
trwa∏y tzw. Dni Cedy-
ni, poniewa˝ oprócz
uroczystoÊci 26 czer-
wca, majàcej wy-
miar paƒstwowy,
odbywa∏o si´ wiele
imprez towarzyszà-
cych o charakterze
edukacyjnym, spor-
towym, artystycz-
nym, w wi´kszoÊci
skierowanych do
m∏odzie˝y. 

W sobot´ 25
czerwca, w zabyt-
kowej sali Hotelu
„Klasztor Cedynia”,
odby∏a si´ akade-
mia ustanowienia
i nadania krzy˝y
1050-lecia triumfu
cedyƒskiego. Organi-
zatorami uroczystoÊci
byli: burmistrz Ce-
dyni Adam Zarzyc-
ki oraz Zjednoczenie
Organizacji History-
cznych i Strzelec-
kich Bractwo Kur-
kowe Rzeczypo-
spolitej. GoÊciem
honorowym
uroczystoÊci
by∏a Anna
Maria An-
ders Amba-
sador Nad-

zwyczajny i Pe∏nomocny Rzeczy-
pospolitej Polskiej w Republice
W∏oskiej i Republice San Marino. 

Po powitaniu zebranych, od-
Êpiewaniu Hymnu Konfederatów
i mickiewiczowskiej ballady Alpu-
hara t∏o historyczne bitwy i jej prze-

bieg przedstawi∏ prof. dr hab. Wies∏aw Wy-
socki, pracownik naukowy Uniwersytetu
Kardyna∏a Stefana Wyszyƒskiego w War-
szawie. Nast´pnie cz∏onkowie Kapitu∏y
Zjednoczonych Organizacji Historycznych
i Strzeleckich z∏o˝yli podpisy pod doku-
mentem ustanawiajàcym Krzy˝ „Victorii
Cedyƒskiej” dwu klas – kawalerskiej i ofi-
cerskiej. Kilkunastu osobom z komitetu or-
ganizacyjnego obchodów oraz w∏adz sa-
morzàdowych Cedyni wr´czono pamiàtko-
we statuetki i nowo ustanowione krzy˝e.
WÊród wyró˝nionych znaleêli si´ tak˝e –
prezes Zarzàdu G∏ównego ZKRPiBWP Ja-
nusz Maksymowicz oraz prezes Zachod-
niopomorskiego Zarzàdu Wojewódzkiego
Henryk Krudos. 

Dalsze uroczystoÊci, jakie mia∏y odbyç
si´ w Amfiteatrze Miejskim zak∏óci∏ deszcz.
Widownia w amfiteatrze nie posiada∏a za-
daszenia i na ulewny deszcz nie pomog∏y
bia∏o-czerwone parasole. Publiczne wr´-
czenie nagród za „Bieg do Or∏a Cedynia
972-2022”, nagród dla najlepszego
ucznia, sportowca itp. odby∏o si´ wi´c bar-
dzo kameralnie. 

Oficjalne obchody 1050. rocznicy bi-
twy z udzia∏em w∏adz paƒstwowych odby-
∏y si´ w niedziel´ 26 czerwca. Przed ich
rozpocz´ciem premier Mateusz Morawiec-
ki, wraz z parlamentarzystami Pomorza
Zachodniego i wojewodà z∏o˝yli kwiaty na
Cmentarzu Wojennym 1 Armii Wojska Pol-
skiego w Siekierkach, gdzie spoczywa bli-
sko dwa tysiàce ˝o∏nierzy poleg∏ych pod-
czas operacji berliƒskiej i forsowania Odry. 

1050. ROCZNICA 
BITWY POD CEDYNIÑ

U podnó˝a góry Czcibora obchodzono 1050. rocznic´ 
bitwy pod Cedynià, którà stoczy∏ Mieszko I i jego brat 

Czcibor z wojskami margrabiego Marchii ¸u˝yckiej 
Hodona wspomaganego przez mo˝now∏adc´ Zygfryda 

von Walbecka 24 czerwca 972 roku. 

Fot.: K. Orzechowski
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(autor komiksu „Tytus, Romek
i A’Tomek“) oraz twórczoÊci po-
ety Zbigniewa Cha∏ki. 

Przedstawiciel Centralnego
Muzeum Jeƒców w ¸ambinowi-
cach mówi∏ o losach najm∏od-
szych powstaƒców przebywajà-
cych w obozach jenieckich Wehr-
machtu, podj´to tak˝e spraw´ po-
wstaƒców wi´zionych w niemiec-
kim obozie koncentracyjnym
w Stutthof, do którego trafi∏ tak-
˝e goÊç specjalny konferencji,
Czes∏aw Lewandowski. 

Konferencja, adresowana g∏ó-
wnie do historyków specjalizujà-

cych si´ w tematyce omawianej
epoki, historyków wojskowoÊci,
historyków sztuki, badaczy popo-
wstaƒczej literatury, archeologów,
varsavianistów, zdaniem organiza-
torów spe∏ni∏a swoje zadanie. Mi-
mo ograniczenia czasu wystàpieƒ
do 15 minut, wi´kszoÊç referen-
tów przedstawi∏a ciekawe relacje
z aktualnego stanu prowadzonych
badaƒ, wnoszàc niekiedy nowe
spojrzenie na tematyk´ powstaƒ-
czà. Przewiduje si´, ˝e w grudniu
uka˝e si´ opracowany przez Wy-
dawnictwo Naukowe Muzeum
Niepodleg∏oÊci zbiór materia∏ów
pokonferencyjnych. 

OOrganizator Konferencji,
Muzeum Niepodleg∏o-

Êci w Warszawie przy alei Solidar-
noÊci 3, jest samorzàdowà insty-
tucjà kultury, upami´tniajàcà hi-
storyczne dà˝enia Polski, które
doprowadzi∏y do odzyskania przez
nasz kraj w 1918 roku niepodle-
g∏oÊci. Muzeum posiada trzy od-
dzia∏y – Muzeum X Pawilonu
w warszawskiej Cytadeli, Mu-
zeum Wi´zienia Pawiak oraz Mu-
zeum–Mauzoleum Walki i M´-
czeƒstwa przy alei Szucha. Dy-
rektorem placówki jest dr Tade-
usz Skoczek, zast´pcà ds. progra-
mowych dr Beata Michalec. 

Obok sta∏ych wystaw, w tym
„Z or∏em bia∏ym przez wieki“ czy
„Kresy i Bezkresy“ w gmachu
g∏ównym, Muzeum prowadzi dzia-
∏alnoÊç edukacyjnà i popularyza-
torskà – konferencje, sesje popu-
larno-naukowe, spotkania autor-
skie – oraz promocyjnà. Prowadzo-
na dzia∏alnoÊç wydawnicza jest
na wysokim poziomie – szczegól-
nie albumy, katalogi wystaw, mo-
nografie, kwartalnik „Niepodle-
g∏oÊç i Pami´ç“. Muzeum wspó∏-
pracuje z licznymi stowarzysze-
niami, szko∏ami, placówkami mu-
zealnymi w kraju i za granicà. 

tekst i fot.: MMIIZZ

[ Dokoƒczenie ze str. 5

U podnó˝a Góry Czcibora, której na-
zwa pochodzi od imienia brata Mieszka I,
wzniesiono 15-metrowy pomnik wzbijajà-
cego si´ do lotu or∏a, upami´tniajàcy zwy-
ci´skà bitw´, na szczycie której odprawio-
na zosta∏a polowa msza Êwi´ta. Celebro-
wa∏ jà Jego Ekscelencja abp Andrzej Dzi´-
ga, metropolita szczeciƒsko-kamieƒski. Wzí li
w niej udzia∏ znamienici goÊcie, wÊród
nich m.in. premier Mateusz Morawiecki,
wicepremier, minister obrony narodowej
Mariusz B∏aszczak, ambasador Anna Maria
Anders, pose∏ do Parlamentu Europejskie-
go Joachim Brudziƒski, wojewoda zacho-
dniopomorski Zbigniew Bogucki. Po mszy
g∏os zabra∏ premier Matusz Morawiecki
zaznaczajàc, ˝e bitwa pod Cedynià by∏a
wyjàtkowa i mog∏a zadecydowaç o istnie-
niu bàdê nieistnieniu paƒstwa polskiego.
PodkreÊli∏, ˝e dzisiaj Ukraiƒcy walczà
o bezpieczeƒstwo i wolnoÊç ca∏ej Europy
oraz ˝e wolnoÊç nie jest nam dana raz na
zawsze i obyÊmy my, dzisiaj, nie musieli
doÊwiadczaç tego, czego doÊwiadczali
nasi szlachetni przodkowie, ci spod Cedy-
ni, spod Siekierek, ˝o∏nierze wykl´ci. 

Zbli˝one w treÊci by∏o wystàpienie wi-
cepremiera Mariusza B∏aszczaka, który
przywo∏a∏ nie tylko wydarzenia sprzed
1050 lat, ale mówi∏ równie˝ o pami´ci
o polskich ˝o∏nierzach, walczàcych o wol-

nà Polsk´ w latach II woj-
ny Êwiatowej. JesteÊmy
im wdzi´czni. Pami´tamy
o nich. Niech ta pami´ç
stanowi element naszej
to˝samoÊci narodowej.
To te postawy sà posta-
wami, które dziÊ tworzà
morale ˝o∏nierzy Wojska
Polskiego, a my jako
przedstawiciele w∏adz pa-
mi´tamy, ˝e wojsko musi
byç liczne, musi byç do-
brze uzbrojone, aby nie po-

wtórzy∏y sí  te wszystkie z∏e zdarzenia dla
naszej Ojczyzny. 

List nades∏any przez Jaros∏awa Ka-
czyƒskiego do uczestników uroczystoÊci
odczyta∏ Joachim Brudziƒski. 

W imieniu Kapitu∏y nowo ustanowione-
go pamiàtkowego krzy˝a prezes Zjedno-
czenia Organizacji Historycznych i Strze-
leckich Bractwo Kurkowe RP Adam Marian
Go∏embowski wr´czy∏ dostojnym goÊciom
Krzy˝e Oficerskie „Victorii Cedyƒskiej”. 

Kolejnym punktem uroczystoÊci by∏o
ods∏oní cie tablicy upamí tniajàcej 1050. rocz-
nic´ bitwy, pod którà z∏o˝ono wieƒce i wià-

zanki kwiatów. T́  cz´Êç uroczystoÊci za-
koƒczy∏ uroczysty Apel Pami´ci z udzia-
∏em Kompanii Honorowej 12. Dywizji Zme-
chanizowanej w asyÊcie orkiestry wojsko-
wej oraz Chóru Reprezentacyjnego Zespo∏u
Artystycznego Wojska Polskiego. Wybrzmia∏a
salwa Artylerii Czarnoprochowej Baonu Re-
prezentacyjnego Bractwa Kurkowego RP. 

Cedyƒskie spotkania z historià zapo-
czàtkowa∏a inscenizacja „Bitwy pod Cedy-
nià”, b´dàca prawdziwà atrakcjà nie tylko
dla dzieci i m∏odzie˝y. 

EELL˚̊BBIIEETTAA  SSAADDZZYY¡¡SSKKAA
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7799lat temu, wczesnym niedzielnym
rankiem, na polskich mieszkaƒ-

ców ponad 150 osad i wsi w powiatach w∏o-
dzimierskim, kowelskim, horochowskim,
Ukraiƒska Powstaƒcza Armia dokona∏a bez-
przyk∏adnej, zbrodniczej napaÊci. Polaków
mordowano z niespotykanym okrucieƒstwem
– gdy nie sta∏o broni palnej zabijano czym
popad∏o – wid∏ami, orczykami, pi∏ami. By∏
to poczàtek zaplanowanego ludobójstwa,
czystki etnicznej, w wyniku której na Wo∏y-
niu i w Ma∏opolsce Wschodniej Êmierç po-
nios∏o ponad sto tysi´cy obywateli polskich. 

Upami´tniajàc t´ tragedi´, na Skwerze
Wo∏yƒskim w Warszawie odby∏y si´ paƒstwowe,
uroczyste obchody Narodowego Dnia Pami´-
ci Ofiar Ludobójstwa z udzia∏em prezyden-
ta Andrzeja Dudy, premiera Mateusza Mo-
rawieckiego oraz Nadzwyczajnego i Pe∏nomo-
cnego Ambasadora Ukrainy w RP Wasyla
Zwarycza. Obecny by∏ szef Urz´du ds Kom-
batantów i OR minister Jan Józef Kasprzyk.
Zarzàd G∏ówny ZKRPiBWP reprezentowa∏a
sekretarz generalna ZG El˝bieta Sadzyƒska. 

To dla nas, Polaków, trudny czas – zawsze.
Poczàtek lipca ka˝dego roku od tamtego pami´t-
nego 1943, kiedy to dok∏adnie w∏aÊnie w lipcu -
jedenastego, w krwawà niedziel´ – dosz∏o do naj-
wi´kszej fali, a w niedziel´ do kulminacji zbrodni
pope∏nianych w tamtych czasie na Polakach –
powiedzia∏ przed Pomnikiem Rzezi Wo∏yƒ-
skiej Prezydent Andrzej Duda. Przypo-
mnia∏, ˝e tamte wydarzenia zabra∏y w sumie
˝ycie ponad 100 tys. ludzi, zabitych, co z wiel-
kim bólem i rozpaczà podkreÊlamy – przez sàsia-
dów. Bardzo trudno jest nam dzisiaj to zrozu-
mieç i sobie to wyt∏umaczyç, jak w ogóle wtedy
by∏o to mo˝liwe. Jakie ˝ywio∏y obudzi∏y si´ i zo-
sta∏y stworzone, i rozbudzone w duszach, ˝e lu-
dzie ludziom mogli zgotowaç taki los? Ale by∏o.
By∏o, jest faktem historycznym, niezaprzeczal-
nym. Nie ˝adnym wymys∏em, pomys∏em, nie
˝adnà opowieÊcià, nie legendà, w której jest jakieÊ
ziarno prawdy. By∏o faktem. 

Pami´tamy o tym i b´dziemy jako naród, ja-
ko spo∏eczeƒstwo pami´tali, bo to jest element na-
szej historii. Bardzo trudnej historii. B´dà o tym
w szczególnoÊci pami´tali pewnie jeszcze przez
pokolenia ci, których najbli˝si pogin´li... Ale co
jest w tym wszystkim ogromnie wa˝ne i co bar-
dzo mocno chc´ podkreÊliç w∏aÊnie w tym czasie –
bo choç jest dramatyczny, to w tym straszliwym
kontekÊcie Wo∏ynia, rzezi wo∏yƒskiej, ludobój-
stwa, które mia∏o miejsce tam, na wschodzie, tych
wszystkich relacji, potem akcji „Wis∏a“, tego
wszystkiego, co tak trudne w naszej wspólnej hi-
storii i dramatycznej pami´ci – trzeba jasno i mocno
powiedzieç: nie chodzi∏o i nie chodzi o zemst´...

jak powiedzia∏em 3-go maja, tam, na tym
trudnym stole naszej histori mi´dzy Pola-
kami a Ukraiƒcami, gdzie tyle razy le˝a∏y
karabin, topór, wid∏y, po∏o˝ony zosta∏
chleb i r´ka zosta∏a wyciàgni´ta, by po-
móc... I ona zosta∏a przyj´ta z wdzi´czno-
Êcià i cz´sto ze ∏zami... 

W emocjonalnym wystàpieniu,
premier Mateusz Morawiecki powie-
dzia∏ – Kresowian zamordowano dwa ra-
zy – raz ciosami siekiery, a drugi raz
przez przemilczenie. Ta druga Êmierç by∏a
straszniejsza od pierwszej. 

Dalej stwierdzi∏ – Nie spoczn´, do-
póki nie odnajdziemy ostatniego grobu po-
mordowanych z Wo∏ynia i z ca∏ych kresów
wschodnich. Ta rzeczywistoÊç musi byç
w ca∏oÊci odkryta – podkreÊli∏. – Nie-
wiarygodna nienawiÊç, która wtedy kiero-
wa∏a ukraiƒskà r´kà, nie mo˝e ulec zapo-
mnieniu. Gdy ktoÊ, nawet kierowany do-
bra wolà, próbuje przykryç tamte fakty
kurzem niepami´ci, kurzem zapomnienia
to robi krzywd´ obu naszym narodom.
Nie b´dzie pojednania opartego o fa∏sz
i o zapomnienie. Nie mo˝e byç. I to musi
byç punkt wyjÊcia.

W atmosferze powagi i odpowie-
dzialnoÊci nastàpi∏a ceremonia sk∏adania
wieƒców. Jako pierwsza wieniec z∏o˝y∏a
stuletnia Józefa Marciniak, Wo∏ynianka,
Powstaniec Warszawski, w towarzyst-
wie wiceprezesa Okr´gu Wo∏yƒskiego
ÂZ˚AK Anny Lewak. Kolejno wieƒce
z∏o˝yli – prezydent RP Andrzej Duda,
premier Mateusz Morawiecki, Ambasa-
dor Ukrainy w RP Wasyl Zwarycz,
a nast´pnie pozosta∏e delegacje. 

W godzinach przedpo∏udnio-
wych, w Katedrze Polowej WP od-
prawiona zosta∏a uroczysta msza
Êwi´ta w intencji pomordowanych
Polaków oraz ˝o∏nierzy 27. Wo∏yƒ-
skiej Dywizji AK, formacji zas∏u˝onej
w walce z bandami UPA w obronie
polskiej ludnoÊci Kresów Wschod-
nich. W nabo˝eƒstwie uczestniczyli
ostatni ˝yjàcy ˝o∏nierze tej formacji, rodzi-
ny, osoby kontynuujàce tradycje Dywizji. 

Marsze i manifestacje upami´tniajàce
ofiary rzezi wo∏yƒskiej odby∏y si´ w wielu
innych miejscach w Polsce, m.in. w Szcze-
cinie, Gdaƒsku, Wroc∏awiu, ¸odzi, Katowi-
cach, Rzeszowie, Krakowie. 

Wtym samym dniu, 11 lipca, Prezy-
dent Ukrainy Wo∏odymyr Ze∏enski

wniós∏ do Rady Najwy˝szej Ukrainy projekt
ustawy o nadaniu Polakom specjalnego statu-

su na Ukrainie, zbli˝onego do nadanego oby-
watelom Ukrainy w Polsce. Zak∏ada ona m.in.
mo˝liwoÊç legalnego pobytu Polakom i ich ro-
dzinom na terenie Ukrainy przez 18 miesi´cy,
prawo do zatrudnienia, prowadzenia dzia∏al-
noÊci gospodarczej, nauki, opieki medycznej
oraz odr´bnych Êwiadczeƒ socjalnych.

Jak powiedzia∏ prezydent Andrzej Du-
da, dzisiaj Ukraina poprzez ten akt i poprzez
gest prezydenta sk∏ada Polsce symboliczne zapro-
szenie... JJAANNUUSSZZ  KKOOWWAALLSSKKII

„Nie chodzi nam o zemst´, 
nie chodzi nam o odwet...“


