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Wa l c z à c y m
o niepodleg∏oÊç
Po l s k i ˝ o ∏ n i e r z o m
„ B∏´kitnej Armii“

Plenum ZG ZKRPiBWP

ZWIERAMY
SZEREGI
PRZED
VII
KONGRESEM
26 września odbyło się w Warszawie jedno z ostatnich posiedzeń Zarządu Głównego przed planowanym na maj 2019 r. VII Kongresem Związku. W obradach – obok członków ZG uczestniczyli –
przewodniczący Głównego Sądu Koleżeńskiego Janusz Maksymowicz i Głównej Komisji Rewizyjnej Józef Karbownik. Obecny był wiceprezydent Światowej Federacji
Kombatantów, prezes ZG Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych ONZ gen. bryg. Stanisław Woźniak. Obrady prowadził,
w oparciu o przedyskutowany i przyjęty porządek posiedzenia, wiceprezes ZG, kmdr dypl. _ Henryk
L. Kalinowski.
Chwilą ciszy uczczono pamięć –
zmarłych w okresie między posiedzeniami – prezesa ZG ZKRPiBWP
płk. dr. hab. Ryszarda Sobierajskiego oraz prezesa ZO w Jeleniej Górze płk. Edwarda Jakubowskiego.
nformację o ważniejszych
przedsięwzięciach zrealizowanych w okresie od majowego
posiedzenia ZG przedstawił sekretarz generalny ZG, płk. Waldemar
Wojtan b. Do szczególnie ważnych
przedsięwzięć, realizowanych obok
licznych obchodów rocznicowych, należała – tocząca się akcja sprawozdawczo-wyborcza w Zarządach wojewódzkich i okręgowych. Na zjazdach we Wrocławiu, Zamościu, Krakowie uczestniczył sekretarz W. Wojtan, w Szczecinie oraz Bydgoszczy
skarbnik Krzysztof Adamczyk, w Lublinie członek ZG Elżbieta Sadzyńska.
Dotychczas odbyło się czternaście zjazdów, na dwunastu z nich
byli przedstawiciele Prezydium ZG
Związku. Na październik planowanych jest jedenaście zjazdów.
Istotnym wydarzeniem było zakończenie ogłoszonego przez Związek konkursu dla młodzieży szkolnej Bohaterowie są wśród nas oraz
ceremonia wręczenia nagród. Na
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konkurs wpłynęło ponad 160 prac,
które nadesłano ze szkół z różnych
rejonów Polski.
W sali konferencyjnej Związku,
w uroczystej ceremonii wzięli udział
laureaci z rodzicami i nauczycielami, przedstawiciel Urzędu ds. Kombatantów i OR, radca ministra Jan
Sroka, wiceprezydent Światowej Federacji Weteranów gen. bryg. Stanisław Woźniak, przedstawiciele organizatorów oraz przewodniczący
jury doc. dr hab. Witold Lisowski.
W Auli Głównej Politechniki
Warszawskiej wiceprezes Henryk L.
Kalinowski, z przedstawicielami środowiska Sybiraków, uczestniczyli
w uroczystości z okazji 90. rocznicy
powstania Związku Sybiraków. Tablicę upamiętniającą założycielski
Zjazd Związku odsłonił szef Urzędu
do Spraw Kombatantów i OR minister Jan Józef Kasprzyk. Wiceprezes
H. L. Kalinowski brał ponadto udział
w zorganizowanym przez UdsKiOR,
Światowym Zjeździe Weteranów

Walk o Niepodległość RP, XXXIII jubileuszowym Zlocie Synów Pułku
w Warszawie, w uroczystościach
75. rocznicy utworzenia 1 Dywizji
Piechoty im. Tadeusza Kościuszki,
uroczystości upamiętniającej 79. rocznicę wybuchu II wojny światowej
w Warce, a sekretarz generalny
w uroczystościach patriotycznych
z tej okazji w Iławie.
kolejnym punkcie obrad,
na wniosek prezesa Śląskiego Zarządu Wojewódzkiego w Katowicach Włodzimierza Czechowskiego, popartego przez kolejnych
prezesów ZW, dokonano jednogłośnie wyboru kmdr. Henryka Leopolda Kalinowskiego na funkcję prezesa Zarządu Głównego ZKRPiBWP.
Na poprzednim posiedzeniu
Zarządu Głównego, 9 maja br.,
w związku z rosnącą liczbą członków nadzwyczajnych – kombatantów Misji Pokojowych postanowiono powołać do życia – jako jedenaste – Środowisko Kombatantów Misji Pokojowych ONZ. Informację
o wyborze i składzie nowo powołanej Rady Krajowej Środowiska oraz
projekt Regulaminu Środowiska
przedstawił płk Waldemar Wojtan.
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Przewodniczącym Rady Krajowej
Środowiska został gen. bryg. Stanisław Woźniak, zastępcą płk Józef
Koleśnicki, sekretarzem Rady płk
Waldemar Baranowski.
Zgodnie z projektem Regulaminu Środowisko Kombatantów Misji
Pokojowych ONZ działa na podstawie Statutu ZKRPiBWP, uchwał,
postanowień i wytycznych Zarządu
Głównego Związku.
Celami Środowiska są m.in. ochrona czci, honoru i godności kombatantów, działanie na rzecz integracji
środowiska Kombatantów Misji Pokojowych oraz stymulowanie ich aktywności w życiu społecznym; wyjaśnianie społeczeństwu znaczenia i roli ONZ i innych organizacji międzynarodowych w zapewnieniu pokoju
i bezpieczeństwa, wygaszaniu konfliktów w świecie oraz budowy wzajemnego zaufania i współpracy; reprezentowanie i ochrona interesów
kombatantów – członków Środowiska wobec władz Związku ZKRPiBWP.
Jak wynika z Regulaminu Środowisko realizuje swoje cele poprzez
uczestnictwo członków w działalności Kół i Klubów Środowiskowych
oraz przedstawianie władzom Związku postulatów oraz opinii w sprawach kombatantów – członków Środowiska; zgłaszanie kandydatów
i wspieranie swoich członków kandydujących do organów władz Związku; udział w spotkaniach z innymi
organizacjami społecznymi skupiającymi weteranów misji; inspirowanie oraz opieka nad miejscami
pamięci narodowej oraz grobami
poległych kombatantów.
Strukturę organizacyjną Środowiska tworzą – Krajowa Rada Środowiska i Wojewódzkie/Okręgowe
Rady; Koła Środowiskowe, Kluby
Środowiskowe. Krajowa Rada ŚroDokoƒczenie na str. 4 [
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dowiska koordynuje działalność
Środowiska, reprezentuje członków
wobec władz Związku we wszystkich sprawach związkowych, przedstawia Zarządowi Głównemu Związku wnioski, postulaty Środowiska
i zgłasza kandydatów do władz
Związku i Komisji Problemowych.
W ożywionej, wielowątkowej
dyskusji dotyczącej m.in. powstania nowego Środowiska głos zabrali – Włodzimierz Czechowski
(Katowice), Janusz Maksymowicz
(Warszawa), Zofia Wolanin (Warszawa), Zbigniew Białkowski (Warszawa), Jan Trzciński (Częstochowa), Eugeniusz Gruszczyński (Szczecin), Edward Kozioł (Kraków), Henryk Czerkas (Lublin), Zdzisław Dobrut (Kielce), Elżbieta Sadzyńska
(Warszawa), Krzysztof Adamczyk
(Warszawa), Zbigniew Jagodziński

(Bydgoszcz), Marcin Kus (Olsztyn),
Franciszek Golik (Chełm), Marian
Król (Poznań).
Uczestnicy odnieśli się do trudnej sytuacji Kół, z których część
ulega samorozwiązaniu, stałego
ubytku członków. Koniecznością
jest potrzeba wzmocnienia Kół,
pomoc w obsadzaniu stanowisk
prezesów – w czym, jak dawano
przykłady, wsparcia udzielają członkowie SKMP ONZ. Wskazywano na
potrzebę zwiększania nacisków na
władze centralne, samorządowe
i administracyjne, aby pomoc socjalna i zdrowotna dla kombatantów była bardziej efektywna.
Mówiono o potrzebie uszczegółowienia w przyszłym statucie
miejsca i zadań członków nadzwyczajnych, uproszczenia dokumen-
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tacji finansowej na szczeblach Kół
i Zarządów. Związek jest kombatantom niezbędny – mówiono –
i trzeba pełnej mobilizacji celem
utrzymania wartości, mobilności
i sprawności działania na wszystkich szczeblach naszej organizacji.
Na plenarnym posiedzeniu ZG
przyjęto kilka uchwał organizacyjnych, w tym – powołanie prezesa
ZG, zatwierdzenia Regulaminu Rady Środowiskowej SKMP ONZ, nadania tytułu „Honorowego Prezesa” Zbigniewowi Jagodzińskiemu
(Bydgoszcz), Eugeniuszowi Wieczorkowi (Sieradz) i Marianowi Jakubowiczowi (Poznań).
Zatwierdzono i wprowadzono
do życia dwie honorowe odznaki –
jubileuszową odznakę kombatancką Polska Niepodległa 1918 oraz
odznakę związkową Polska Niepodległa 1918-2018.

odsumowując plenarne obrady Zarządu Głównego,
prezes ZG kmdr. Henryk L. Kalinowski podziękował za wybór na
funkcję prezesa Zarządu Głównego, wskazując równocześnie na sytuację i trudne problemy stojące
przed Związkiem, których rozwiązanie musi nastąpić w okresie
przedkongresowym. Wyraził słowa uznania uczestnikom dyskusji,
w której uwidaczniała się troska
o dobro organizacji. Prezes podziękował Zofii Wolanin za sprawną
organizację turnusu sanatoryjnowypoczynkowego w Jarosławcu
oraz Elżbiecie Sadzyńskiej za przygotowanie i organizację Zlotu Synów Pułku.
MICHAŁ IZDEBSKI
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Fot. Alina Nowacka-Brysiak

˚YCIORYS
PREZESA
ZARZÑDU
G¸ÓWNEGO
ZKRPiBWP

Kmdr dypl. Henryk Leopold
KALINOWSKI urodzi∏ si´
w Krzemieƒcu w 1925 r. Przed
wybuchem II wojny Êwiatowej
uczestniczy∏ w szkoleniu jako m∏odociany Korpusu Ochrony Pogranicza. ˚o∏nierz podziemia od
1942 r. Do 1 AWP wstàpi∏ na ochotnika 12 marca 1944 r., gdy w Lebiedynie ko∏o Sum by∏ formowany 6. Samodzielny Zmotoryzowany Batalion Pontonowo-Mostowy,
jednostka, z którà przeby∏ ca∏y
szlak bojowy i bra∏ udzia∏ w szturmie Berlina. We wrzeÊniu 1944 r.
podczas Powstania Warszawskiego jako podoficer uczestniczy∏,
w ramach 3. Dywizji Piechoty,
w forsowaniu Wis∏y z Saskiej K´py na Solec. By∏ jednym z inicjatorów postawienia 27 lutego 1945 r.
na brzegu Odry w Czelinie pierwszego bia∏o-czerwonego s∏upa
granicznego z napisem „Polska”
oraz historycznego Aktu Czeliƒskiego, którego orygina∏ znajduje si´ w Muzeum WP.
Po powrocie z Berlina zosta∏
skierowany do Oficerskiej Szko∏y
Wojsk In˝ynieryjnych w PrzemyÊlu. Od 1948 r. by∏ w Êcis∏ym czteroosobowym zespole kierowniczym rozminowania kraju. Gdy
w 1951 r. odchodzi∏ do s∏u˝by w jednostkach in˝ynieryjnych ksi´gi ewidencyjne zawiera∏y ponad 62 mln
unieszkodliwionych wszelkiego
rodzaju pocisków i 12 mln zdj´tych min. Po ukoƒczeniu szkolenia specjalistycznego zosta∏ skierowany na stanowisko szefa sztabu Bazy Marynarki Wojennej
w ÂwinoujÊciu. Absolwent dwóch
Akademii Wojskowych, wieloletni
pracownik naukowo-dydaktycz-

ny Wy˝szej Szko∏y Marynarki Wojennej, a nast´pnie Akademii Sztabu Generalnego. W 1980 r. przeszed∏ w stan spoczynku.
Od tego czasu aktywnie uczestniczy w dzia∏alnoÊci organizacji
kombatanckich – Zwiàzku Bojowników o WolnoÊç i Demokracj´,
a nast´pnie Zwiàzku Kombatantów RP i By∏ych Wi´êniów Politycznych, dochodzàc do stanowiska prezesa Zarzàdu G∏ównego
ZKRPiBWP. Jako cz∏onek Komisji
Kultury CRZZ organizowa∏ m.in.
plenery i wystawy plastyczne zwiàzane z historià Wojska Polskiego.
Jest prezesem Stowarzyszenia Kawalerów Orderu Wojennego Virtuti Militari Kombatantów
WP oraz Kawalerów Orderu Wojennego Krzy˝a Grunwaldu, ponadto wiceprezesem Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Misja Pojednania, a tak˝e Kanclerzem
Zwiàzkowej Kapitu∏y Odznaczeƒ.
Ambasador at-large Królewskiego Orderu Âw. Stanis∏awa.
Za∏o˝yciel tego orderu w Polsce,
na Ukrainie i w Rosji.
Kawaler Orderu Wojennego
Virtuti Militari, Krzy˝a Grunwaldu,
Krzy˝a Walecznych, Krzy˝a Powstania Warszawskiego, ponadto
wielu wysokich odznaczeƒ polskich i zagranicznych.
Zaprojektowa∏ liczne honorowe i pamiàtkowe odznaczenia i dyplomy ustanowione przez w∏adze
stowarzyszeƒ kombatanckich i organizacji spo∏ecznych, oÊmiu odznaczeƒ ZKRPiBWP, w tym zwiàzanych ze 100-leciem Odzyskania Niepodleg∏oÊci – jubileuszowà odznak´ zwiàzkowà Polska
Niepodleg∏a 1918.
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ALIANCCY LOTNICY NAD P
PODEJMUJÑC DECYZJ¢ O GODZINIE „W”
— 1 SIERPNIA 1944 r., GODZ. 17.00,
DOWÓDCA ARMII KRAJOWEJ GEN.
TADEUSZ KOMOROWSKI „BÓR”, JAK
TE˚ POZOSTALI UCZESTNICY NARADY
ZDAWALI SOBIE DOSKONALE SPRAW¢
Z NIEDOSTATKU UZBROJENIA,
AMUNICJI I WYPOSA˚ENIA IDÑCYCH
DO BOJU POWSTA¡CÓW.

u˝ po rozpocz´ciu walk, gen. BórKomorowski w radiogramie do
Londynu usilnie prosi∏ o dostawy broni i amunicji. Spe∏niajàc proÊb´,
jaka nadesz∏a w tej niezwykle dramatycznej sytuacji, rzàd Wielkiej Brytanii
wyda∏ decyzj´ przygotowania dziesiàtków ton oczekiwanego w Warszawie ∏adunku. Pozosta∏ jednak trudny problem,
jak zapewniç szybkà i bezpiecznà dostaw´. W∏adze ZSRR nie wyrazi∏y zgody na
làdowanie przylatujàcych nad Warszaw´
alianckich samolotów. W tej sytuacji pozostawa∏a jedyna mo˝liwoÊç dokonywania lotów samolotów bombowych do celu,
zrzutów i powrotu do bazy bez mo˝liwoÊci mi´dzylàdowania dla zatankowania.
Najbli˝szà na wyzwolonym terytorium
baz´ lotniczà Foggia, na po∏udniu W∏och,
dzieli∏a od Warszawy odleg∏oÊç 2815 km
w obie strony (10-11 godzin nieprzerwanego lotu). Równie˝ pora roku nie sprzyja∏a realizacji tej trudnej misji. D∏ugi
sierpniowy dzieƒ nie stwarza∏ mo˝liwoÊci odbywania lotów pod os∏onà nocy, co
zwi´ksza∏o ryzyko z uwagi na aktywnoÊç
niemieckiej artylerii przeciwlotniczej
i lotnictwa myÊliwskiego.
Wydzielona w RAF (Królewskie Si∏y
Powietrzne Wielkiej Brytanii) Polska
Eskadra, dysponujàca trzema samolotami Liberator i trzema typu Halifax, operujàc w Brindisi (po∏udnie W∏och) ju˝ od
stycznia 1944 r. dokonywa∏a zrzutów na
terytorium okupowanej Polski. Jednostka ta nie by∏a jednak w stanie wype∏niç
zwi´kszonych zadaƒ ze wzgl´du na posiadane Êrodki transportu.
12 sierpnia podj´to decyzj´ o niezw∏ocznym zaanga˝owaniu do zrzutów
205 Grupy RAF, pod dowództwem brygadiera J. T. Durranta z Si∏ Powietrznych
Afryki Po∏udniowej (SAAF). Durrant, który nie ukrywa∏ wàtpliwoÊci i zastrze˝eƒ,
z uwagi na przewidywane straty, podwa˝a∏ zasadnoÊç powierzonej mu operacji.
Niespodziewanie, zosta∏ przyj´ty osobiÊcie przez W. Churchilla przebywajàcego
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w Neapolu. Brygadier przekonywa∏ premiera, ˝e z wojskowego punktu widzenia
operacja zrzutów przekracza granice ryzyka. Premier Churchill nie zaprzecza∏,
lecz mimo przedstawionych argumentów,
nalega∏ na realizacj´ operacji, jak to
okreÊli∏ – chocia˝by ze wzgl´du na morale walczàcych nadzwyczaj bohatersko
Polaków.
Nast´pnej nocy (13/14 sierpnia 1944 r.)
Grupa 205 rozpocz´∏a operacj´ zrzutów
z lotniska w Brindisi. Bombowce typu Liberator (wyzwoliciel), z uwagi na zasi´g,
∏adownoÊç i dostosowanie do lotów
w trudnych warunkach, uznano za maszyny najbardziej odpowiednie do wype∏nienia tego zadania. Pe∏ne zatankowanie
(2300 galonów paliwa) umo˝liwia∏o pokonanie trasy: Brindisi – Warszawa i z powrotem przy 10% rezerwie (zgodnie
z obowiàzujàcymi normami przy lotach
bojowych zak∏adano rezerw´ w granicach 25%). Do zrzutów przygotowano metalowe, wodoszczelne kontenery (waga
150 kg, 2,45 m d∏ugoÊci i 0,9 m Êrednicy). Do ka˝dego samolotu ∏adowano
12 kontenerów, razem 1800 kg, g∏ównie
broni i amunicji tak bardzo potrzebnej
powstaƒcom .
13 sierpnia do operacji wytypowano
28 za∏óg (wiek ok. 21 lat), w sk∏adzie po
8 osób – prawie wszyscy pe∏nili s∏u˝b´
w Si∏ach Powietrznych Afryki Po∏udniowej. Los wyznaczy∏ im niesienie pomocy
walczàcej Warszawie, o której prawie nic
nie wiedzieli, stàd atmosfera obaw i niepewnoÊci. Nie ukrywano, ˝e wyznaczona
trasa lotu prowadzi do najbardziej niebezpiecznych rejonów wschodniej Europy.
Na planie Warszawy naznaczono miejsca
zrzutu oraz ewentualne punkty obrony
przeciwlotniczej. W koƒcowym etapie
trasy nawigacj´ mia∏a u∏atwiç wst´ga
Wis∏y, a w samej Warszawie cztery kolejne mosty: Poniatowskiego, kolejowy,
Kierbedzia oraz przy Cytadeli. W instrukta˝u dla pilotów i nawigatorów, jako
najbardziej
charakterystyczny punkt orientacyjny
okreÊlono strzeliste wie˝e
koÊcio∏a pod wezwaniem
Êw. Floriana, po∏o˝onego
na prawym brzegu Wis∏y.
rzy Cytadeli piloci
wykonywali zwrot
i dokonywali zrzutu nad
placem Krasiƒskich (wyso-
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koÊç lotu 150 m, szybkoÊç samolotu
225 km/godz). Wykonywany w ten sposób manewr, przy wysuni´tych do polowy klapach hamujàcych, praktycznie uniemo˝liwia∏ zastosowanie uników, samolot
stawa∏ si´ ∏atwym ∏upem nieprzyjacielskiej obrony przeciwlotniczej. Wy∏adowane do granic mo˝liwoÊci Liberatory, startowa∏y z lotniska w Brindisi, by przeciàç
Adriatyk, Jugos∏awi´, W´gry, S∏owacj´
i, przekraczajàc Karpaty, znaleêç si´ na
terytorium Polski. Cz´sto z powodów
technicznych albo zmagajàc si´ z ci´˝kimi burzowymi chmurami Liberatory
musia∏y wracaç do bazy. Lot nad okupowanym terytorium nierzadko by∏ iluminowany reflektorami wroga a niekiedy
wy∏adowaniami atmosferycznymi, natomiast zawsze towarzyszy∏ temu widok
ciemnego dymu i p∏onàcej Warszawy.
ak opisywali piloci, ruiny niemal
zrównanego z ziemià warszawskiego getta i wie˝a koÊcio∏a, stanowi∏y
najbardziej charakterystyczne odniesienie do miejsca zrzutu na placu Krasiƒskich, np. dopiero za drugim podejÊciem
kpt. N. van Rensburg zidentyfikowa∏ miejsce zrzutu, trzy podchodzàce kluczem
bombowce bezpiecznie uwolni∏y kolejno
36 kontenerów zaopatrzenia, innemu Liberatorowi g´ste chmury i unoszàcy si´
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dym, uniemo˝liwi∏y lokalizacj´ celu.
Ostatecznie tylko 14 spoÊród 28 samolotów, które wieczorem 13 sierpnia wystartowa∏y z Brindisi, dotar∏o do Warszawy, wype∏niajàc zadanie zgodnie z za∏o˝eniem. Trzy maszyny zosta∏y zestrzelone, zatem tylko cz´Êç tak oczekiwanego
zaopatrzenia bezpiecznie wylàdowa∏a na
placu Krasiƒskich.
zi´ki udzia∏owi w misji pokojowej
ONZ w Namibi mia∏em mo˝liwoÊç
spotkaç si´ z jednym z bohaterskich lotników. Kpt. Jack von Essen przyjà∏ nas
w swoim mieszkaniu na przedmieÊciach
Johannesburga i tak zrelacjonowa∏ swój
lot do Warszawy: Nasz Liberator K6 939 A,
wystartowa∏ z bazy Foggia o godzinie
17.00. Jeszcze Êwieci∏o s∏oƒce gdy osiàgn´liÊmy brzeg okupowanej Jugos∏awii.
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Gdy przekroczyliÊmy lini´
Dunaju zacz´∏o robiç si´
szaro. Po przelocie nad
Karpatami niebo zacz´∏o
si´ przejaÊniaç. WykonaliÊmy poprawk´ kursu, by
ominàç Kraków, gdzie
mieÊci∏ si´ oÊrodek szkoleniowy myÊliwców nocnych Luftwaffe. Ju˝ nied∏ugo na horyzoncie pojawi∏y si´ ∏uny p∏onàcej
Warszawy. Obni˝ajàc wysokoÊç lotu, przy podchodzeniu do obrze˝y miasta, wszyscy (by∏o
nas oÊmiu), byliÊmy zszokowani. WidzieliÊmy coÊ, co przechodzi∏o ludzkie wyobra˝enia. Pali∏y si´ rz´dy domów, jeden
za drugim, wysy∏ajàc przera˝ajàce k∏´by dymu.
Redukujàc szybkoÊç, kontynuowaliÊmy nasz lot na pó∏noc, wzd∏u˝ Wis∏y.
Z prawej strony zobaczyliÊmy bliêniacze
wie˝e koÊcio∏a Êw. Floriana. Przecinajàc
most przy Cytadeli, wykona∏em zwrot
w ty∏. Wis∏a z lewej strony, wi´c wprowadzi∏em samolot na lini´ zrzutu i otworzy∏em drzwi bombowca i wszystkie luki. Kontenery posz∏y w dó∏. W tym samym momencie szarpn´∏o maszynà,
nasz Liberator zosta∏ fatalnie trafiony
pociskami z zenitówki 35 mm, obydwa
silniki na prawym skrzydle stan´∏y
w ogniu. Skierowa∏em samolot na
wschód, do Rosjan, a za∏oga zajmowa∏a si´ gaszeniem ognia. GaÊnice przeciwpo˝arowe okaza∏y si´ bezu˝yteczne,
a utrzymywanie kursu by∏o bardzo trudne, bo silniki na lewym skrzydle ciàgn´∏y maszyn´ w prawà stron´. Przy wysokoÊci 200 m nad ziemià nie by∏o mowy
o skoku ze spadochronem, ani te˝ warunków do làdowania awaryjnego. Sytuacj´ dodatkowo zdramatyzowa∏ sier˝ant
George Peaston raportujàc, ˝e ogieƒ
przedostaje si´ do jednego z silników na
lewym skrzydle. Ryzykujàc eksplozj´
samolotu wyda∏em rozkaz podj´cia
próby uruchomienia palàcych si´ silników z prawego skrzyd∏a. Porucznik Bob
Hamilton otworzy∏ charakterystyczny
kurek doprowadzajàcy paliwo i uruchomi∏ zap∏on. Silnik wewn´trzny zapracowa∏ pe∏nymi obrotami, natomiast drugi
nawet si´ nie zakr´ci∏. Przy trzech silnikach, na pe∏nym gazie, Liberator wdrapa∏ si´ na wysokoÊç 350 m. Nadzieja
trwa∏a krótko, od skrzyde∏ samolotu za-

cz´∏y odpadaç kawa∏ki rozpalonego metalu, eksplozja stawa∏a si´ nieunikniona.
Wyda∏em za∏odze rozkaz do opuszczenia samolotu. W∏àczy∏em dzwonek
alarmowy i opuÊci∏em kabin´ pilotów.
Przy luku czeka∏ na mnie por. Bob
Hamilton. Rozkaza∏em mu skakaç, po
czym uczyni∏em to samo. W ciàgu kilku
sekund moja czasza wype∏ni∏a si´, poczu∏em grunt pod nogami. Hamilton zginà∏ na miejscu, jego spadochron nie
otworzy∏ si´, mia∏ 20 lat. Jestem pewny,
˝e sier˝anci Mayes i Hudson zgin´li od
niemieckich pocisków, które ugodzi∏y
nas w rejonie placu Krasiƒskich. Palàcy
si´ wrak Liberatora le˝a∏ w pobli˝u
miejsca mojego làdowania. Szcz´Êliwie
ocaleli pozostali czterej cz∏onkowie za∏ogi. Por. Bunny Austin, który ponoç zawsze mia∏ wzi´cie u kobiet, wylàdowa∏
na dziedziƒcu ˝eƒskiego zakonu, wpadajàc w ramiona Urszuli, z którà spotka∏
si´ po wojnie w Pary˝u.
Kpt. Eyssten kontynuuje: ...Tymczasem nas, pi´ciu ocala∏ych, przewieziono
do dowództwa jednostki armii rosyjskiej,
skàd po szesnastu dniach odpytywaƒ odlecieliÊmy do Moskwy, a nast´pnie do
Londynu i do rodzinnej bazy w celu kontynuowania s∏u˝by. '
Trzej cz∏onkowie za∏ogi, którzy oddali
swoje m∏ode ˝ycie za nieznanà sobie Polsk´, pochowani zostali na cmentarzu
w Aleksandrowie k/Falenicy. W ceremonii pogrzebowej wzi´∏y udzia∏ setki okolicznych mieszkaƒców, nie zabrak∏o
kwiatów i ∏ez, co nie bez wzruszenia
wspomina po latach kpt. Eyssten. W lesie, w rejonie Józefowa, gdzie samolot
zderzy∏ si´ z ziemià, wzniesiony zosta∏
pomnik.
pecjaliÊci lotnictwa oceniajà, ˝e
dokonywane zrzuty dla powstaƒców warszawskich nale˝a∏y do najbardziej ryzykownych operacji, jakie mia∏y
miejsce podczas II wojny Êwiatowej.
Twórcy Muzeum Powstania Warszawskiego z nale˝nà godnoÊcià odnotowali ofiarnà pomoc tych, którzy bezinteresownie, z nara˝eniem ˝ycia, dodawali
otuchy i nieÊli nadziej´ walczàcym powstaƒcom. Wyeksponowany w zaciemnionej przestrzeni, oryginalny egzemplarz Liberatora pozwala choç troch´
przybli˝yç zwiedzajàcym realia tych, jak˝e trudnych powstaƒczych dni.
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50 LAT ÂRODOWISKA SYNÓW PU¸KU
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XXXIII ZLOT SYNÓW PU¸KU
6 wrzeÊnia 1968 roku Minister Obrony Narodowej wyda∏ zarzàdzenie, w którym czytamy miedzy innymi: Ustanawia si´ odznak´ pamiàtkowà „Syn Pu∏ku“. Odznak´ nadaje si´ osobom,
które jako m∏odociani ˝o∏nierze w latach 1939-1945, nie majàc
ukoƒczonych 17 lat ˝ycia bra∏y udzia∏ w walkach z hitlerowskim
okupantem. Odznak´ stanowi metalowy orze∏ stylizowany ze
skrzy˝owanymi dwoma pistoletami maszynowymi i tarabanem
poÊrodku. Na dole widnieje napis „Syn Pu∏ku“.
Po 23 latach od zakoƒczenia dzia∏aƒ wojennych ci wielcy, mali bohaterowie tamtych tragicznych lat, znów si´ spotkali i przypi´li
do piersi „swojego“ or∏a. Sprawi∏a to sanitariuszka 1 AWP Halina
Atraszkiewicz-Rozmarynowska. Przeglàdajàc wojenne zdj´cia
zwróci∏a uwag´ na fotografi´ czternastoletniego kaprala Jurka
Stankowskiego z dzieci´cà buzià, której pewnego dostojeƒstwa
nadawa∏ wojskowy ubiór no i dystynkcje. Jurek by∏ warszawskim
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od honorowym patronatem szefa
Urz´du do Spraw Kombatantów
i OR ministra Jana Józefa Kasprzyka, komendanta Akademii Sztuki Wojennej
gen. bryg. dr. in˝. Ryszarda Parafianowicza
i marsza∏ka Województwa Mazowieckiego
Adama Struzika w dniach 7-9 wrzeÊnia 2018 r.
w murach Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie-Rembertowie Êwi´towali swój Jubileusz – Córki i Synowie Pu∏ku. Byli wÊród nich
ci, którzy przed 50 laty jako pierwsi otrzymali
odznak´ „Syn Pu∏ku“: p∏k Zygmunt Bàk (odznaka nr 3), p∏k pilot Hieronim Kowalski (nr 61),
p∏k Tadeusz Tarkowski (nr 141) czy por. Halina Rad∏owska z pierwszej grupy 25 kobiet.
Przybyli zaproszeni goÊcie, wÊród nich
w imieniu szefa UdsKiOR radca Jan Sroka,
w imieniu marsza∏ka Województwa Mazowieckiego pe∏nomocnik Zbigniew Czaplicki i zast´pca Dyrektora Departamentu Kultury w Urz´dzie Marsza∏kowskim Izabela Stelmaƒska. Zarzàd G∏ówny Zwiàzku Kombatantów RP i BWP
reprezentowali – wiceprezes kmdr dypl. Henryk L. Kalinowski i przewodniczàcy G∏ównej
Komisji Rewizyjnej p∏k Józef Karbownik. Przyby∏ przedstawiciel Stowarzyszenia b. ˚o∏nierzy
Armii Francuskiej Ren–Dunaj p∏k Jan Skowron, prezes Sto∏ecznego Ârodowiska 1 Dywizji Pancernej gen. St. Maczka mjr Janusz Go∏uchowski, cz∏onek Stowarzyszenia Sprawiedliwi wÊród Narodów Âwiata p∏k dr hab. Witold Lisowski i przewodniczàcy Zwiàzku Weteranów i Rezerwistów WP p∏k dr Wies∏aw
Korga. Uczestniczyli przedstawiciele szkó∏ noszàcych imi´ „Synów Pu∏ku“: dyrektor El˝bieta
Rogowska z Zespo∏u Szkó∏ nr 1 w Bia∏ymstoku, dyrektor Luiza Tkacz i wicedyrektor Roman
Górski wraz ze szkolnym Pocztem Sztandarowym z Technikum Elektrycznego nr 2 w Warszawie. Przyby∏a delegacja m∏odzie˝y z opiekunem z M∏odzie˝owego OÊrodka Wychowawczego nr 2, którym od blisko 50 lat opiekuje si´
Warszawskie Ârodowisko Synów Pu∏ku.
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gazeciarzem, wspó∏pracujàcym z podziemiem. Aresztowany przez
Niemców w 1942 r. cudem ocala∏. Po trudach walk w Powstaniu
Warszawskim, w plutonie por. „Kura II“, przep∏yni´ciu Wis∏y, wstàpi∏ do 1 AWP. Po trwajàcej oko∏o miesiàca rekonwalescencji po
prostu uciek∏ na front. Nazwisko Jurka ulecia∏o Halinie z pami´ci.
Ekspres Wieczorny, opublikowa∏, na proÊb´ Haliny, zdj´cie
z zapytaniem „Gdzie jesteÊ Jurku“. Takiej lawiny listów nikt si´ nie
spodziewa∏. Odnalaz∏ si´ Jurek Stankowski, nap∏yn´∏y listy od
wielu mlodocianych ˝o∏nierzy, którzy ju˝ 29 wrzeÊnia uczestniczyli w uroczystym spotkaniu, na którym wiceminister Obrony
Narodowej gen. dyw. Józef Urbanowicz wr´czy∏ 150 osobom
pierwsze odznaki „Syn Pu∏ku“. Od tamtych wydarzeƒ i powstania
Ârodowiska Synów Pu∏ku min´∏o 50 lat. Wielu odesz∏o na wieczna wart´, ale wi´zi i wzajemna serdecznoÊç pozosta∏ych nadal sà
˝ywe.

Po wprowadzeniu Pocztów Sztandarowych,
odÊpiewaniu Hymnu i oficjalnym powitaniu
wr´czono wyró˝nienia. Za 50-letnià dzia∏alnoÊç w Warszawskim Ârodowisku Synów Pu∏ku p∏k Zygmunt Bàk, dr Wanda Dymczak-Domini i kpt. Ryszard Sempka, z ràk kmdr. Henryka L. Kalinowskiego, odebrali odznaki „Za Wybitne Zas∏ugi dla ZKRPiBWP“, Kombatanckim
Krzy˝em Zwyci´stwa uhonorowano Stefana
Kalskiego z Bia∏egostoku. Na wniosek Mazowieckiego ZW ZKRPiBWP marsza∏ek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik, za
wybitne zas∏ugi oraz ca∏okszta∏t dzia∏alnoÊci
na rzecz województwa mazowieckiego wyró˝ni∏ Warszawskie Ârodowisko Synów Pu∏ku
medalem pamiàtkowym „Pro Masowia“. Indywidualnie otrzymali je koledzy Edward Kublik i Ryszard Sempka. Odznaczenia wr´czy∏
pe∏nomocnik marsza∏ka Zbigniew Czaplicki.
rganizatorom Jubileuszowego Zlotu
– El˝biecie Sadzyƒskiej i p∏k. Maciejowi Maksymowiczowi Zwiàzek Weteranów
i Rezerwistów WP przyzna∏ honorowe odznaki
Za Zas∏ugi dla ZWiR WP oraz odznak´ 25-lecia Zwiàzku. Wr´czy∏ je prezes p∏k dr Wies∏aw Korga.
Rada Krajowa i Warszawskie Ârodowisko
Synów Pu∏ku, majàc na wzgl´dzie, i˝ XXXIII Jubileuszowy Zlot wieƒczàcy 50-letnià dzia∏alnoÊç Ârodowiska przypada w 100-lecie odzyskania przez Polsk´ Niepodleg∏oÊci, wyemitowali odznaczenie (awers – orze∏ z werblami –
symbol Synów Pu∏ku, rewers – wizerunek
kmdr. prof. dr hab. Józefa Czerwiƒskiego,
który przez 49 lat przewodniczy∏ Radzie Krajowej i Warszawskiemu Ârodowisku) oraz
pamiàtkowy medal. Wyró˝nienia otrzymali
zarówno Synowie Pu∏ku jak i wielu z zaproszonych goÊci. Medale trafià równie˝ do
Szkolnych Izb Pami´ci.
Po wystàpieniu przewodniczàcego Rady
Krajowej p∏k. Macieja Maksymowicza oddaliÊmy g∏os naszym goÊciom. Szef Urz´du do
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Spraw Kombatantów i OR wystosowa∏ do
uczestników list, który odczyta∏ radca Jan
Sroka. Podzi´kowa∏ w nim za godne podkreÊlenia zaanga˝owanie w rozwój ÊwiadomoÊci historycznej m∏odych Polaków. W imieniu
Zarzàdu G∏ównego Zwiàzku Kombatantów
RP i BWP wiele ciep∏ych s∏ów przekaza∏
kmdr Henryk L. Kalinowski. Pozdrowienia organizatorom i uczestnikom spotkania przekaza∏ w imieniu Marsza∏ka Województwa Mazowieckiego Zbigniew Czaplicki.
Z ramienia m∏odocianych ˝o∏nierzy polskich Francuskiego Ruchu Oporu g∏os zabra∏ p∏k Jan Skowron. Sprawia mi wielkà radoÊç... udzia∏ w Zlocie Synów i Córek Pu∏ku,
poniewa˝ we Francji w czasie ostatniej wojny
nale˝a∏em do podobnej organizacji...
W sobot´, 8 wrzeÊnia, przy Pomniku Armii Krajowej i Polskiego Paƒstwa Podziemnego, z uczestnikami Zlotu spotka∏ si´ szef
Urz´du ds. Kombatantów i OR minister Jan
Józef Kasprzyk. Powiedzia∏ do zebranych:
Jestem Paƒstwu ogromnie wdzi´czny za to,
co zrobiliÊcie Paƒstwo podczas II wojny Êwiatowej, ale te˝ za to, ˝e tak aktywnie chcecie
spotykaç si´ z m∏odymi ludêmi. Chcecie opowiadaç im swojà histori´ – tak bardzo tragicznà i przejmujàcà, która uczy nas, ˝e bez poÊwi´cenia i ofiary nie ma wolnej Polski. Synowie Pu∏ku obdarowali ministra jubileuszowym odznaczeniem oraz pamiàtkowym medalem. Âlàska Wojewódzka Rada wr´czy∏a honorowà odznak´ Synów Pu∏ku z rubinami.
Syn Pu∏ku por. Jan Rybak przypomnia∏
histori´ budowy pomnika oraz to, ˝e w powo∏anym w 1990 r. Komitecie Budowy Pomnika
Mauzoleum Armii Krajowej by∏ nasz kolega
Andrzej Nusbek. Spotkanie zakoƒczy∏o si´
wspólnym z∏o˝eniem kwiatów.
ego samego dnia uczestnicy Zlotu
udali si´ do Palmir. Po∏o˝ony w Êrodku lasu cmentarz kryje 2115 grobów. Od
7 grudnia 1939 r. do 17 lipca 1941 r. Niemcy,

T

wnajwi´kszej tajemnicy, przywozili tu ofiary masowych egzekucji. Pomimo staraƒ, by ukryç zbrodnicze
dzia∏ania znaleêli si´ Êwiadkowie, którzy po
wojnie pomagali w identyfikacji ofiar z do∏ów
Êmierci. Na cmentarzu pochowani sà zamordowani w innych miejscach puszczy oraz
ofiary ekshumowane z okolic Stefanowa
w Lasach Chojnowskich.
Z∏o˝yliÊmy wiàzank´ przy Mauzoleum
i pojechaliÊmy pod symbolicznà mogi∏´ Powstaƒczych Oddzia∏ów „Jerzyki“, których
cz∏onkowie rekrutowali si´ spoÊród m∏odzie-

˝y harcerskiej i akademickiej, organizacyjnie podporzàdkowani AK.
W czasie Powstania Warszawskiego
(28 sierpnia – 2 wrzeÊnia 1944 r.) oddzia∏y „Jerzyków“ walczy∏y tutaj z oddzia∏ami RONA, os∏aniajàc oddzia∏y
AK w pobliskich Wierszach. Koledzy
oddali honory i zapalili znicze.
W ostatnim dniu Zlotu byliÊmy
w Muzeum Powstania Warszawskiego. W ho∏dzie walczàcym powstaƒcom z∏o˝yliÊmy kwiaty pod „Dzwonem
Pami´ci“. Po wizycie w Muzeum byliÊmy na mszy Êw., sprawowanej w intencji
zmar∏ych i ˝yjàcych Córek i Synów Pu∏ku w miejscowej Kaplicy – pod wezwaniem b∏ogos∏awionego ks. Józefa Stanka, którego w drugiej po∏owie sierpnia
1944 r. skierowano do pracy duszpasterskiej w zgrupowaniu AK „Kryska“
dzia∏ajàcej na odcinku PowiÊle – Czerniaków. Ksiàdz Stanek ps. „Rudy“. udziela∏
duchowego wsparcia powstaƒcom
i transportowa∏ rannych z najbardziej
niebezpiecznych odcinków. Zginà∏ be-

stialsko zamordowany
23 wrzeÊnia 1944 r.
XXXIII Jubileuszowy Zlot dobieg∏ koƒca. Na rozszerzonej
o uczestników Zlotu
Radzie Krajowej zapad∏y decyzje, ˝e za
rok spotkamy si´
w Krakowie.
rganizatorzy serdecznie dzi´kujà
szefowi Urz´du do Spraw Kombatantów i OR za finansowe wsparcie, komendantowi ASW za wszelkà okazanà pomoc,
a dyrektorowi Robertowi Zydlowi z Biura
Marketingu m.st. Warszawy, burmistrzom
Dzielnicy Ochota Grzegorzowi Wysockiemu
i Dzielnicy Targówek S∏awomirowi Antonikowi za ofiarowanie upominków dla uczestników naszego Jubileuszowego Zlotu.
EL˚BIETA SADZY¡SKA
Fot. Alina Nowacka-Brysiak
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O TYM W A R T O W I E D Z I E å
DROGI DO NIEPODLEG¸OÂCI
PRZEWODNIK PO WOLI
ramach obchodów 100. rocznicy odzyskania niepodleg∏oÊci Wolskie
W
Centrum Kultury i Urzàd Dzielnicy Wola przygotowa∏y nowy przewodnik, ilustrowanà publikacj´ opisujàcà histori´ warszawskiej Woli w okresie powstaƒ narodowych i II wojny Êwiatowej – dost´pny dla czytelników w formie
ksià˝kowej i elektronicznej.
Publikacja „Drogi do niepodleg∏oÊci. Przewodnik po Woli” powsta∏a z inicjatywy Spo∏ecznej Rady Kombatanckiej dzia∏ajàcej przy Zarzàdzie Dzielnicy. Przewodnik opowiada m.in. o wydarzeniach insurekcji koÊciuszkowskiej, powstania
listopadowego, kampanii wrzeÊniowej 1939 roku i ˝yciu ludnoÊci cywilnej
w trakcie II wojny Êwiatowej – mówi Mariusz Budziszewski, zast´pca burmistrza
Woli ds. spo∏ecznych i kultury.
Wojenna historia Woli, z uwzgl´dnieniem t∏a spo∏ecznego, pozwala poznaç
szerszy kontekst dzia∏aƒ militarnych. DwadzieÊcia rozdzia∏ów, opatrzonych mapkami, chronologicznie prowadzi nas przez ciekawe miejsca, zabytki i przybli˝a
nam sylwetki wa˝nych postaci. Ka˝da opowieÊç opatrzona jest osià czasu i kartkà
z kalendarza, abyÊmy wydarzeniom na Woli przyglàdali si´ przez pryzmat wydarzeƒ w Europie i na Êwiecie.
Dzi´ki inicjatywie kombatantów odkrywamy nowe miejsca i postacie, których ˝ycie i dzia∏alnoÊç zwiàzane by∏y z Wolà. Opisane wydarzenia utrwalajà
w pami´ci histori´ Woli, wzmacniajà naszà to˝samoÊç i znajomoÊç naszych korzeni – dodaje Krzysztof Strza∏kowski, burmistrz Woli.
Przewodnik dost´pny jest nieodp∏atnie na stronie Urz´du Dzielnicy Wola –
www.wola.waw.pl i w Urz´dzie Dzielnicy przy ul. ˚elaznej 99 (pokój 405).
Urzàd Dzielnicy Wola

Wystawa „S∏u˝yli Niepodleg∏ej.
Wojsko Polskie 1918-1939”
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wrzeÊnia 2018 r. w Muzeum Wojska
Polskiego otwaro wystaw´ „S∏u˝yli
Niepodleg∏ej. Wojsko Polskie 1918-1939”.
Koncepcjà powstania ekspozycji by∏o ogromne zainteresowanie spo∏eczeƒstwa okresem walki o niepodleg∏oÊç i armià II RP, która stawi∏a
czo∏a wspólnej agresji III Rzeczy i Zwiàzku Sowieckiego we wrzeÊniu 1939 r.
UroczystoÊç rozpocz´to od wystàpienia dyrektora Muzeum Wojska Polskiego dr. Adama
Bu∏awy, po którym g∏os zabra∏ kurator wystawy
Micha∏ Pacut. Opraw´ artystycznà zapewni∏ Re-

30

prezentacyjny Zespó∏ Artystyczny Wojska Polskiego.
WÊród 1200 przedmiotów ekspozycji znajdujà si´ mundury, ordery, odznaki, sztandary,
sprz´t wojskowy oraz broƒ. Warto podkreÊliç, ˝e
do najcenniejszych nale˝à: czapka-maciejówka
marsza∏ka Józefa Pi∏sudskiego, p∏aszcz dowódcy
Krakowskiej Brygady Kawalerii gen. Zygmunta
Piaseckiego, Krzy˝ Srebrny Orderu Wojennego
Virtuti Militarii ze Êladami krwi dowódcy 21.
Dywizji Piechoty Górskiej gen. Józefa Kustronia,
poleg∏ego 16 wrzeÊnia 1939 r. oraz sztandary
26. i 65. pu∏ków piechoty.
Wystawa obj´ta jest patronatem Prezydenta RP Andrzeja Dudy w Stulecie Odzyskania Niepodleg∏oÊci.
(a)

Wnioski o wydanie
legitymacji osoby
deportowanej do pracy
przymusowej lub
osadzonej w obozie
pracy przez III Rzesz´
lub ZSRR
Uprzejmie informujemy, ˝e na stronie internetowej UdsKiOR, w dziale
Formularze, zosta∏ opublikowany
wniosek o wydanie legitymacji osoby deportowanej do pracy przymusowej lub osadzonej w obozie pracy
przez III Rzesz´ lub ZSRR.
Wnioski te b´dà rozpatrywane
po wejÊciu w ˝ycie ustawy z 20 lipca
2018 r. o zmianie ustawy o Êwiadczeniu pieni´˝nym przys∏ugujàcym
osobom deportowanym do pracy
przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzesz´ i Zwiàzek
Socjalistycznych Republik Radzieckich, ustawy o podatku dochodowym
od osób fizycznych oraz ustawy
o Êwiadczeniach opieki zdrowotnej
finansowanych ze Êrodków publicznych, co nastàpi z dniem 30 paêdziernika 2018 r.

