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I. Z ŻYCIA ZWIĄZKU
1.1. Dopóki my żyjemy
W dniach 22 i 23 września 2008 roku obradował w Warszawie VIII Zjazd
Delegatów Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, który poprzedziła manifestacja uczestników Zjazdu, wieczorem 21 września. W świątyni p.w. św. Katarzyny na służewieckim wzgórzu, po koncelebrowanej mszy św., której przewodniczył ks. prałat Józef Maj, kapelan AK, oddano hołd przed Pomnikiem Męczenników Terroru Komunistycznego w Polsce 1944–1956 tym, którzy poświęcili swe
życie za wolność i niepodległość Polski. W asyście pocztów sztandarowych i Batalionu Reprezentacyjnego WP odbył się Apel Poległych i zamordowanych żołnierzy
Polskiego Państwa Podziemnego. Podniosły nastrój manifestacji, wytworzony odpowiednią iluminacją świetlną, odegranym Hymnem Państwowym i sygnałem
wojska był niepowtarzalny. Słowo okolicznościowe wygłosił ppłk Czesław Cywiński, przypominając wielkość symboliczną tego wzgórza, a następnie z modlitwą za
ofiary terroru wystąpił ks. prałat Józef Maj.
W ciągu dwóch następnych dni obradowania Zjazdu, który zorganizowano
w Kampusie SGGW na Ursynowie, po otwarciu obrad przez gen. bryg. Jerzego
Lipkę, honorowego prezesa Rady Naczelnej ŚZŻAK, nastąpiły towarzyszące takim
wydarzeniom uroczyste ceremonie honorujące zaproszonych, Dostojnych Gości reprezentujących Parlament i Władze Państwowe, także inne Instytucje i Organizacje oraz Delegatów.
Generał Jerzy Lipka w swoim wystąpieniu powiedział m.in.: „(...) Światowy
Związek Żołnierzy Armii Krajowej powinien istnieć i prowadzić działalność pod
swoją statutową nazwą dopóki żyją ostatni Akowcy, a jest nas w kraju jeszcze
20 tysięcy. Ta nazwa weszła na trwałe do historii Polski. Jestem głęboko przekonany, że znajdą się później ludzie młodzi, którzy zajmą się etosem Polskiego Państwa Podziemnego i Armii Krajowej ... (...)”.
Wiemy, że ci ludzie już są, a skupiają ich przy współpracy z Instytutem Pamięci
Narodowej Kluby Historyczne oraz Koła Przyjaciół Armii Krajowej, których
w Wielkopolsce istnieje i działa już kilkanaście.
* * *
Na VIII Walnym Zjeździe Zarządu Głównego ŚZŻAK wybrano nowe władze
Związku.
Prezesem został ponownie Czesław Cywiński, który z 12 członkami Prezydium
będzie nadal kierował Związkiem. Wiceprezesem Z. Gł. został Eugeniusz Wiszowaty, skarbnikiem Edward Kwiatkowski, a sekretarzem Janusz Okoń.
Rada Naczelna obejmuje 16 członków i będzie działała pod kierunkiem Prezesa
Rady Tadeusza Michalskiego, z którym będą współpracowali dwaj wiceprezesi
Zbigniew S. Olesiak i Wiesław Ratajski, a sekretarzem został Józef Jóźwicki.
Dyrektorem Biura Zarządu Głównego jest Ryszard Bzinkowski.
Przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej Jerzy Kacperczyk będzie współpracował z wiceprezesem Maciejem Krokosem i 3 członkami Komisji, a Wojciech
Walosiński, przewodniczący Głównego Sądu Koleżeńskiego wraz z Jadwigą
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Masłoń – sekretarzem i 7 członkami Sądu Koleżeńskiego rozpatrzy sprawy, o ile
w tej kadencji wpłyną.
Zarządowi Głównemu życzymy dużo aktywnej pracy.
Na tym samym Zjeździe uhonorowano wielu zasłużonych Kolegów na mocy
uchwały Prezydium Zarządu Głównego z dnia 29 lipca 2008 r. decyzją Prezesa
ZGł ŚZŻAK za szczególne wspieranie działań związku i umacnianie idei Armii
Krajowej „Statuetką Polski Walczącej”.
Cieszymy się, że wyróżnienie to otrzymał m.in. ppłk Jan Górski, Prezes Zarządu Okręgu Wielkopolska ŚZŻAK.
Ludwik Misiek
Urszula Hoffmann
1.2. Trwaliśmy, choć miało nas nie być
Takimi słowami przemówiliby do nas twórcy Polskiego Państwa Podziemnego
w 69 rocznicę jego powstania. Pomimo napadu hitlerowskich Niemiec na Polskę
1 września 1939 r. i Armii Czerwonej 17 września 1939 r. Polska istniała nadal,
gdyż już 30 września 1939 r. premier gen. Władysław Sikorski utworzył w Paryżu
Rząd Rzeczypospolitej Polskiej na Obczyźnie, a wcześniej, bo już 27 września
1939 r. została powołana Służba Zwycięstwu Polski, przekształcona 13 listopada
1939 r. w Związek Walki Zbrojnej, by decyzją Naczelnego Wodza gen. W. Sikorskiego 14 lutego 1942 r. zmienić nazwę z zaznaczeniem, iż „wszyscy żołnierze
w czynnej służbie wojskowej w kraju stanowią Armię Krajową, wojskowy pion
Polskiego Państwa Podziemnego”.
Niespodziewanie szybki rozwój życia konspiracyjnego w kraju spowodował
konieczność rozdzielenia funkcji wojskowych i politycznych i zorganizowania elementów władzy wykonawczej, reprezentowanej przez delegata Rządu RP na Kraj
oraz podległe mu ogniwa konspiracyjnego Rządu. Należy przypomnieć, że Delegatura była konspiracyjnym przedstawicielem Rządu Rzeczypospolitej na Obczyźnie,
działając w kraju pod dwoma okupacjami i składała się z departamentów, które
stanowiły odpowiednik większości przedwojennych ministerstw. Między innymi
działała administracja terenowa, tajne szkolnictwo na wszystkich poziomach,
sądownictwo, różne formy działalności kulturalnej. Rejestrowano też zbrodnie
popełniane na Narodzie Polskim.
Cieszymy się, że po upływie tylu lat od tamtych czasów, dzisiejsze pokolenie
Polaków – doceniające fenomen Polskiego Państwa Podziemnego – wyraża
wdzięczność i szacunek dla jego twórców i działaczy oraz wszystkich walczących
o niepodległość Ojczyzny.
Poznań o tej rocznicy zawsze pamięta. Jak co roku uroczystość rozpoczęła msza
św. w kościele oo. Dominikanów, odprawiona przez ks. kanonika Leonarda Polocha, kapelana ŚZŻAK w asyście przeora oo. Dominikanów ks. Józefa Kruczka.
Wzruszającą homilię wygłosił ks. kapelan.
Po mszy św. w asyście licznych pocztów sztandarowych delegacje złożyły kwiaty
w krużganku Kościoła pod tablicą Polskiego Państwa Podziemnego. Następnie
wszyscy obecni udali się pod pomnik PPP i AK, który 26 września 2007 r. został
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oddany społeczeństwu Poznania, gdzie obecnych powitał prezes Zarządu Okręgu
Wielkopolska ŚZŻAK mjr Jan Górski, a dalsze prowadzenie uroczystości przejął
Tadeusz Jeziorowski, dyrektor Wielkopolskiego Muzeum Wojskowego.
Referat pt. „Polskie Państwo Podziemne między dwoma totalitaryzmami” wygłosił mgr Tomasz Drozd, a Wojewoda Wielkopolski Piotr Florek okolicznościowe
przemówienie.
Uczniowie V Liceum im. Klaudyny Potockiej z klasy I B deklamowali wiersze
Zbigniewa Kabaty ps. „Bobo” – „Armia Krajowa” i „Nie dajcie milczeć słowom”.
Po złożeniu kwiatów i zapaleniu zniczy prowadzący uroczystość zawiadomił
zebranych o planowanej uroczystości nadania imienia rotmistrza Witolda Pileckiego Zespołowi Szkół Zawodowych Nr 1 w Poznaniu. Uroczystość ta rozpocznie się
o godz. 13.00 mszą św, w kościele św. Floriana na Jeżycach. Uroczystość przy
pomniku PPP i AK zakończono odśpiewaniem Hymnu Polskiego Państwa Podziemnego.
Dziękujemy bardzo Chórowi VIII Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza pod kierownictwem prof. Eligiusza Szczepaniaka za śpiew na mszy św.
i przy pomniku PPP i AK oraz dh Bogdanowi Jasickiemu, harcerzowi – seniorowi
z Poznańskiej „Piątki” im. Księcia Józefa Poniatowskiego, grającemu na trąbce –
za uświetnienie tak wzruszającej uroczystości.
* * *
Punktualnie o godz. 13.00 liczna grupa delegacji ŚZŻAK wraz z gronem pedagogicznym i uczniami szkoły uczestniczyła we mszy św. w kościele św. Floriana.
Poza przedstawicielami władz wojewódzkich, miejskich i samorządowych gośćmi
honorowymi były dzieci rotmistrza Witolda Pileckiego – córka Zofia i syn Andrzej.
Dalsza część uroczystości odbyła się w auli szkolnej, gdzie obecnych bardzo
serdecznie powitała dyrektor Szkoły pani mgr Elżbieta Kirchner, a radny miejski
pan Przemysław Soligowski odczytał uchwałę o nadaniu szkole imienia „Rotmistrza Witolda Pileckiego”.
Wzruszające przemówienie wygłosił zastępca Prezydenta m. Poznania, Maciej
Frankiewicz, przedstawiając ze swadą interesujący życiorys Patrona Szkoły. Głos
zabrała też pani Zofia Pilecka, dziękując z dużym wzruszeniem za zorganizowanie
dzisiejszej uroczystości oddającej hołd Jej Ojcu. Bardzo ciekawe wystąpienie słowno-muzyczne uczniów szkoły o życiu Rotmistrza zakończyło uroczystość w auli.
Dalszy ciąg uroczystości odbył się przed gmachem szkoły, gdzie czekali już ułani
na koniach. Pani dyrektor i dzieci Bohatera odsłonili tablicę pamiątkową upamiętniającą dzień nadania szkole imienia Rotmistrza, którą poświęcił proboszcz
parafii ks. prałat Roman Kubicki, który też w czasie mszy św. poświęcił nowy
sztandar szkolny imienia rotmistrza Witolda Pileckiego.
Uroczystość zakończyło towarzyskie spotkanie przy „kawie”. Była to okazja do
prywatnych rozmów z dostojnymi gośćmi z rodziny Witolda Pileckiego.
por. mgr Urszula Hoffmann
sekretarz ZO ŚZŻAK
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1.3. Homilia ks. kanonika Leonarda Polocha
Dialog konwertyty z niewierzącym w Boga przyjacielem. Przyjąłeś chrześcijaństwo. Wierzysz w Chrystusa? Tak. Możesz więc o nim udzielić informacji? W jakim
kraju się urodził? – Nie wiem. Ile miał lat jak umarł? – Nie wiem. Jak dużo wygłosił kazań? – Tego też nie wiem. Bardzo mało wiesz jak na kogoś, kto uważa się za
nawróconego. Masz zupełną rację. Wstydzę się, że tak mało o nim wiem. Ale jedno
na pewno wiem: jeszcze przed trzema laty byłem pijakiem, miałem długi, moja rodzina się rozpadła, żona i dzieci każdego wieczoru drżeli ze strachu przed moim
powrotem do domu. Po nawróceniu skończyłem z alkoholem. Nie mamy już długów. Jesteśmy na powrót szczęśliwą rodziną. Dzieci i żona czekają niecierpliwie na
mój powrót z pracy każdego dnia. To wszystko uczynił dla mnie Chrystus. Tyle
wiem o Nim.
Wszystko ma swój czas, był czas wojny, jest czas pokoju. Ważne by umieć
dobrze go wykorzystać. Kim jest dla Ciebie Chrystus? Na to pytanie muszę sobie
odpowiedzieć.
Jezus dla Polaków walczących z okupantem był kimś ważnym. Nie byłoby Polskiego Państwa Podziemnego, gdyby nie było odniesienia się do Chrystusa, oparcia
się o Niego, o Kościół, Krzyż, Konfesjonał, Ołtarz. Od Jezusa płynęła moc, siła,
wsparcie. On mówił do ludzi, On mówi do nas.
Pomnik ustawiony naprzeciw tego Kościoła też mówi do nas, przemawia z całą
ekspresją. Dwa potężne, wrogie państwa napadły na Polskę. Wydawało się, że
zgniotły ją, na zawsze wchłonęły, a jednak Polska jest, żyje, powstaje wciąż od nowa, stale wzbija się do lotu, bo jej istnienie, byt, wolność, nie opiera się na sile,
przemocy, krzywdzie, ale na Chrystusie.
Polskie Państwo Podziemne – z największą armią – 320 tys. żołnierzy walczących, które wspominamy, odegrało ogromną rolę nie tylko w czasie walki zbrojnej,
ale przede wszystkim w świadomości Polaków. Powstało w trudnych warunkach.
Władze niemieckie i sowieckie zakazały działalności polskiej administracji, szkolnictwa, ośrodków kulturalnych i naukowych, przejmując kontrolę nad wszystkimi
dziedzinami życia społecznego. Polscy żołnierze z wielkim heroizmem walczyli
broniąc suwerenności. Ogromną rolę odegrała Armia Krajowa. Chylimy przed nią
czoło, dziękujemy jej za to.
Ważnym zadaniem Polskiego Państwa Podziemnego była organizacja życia codziennego młodych Polaków, szczególnie szkolnictwa polskiego. Okupanci pozamykali szkoły, uczelnie, zniszczyli inteligencję wywożąc do obozów. Pomimo
ogromnego zagrożenia, skazaniem na obóz pracy, wywózkę – władze narodowe organizowały sieć tajnego nauczania, zajęcia w prywatnych mieszkaniach. Z takich
zajęć skorzystało około 1 miliona młodzieży, uzyskując maturę. W podobny sposób
odbywały się studia uniwersyteckie na tajnych kompletach, gdzie uzyskiwano
tytuły magistrów, a także doktoraty. Wszystko było tajne, groziło śmiercią. Wielką
rolę odegrała także organizacja harcerska zwana „Szare Szeregi”.
Władze konspiracyjne nie zapomniały o ośrodkach kulturalnych. W prywatnych
mieszkaniach organizowano tajne spotkania, wykłady, a nawet przedstawienia
teatralne i koncerty. Konspiracyjne wydawnictwa drukowały polską poezję i prozę.
Pomocą służyły „Biuletyny informacyjne”. Powołano cywilne sądownictwo, zajmowano się sprawami osób działających w kolaboracji z okupantem. Opór Polaków –
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to działanie na szkodę wroga, np. palenie magazynów. Walka toczyła się o tajne
funkcjonowanie Narodu, o jego kulturę, tradycję. Polskie Państwo Podziemne było
fenomenem na skalę światową. Warto o tym pamiętać. I z okazji dzisiejszej
uroczystości należy Bogu dziękować za opiekę, za Ducha, którego dał tamtemu
pokoleniu.
Co nam to święto mówi? Jaka to nauka dla nas?
1. Być wdzięcznym Bogu za tamten czas, za Polaków bohaterów.
2. Umiejmy mądrze wykorzystać dany nam czas na uczciwą pracę dla dobra
Ojczyzny, na miłość i ofiarną służbę, taką jaką oni nam pokazali, zwłaszcza jak
być gotowym bronić Polskę przed wrogiem.
3. Chciejmy stale poznawać Polskę, jej kulturę, historię.
4. Modlitwa za Polskę. Módlmy się o ducha odwagi, aby bylejakość nie była udziałem Polaków.
ks. Leonard Poloch
1.4. Wystąpienie Wojewody Wielkopolskiego
Bohaterowie Polskiego Państwa Podziemnego!
Szanowni Państwo!
Pamiętny dla polskiego narodu wrzesień 1939 roku rozpoczął się najazdem na
nasz kraj wojsk hitlerowskich i sowieckich. Choć pod naporem przeważających sił
najeźdźców bohatersko walczące oddziały polskie zostały rozbite, to jednak nie
zostały pokonane.
Wrogom nie poddał się polski rząd, nie uległo wojsko polskie, ani społeczeństwo. Polacy nawet na moment nie zaprzestali walki. W oblężonej, jeszcze walczącej stolicy 69 lat temu utworzono konspiracyjną organizację wojskową: Służbę
Zwycięstwu Polski, która była zalążkiem Polskiego Państwa Podziemnego.
W końcowej fazie II wojny światowej polska armia była czwartą siłą koalicji
antyhitlerowskiej. Polscy żołnierze walczyli na wszystkich wojennych frontach.
Natomiast w kraju członkowie Armii Krajowej nie szczędzili trudu ani krwi na
podziemnym froncie. W tych kilkuletnich nierównych zmaganiach z potężną hitlerowską machiną ponosili ciężkie ofiary. Jednak kolejne roczniki Polaków szły
na partyzanckie akcje, atakowały okupanta oraz wzięły udział w największym
powstańczym zrywie – w Powstaniu Warszawskim. Nigdy nie zapomnimy ich
odważnej postawy, ich poświęcenia i wielkiego oddania w służbie dla Ojczyzny.
Cześć i chwała wszystkim bohaterom Polski Walczącej!
W żadnym z okupowanych przez hitlerowskie Niemcy kraju nie powstało tak
silne, tak sprawnie zorganizowane państwo podziemne, jakie funkcjonowało
w naszym kraju. Polskie Państwo Podziemne, ze swoimi strukturami politycznymi
i wojskowymi, z rozbudowanym systemem tajnego kształcenia oraz szeroką działalnością wydawniczą i kulturalną było fenomenem. Prawie każdy Polak wnosił
wkład w jego budowę.
Na podziw i uznanie zasługują zarówno ci, którzy działali w podziemnych organizacjach zbrojnych, jak i ci, którzy uczyli się na tajnych kompletach, wydawali
pisma niepodległościowe, pomagali ludziom zesłanym do gett i obozów, nasłuchi7

wali zakazanego radia, a także ci, którzy dokonywali sabotażu w niemieckich
fabrykach lub na przekór okupantom szmuglowali żywność do głodujących miast.
Wszyscy oni przyczyniali się do trwania podziemnego państwa i wszyscy jednako
ryzykowali życiem.
Mimo szalejącego terroru, ulicznych łapanek i rozstrzeliwań, Polskie Państwo
Podziemne trwało niezłomne i nieulękłe. Jego funkcjonowanie zasługuje na najwyższe słowa uznania. Polacy dowiedli, że nawet w skrajnie trudnych warunkach
potrafią działać razem i dla wspólnego dobra. Taka zdecydowana postawa naszego
narodu, poświęcenie i ofiarność dla Ojczyzny uczyniły z Polaków silne ogniwo ówczesnej koalicji antyhitlerowskiej. Takiej woli współdziałania potrzeba nam także
w czasach dzisiejszych, mimo iż ówcześni wrogowie są obecnie naszymi sojusznikami, z którymi pozostajemy w dobrosąsiedzkich stosunkach.
Panie i Panowie Kombatanci.
Wasza niezłomna postawa w chwilach najtrudniejszych, wierność Rzeczypospolitej i podstawowym wartościom humanistycznym zasługują na najwyższe uznanie. Wasza działalność i determinacja wywarła ogromny wpływ na narodową
świadomość. Dlatego dziś, jesteśmy dumni z Polskiego Państwa Podziemnego.
Wyrażając hołd dla bohaterów tamtych trudnych czasów, pragnę podziękować
za okazane męstwo i zapewnić, że idee wolności, suwerenności i demokracji, za
które przelewaliście krew są i pozostaną fundamentem niepodległej Rzeczpospolitej Polskiej. Zawsze będziecie w naszych sercach i w naszej wdzięcznej pamięci.
Wojewoda Wielkopolski
Piotr Florek
1.5. Uroczystość odsłonięcia obelisku „Komendantom
Okręgu Pomorskiego ZWZ – AK”
Dnia 27 IX 2008 r. przed Kościołem Garnizonowym w Toruniu odbyło się uroczyste odsłonięcie obelisku poświęconego pamięci Komendantów Okręgu Pomorskiego ZWZ – AK: mjr. Józefa Ratajczaka ps. „Karol” (1897–1942), ppłk. Rudolfa
Ostrihansky’ego ps. „Aureliusz”, „Ludwik”, „Gaweł” (1895–1963), płk. Jana Pałubickiego „Grom”, „Janusz”, „Piorun” (1897–1982), mjr. Franciszka Trojanowskiego
ps. „Fala”, Toruńczyk”, „Trojańczyk” (1899–1957) i ppłk. Józefa Chylińskiego ps.
„Kamień”, „Rekin”, „Wicher” (1904–1985). Obelisk powstał z inicjatywy generał
Elżbiety Zawackiej i Fundacji „Archiwum i Muzeum Pomorskiego Armii Krajowej
oraz Wojskowej Służby Polek”, dzięki ofiarności Marszalka Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Prezydenta Miasta Torunia, Urzędu do Spraw Kombatantów
i Osób Represjonowanych oraz Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa.
Uroczystość odsłonięcia obelisku zgromadziła tego dnia wielu znamienitych
gości: Senatora Jana Wyrowińskiego, Jerzego Janczarskiego Dyrektora Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego, który na
uroczystość przybył w zastępstwie nieobecnego z powodu obowiązków służbowych
Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego, posłów Zbigniewa Girzyńskiego
i Antoniego Mężydłę, Prezydenta Miasta Torunia Michała Zaleskiego, Przewodniczącego Rady Miasta Torunia Waldemara Przybyszewskiego, Dowódcę Garnizonu
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Toruń płk. Aureliusza Chyleńskiego, pana Janusza Pałubickiego syna płk. Jana
Pałubickiego jednego z Komendantów Okręgu Pomorskiego ZWZ – AK. Szczególnymi gośćmi byli przybyli kombatanci, pośród których swą obecnością zaszczyciły
nas łączniczki i kurierki utrzymujące łączność konspiracyjnych kwater Komendy
Okręgu z terenem: Maria Mańkowska, Hanna Nowicka oraz Maria Sobocińska
kierująca referatem Wojskowej Służby Kobiet na terenie Inspektoratu AK
Włocławek, uczestnicząca także w odprawach Sztabu Komendy Okręgu przy ul.
Warszawskiej 8 w Toruniu. Obecni byli również Andrzej i Czesław Dalkowscy –
łącznicy mjr. Józefa Ratajczaka gdy dowodził Okręgiem z kwatery przy ul. Łaziennej, Czesław Włodarek dowódca ochrony Szefa Sztabu Józefa Chylińskiego i inni
licznie przybyli kombatanci, poczty sztandarowe, wojsko, służby mundurowe, młodzież, przedstawiciele lokalnych mediów oraz mieszkańcy Torunia.

Józef Chyliński

Rudolf Ostrihansky

Jan Pałubicki

Uroczystość rozpoczęła się o godz. 10.00 mszą św. w Kościele Garnizonowym
pw. św. Katarzyny w Toruniu w intencji Komendantów i żołnierzy Pomorskiego
Okręgu ZWZ – AK. Mszę celebrował ks. prałat płk Marek Karczewski oraz ks. Stanisław Kardasz.
Po mszy zaproszeni goście udali się na skwer przy kościele, gdzie po uroczystym wysłuchaniu hymnu narodowego głos zabrali: Prezydent miasta Torunia pan
Michał Zaleski, Prezes Fundacji pani Dorota Zawacka-Wakarecy, która odczytała
słowa pani profesor generał Elżbiety Zawackiej, oraz Jerzy Janczarski który odczytał list od Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotra Całbeckiego.
Całą uroczystość poprowadził aktor toruńskiego teatru im. Wilama Horzycy
Dariusz Bereski, który odczytał fragment poezji Zbigniewa Kabaty. Zgromadzeni
w zadumie słuchali słów: „Nas nie stanie, lecz Ty nie zaginiesz pieśń Cię weźmie,
legenda przechowa. Wichrem chwały w historię popłyniesz Armio Krajowa”.
Następnie nastąpiło odsłonięcie obelisku, którego dokonali: Maryla Sobocińska
dama Krzyża Virtutti Militari, Prezydent Miasta Torunia, Przewodniczący Rady
Miasta, Janusz Pałubicki oraz w imieniu Marszałka Województwa Dyrektor Jerzy
Janczarski. Obelisk autorstwa artystki rzeźbiarza Alicji Mejewskiej, został
poświęcony przez ks. płk. Marka Karczewskiego, po czym zabrzmiała salwa hono9

rowa po której zaproszone delegacje i kombatanci uroczyście złożyli kwiaty. Na
koniec zebrani goście wysłuchali wiązanki utworów patriotycznych w wykonaniu
Orkiestry Garnizonu Toruń.

Obelisk „Komendantom Okręgu Pomorskiego ZWZ – AK”

Prezes Fundacji mgr Dorota Zawacka-Wakarecy odczytuje list
od gen. Elżbiety Zawackiej
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Po zakończeniu uroczystości zgromadzeni goście udali się do siedziby Fundacji
przy ul. Podmurnej 93. Każdy z przybyłych na uroczystość gości a także przechodzący obok obelisku mieszkańcy Torunia otrzymywali wydaną specjalnie na tę
okoliczność broszurkę mającą przybliżyć sylwetki piątki Komendantów Okręgu
Pomorskiego ZWZ – AK. Broszurkę opracowała Katarzyna Minczykowska-Targowska.
Odsłonięcie obelisku upamiętniającego służbę bohaterskich dowódców pomorskiej walki o niepodległość było szczególnym i bardzo ważnym wydarzeniem.
Odsłonięty obelisk upamiętniający nazwiska pięciu bohaterów niech skłoni do
refleksji szczególnie młodzież, by wiedziała że dziś możemy żyć w wolnej Polsce
właśnie dzięki takim dzielnym żołnierzom i uczyć się od nich miłości Ojczyzny.
Anna Nornicka
Sekretarka Fundacji
1.6. Przemówienie gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej
Odsłonięcie w Toruniu obelisku upamiętniającego służbę bohaterskich dowódców pomorskiej walki o niepodległość jest dla nas szczególnym i bardzo ważnym
wydarzeniem. Odsłonięty jest w mieście, które Niemcy od czasu zaborów śmieli
nazywać miastem pruskim. W Toruniu, gdzie m.in. groby na Barbarce świadczą
o walce Pomorzan o polskość.
Niechaj tu każdy obywatel, a przede wszystkim nasza młodzież, każdy uczeń
i każda uczennica umie opowiedzieć gościom odwiedzających nasze piękne miasto
o tych wszystkich walczących, zarówno zbrojnie jak i „cywilnie”, zorganizowanych
w Polskim Państwie Podziemnym.
Wspominamy na tablicy komendanta Józefa Ratajczaka ps. „Karolczak”, aresztowanego w listopadzie 1940 r. i rozstrzelanego przez gestapo w maju 1942 r.
Rudolfa Ostrihansky’ego ps. „Aureliusz”, aresztowanego przez gestapo w 1943 r.
Jana Pałubickiego ps. „Grom”, który był komendantem od października 1943.
Józefa Chylińskiego ps. „Rekin”, wielokrotnie w zastępstwie pełniącego obowiązki
komendanta. Chyliński był najdłużej walczącym członkiem Sztabu Komendy
Okręgu, pełnił swoją służbę w sztabie toruńskim przez wszystkie 6 lat wojny.
Ostatnim komendantem był Franciszek Trojanowski ps. „Toruńczyk”, pełniący
swe obowiązki od lipca do grudnia 1944 r.
Pamiętać też trzeba postać gen. Michała Tokarzewskiego-Karaszewicza ps.
„Torwid”, ostatniego dowódcy Ósmego Pomorskiego DOK – Dowództwa Okręgu
Korpusu Wojska Polskiego II Rzeczypospolitej, twórcy zapoczątkowanego zarysu
Służby Zwycięstwu Polski, przemianowanej potem na Związek Walki Zbrojnej,
a w 1942 r. na Armię Krajową.
Ważna była kobieta Halina Krzeszowska ps. „Ludmiła”, Szef Wojskowej Służby
Kobiet, która swoją wierną służbą organizowała działalność kolejnych komendantów, tworząc im służbę sanitarną, wywiadowczą i kurierską, a zwłaszcza służbę
łączniczek we wszystkich działach walki.
My dzięki tym dzielnym żołnierzom możemy żyć w wolnej Polsce i wychowywać
nasze dzieci na dobrych Polaków.
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Przechodząc odtąd obok naszego obelisku, uczcijmy przynajmniej pamięć
komendantów głębokim pokłonem, a każdego uczestnika dzisiejszej uroczystości
proszę, aby odwiedził nasze Archiwum Pomorskie AK oraz jedyne w Polsce Muzeum Wojskowej Służby Polek działające przy ul. Podmurnej 93.
Na zakończenie naszej uroczystości wezwijmy wszystkich naszych poległych
bohaterów na Apel Poległych – było ich na pewno wiele tysięcy – niestety Polska
dotychczas nie zdobyła się na opracowanie kompletnej listy poległych. I to Archiwum Wojskowej Służby Kobiet, chcąc przynajmniej upamiętnić kobiety, które najczęściej są zapominane, stawia sobie obecnie za kolejne zadanie przygotowanie
i wydanie „Księgi Poległych Żołnierzy-Kobiet czasu II wojny światowej”.
A więc zawołajmy razem: „Niech żyje pamięć bohaterskiej działalności naszych
dowódców i niechaj młodzież od nich się uczy miłości Ojczyzny”.
W imieniu chorej gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej,
założycielki Fundacji „Archiwum i Muzeum Pomorskie
Armii Krajowej oraz Wojskowej Służby Polek” –
Dorota Zawacka-Wakarecy
1.7. 90. rocznica odzyskania niepodległości
Nasze pokolenie świętowało taką okrągłą rocznicę prawdopodobnie po raz
ostatni. Dlatego też przeżywaliśmy ją z wielkim wzruszeniem ale i radością, że
doczekaliśmy się tego historycznego dnia.
Narodowe Święto Niepodległości 11 listopada 2008 r. rozpoczęła msza św. za
Ojczyznę w Farze Poznańskiej odprawiona przez ks. biskupa Marka Jędraszewskiego w asyście licznego duchowieństwa i pocztów sztandarowych. Następnie
wszyscy uczestnicy przeszli na Stary Rynek, gdzie pod Ratuszem Poznańskim
odbyła się oficjalna uroczystość z udziałem Kompanii Honorowej Wojska Polskiego, Oddziałem Towarzystwa Żołnierzy i Przyjaciół 15. Pułku Ułanów Poznańskich,
grona poznańskich uczniów i bardzo licznie zgromadzonego społeczeństwa
Poznania.
Uroczystość rozpoczęto wciągnięciem flagi na maszt i odśpiewaniem Hymnu
„Jeszcze Polska nie zginęła ...”. Po wystąpieniu Wojewody Wielkopolskiego Piotra
Florka odbył się Apel Poległych. Następnie delegacja harcerzy ze Związku Harcerstwa Polskiego przekazała Wojewodzie Wielkopolskiemu Światełko Niepodległościowe w asyście delegacji młodzieży z Wołynia. Orkiestra reprezentacyjna
Wojsk Lotniczych przypomniała zebranym melodie wojskowe, a Komendant Garnizonu Poznań mjr Wojciech Nawrocki, jak zwykle, energicznym głosem wydawał
komendy.
Druga część uroczystości odbyła się pod Pomnikiem 15. Pułku Ułanów Poznańskich przy ul. Paderewskiego. Tu wszystkie delegacje składały kwiaty, a Wojewoda
Wielkopolski złożył Światełko Niepodległościowe.
Należy zaznaczyć, że w godzinach rannych poszczególne delegacje złożyły
kwiaty pod tablicami pamiątkowymi: Marszałka Józefa Piłsudskiego, Ignacego
Paderewskiego, Franciszka Ratajczaka oraz pod Pomnikiem Powstańców Wielkopolskich.
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* * *
O godzinie 13.00 przed gmachem Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego
kolejna uroczystość zgromadziła społeczeństwo Poznania oraz poczty sztandarowe.
A było to uroczyste odsłonięcie tablicy pamiątkowej płk. dypl. Ludwika Bociańskiego (1892–1970), pleszewianina, Powstańca Wielkopolskiego, oficera Wojska
Polskiego, Wojewody Wileńskiego i w 1939 roku Wojewody Poznańskiego.

Obecnych na tej uroczystości powitał Wojewoda Wielkopolski, Piotr Florek,
a szczegółowy życiorys przekazał Starosta Pleszewski, Michał Karalus. Tablicę
odsłonili Wojewoda Wielkopolski, Starosta Pleszewski i Wojciech Bociański,
bratanek Pułkownika, wiceprezes Środowiska „Pałac” ŚZŻAK Okręg Wielkopolska. Tablicę poświęcił i modlitwę poprowadził ks. dziekan płk Józef Strogosz,
kapelan tutejszego Garnizonu Wojska Polskiego.
Po złożeniu kwiatów pod tablicą, obecni zwiedzili w Holu Urzędu Wojewódzkiego wystawę poświęconą działalności płk. Ludwika Bociańskiego, a następnie
skorzystali z poczęstunku i wzmocnili się kawą.
* * *
Dodać należy, że 11 listopada 2008 r. w Sali Renesansowej Ratusza Poznańskiego odbyło się uroczyste spotkanie z okazji 90. rocznicy odzyskania niepodległości połączone z prezentacją emitowanych z tej okazji monet i banknotów.
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Organizatorami byli prezes Narodowego Banku Polskiego Sławomir Skrzypek
i prezes Instytutu Pamięci Narodowej Janusz Kurtyka, reprezentowany przez
Ireneusza Adamskiego, prezesa Poznańskiego IPN.
W trakcie uroczystości przypomniano historię dochodzenia Polski do niepodległości oraz wręczono członkom ŚZŻAK kol. kol. Janowi Górskiemu złotą monetę,
a srebrne por. Alfonsowi Brzezińskiemu, kpt. Zenonowi Jankowskiemu, Hannie
Nowickiej i Aleksandrze Schmidt. Monety otrzymali też członkowie Poznańskiego
Czerwca, Solidarności Walczącej i Związku Więźniów Politycznych Okresu Stalinowskiego.
Ponadto wszyscy obecni na spotkaniu otrzymali od NBP 10-złotowy banknot
wydany 4 czerwca 2008 r. z podobizną Marszałka Józefa Piłusudskiego i wizerunkiem Belwederu.
Spotkanie zakończył poczęstunek, który umożliwił prywatne rozmowy wspomnieniowe z dawnych lat.
Dziękujemy organizatorom za zaproszenie na tak wzruszające spotkanie.
por. Urszula Hoffmann
Sekretarz ZO ŚZŻAK
1.8. Przemówienie Wojewody Wielkopolskiego
Szanowni Wielkopolanie
Mieszkańcy Poznania
Panie i Panowie
Dzień 11 listopada 1918 roku był przełomowym momentem w dziejach Europy.
Dla narodów świata, umęczonych czteroletnią wojną, której ofiary liczymy w dziesiątkach milionów – był pierwszym dniem pokoju. Dla nas, dla Polaków – 11 listopada był początkiem drogi do odzyskania niepodległości.
Po 123 latach zaborów Rzeczpospolita Polska powróciła na mapę Europy. Nadeszła upragniona wolność. Nikt nam jednak jej nie podarował. Polacy wywalczyli
ją sobie sami, wykorzystując korzystny dla Polski układ sił w czasie zmagań
I wojny światowej.
Z wdzięcznością, przypominamy nazwiska twórców odrodzonego Państwa
Polskiego: Józefa Piłsudskiego, Józefa Hallera, Romana Dmowskiego, Ignacego
Paderewskiego, Wojciecha Korfantego, Wincentego Witosa, a także zasłużonych
Wielkopolan generałów Stanisława Taczaka i Józefa Dowbór-Muśnickiego oraz
Bolesława Krysiewicza i Cyryla Ratajskiego.
Wolność zawdzięczamy wszystkim żołnierzom niepodległości, którzy bili się
za nią przez półtora stulecia, nie pozwalając zapomnieć europejskim imperiom
o wielkim narodzie, godnym własnego państwa.
Jednak my, tutaj w Poznaniu, najgłębszy hołd składamy Powstańcom Wielkopolskim.
Władze niemieckie w 1918 roku były gotowe oddać Polakom Warszawę i Królestwo Polskie. Wielkopolska natomiast na wieki miała pozostać częścią Prus. Ale
mieszkańcy tej ziemi, Wielkopolanie upomnieli się zbrojnie o prawo do życia we
własnym kraju, upomnieli się o Polskę, której historia zaczęła się 1000 lat temu
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wokół Gniezna i Poznania. To dzięki nim możemy dziś spotkać się na poznańskim
Rynku, wokół którego powiewają biało-czerwone flagi.
Odrodzenie się naszej państwowości i suwerenności było ziszczeniem marzeń
kilku pokoleń.
Poza wielką radością, Polaków czekała także ogromna praca. Konieczne było
ponownie zjednoczenie narodu, wspólna walka o granice Ojczyzny i narodową tożsamość. Zadanie to było trudne, wymagało wielkich poświęceń i odwagi.
Polska, przez którą przetaczały się fronty I wojny światowej, była w bardzo
trudnej sytuacji finansowej, gospodarczej i społecznej.
Priorytetem stały się zadania: scalenie ziem przez ponad 100 lat rozmaicie
zarządzanych przez władze trzech zaborczych imperiów, ujednolicenie ustroju
organizacyjno-administracyjnego oraz wyrównywanie poziomu życia mieszkańców
poszczególnych regionów. Nowy polski rząd stanął zatem przed ogromnym
wyzwaniem odbudowania potęgi Rzeczpospolitej.
Szanowni Państwo
Dziś mija 90 lat od tamtych chwil. W tym czasie zmienił się świat, a tym
samym i Polska. W ciągu tych 90-ciu lat, jeszcze dwukrotnie przyszło Polakom
rozpoczynać odbudowę Ojczyzny w 1945 i 1989.
Dziś jesteśmy obywatelami kraju, który w jednym szeregu z innymi członkami
Wspólnoty Europejskiej, stawia sobie za cel przede wszystkim zapewnienie bezpieczeństwa i dobrobytu mieszkańcom oraz poszanowanie przyrodzonych praw
człowieka.
Ale pamiętamy, że naszą wolność i ten właśnie demokratyczny system zawdzięczamy nieugiętej ofiarności naszych przodków.
W historii naszego narodu tysiące jest opowieści o tych, którzy wiele musieli
poświęcić dla dobra Polski, często ponosząc największą ofiarę.
To ich poświęcenie i wkład w odbudowanie Polski wspominamy w tym symbolicznym dniu, jakim jest narodowe święto niepodległości.
Dzisiaj naszym szczęściem i jednocześnie wielką odpowiedzialnością jest to, że
żyjemy w czasach pokoju. Ojciec Święty Jan Paweł II mówił: Nie chciejcie ojczyzny,
która was nic nie kosztuje!
Dzisiaj ten koszt to codzienne pielęgnowanie postawy przywiązania do kraju
i dumy z bycia Polakiem, to nasza codzienna praca i nauka.
Święto 11 listopada przypomina nam wszystkim, że Niepodległa Rzeczpospolita
jest wspólnym obowiązkiem i bardzo potrzebuje naszego zaangażowania, naszej
pomysłowości, przedsiębiorczości i wytrwałości, a także wiary w to, że wspólnie
podejmowane wysiłki przyniosą oczekiwane wyniki.
Życzę Państwu, aby dorastające pokolenie i wszystkie następne, mogły odczuwać z naszej ojczyzny tę samą, dumę i radość, którą, my czerpiemy z historii
naszych ojców.
Wojewoda Wielkopolski
Piotr Florek
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1.9. Odsłonięcie tablicy poświęconej Józefowi Piłsudskiemu
Dramatycznej jesieni 1918 r. rodziła się wolność Polski. 10 listopada o godz.
7.30 powrócił do Warszawy uwolniony z twierdzy magdeburskiej Józef Piłsudski.
11 listopada na froncie zachodnim podpisano zawieszenie broni. W Warszawie
zaczęto rozbrajać żołnierzy niemieckich, którym umożliwiono pokojową ewakuację
garnizonu. Także 11 listopada Rada Regencyjna przekazała Piłusudskiemu
dowództwo nad powstającym wojskiem polskim.
Najwybitniejszego twórcę powstającego państwa, Naczelnika i Marszałka
Polski Józefa Piłsudskiego (1867–1935) poznański Oddział Instytutu Pamięci
Narodowej uczcił tablicą pamiątkową, odsłoniętą 18 listopada 2008 r. w swojej
siedzibie przy ul. Rolnej 45a.
Pięknie wykonana tablica, której fundatorami byli Ireneusz Adamski i Tadeusz
Żukowski Oddział IPN w Poznaniu, zawiera następującą treść: Konspirator,
Zesłaniec – Sybirak, Więzień Polityczny Cytadeli i Magdeburga, Komendant I Brygady Legionów, Naczelnik Państwa i Marszałek Polski, Zwycięski Wódz w Wojnie
Polsko-Bolszewickiej w sierpniu 1920 roku, Współtwórca i Budowniczy Niepodległościowego Państwa Polskiego, Od podstaw organizował i zbudował Polską Armię.
Powyżej tekstu wyryto myśl Marszałka: Być zwyciężonym i ulec – to zwycięstwo,
zwyciężyć i spocząć na laurach – to klęska.

Dyrektor Ireneusz Adamski prezentuje tablicę pamiątkową poświęconą
Marszałkowi Piłsudskiemu. Obok wnuk Marszałka, Krzysztof Jaraczewski

Fot. Feliks Sikorski
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Dyrektor Ireneusz Adamski przedstawia Krzysztofa i Wojciecha Jaraczewskich
Fot. Feliks Sikorski

Witając bardzo licznie przybyłych gości, dyrektor I. Adamski przypomniał, że
w budynku, w którym obecnie mieści się poznański Oddział IPN, stacjonujący
tutaj po Powstaniu Wielkopolskim saperzy, którzy brali udział w wojnie polskobolszewickiej w 1920 r., po śmierci Marszałka
wybudowali na terenie koszar obelisk Jemu
poświęcony. Został on zniszczony przez hitlerowców w 1939 r., a obecnie przywraca się
pamięć o Marszałku w tym miejscu.
Tablicę pamiątkową odsłonili: Krzysztof
Jaraczewski, wnuk Marszałka oraz jego
krewny, Wojciech Jaraczewski. Pani Jadwiga
Piłsudska-Jaraczewska przysłała list, który
odczytał dyrektor Ireneusz Adamski. Tablicę
poświęcił ks. Antoni Ważbiński, Protonotariusz Apostolski, rektor kościoła Najświętszej
Marii Panny w Poznaniu.
Po odsłonięciu tablicy goście, wśród których przeważali kombatanci drugiej wojny
światowej, pochodzący z różnych ugrupowań
oraz młodzież studencka i licealna, w Sali
konferencyjnej Instytutu wysłuchali wspoKrzysztof Jaraczewski, wnuk
mnień Krzysztofa Jaraczewskiego – WielkopoMarszałka Józefa Piłsudskiego
lanina – a także jego informacji o bliskim
wspomina rodzinę
otwarciu Muzeum Józefa Piłsudskiego w SuleFot. Feliks Sikorski
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jówku pod Warszawą. Dyrektor Adamski przedstawił losy żony i córek Marszałka
po katastrofie 1939 r. aż do powrotu do Polski w 1990 r.
Obejrzenie filmu dokumentalnego „Cud nad Wisłą” zrobiło ogromne wrażenie
na zebranych prezentacją oryginalnych zdjęć i dokumentów dotyczących walki
Józefa Piłsudskiego o odzyskanie niepodległości, a później o jej utrzymanie.
Kończący sesję wykład prof. dr. hab. Zbigniewa Dworeckiego, autora nowo wydanej książki: „Poznańskie i Piłsudski”, Poznań 2008 – przyjęty został z wielkim
zainteresowaniem. Profesor Dworecki w swoim wystąpieniu wykazał – w oparciu
o obszerne materiały źródłowe – nieprawdziwość zarzutów stawianych w Wielkopolsce Piłsudskiemu w okresie międzywojennego dwudziestolecia o rzekomej jego
niechęci do tej dzielnicy Kraju.

Wykład prof. dr. hab. Zbigniewa Dworeckiego

Fot. Feliks Sikorski

Należą się słowa wdzięczności Dyrekcji poznańskiego IPN, iż odsłonięciem
tablicy oraz wspomnianą sesją naukową uzupełniła dowody pamięci w naszym
mieście o bohaterze narodowym, bez którego szczęśliwy los umożliwiający Polakom odzyskanie niepodległości, mógłby być bezpowrotnie zmarnowany.
kpt. Zofia Grodecka
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1.10. Dzień Wszystkich Świętych
Memento mori
1 listopada – w dzień Wszystkich Świętych – wszyscy oddają hołd swoim
bliskim, którzy już przeszli na Wieczną Wartę.
Nie zabrakło też pod pomnikiem PPP i AK delegacji, które złożyły kwiaty i zapaliły znicze, by uczcić pamięć pomordowanych i poległych w walce o wolność
Ojczyzny. Tych cichych bohaterów przypominają TABLICZKI przy pomniku.
Pamięć ich uczciła też Warta Wojska Polskiego oraz rodziny przychodzące zapalać
znicze. Dzięki takim odwiedzinom można powiedzieć, że POMNIK żyje.
Dziękujemy za obecność przedstawicielom władz, których szarfy przy złożonych
kwiatach mówią nam, że byli tu: Wicewojewoda Wielkopolski Przemysław Pacia,
Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak, Starosta Wielkopolski
Jerzy Grabkowski oraz Prezydent miasta Poznania Ryszard Grobelny i Przewodniczący Rady Miasta Grzegorz Ganowicz. Delegacja Zarządu Okręgu „Wielkopolska” ŚZŻAK na czele z prezesem ppłk. Janem Górskim postawiła zapalone znicze.
* * *
Nie brakło też członków Zarządu Okręgu, którzy nawiedzili groby Kwatery AK
na Junikowie i na Miłostowie, by powspominać przyjaciół, którzy jeszcze niedawno
byli z nami.
Cześć Ich Pamięci
por. Urszula Hoffmann
Sekretarz ZO ŚZŻAK
1.11. Wrócił do Ojczyzny po ponad pół wieku
Fakt ten przypomniała wszystkim uroczystość w Szamotułach, zorganizowana
dnia 23 listopada 2008 r. w związku ze złożeniem prochów ppłk. Maksymiliana
Ciężkiego na szamotulskim cmentarzu parafialnym na Kwaterze Powstańców
Wielkopolskich.
Ppłk M. Ciężki zmarł 9 listopada 1951 r. w Wielkiej Brytanii, gdzie 57 lat czekał na powrót do ukochanego kraju, do ziemi wielkopolskiej, do Szamotuł, gdzie
się urodził, gdzie działał współtworząc szamotulski skauting, gdzie brał udział
w Powstaniu Wielkopolskim.
Dzisiaj po uroczystej mszy św. w Kolegiacie szamotulskiej pod wezwaniem
Świętego Stanisława Biskupa, celebrowanej przy asyście 31 pocztów sztandarowych, warcie honorowej Wojska Polskiego wystawionej w Kolegiacie przy trumnie
z prochami ś.p. pułkownika i Orkiestrze Sił Powietrznych z Poznania kondukt
udał się na cmentarz, gdzie społeczeństwo Szamotuł w ciszy i zadumie witało
swego Rodaka powracającego do domu. Nad otwartym grobem przemawiał Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak oraz przedstawiciele samorządu szamotulskiego, a w imieniu rodziny Barbara Ciężka, synowa Pułkownika,
członek Środowiska „Syrena” ŚZŻAK.
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Nastepnie kapelan Wojska Polskiego ks. dziekan płk Józef Srogosz oraz proboszcz parafii ks. kanonik Andrzej Grabieński odmówili modlitwę, a Kompania
Wojska Polskiego oddała salwę honorową, a na trąbce zagrano „Idzie noc”. Uroczystość zakończyło składanie kwiatów przez rodzinę, Wicemarszałka Senatu RP prof.
Marka Ziółkowskiego, Wojewodę Wielkopolskiego Piotra Florka, Marszałka Województwa Wielkopolskiego Marka Woźniaka, delegację Zarządu Okręgu ŚZŻAK,
przedstawicieli samorządu szamotulskiego, harcerzy, młodzież oraz liczne miejscowe organizacje.
Po czym nastąpił przemarsz z licznymi pocztami sztandarowymi na skwer
imienia Maksymiliana Ciężkiego, gdzie nastąpiło odsłonięcie pomnika, upamiętniającego działalność Pułkownika. Odsłonięcia pomnika dokonali: Marszałek
Województwa Marek Woźniak, Barbara Ciężka, syn Antoniego Palluth’a i samorządowcy szamotulscy, a poświęcenia dokonał ks. dziekan płk. Józef Srogosz. To
tu, właśnie przy pomniku przemawiał Wiceminister Urzędu ds. Kombatantów
i Osób Represjonowanych dr Stanisław Jan Ciechanowski, który podkreślił bardzo
duży wkład pułkownika – oficera kontrwywiadu w dekryptażu niemieckiej maszyny szyfrowej ENIGMA i efekt tej działalności umożliwiający Francji i Wielkiej
Brytanii podjęcie odpowiednich koncepcji skrócenia walk w II wojnie światowej.
Zabrał też głos syn przyjaciela pułkownika Antoniego Palluth’a, który jako
młodzieniec miał honor poznać osobiście Maksymiliana Ciężkiego, gdy odwiedzał
jego rodziców w warszawskim mieszkaniu.
Odśpiewaniem „Roty” zakończono uroczystość, w której brała udział liczna
grupa członków Zarządu Okręgu „Wielkopolska” Światowego Związku Żołnierzy
Armii krajowej oraz Środowiska „Syrena”.
por. Urszula Hoffmann
Sekretarz ZO ŚZŻAK
KOMITET HONOROWY DO SPRAW UROCZYSTOŚCI
SPROWADZENIA PROCHÓW MAKSYMILIANA CIĘŻKIEGO
Honorowy Patronat nad pracami Komitetu
Radosław Sikorski – Minister Spraw Zagranicznych
Komitet pod przewodnictwem:
Marka Woźniaka – Marszafek Województwa Wielkopolskiego
Jacka Grabowskiego – Burmistrz Szamotuł
Członkowie Komitetu Honorowego:
Prof. Władysław Bartoszewski – przewodniczący Rady Ochrony Pamięci Walk
i Męczeństwa
Stefan Barłóg – Prezes Zarządu Głównego Towarzystwa Pamięci Powstania
Wielkopolskiego 1918/1919
Barbara Ciężka – Synowa Maksymiliana Ciężkiego
Piotr Florek – Wojewoda Wielkopolski
Ks. Abp Stanisław Gądecki – Arcybiskup Metropolita Poznański
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Marek Grajek – kryptolog, autor książki „Enigma. Bliżej prawdy
Tadeusz Jeziorowski – Dyrektor Wielkopolskiego Muzeum Wojskowego
Janusz Krupski – Kierownik Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych
Prof. Waldemar Łazuga – Wyższa Szkoła Dziennikarstwa i Nauk Humanistycznych
Kazimiera Pilaczyńska – Siostrzenica Maksymiliana Ciężkiego
Barbara Tuge-Erecińska – Ambasador RP w Wielkiej Brytanii
Prof. Jacek Wiesiołowski – Prezes Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk
Prof. Marek Ziółkowski – Wicemarszałek Senatu RP

1.12. Wystąpienie Marszałka Województwa Wielkopolskiego
Szanowni Państwo,
oddajmy dziś hołd zdolnemu i skromnemu człowiekowi, wielkiemu patriocie –
prawdziwemu bohaterowi.
Czuję ogromną satysfakcję, że zamiar uzgodniony rok temu, w Poznaniu, podczas uroczystości odsłonięcia pomnika polskich kryptologów, został dziś zrealizowany. Także dlatego, że spotkał się z aprobatą Ministra Spraw Zagranicznych
Rzeczypospolitej Polskiej Pana Radosława Sikorskiego i zyskał uznanie profesora
Władysława Bartoszewskiego oraz wielu innych znamienitych postaci życia
publicznego.
Podpułkownik Maksymilian Ciężki to wybitny Wielkopolanin. Inicjator szamotulskiego skautingu, dowódca oddziału walczącego podczas powstania Wielkopolskiego o Szamotuły, Wronki, Czarnków i Trzciankę. To właśnie Jego oddział, tu
w Szamotułach, zatrzymał pociąg wiozący niemieckie posiłki z Krzyża i rozbroił
załogę. Później Pan Pułkownik zgłosił się na ochotnika do powstającego na poznańskiej Cytadeli oddziału wojsk radiotelegraficznych. To był początek Jego przyjaźni z Antonim Palluthem. W 1923 roku pracował w komórce radiowywiadu –
tam otrzymał zadanie zbudowania sekcji szyfrów niemieckich. I tak Ciężki
i Palluth zorganizowali kurs kryptologii dla najzdolniejszych studentów matematyki. Trzy kolejne lata intensywnej pracy zaowocowały tym, że na przełomie 1932
i 1933 roku Marian Rejewski odczytał pierwszą depeszę Enigmy. Pułkownik Ciężki, jako kierownik referatu szyfrów niemieckich, zajmował się budową kopii
Enigmy, wraz z Antonim Palluthem. Gdy rozpoczął się marsz Hitlera na Europę,
Polacy zdecydowali się przekazać gromadzoną przez 10 lat wiedzę Francuzom
i Brytyjczykom. Gdy wybuchła wojna, pułkownik Ciężki wziął na siebie zadanie
ratowania sekretu Enigmy – wiedzy, ale też ludzi i sprzętu.
Wykazał się przy tym prawdziwym bohaterstwem. Potem była ucieczka przez
Rumunię do Francji, następnie niewola. Gdy wojna się skończyła, Maksymilian
Ciężki pojechał do Londynu, by tam wrócić do dawnej pracy. W tym samym czasie
władza komunistyczna w Polsce nie zezwoliła na to, by rodzina dołączyła do Niego
w Anglii. W listach do swoich bliskich pisał o ogromnej tęsknocie za krajem, „żywię
niezłomną nadzieję, że wcześniej lub później i ja się między Wami znajdę”. Ostatecznie jednak osiadł na prowincji, gdzie pracował przy krosnach, by przeżyć. Do
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końca swych dni pułkownik Ciężki czuł się Polakiem. Dał temu wyraz odmawiając
przyjęcia brytyjskiego obywatelstwa. Na obczyźnie, 9 listopada 1951 roku, po
chorobie, umarł samotnie.
Dziś, ta ogromna tęsknota za Ojczyzną skończyła się. Bohater powrócił do
kraju. Oddajemy Mu należną cześć – za Jego dokonania i bohaterską życiową
postawę. Składamy hołd przywracając należne miejsce w historii, zwracając prochy rodzinnej ziemi.
Cześć Jego pamięci!
Marek Woźniak
Marszałek Województwa
Wielkopolskiego
1.13. Wspomnienie synowej Bohatera
Panie Pułkowniku Maksymilianie Ciężki!
Sądzę, że cieszysz się jak i my z tego, że po długiej i nader trudnej podróży dotarłeś wreszcie do domu, pomiędzy swoich. Pomiędzy swoich, choć zapewne niewielu jest wśród nas, kogo sam mógłbyś pamiętać. Twoja ostatnia podróż wydłużyła
się ponad wszelką miarę, toteż ani mnie, ani nikomu innemu spośród żyjących
członków najbliższej rodziny nie było dane spotkać Cię twarzą w twarz. Mimo to
mogę z zaufaniem powiedzieć, że powracając do kraju, do rodzinnych Szamotuł,
znalazłeś się wreszcie ponownie wśród swoich.
Nie spotkaliśmy się nigdy, ale dzisiaj mogę myśleć o Tobie, jak o kimś niezwykle bliskim.
Poznawałam Cię spoglądając oczyma najbliższej osoby, którą pozostawiłeś
wśród nas odchodząc – Twego syna Henryka. Wiesz, że dotarcie do prawdy o Twoim życiu nie było łatwe. Służąc od najmłodszych lat w wywiadzie dobrze chroniłeś
powierzone Ci tajemnice, za życia i po śmierci.
Miałeś zresztą mimowolnych sojuszników – kraje i ludzi, którzy przez długie
lata czuwali, aby Twoja służba dla Polski i położone w jej trakcie zasługi nie
wyszły na jaw. Jednak nawet dostępne strzępy informacji mówiły o Tobie dość, by
zachęcić do dalszych poszukiwań, a nikt, kto podjął ich trud, nie doznał rozczarowania. Kiedy z czasem lepiej poznaliśmy Twe życie, stanąłeś wśród nas trochę jak
człowiek z innej, lepszej epoki. Patriota, który poświęcił Polsce całe dorosłe życie,
a uczucia dla Ojczyzny zdołał zaszczepić także synom.
Człowiek uosabiający najlepsze cechy przypisywane Wielkopolanom: rzeczowość, systematyczność i wytrwałość. Wzorowy ojciec rodziny. Wreszcie sprawca
i uczestnik historii złamania szyfrów Enigmy – najważniejszego polskiego wkładu
w zwycięstwo aliantów w II wojnie światowej.
Sądzę, że dobrą miarą znaczenia Twych zasług była liczba ludzi, którzy poznając Twe losy odczuwali bliskość, wdzięczność i potrzebę zadośćuczynienia za piękne życie, za śmierć na wygnaniu i w tragicznym osamotnieniu oraz wieloletnie
zapomnienie.
To ich wspólny wysiłek sprawił, że dzisiaj nie tyle Cię żegnamy, ile witamy
w domu, wśród ludzi, którzy zawsze będą o Tobie pamiętać.
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Pozwól, że w ostatnich zdaniach, za spełnione po latach Twoje największe marzenie, podziękuję w sposób szczególny:
− panu Marszałkowi Województwa Wielkopolskiego – Markowi Woźniakowi,
który pierwszy podjął inicjatywę sprowadzenia Twoich prochów do Ojczyzny
i doprowadził ją do końca,
− panu Burmistrzowi Szamotuł – Jackowi Grabowskiemu, którego staraniom
zawdzięczasz wiele akcentów pamięci w Szamotułach, który nawiązał serdeczny kontakt z rodziną i od pierwszej do ostatniej chwili czuwał nad przebiegiem uroczystości,
− panu Markowi Grajkowi, autorowi książki „Enigma bliżej prawdy” – przez
wiele lat pracującemu i nadal poszukującemu dowodów na potwierdzenie
i podkreślenie udziału Polaków, w tym i Twego udziału, w sukcesie Enigmy,
− proboszczowi Kolegiaty – księdzu kanonikowi Andrzejowi Grabańskiemu, za
przyjęcie prochów i uroczyste pochowanie wśród Twoich Współtowarzyszy
w kwaterze Powstańców Wielkopolskich,
− panu Waldemarowi Górnemu, pasjonatowi w wielu przedsięwzięciach na
rzecz Szamotuł, niestrudzonemu w poszukiwaniu form wyrazu tej dzisiejszej
uroczystości i bardzo osobiście zaangażowanemu od początku w dzieło, które
dziś znalazło swój uroczysty finał.
Na ręce pana majora Wojciecha Nawrockiego, kieruję podziękowanie dla żołnierzy, którzy asystowali Tobie pułkowniku w Twojej ostatniej drodze.
Wraz z Tobą – Maksymilianie Ciężki – Teściu, Stryju, Dziadku, Pradziadku –
dziękujemy Wszystkim, Wszystkim, którzy cząstkę siebie dołożyli do dzisiejszego
dnia, którzy sprawowali patronat honorowy nad uroczystością i którzy życzliwie
w niej uczestniczą.
Z uwagi na fakt, że większość życia Śp. Maksymiliana Ciężkiego upłynęła
w wojsku, w służbie Ojczyźnie, pożegnalne słowa zakończę cytatem z książki prof.
Andrzeja Hanyża „Ziemia Szamotulska w walce o wolność 1793–1919”: „Od mogiły
żołnierza nie odchodzi się ze złamaną duszą. Nie odchodzi się z poczuciem klęski
i beznadziejności ale z niezbitym przekonaniem, że oto wyrosła nowa wartość
ducha, wartość nie moja, ale nas wszystkich – wartość należąca do całego Narodu”.
Wszystkich proszę o życzliwą pamięć i o modlitwę za śp. Maksymiliana Ciężkiego.
Barbara Ciężka
1.14. Nadanie XIX Liceum Ogólnokształcącemu
imienia Marszałka Józefa Piłsudskiego
Dyrektor XIX Liceum Ogólnokształcącego w imieniu Społeczności Szkolnej,
Zespołu Szkół Licealno-Technicznych w Poznaniu pani Elżbieta Wypijewska zaprosiła przedstawicieli:
− Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Wielkopolska (prezesa
i członków Zarządu).
− Związku oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego (prezesa, członka Zarządu),
− Zastępcę Prezydenta Miasta Poznania pana Macieja Frankiewicza,
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− Przewodniczącego Rady Miasta Poznania pana Grzegorz Ganowicza,
− Wielkopolskiego Kuratora panią Elżbietę Leszczyńską,
− Dyrektora Wydziału Oświaty pana Andrzeja B. Tomczaka,
− Członka Zarządu Stowarzyszenia Katyń pana I. Hardego
na uroczystość nadania Imienia Marszałka Józefa Piłsudskiego oraz poświęcenia
sztandaru XIX Liceum Ogólnokształcącego w Poznaniu.
10 listopada 2008 r. uroczystość rozpoczęła się mszą św. w kościele Świętej
Trójcy w Poznaniu na Dębcu, którą celebrował prałat Stanisław Wojtaszek, połączoną z poświęceniem sztandaru XIX Liceum Ogólnokształcącego i przekazanie Go
chorążym.
Mszy św. towarzyszył akompaniament Orkiestry Miasta Poznania przy MPK.
Po mszy św. przemaszerowaliśmy do Szkoły w takt marsza granego przez
orkiestrę w asyście bocznej Ochotniczej Reprezentacji Oddziału Ułanów Miasta
Poznania.
Następnie weszliśmy do auli szkolnej, w której nad sceną dominował napis
„motto”:
„Dał Polsce wolność, granice, moc i szacunek”
I. Mościcki
Po wprowadzeniu sztandarów i odegraniu hymnu narodowego, pięknej prezentacji sylwetki Patrona Szkoły „XIX Liceum Ogólnokształcącego Marszałka Józefa
Piłsudskiego dokonał pan Maciej Frankiewicz. (z-ca Prezydenta Miasta Poznania).
Należy podkreślić, że Członkowie ŚZŻAK uczestniczą w wielu uroczystościach
rocznicowych, pomnikowych, szkolnych, podczas których przemawia pan M. Frankiewicz i zawsze są pełni podziwu dla jego wiedzy i sposobu relacji.
Pan Grzegorz Ganowicz – przewodniczący Rady Miasta Poznania odczytał
uchwałę Rady Miasta Poznania w sprawie nadania Liceum imienia Marszałka
Józefa Piłsudskiego oraz odczytał list z podziękowaniem od rodziny Marszałka
(córka Jadwiga Piłsudska-Jaraczewska, jej dzieci i wnuki).
Na zakończenie części oficjalnej chór Mieszany Poznańskiej Ogólnokształcącej
Szkoły Muzycznej II stopnia przy ul. Solnej w Poznaniu wykonał pieśń Legionów
„My Pierwsza Brygada”.
W części artystycznej wykonano spektakl teatralny o konwencji historycznej
w zacienionej sali, w kłębach sztucznie wywołanej mgły i nastrojowej muzyce
(wichry, przy drodze duchy, zjawy z tamtych lat m.in. grupy ludzi, żołnierze oraz
dziewczyna z niemowlęciem na ręku, do których przemawia Komendant Józef
Piłsudski, prezentując swoją wizję Niepodległej Polski).
Następnie przedstawiciele społeczności szkolnej i goście zostali zaproszeni do
udziału w uroczystym odsłonięciu tablicy pamiątkowej z wizerunkiem Marszałka
Józefa Piłsudskiego, którego dokonali pani Elżbieta Wypijewska dyrektor Liceum,
pan Maciej Frankiewicz – zastępca Prezydenta miasta Poznania i pan Grzegorz
Ganowicz przewodniczący Rady Miasta Poznania.
Tablicę pamiątkową poświęcił ks. prałat Stanisław Wojtaszek. Złożenie kwiatów w takt werbli i poczęstunek zakończył uroczystość.
Wyszliśmy przekonani, że uczestnictwo w tym niezwykłym wydarzeniu pozostanie w pamięci społeczności szkolnej i nas starszych już entuzjastów idei oraz
dokonań Marszałka Józefa Piłsudskiego.
Mieczysław Pieńkowski
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1.15. Dzień Patrona w II Liceum im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego
w Koninie
Dnia 6 października br. tradycyjnie obchodziliśmy Święto Patrona Szkoły
połączone z Dniem Pierwszaka. Uroczystości rozpoczęły się mszą św. w kościele
Najświętszej Marii Panny.
Punktem kulminacyjnym obchodów była akademia, która odbyła się w szkole
w obecności zaproszonych gości, dyrekcji, nauczycieli i uczniów. Rozpoczęło ją
wystąpienie dyrektora, pana Sławomira Lorka, który powitał zgromadzonych,
wręczył także nauczycielom pamiątkowe medale.
Młodzież przedstawiała wzruszający program artystyczny inspirowany miłosną
poezją K.K. Baczyńskiego.

Wręczenie Medalu Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej Dyrektorowi Liceum
panu prof. Sławomirowi Lorkowi
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Następnie odbyło się ślubowanie klas pierwszych oraz wręczono akt mianowania na wychowawców,
Na zakończenie został odczytany list Wojewody Poznańskiego.
Finałem uroczystości było otwarcie Izby Pamięci, w której zgromadzono
pamiątki i eksponaty związane z walką Polaków o wolność, a głównie czynem
zbrojnym żołnierzy AK.
Klasy pierwsze posadziły pamiątkowe drzewka, po czym „oddały się” w ręce
klas drugich w mniej tradycyjny sposób przyjmujących je do szkolnej społeczności.
1.16. Rocznica nadania szkole w Kaczkowie imienia Armii Krajowej
Moją Ojczyzną jest Polska Podziemna,
Walcząca w mroku, samotna i ciemna,
Moim powietrzem jest wicher bez nieba,
Moim pokarmem jest krew w garści chleba
A moim światłem, co płynie z daleka,
Jest nasze prawo i prawo człowieka.
Stanisław Baliński „Polska Podziemna”

Delegacja Zarządu Okręgu Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej
„Wielkopolska” na powitanie otrzymała broszurkę już od 17 lat wydawaną przez
szkołę w Kaczkowie pt. „DUCKNEWS”, przedstawiamy pierwszą stronę tego opracowania.
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Szczegółowa relacja z rocznicowej uroczystości została opracowana przez organizatorów w Kaczkowie. Jest ona przekazana czytelnikom Biuletynu Informacyjnego w całości, gdyż chcielibyśmy przybliżyć nastrój obchodzenia Dnia Patrona
przez tutejszą młodzież i mieszkańców Kaczkowa, leżącego na trasie Leszno – Rydzyna.
Urszula Hoffmann
1.17. Relacja organizatorów uroczystości w Kaczkowie
8 listopada w Szkole Podstawowej im. Armii Krajowej obchodzono Święto Patrona. Uroczystość rozpoczęła się od mszy św. za ojczyznę w kościele św. Marcina
w Kaczkowie. Podczas kazania ksiądz kanonik przypomniał zebranym, czym dzisiaj powinien być patriotyzm, w modlitwie wspomniał o bohaterach czasów wojny
i niedawno zmarłym poruczniku Pawelskim – inicjatorze nadania szkole imienia
Armii Krajowej.
Po mszy św. wszyscy udali się pod pomnik Armii Krajowej, gdzie delegacje weteranów, władz Miasta i Gminy Rydzyna, szkół gminy Rydzyna złożyli wiązanki
kwiatów.
Następnie wszyscy udali się na salę wiejską do Rojęczyna, na dalszą część uroczystości. Po wprowadzeniu sztandarów i zaśpiewaniu hymnu dyrektor szkoły –
Karol Olender powitał wszystkich gości:
Witam wszystkich zebranych gości w dniu dla nas szczególnym – w dniu Święta
Patrona. Nasze święto nie przypadkiem obchodzimy w listopadzie, bo przed 69 laty
właśnie w listopadzie powołano do życia Związek Walki Zbrojnej, który 3 lata później przekształcono w Armię Krajową. Za kilka dni przypada też okrągła 90 już
rocznica odzyskania niepodległości przez Polskę. Jest to data symboliczna, bo Polacy po latach zaborów musieli jeszcze walczyć o granice niepodległej Rzeczypospolitej. Chlubną kartę na tym polu, szczególnie dla nas stanowi zwycięskie Powstanie
Wielkopolskie, którego 90 rocznicę wybuchu będziemy wkrótce obchodzić.
Co łączy te 3 wydarzenia? Są one przede wszystkim dowodem umiłowania ojczyzny przez wiele pokoleń Polaków, którzy wierni hasłu „Bóg, Honor, Ojczyzna” walczyli z narażeniem życia o to, byśmy mogli żyć w wolnej i niepodległej Polsce. Nasze
dzisiejsze spotkanie nich będzie hołdem dla tych wszystkich, którzy walczyli za
ojczyznę.
Cieszymy się, że w tym szczególnym dla nas dniu są z nami goście.
Weteranów Armii Krajowej dyrektor przywitał słowami ostatniego rozkazu
Gen. Okulickiego, że zawsze pozostali wierni tylko Polsce, i niezłomnie doczekali
prawdziwie wolnej i demokratycznej Polski. W uroczystości wzięli udział:
− wiceprezesi Światowego Związku Żołnierzy AK, Oddział Wielkopolska pani
porucznik Maria Krzyżańska i pan major Ludwik Misiek,
− sekretarz ŚZŻAK Oddział Wielkopolska – druhna Szarych Szeregów pani
porucznik Urszula Hoffmann,
− pani prezes Koła Leszno podporucznik Stefania Goryniak,
− pani porucznik Aleksandra Budzyńska z Koła Leszno.
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Związanych z Kaczkowem:
− pan porucznik Roman Tarko,
− pan porucznik Edmund Ostrowski,
− pani Teresa Janowska, która czynnie wspierała działania plutonu AK „Kaczkowo”.
W podziękowaniu za bohaterstwo podczas wojny i niezłomną postawę po wojnie
uczniowie przekazali skromne kwiaty na ręce weteranów.
Dyrektor wspomniał, że wierzy, iż jest z nami duchem pan porucznik Jan
Pawelski, który odszedł w maju tego roku na wieczną wartę. Po tych słowach powitał jego syna – pana Wawrzyńca Pawelskiego.
Uroczystość swą obecnością zaszczycili również:
− burmistrz MiG Rydzyny pan Grzegorz Jędrzejczak,
− przewodniczący Rady Miasta i Gminy Rydzyna, a jednocześnie dyrektor Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Rydzynie pan Stefan Szmania,
− skarbnik MiG – pan Wojciech Antoniak,
− ksiądz Kanonik Wojciech Prostak,
− Włodzimierz Buczyński, przewodniczący budowy pomnika Polskiego Państwa
Podziemnego i Armii Krajowej w Poznaniu,
− Stanisław Grzesiak – członek zarządu kombatantów RP w Ostrzeszowie,
− profesor Politechniki Koszalińskiej pan Bogusław Polak,
− przewodniczący Rady Naukowej instytutu im. Grota Roweckiego w Lesznie,
− przedstawiciele jednostki wojskowej z Leszna w osobach majora Dariusza Podsiadłego i kapitana rezerwy Marka Kędzierskiego,
− radni i sołtysi MiG Rydzyna panowie: Marian Andrzejewski, Stanisław Kasprzak, Hieronim Kochanek,
− sołtysi – pani Anna Serwicka i pan Jan Marciniak,
− prezes Instytutu im. Stefana Grota Roweckiego i naczelnik oddziałowego Biura
Edukacji Publicznej IPN, oddział w Poznaniu – pan Waldemar Handke i członek Instytutu im. Grota Roweckiego w Lesznie pan Zenon Jóźwiak,
− dyrektorzy oraz delegacje samorządów uczniowskich:
− dyrektor przedszola w Rydzynie – pani Bogusława Pawlik,
− dyrektor Szkoły Podstawowej w Dąbczu – pan Wojciech Jędrzejczak,
− dyrektor Szkoły Podstawowej w Rydzynie – pan Jerzy Stróżycki i pani wicedyrektor Lucyna Borowiak,
− pani Anita Witkowska reprezentująca Gimnazjum w Rydzynie,
− pani Grażyna Klefas – nauczycielka przedszkolaków z Jabłonny,
− przewodnicząca i sekretarz Rady Rodziców – panie Natasza Sterna i Daria
Mrozek,
− prezes OSP Kaczkowo pan Karol Dębicki,
− prezes firmy Folar – pan Marek Goryniak,
− państwo Świątkowie z dalekiego Witkowa.
Na końcu słowa powitania zostały skierowane do pocztów sztandarowych,
wszystkich mieszkańców, nauczycieli, rodziców, ale przede wszystkim do uczniów.
Czas biegnie bardzo szybko... Mija już rok od uroczystości nadania szkole imienia i wręczenia sztandaru.
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Rok ten pokazał, że wybór Armii Krajowej na patrona szkoły był trafny. Odwoływanie się w pracy do bohaterskich postaw członków Armii Krajowej wpływa pozytywnie na efekty pracy wychowawczej szkoły. Dzieci posiadają coraz większą
wiedzę na temat patrona, a sztandar towarzyszy im w doniosłych chwilach życia
szkolnego, społecznego i narodowego.
Sztandar naszej szkoły brał udział w gminnych uroczystościach Święta Niepodległości, Dnia wyzwolenia Rydzyny, Święta Patrona Szkoły Podstawowej w Rydzynie, w szkolnych uroczystościach związanych ze Świętami narodowymi oraz zakończeniem i rozpoczęciem roku szkolnego
17 maja 2008 roku dotarła do nas bardzo smutna wiadomość – zmarł
wielki przyjaciel szkoły i inicjator nadania jej imienia Armii Krajowej – pan Jan
Pawelski.
Odszedł od nas człowiek wyjątkowy, wielki przyjaciel szkoły, patriota, człowiek
prawy, wielkiego ducha a zarazem niezwykle skromny, który całym swoim życiem
dawał świadectwo prawdzie, przez co stał się wzorem dla młodego pokolenia.
20 maja 2008 roku uczestniczyliśmy w ostatniej drodze porucznika Pawelskiego.
Przy trumnie stanęły poczty sztandarowe naszej szkoły i Jednostki Wojska Polskiego z Leszna. Przy grobie miałem honor wraz z panem E. Ostrowskim przypomnieć
jego życie i zasługi, a nasz uczeń Kacper Pluskota spełnił ostatnią wolę Jana
Pawelskiego – przypomniał słowa przysięgi żołnierzy AK, której zmarły był do
końca wierny.
W pierwszym dniu wakacji – w sobotę 18 czerwca 2008 roku w Poznaniu przy
Pomniku Polskiego Państwa Podziemnego i Armii Krajowej poświęcono 520 imiennych tabliczek upamiętniających tych, którzy stracili życie w okresie istnienia Polskiego Państwa Podziemnego, w czasie okupacji niemieckiej i sowieckiej.
Na uroczystości nie mogło zabraknąć naszych uczniów i Sztandaru. Trzy spośród odsłoniętych tabliczek zostały ufundowane ze zbiórki pieniędzy wśród mieszkańców dla dowódców Samodzielnego Plutonu AK „Kaczkowo” – panów Wawrzyńca Pawelskiego i Alojzego Mrozka oraz przedwojennego dyrektora szkoły p. Feliksa
Tarko, którzy za swą niepodległościową działalność zapłacili cenę najwyższą.
We wrześniu 2008 roku na zaproszenie wojewody wielkopolskiego i Światowego
Związku Żołnierzy AK uczniowie wraz z pocztem sztandarowym uczestniczyli
w Poznaniu w uroczystościach związanych z 69 rocznicą powstania Polskiego Państwa Podziemnego.
Osobiście cieszy mnie fakt, że członkowie pocztu sztandarowego poczytują sobie
za zaszczyt, a nie obowiązek uczestniczenie w różnych uroczystościach, a dzieci
licznie, z własnej woli, nie nakazu nauczycieli biorą udział w doniosłych wydarzeniach.
Przed nami jeszcze wiele do zrobienia, w planach mamy m.in. nawiązanie bliższych kontaktów z innymi szkołami noszącymi imię Armii Krajowej.
Mam nadzieję, że działania wychowawcze podejmowane przez szkołę sprawią,
że wszyscy uczniowie będą postępowali w swym całym życiu zgodnie z maksymą
widniejącą na sztandarze szkoły: „Młode serce i umysły Ojczyźnie”, bo to przecież
dzisiejsi uczniowie już wkrótce będą budowali Polskę, a jej kształt w dużej mierze
będzie efektem wychowania, jakie otrzymali w szkole i rodzinnych domach.
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Następnie głos zabrali burmistrz MiG Rydzyna p. Grzegorz Jędrzejczak, przewodniczący Rady MiG Rydzyna p. Stefan Szmania, weteran Edmund Ostrowski,
przewodniczący budowy pomnika Polskiego Państwa Podziemnego i Armii Krajowej w Poznaniu Włodzimierz Buczyński, prezes Instytutu im. Stefana Grota
Roweckiego w Lesznie Waldemar Handke, wiceprezes Światowego Związku Żołnierzy AK, oddział Wielkopolska pan major Ludwik Misiek, życzenia złożyły
również delegacje szkół z Gminy Rydzyna.
Następnie dyrektor szkoły podziękował wszystkim za miłe słowa skierowane
pod adresem uczniów i nauczycieli oraz przekazał życzenia od Wydziału Nadzoru
Pedagogicznego w imieniu pani wizytator Ireny Sierpowskiej Glapiak, która nie
mogła przybyć na uroczystość.
Następnie uczniowie klasy pierwszej złożyli ślubowanie na sztandar szkoły:
Ślubuję być dobrym Polakiem,
dbać o dobre imię swojej klasy i szkoły.
Będę uczyć się w szkole, jak kochać Ojczynę,
jak dla niej pracować, kiedy dorosnę.
Będę się starać być dobrym kolegą,
Swym zachowaniem i nauką sprawiać radość rodzicom i nauczycielom.
Po ślubowaniu zabrał głos prof. Bogusława Polak, który opowiadał o fenomenie
polskiego państwa podziemnego.
Oficjalna część uroczystości zakończyła się wyprowadzeniem sztandarów.
Następnie rozpoczęła się część artystyczna.
Podczas apelu pod znamiennym tytułem „Byli tacy jak my” uczniowie przypomnieli trudne wojenne losy pokolenia Kolumbów. Informacje o dziejach AK, w tym
Plutonu AK Kaczkowo były przeplatane wierszami, pieśniami i piosenkami czasów
wojny. W programie artystycznym przygotowanym przez p. Hannę Bródkę wystąpili uczniowie klas IV–VI.
Na zakończenie dyrektor szkoły podziękował p. Hannie Bródce i uczniom za
przygotowanie apelu i wszystkim, zwłaszcza nauczycielom i pracownikom szkoły
za przygotowanie dzisiejszej uroczystości.
Po zakończeniu uroczystości zaproszeni goście udali się do szkoły, gdzie mieli
okazję zobaczyć wystawę poświęconą Powstaniu Wielkopolskiemu przygotowaną
we współpracy z Archiwum Państwowym i Jednostką Wojska Polskiego oraz Stowarzyszeniem Oficerów Rezerwy LPP i Garnizonu Leszno. Większość zdjęć i map
przedstawiała powstanie na terenie południowo-zachodniej Wielkopolski – tak
więc zaproszeni przypomnieli sobie historię Powstania Wielkopolskiego z perspektywy ziemi leszczyńskiej. Dużym zainteresowaniem cieszyły się też eksponaty
pochodzące z czasów powstania: broń, hełmy, mundur, maska gazowa, wojskowy
plecak z wyposażeniem. Później był czas, aby przy kawie rozmawiać o współczesności, wspominać czasy wojny i dyskutować o trudnej historii naszej Ojczyzny.
Uwaga: w opracowaniu organizatorów uroczystości w Kaczkowie kursywą wyróżniono fragmenty przemówienia dyrektora szkoły Karola Olendra.
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1.18. XXVII Zjazd Żołnierzy Kresowych Armii Krajowej
w Międzyzdrojach
W dniach 13–17.10.2008 roku, odbył się doroczny XXVII Zjazd Żołnierzy Kresowych Armii Krajowej w Hotelu „SLAVIA” w Międzyzdrojach, na który przybyło,
oceniając szacunkowo, ponad 120 byłych żołnierzy AK, walczących na Ziemiach
Kresowych II Rzeczypospolitej. Jak zwykle, dominowali w nim uczestnicy z Okręgu Wileńsko-Nowogródzkiego.
Swoją obecnością zaszczycił Prezes Zarządu Głównego ŚZŻAK, Czesław Cywiński, ze względu na wizytę w dniu 14.10. 2008 r., Prezydenta Rzeczypospolitej,
Lecha Kaczyńskiego, który został zaproszony przez organizatorkę tego Zjazdu,
mgr Danutę Szyksznian-Ossowską i współorganizatora, Sławomira Wieśnia.
Wizyta Prezydenta Lecha Kaczyńskiego, założyciela Muzeum Powstania Warszawskiego, które po latach zniewolenia, przywróciło pamięć o heroicznej i ofiarnej
walce żołnierzy AK z niemieckim okupantem i innymi ciemiężcami w okresie okupacji w latach 1939–1944; była jedyną okazją przypomnienia głowie państwa, że
pierwszą operacją powstańczą na terenie II RP, było Powstanie Wileńskie, pod
kryptonimem „Ostra Brama”. Rozpoczęło się ono 7 lipca 1944 r. o świcie, czołowym
natarciem od strony Cmentarza Rossy, na umocnione pozycje wojsk niemieckich
w rejonie ulicy Subocz i dzielnicy Belmont, które załamało się na skutek działań
lotnictwa i ataku pociągu pancernego.
W tym samym czasie nadeszły czołowe oddziały wojsk sowieckich i przy czynnym udziale brygad wileńskich i batalionów nowogródzkich Wilno zostało oswobodzone 13 lipca 1944 r.
Zgodnie z rozkazem naczelnego dowództwa Armii Krajowej, dla gen. „Wilka”,
Aleksandra Krzyżanowskiego, był on gospodarzem Okręgu Wileńskiego RP i miał
on witać nadchodzącą Armię Czerwoną, jako sojusznika naszych sojuszników
zachodnich.
Niestety 17 lipca 1944 r. aresztowano gen. „Wilka” wraz z oficerami brygad
wileńskich i batalionów nowogródzkich w miejscowości Bogusze, w rejonie Wilna,
a 18 lipca 1944 r. zaczęto rozbrajać wszystkie Zgrupowania obu okręgów w rejonie
Puszczy Rudnickiej, liczące 8 tysięcy żołnierzy i w końcowym efekcie deportowano
ich w całości do Kaługi.
Tak zakończyła się epopeja triumfalna żołnierzy Armii Krajowej obrońców
Ziem Kresowych, utraconych dzięki cynicznym aliantom.
My, jako nieliczna już grupa żołnierzy Kresowych II Rzeczypospolitej, czujemy
się w obowiązku, przypomnieć te fakty Prezydentowi Lechowi Kaczyńskiemu, by
zechciał spowodować zainteresowanie historyków, którzy mogliby dotrzeć do
naszej młodzieży, która nie zna najnowszej historii.
Przed spotkaniem z Prezydentem, uczestnicy w godzinach rannych, po śniadaniu, udali się na mszę św. w miejscowym kościele, po której wszyscy przeszli do
Domu Kultury, gdzie do godziny 12.00 oczekiwali na głowę państwa, zajmując
miejsca w obszernej sali.
Na scenie ustawiły się liczne Poczty Sztandarowe Żołnierzy Kresowych Armii
Krajowej, organizacji związkowych oraz młodzieży szkolnej i harcerskiej.
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XXVII Zjazd Żołnierzy Kresowych AK w Międzyzdrojach.
Siedzą od lewej: Aleksander Kowalewski, Zenon Jankowski, Bronisław Matejm

XXVII Zjazd Żołnierzy Kresowych AK w Międzyzdrojach.
Stoją od prawej: Bronisław Matejm, Janina Sokal (opiekunka), Zenon Jankowski,
Aleksander Kowalewski
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W pierwszych rzędach zajęły miejsca władze wojewódzkie i miejskie oraz żołnierze AK, wytypowani do odznaczeń, a także władze kościelne i samorządowe.
Panowało podniecenie, dziennikarze ustawiali sprzęt fotograficzny, oczekując na
przybycie dostojnego gościa.
Punktualnie o godz. 12.00, wkracza na salę Prezydent Lech Kaczyński w asyście przybocznej ochrony i zajmuje miejsce przed liczną publicznością, która
powstała z miejsc. Orkiestra odegrała Hymn Narodowy. Głos zabiera Prezydent
Lech Kaczyński, witając zebranych i rozpoczyna się ceremonia wręczania odznaczeń państwowych wybranym działaczom, żołnierzom Kresowym AK z Okręgu
Szczecin. Otrzymali oni: 1 Krzyż Komandorski, 5 Krzyży Oficerskich, 17 Krzyży
Kawalerskich Orderu Odrodzenia Polski.
Z kolei zabiera głos prezes Zarządu Głównego ŚZŻAK, Czesław Cywiński, dziękując Prezydentowi za wyróżnienie zasłużonych działaczy i postulując otoczenie
opieką malejących szeregów aktywistów z tego środowiska, którzy w znaczącym
wysiłku wojennym, przyczynili się do wolności Ojczyzny w okresie II wojny światowej, o których historia zapomniała.
Dalej zabrała głos, organizatorka Zjazdu, mgr Danuta Szyksznian-Ossowska,
ps. „Sarenka”, popierając wniosek prezesa Czesława Cywińskiego o przywrócenie
historii wysiłku zbrojnego żołnierzy walczących na tych terenach II Rzeczypospolitej, które wyrokami dziejowymi, znalazły się poza granicami państwa Polskiego.
W tym momencie prelegentka zamilkła. Nastąpiła pauza, którą Prezydent przerwał, obejmują ją i całując wzruszoną i zasłużoną działaczkę i aktywną łączniczkę
konspiracji na terenie m. Wilna w latach okupacji niemieckiej i doświadczoną
kilkuletnim pobytem w łagrach byłego ZSRR.
W odpowiedzi na wnioski prelegentów w formie pisemnej, Prezydent oświadczył, że świadomy jest wyroków historii i obiecał, że w roku 2009 postara się ująć
w programie szkolnym walkę żołnierzy Armii Krajowej i ich wysiłek zbrojny na
terenach, które po wojnie, znalazły się poza granicami obecnego państwa polskiego.
Po wyczerpaniu programu, został odegrany Hymn Narodowy i wszyscy zebrani
udali się do Hotelu „Amber Baltik”, do obszernej sali jadalnej, gdzie Żołnierze
Kresowi AK zajęli miejsce wspólne z Prezydentem i gawędząc na luzie o przeszłości, spożywali bogaty i smakowity posiłek.
Zenon Jankowski („Ptak”)
Przewodniczący
Środowiska 2 Wil. Bryg.
AK „Kaziuka”
1.19. Przypominamy o wybuchu Powstania Wielkopolskiego
Tegoroczna 90. rocznica wybuchu Powstania Wielkopolskiego była dla Poznania
dniem wyjątkowym. Uczestniczyli w niej Prezydent RP Lech Kaczyński i Premier
Donald Tusk. Telewizja transmitowała uroczystość na całą Polskę. Mamy więc
nadzieję, że ogół społeczeństwa polskiego dowiedział się, iż Powstanie Wielkopolskie miało ogromne znaczenie w uformowaniu zachodniej granicy Wolnej Polski.
33

W przeddzień wybuchu powstania w dniu 26 grudnia 1918 roku ludność
Poznania powitała na Dworcu Głównym Ignacego Paderewskiego i Jego małżonkę
oraz oficerów angielskich na czele z płk. Wade posłem specjalnej Misji angielskiej
do Polski. Towarzyszyła gościom w drodze z Gdańska do Poznania Maria z Doniemirskich Chełkowska, ziemianka ze Śmiełowa znająca język angielski i język niemiecki. Tak było w 1918 roku. Natomiast 90 lat później w Ignacego Paderewskiego
wcielił się znany aktor Andrzej Seweryn, którego społeczeństwo Poznania przywitało tak serdecznie jak ich poprzednicy w 1918 roku. Powitanie to i całą uroczystość na Dworcu Głównym zorganizował Chór Związku Nauczycielstwa Polskiego
im. Ignacego Paderewskiego.
Natomiast w dniu 27 grudnia 2008 r. centralne uroczystości obchodów 90. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego, pod protektoratem Marszałka Województwa Wielkopolskiego Marka Woźniaka i Wojewody Wielkopolskiego Piotra
Florka rozpoczęły się o godz. 10.00 złożeniem kwiatów na mogile gen. Stanisława
Taczaka na cmentarzu Zasłużonych Wielkopolan na Wzgórzu św. Wojciecha. Dalszy ciąg uroczystości centralnych już z udziałem Prezydenta RP i Premiera odbył
się o godz. 11.00 pod pomnikiem Powstańców Wielkopolskich, skąd wszyscy obecni
z licznymi pocztami sztandarowymi udali się do kościoła Farnego. Na trasie przemarszu składano kwiaty pod tablicami pamiątkowymi: Franciszka Ratajczaka, na
ul. jego imienia dowódców Powstania Wielkopolskiego na gmachu Muzeum Wielkopolskiego i Ignacego Paderewskiego na gmachu hotelu „Bazar”. Kwiaty złożono
też pod pomnikiem 15 Pułku Ułanów Poznańskich przy kościele o. Franciszkanów.
Przedpołudniowe uroczystości zakończyła msza św. w Poznańskiej Farze w intencji Powstańców Wielkopolskich.
* * *
Po południu o godz. 15.00 na Placu Wolności licznie zgromadzeni poznaniacy
mogli oglądać bardzo interesujące, przygotowane multimedialne widowisko artystyczne „27 Grudnia pl” w reżyserii Filipa Bajona z udziałem artystów: Daniela
Olbrychskiego i Piotra Gąsowskiego. Muzykę do widowiska napisał Krzesimir
Dębski. Na estradzie śpiewało 200 wykonawców: z Chóru Akademickiego UAM,
Poznańskiego Chóru Chłopięcego i Poznańskiego Chóru Kameralnego Bartosza
Michałowskiego. Nie zabrakło też solistów: Marzeny Michałowskiej i Barbary
Kubiak. Towarzyszyli im pianiści: Andrzej Tatarski i Jan Nowowiejski oraz Orkiestra Filharmonii Poznańskiej, a nad całością czuwali: Marcin Sompoliński i Jacek
Sykulski.
Tak uroczyście przeżyty dzień upamiętniający 90. rocznicę wybuchu Powstania
Wielkopolskiego zakończył koncert w Auli UAM pt. „Wolności dla nas idzie czas.
W 90. rocznicę Powstania Wielkopolskiego”. Było to światowe prawykonanie utworu skomponowanego przez Jacka Sykulskiego.
* * *
Nie można też nie wspomnieć o uroczystości w dniu 28 grudnia 2008 r., która
odbyła się w Lusowie przy grobie gen. Józefa Dowbór-Muśnickiego z udziałem
Wojewody Wielkopolskiego Piotra Florka, ks. biskup Grzegorz Balcerek poświęcił
nowo wybudowane Muzeum Powstania Wielkopolskiego, do którego zorganizowania przyczynili się Anna i Józef Grajkowie.
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W uroczystości uczestniczyła nie tylko ludność miejscowa, lecz jak co roku delegacje z Poznania.
* * *
Społeczeństwo Wielkopolski godnie uczciło rocznicę uzyskania wolności po
123 latach niewoli.
Por. Urszula Hoffman
Sekretarz ZO ŚZŻAK
„Wielkopolska”
1.20. Partyzanckim szlakiem
Dnia 26 września 2008 roku, uczniowie V LO w Poznaniu, wraz z licealistami
z III LO, VII LO, VIII LO z LO Sióstr Urszulanek oraz ZSO w Szamotułach,
wybrali się na wycieczkę „Śladami Armii Krajowej” zorganizowaną przez ŚZŻAK
i szkolne Koła Towarzystwa Przyjaciół AK. Głównym inicjatorem była pani Maria
Krzyżańska, kombatantka AK, która kolejny raz, razem z panem Henrykiem Józefowskim, prezesem Towarzystwa Kół Przyjaciół Armii Krajowej w Wielkopolsce
i panią Małgorzatą Wiater, sekretarzem tego Towarzystwa oraz opiekunką KPAK
w V LO, umożliwiła młodzieży poznanie historii w ciekawszy sposób niż zwyczajna
lekcja lub wykład.
W piątek, o godzinie 15.00, zebraliśmy się na placu przy Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu i stamtąd wyruszyliśmy w podróż. Z tej racji, że wycieczka miała
mieć charakter integracyjny, niezwłocznie po wejściu do autokaru rozpoczęliśmy
zaznajamianie się z sąsiadami z okolicznych siedzeń. Po długiej i dość wyczerpującej podróży, o godzinie 22.00 dotarliśmy na miejsce. Miejscem zakwaterowania był
Internat Zespołu Szkół nr 2 w miejscowości Przysucha w województwie świętokrzyskim. Po kolacji przydzielono nam pokoje i zapoznano nas z regulaminem
wycieczki. Zmęczeni podróżą, poszliśmy spać.
Następnego dnia, wcześnie rano, wyjechaliśmy do Wąchocka leżącego nad rzeką Kamienną. Na miejscu spotkaliśmy się z naszym przewodnikiem, panem
Szczepanem Mrozem, który oprowadził nas po klasztorze oo. Cystersów. Klasztor
ten powstał w 1179 roku i w późniejszych latach stał się jednym z najbogatszych
zakonów na ziemiach polskich oraz przyczynił się do rozwoju przemysłu nad rzeką
Kamienną. Od 1964 roku jest opactwem oo. Cystersów. Jeden z zakonników oprowadził nas po ogromnym gmachu, pokazując najpiękniejsze jego miejsca. Pierwszą
salą, jaką zobaczyliśmy, był romański kapitularz ze sklepieniem krzyżowo-żebrowym. Wewnątrz znajdowały się cztery kolumny ręcznie rzeźbione, każda
z innym motywem, oraz sześć kolumn wspierających ściany, równie oryginalnie
dekorowane. Dowiedzieliśmy się, że kapitularz służy zakonnikom głównie do
zebrań. Następnie zobaczyliśmy salę pracy zakonników, czyli fraternię oraz karcer. Pokazano nam również przepiękną wczesnogotycką jadalnię, w której bracia
do dziś spożywają posiłki. Pan Szczepan powiedział nam, że w czasie okupacji niemieckiej w okolicy miasta działało Zgrupowanie Partyzanckie Armii Krajowej
„Ponury” pod dowództwem legendarnego majora Jana Piwnika. W samym zakonie
znajduje się miejsce pochówku „Ponurego”. Przy skromnej płycie nagrobnej złoży35

liśmy kwiaty. Później zwiedziliśmy romański kościół klasztoru Najświętszej Marii
Panny i św. Floriana, muzeum z pamiątkami z okresu wojny oraz zatrzymaliśmy
się w zadumie przy tablicach upamiętniających żołnierzy Armii Krajowej.

27.10.2008 w Wąchocku – kwiaty pod kryptą „Ponurego” od gen. E. Zawackiej

Po krótkiej przerwie pojechaliśmy do Puszczy Świętokrzyskiej. Na tym terenie
znajduje się wiele miejsc pamięci. Można tu nawet znaleźć ślady walk z czasów
powstania styczniowego 1863 roku. Najwięcej jest jednak mogił i pomników upamiętniających tragedie z okresu II wojny światowej. Najbardziej znane to Wykus –
miejsce pobytu zgrupowania AK „Ponurego-Nurta”.
Po długim przemarszu wszyscy zgłodnieliśmy, więc zaczęliśmy rozpalać ognisko. Dzięki harcerskim umiejętnościom niektórych uczniów, bezpiecznie ostrugaliśmy patyki i byliśmy gotowi do smażenia kiełbasek. Po posiłku wybraliśmy się na
przechadzkę, odwiedzając groby partyzantów i słuchając opowieści o walkach, ale
też o codzienności leśnych oddziałów. Dotarliśmy na łąkę, gdzie stoczono bitwę
między oddziałami polskich partyzantów a o wiele liczniejszym wojskom niemieckim. Mieliśmy okazję wyobrazić sobie jej przebieg. Zobaczyliśmy kamień z tablicą
upamiętniającą to wydarzenie.
Około godziny 17.00, pełni wrażeń i wspomnień, dotlenieni czystym, leśnym
powietrzem o zapachu grzybów i brzóz, udaliśmy się z powrotem do Przysuchy na
obiadokolację. Wciąż pełni energii chłopcy wzięli udział w meczu piłki nożnej na
szkolnym boisku. Około godziny 23.00 wszyscy już spali.
W niedzielę 28 września, od razu po śniadaniu i opuszczeniu internatu, udaliśmy się do Kielc, gdzie mieliśmy wziąć udział w uroczystościach z okazji 69. rocznicy Powstania Polskiego Państwa Podziemnego. Obchody rozpoczęły się mszą św.
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o godzinie 11.00 w bazylice katedralnej. Podczas mszy św., były wicepremier
Przemysław Gosiewski w imieniu Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego, wręczył
kombatantom odznaczenia za trud walki i oddanie ojczyźnie podczas II wojny
światowej. Po nabożeństwie kombatanci, przedstawiciele władz samorządowych,
poczty sztandarowe oraz żołnierze przemaszerowali przy dźwiękach orkiestry pod
pomnik Armii Krajowej na Skwerze Żeromskiego. Na miejscu wciągnięto na maszt
Flagę Państwową i odśpiewano Hymn Państwowy, a następnie miały miejsce okolicznościowe wystąpienia. Później wysłuchaliśmy Apelu Poległych. Żołnierze oddali
salwę honorową. Na koniec złożono wieńce i wiązanki pod pomnikiem Armii Krajowej.

28.10.2008, Kielce. Składanie kwiatów pod pomnikiem AK

Po uroczystościach, kombatanci oprowadzili nas po Kielcach, pokazując m.in.
miejsce pogromu kieleckiego, czyli napadu na ludność żydowską, którego dokonano 4 lipca 1946 roku w kamienicy przy ul. Planty 7, gdzie znajduje się obecnie
tablica upamiętniająca to tragiczne wydarzenie. Po zwiedzaniu, udaliśmy się do
Urzędu Wojewódzkiego, gdzie zjedliśmy obiad.
Zmęczeni, lecz bardzo zadowoleni, około godziny 22.00 dojechaliśmy do Poznania. Wyjazd był doskonałą okazją do nawiązania nowych znajomości, które w przyszłości zaowocują jeszcze lepszą współpracą w ramach Koła Przyjaciół Armii Krajowej. Wszyscy jesteśmy bardzo wdzięczni sponsorom, organizatorom i opiekunom
wycieczki, dzięki którym mogliśmy „zobaczyć” historię na własne oczy.
Danuta Stojak i Weronika Przybylska
Koło Przyjaciół AK w V LO
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1.21. Opłatek w Środowisku „Pałac – Pomnik”
17 grudnia 2008 r. odbył się w Środowisku „Pałac – Pomnik” tradycyjny opłatek
z okazji Świąt Bożego Narodzenia. Uroczystość zorganizowano w sali „Herbowej”
Urzędu Wojewódzkiego pięknie przygotowanej przez kol. por. Mieczysławę Woch
ze Środowiska „Jodła” i kol. por. Wojciecha Bociańskiego.
Prezes Środowiska „Pałac” serdecznie przywitała wszystkich zebranych
a w szczególności szanownych naszych gości: ks. kan. Leonarda Polocha, pana
Przemysława Pacię – wicewojewodę wielkopolskiego, panią wizytator Aleksander
Kuź – przedstawicielkę Kuratorium, pana Adama Kaczmarka – pełnomocnika wojewody d/s kombatantów, pana Adama Nowaka – naszego wieloletniego sponsora,
delegacje zaprzyjaźnionych z nami szkół: siostrę mgr Barbarę Markiewicz – dyrektorkę gimnazjum s.s. Urszulanek i siostrę mgr Anetę Zbijewską oraz cały zespół
artystyczny młodzieżowy, panią mgr Ewę Frąckowiak – dyrektorkę szkoły podstawowej nr 40 im. Mieszka I w Poznaniu oraz panią mgr Małgorzatę Górzyńską
nauczycielkę historii i delegacje uczniów z tej szkoły, panią mgr Małgorzatę
Kubiak i panią mgr Barbarę Dudzińską – nauczycielki ze szkoły podstawowej
w Luboniu wraz z zespołem artystycznym młodzieży, koleżanki i kolegów z Zarządu Okręgu wraz z panem prezesem ppłk. Janem Górskim.

Urszulanki

Zanim przystąpiono do uroczystości świątecznych, prezes Zarządu Okręgu
Wielkopolska ppłk. Jan Górski wręczył odznaki honorowe „Za Zasługi dla Światowego Związku Żołnierzy AK” przyznane przez Zarząd Główny Związku: siostrze
Barbarze Markiwicz – dyrektorce gimnazjum ss. Urszulanek za wieloletnią współpracę tej szkoły z naszym Środowiskiem oraz panu Adamowi Nowakowi – wieloletniemu darczyńcy ciast świątecznych. Odznakę przyznano również ks. Bernar38

dowi Cegle proboszczowi z Lubonia za ofiarną współpracę w urządzaniu uroczystości na terenie byłego obozu hitlerowskiego w Żabikowie. Ks. Bernard Cegła nie
mógł przybyć do nas z powodu ważnych obowiązków duszpasterskich. Prezes Środowiska „Pałac” wręczyła upominki książkowe panu Adamowi Nowakowi jako
prezent imieninowy i koleżance Eugenii Czysz z podziękowaniem za wieloletnie
prowadzenie księgowości Środowiska.
Uroczystość Bożego Narodzenia rozpoczęła się śpiewem kolędy, którą zaintonował chór uczniów z gimnazjum ss. Urszulanek. Następnie głos zabrał nasz kapelan ks. kan. Leonard Poloch. Poświęcił opłatki i ciasta i złożył nam serdeczne życzenia świąteczne. Zaznaczył, że chociaż nasze życie nie może być już długie, gdyż
osiągnęliśmy wiek sędziwej starości, nie możemy czuć się niepotrzebni, gdyż jesteśmy nielicznymi uczestnikami i świadkami walki pełnej poświęcenia dla Ojczyzny
i musimy autentyczną historię tych czasów przekazywać młodemu pokoleniu.
Po tych wzruszających słowach nastąpiło ogólne dzielenie się opłatkiem i składanie życzeń. Chór z gimnazjum ss. Urszulanek zaśpiewał pięknie kolędy, które
zawsze budzą wspomnienia przeżytych Świąt Bożego Narodzenia, w różnych okresach i okolicznościach naszego życia.
Po występach Urszulanek, zespół uczniów ze szkoły podstawowej z Lubonia
przedstawił pięknie przygotowane i wykonane widowisko poświęcone 90. rocznicy
Powstania Wielkopolskiego. Starannie dobrane wiersze, pieśni i wstawki opowiadały o Powstaniu Wielkopolskim, były pouczającą lekcją historii dla młodzieży
a my byliśmy szczęśliwi, że szkoła tak patriotycznie wychowuje młodzież. Pani
dr Wanda Błeńska, seniorka naszego Środowiska opowiedziała młodzieży swoje
wspomnienia z powstania, które przeżyła jako mała dziewczynka.
W miłej koleżeńskiej atmosferze wspólnie z gośćmi i młodzieżą spędziliśmy nasze świąteczne spotkanie.
por. Hanna Nowicka
Prezes Zarządu
Środowiska „Pałac”

II. MATERIAŁY HISTORYCZNE
(wspomnienia i relacje)
2.1. Bój o Piedimonte
Dalszy ciąg wspomnień uczestnika walk o Monte Cassino
ówczesnego ppor. artylerii Jerzego Wojsyma-Antoniewicza

Po zakończeniu walk o Monte Cassino i zdobyciu linii „Gustawa” – 2 Korpus
Polski przystąpił do wykonania drugiej części zadania, to jest przełamania linii
„Hitlera”, zwanej także „linią Sengera” – od nazwiska niemieckiego generała,
dowódcy 14 Korpusu Pancernego.
Pozostałem nadal na punkcie obserwacyjnym III dyonu 6 PAL, wykonując
żądane zadanie, obserwując co się dzieje na przedpolu i będąc świadkiem bojów
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o Piedimonte, małe miasteczko stanowiące zawias łączący linię „Gustawa” z linią
„Hitlera”.
19 maja 1944 r. armia niemiecka pobita na linii „Gustawa”, umacniała się
gorączkowo na potężnej, rozbudowanej od kilku miesięcy linii „Hitlera”, biegnącej
przez Pizzo Corno i Monte Cassino. Korpus Polski, likwidując ostatnie punkty
oporu na zachodnich stokach grzbietu Monte Cassino (S. Angelo), zdobyło miasteczko Villa Santa Lucia, leżące tuż na przedpolu linii „Hitlera”. W rejonie
Piediomonte linia ta robi zwrot pod kątem prostym, zmieniając kierunek z południowo-zachodniego na północno-zachodni.
Właśnie w tym miejscu nieprzyjaciel wybudował nowoczesną twierdzę, złożoną
ze stalowych i betonowych bunkrów, wpuszczonych w cement dział przeciwpancernych największych kalibrów, schronów połączonych przejściami i siecią telefoniczną, gniazd oporu, pułapek i min. Miasto stanowiło filar i kotwicę ufortyfikowanej linii, na której miał bazować opór sąsiednich odcinków.
13 Korpus Brytyjski nawiązał styczność z Niemcami na południe od Piedimonte. Jednak próby przedarcia się przez obronę niemiecką nie powiodły się, gdyż
napotkano na pola minowe i gęsty zaporowy ogień. Pomimo poniesionej klęski
Niemcy zdołali obsadzić linię obronną „Hitlera” i stało się jasne, że ta ostatnia
zapora będzie zamykała drogę do Rzymu.
W związku z tym Korpus Polski, zgodnie z rozkazem dowódcy VIII Armii, miał
przeprowadzić działanie mające za zadanie obejście linii „Hitlera” od północy.
W tym celu utworzono specjalną grupę dowodzoną przez ppłk. Władysława
Bobińskiego, zastępcę dowódcy 2 Brygady Pancernej. Od jego nazwiska zgrupowanie nazwano grupą „Bob”. W skład jej wchodziły: 18 batalion piechoty (bez kompanii), 5 batalion piechoty, 6 pułk pancerny, 1 szwadron 12 pułku ułanów, 9 pułk
artylerii lekkiej – wzmocnione pododdziałami specjalnymi (bateria dział samobieżnych z 7 p. art. ppanc. pluton ciężkich moździerzy z 5 KDP i pluton saperów,
10 i 11 PAL miały zapewnić wsparcie ogniowe). Grupa otrzymała zadanie: „działać
na Piedimonte czyli osłonić północne skrzydło sąsiada”.
Dowódca zgrupowania zarządził natarcie. W pierwszym dniu (20 maja) w impecie zdobyto główną linię obronną stalowych bunkrów i wdarto się do miasta.
W ciągu dwóch dni nieprzyjaciel skierował całą potęgę ognia, którym dysponował,
na atakujące oddziały polskie. Niemcy podciągnąwszy odwody, wykonali przeciwuderzenie, które odebrało Polakom Piedimonte.
Walki trwały pięć dni. Ogień kierowany na Polaków był prawdziwym piekłem.
Mimo to jednak kolejne natarcie piechoty wspierane przez czołgi wdziera się głęboko w miasteczko, opanowując nawet częściowo główny punkt oporu – kościół.
Straty są duże. Natarcie to jeszcze nie zdobyło wprawdzie miasteczka – twierdzy
ale brawurą swoją oszołomiło obrońców do tego stopnia, że przeciwnik nie wykonał
ogni flankowych na odcinek sąsiada. Gdy następnego dnia Brytyjczycy uderzyli –
mieli stosunkowo łatwe zadanie. Nieprzyjaciel w Piedimonte zbyt zajęty był
własną obroną, aby sobie pozwolić na jakiekolwiek inne zadanie.
Artyleria polska przez cały czas wspierała dzielnie kolejne natarcia broni pancernej i piechoty, ściągając na siebie masę ogni artylerii nieprzyjaciela. Nawet
samoloty niemieckie wykonywały nalot na stanowiska dział, jednak artylerzyści
byli nieustępliwi. Działa przeciwpancerne na podwoziach gąsienicowych podjeż40

dżały metodą Bema tuż pod pozycje niemieckie i zasypywały go morderczym
ogniem z bliskiej odległości.
Wreszcie 25 maja rano zgnieciono resztki oporu i zdobyto miasto. Sam tylko
6 pułk pancerny miał zniszczonych 11 czołgów, a uszkodzonych 17, a więc prawie
50 proc. swego stanu (60 czołgów).
Kiedy 20 maja ruszyło natarcie grupy „Bob” – obserwowałem czołgi 6 pułku
idące od Villa Santa Lucia na Piedimonte. Powitał je huraganowy ogień niemieckiej artylerii. Czołgi omijały zręcznie wybuchy pocisków i dążyły uparcie naprzód.
Zauważyłem, że jeden z czołgów trafiony pociskiem – pali się. Po działaniach wojennych, kiedy szukałem mojego znajomego z 6 ppanc. kpt. Stanisława Ezmana,
dowiedziałem się, że to właśnie on zginął w tym trzykrotnie trafionym, palącym
się czołgu 20 maja 1944 roku. Miał 38 lat. Niejedną godzinę przegadaliśmy wspólnie.
Miasto Piedimonte, stara twierdza średniowieczna, położone jest na górze wyrastającej wprost z doliny. Na tę górę wspina się wąska szosa łukami serpentyn,
tworząc tarasy stromo opadające i solidnie podmurowane przez średniowiecznych
budowniczych.
Na te strome tarasy darła się z niewiarygodną zajadliwością i szaleńczą odwagą polska broń pancerna, wspierana dzielnie przez towarzyszącą jej piechotę. Niespotykana rzecz – czołgi szturmowały górską twierdzę. I pozostało ich wiele na
serpentynach i tarasach. Sczerniałe, niektóre wypalone, a wszystkie lufami skierowane prosto w stronę wroga. Leżą na bokach, stoją prawie prostopadle oparte na
tylnych oponach. Jeszcze w 1957 r. jadąc z wycieczką z Poznania szosą nr 6 na
Monte Cassino – widziałem z daleka nieodbudowane Piedimonte, straszące
ruinami swych domostw, resztkami umocnień – niemymi świadkami toczących się
tu przed 13 laty bojów. A krzyże na pobliskim cmentarzu polskim – mimo woli
zdają się przypominać słowa Sułkowskiego: „Będziemy się walić w cudze rowy
i stać po obcych drogach – ale dojdziemy”.
Zdobycie Ankony
Tak jak Monte Cassino ryglowało drogę do Rzymu, tak Ankona była zasadniczym filarem hitlerowskiej linii obronnej, rozciągającej się od morza Tyrreńskiego
po Adriatyk, broniącej dostępu do okupowanych jeszcze prowincji włoskich.
W dniach 17 i 18 lipca 1944 roku żołnierze 2 Korpusu Polskiego we Włoszech
stoczyli jedną z najbardziej zaciętych bitew. Zdobycie Ankony – ważnego portu nad
Adriatykiem – okupione ich krwią, umożliwiło głównym siłom sprzymierzonych
dalsze działania i ostateczne załamanie hitlerowskiego oporu na froncie włoskim.
Ale zanim to nastąpiło 2 Korpus Polski w uporczywych bojach musiał przejść
200 kilometrów najeżonych punktami oporu obrony nieprzyjaciela, którą trzeba
było łamać, upstrzonych zdradliwymi minami, lejami i pułapkami, pokonywać
zniszczone mosty i drogi – staczając szereg walk, które przejdą do historii pod nazwą „działania nad Adriatykiem”.
Zgodnie z otrzymanym zadaniem 3 Dywizja Strzelców Karpackich posuwała się
wzdłuż szosy nadmorskiej, w lewo od niej 5 Kresowa Dywizja Piechoty oraz wspomagająca ich działania 2 Brygada Pancerna.
Opór przeciwnika krzepnie na rzece Musone. Pojawiają się działa szturmowe,
nieprzyjaciel pomimo wyraźnych już włamań w jego pozycje nie zdradza zamiaru
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odejścia, a nawet umacnia się w terenie i wszystko wskazuje, że tu właśnie chce
bronić Ankony. Wszystko się zmieni 30 czerwca, gdy nieprzyjaciel rozpoczyna odwrót.
Trafna ocena ugrupowania nieprzyjaciela i skrupulatne rozpoznanie terenu
wykazało, że wzgórze Monte della Crescia to klucz pozycji. Tu też ruszy główne
natarcie. Po opanowaniu Crescia natarcie skieruje się na Agugliano i Polverigi,
zataczając półkole na tyłach obrony i dążąc do wyjścia aż na Adriatyk na północ od
Ankony, aby odciąć drogi odwrotu przeciwnikowi i zniszczyć go.
Na pozostałym odcinku 2 Korpusu (na wschód od Monte della Crescia) i wzdłuż
szosy nadmorskiej nieprzyjaciel będzie wiązany pozorowanymi działaniami 3 Dywizji Strzelców Karpackich.
Następuje przegrupowanie trzech pułków pancernych z prawego skrzydła Korpusu na lewe. Rozpuszczamy fałszywe wieści o mającym nastąpić uderzeniu
wzdłuż szosy nadmorskiej. W poczynaniach nieprzyjaciela wyraźnie czuje się
zdenerwowanie. Lotnictwo lata nad nami przy pełni księżyca, rozpoznaje i rzuca
bomby, ale wszystko głównie na kierunku nadmorskim. Widocznie nasza dezinformacja chwyciła.
17 lipca jest wyznaczony jako dzień „D”, dzień natarcia. Dnia poprzedniego samoloty amerykańskie zbombardowały przez pomyłkę nasze oddziały zgrupowane
na podstawie wyjściowej od natarcia. Są ranni. Na szczęście były to małe bombki,
tak zwane „myszki”.
Atak rozpoczyna się 17 lipca o godzinie 6.35 gwałtowną nawałą artyleryjską na
miejscowość Paterniano, leżącą u stóp Monte della Crescia.
Jako obserwator 6 pułku artylerii lekkiej 5 Kresowej Dywizji Piechoty posuwam się przy jednym z batalionów piechoty. Mijamy Palazzo del Cannone, zdobyte
już uprzednio i dojeżdżamy naszym wozem opancerzonym do Palazzo Simonetti,
gdzie znajdują się punkty obserwacyjne dowódców dwóch batalionów. Ciężkie
karbiny maszynowe umieszczone w górnych oknach pałacu, napełniają powietrze
nieprzerwanym jazgotem strzałów. Kierunek ostrzału – wzgórze Monte della
Crescia, widoczne stąd jak na dłoni.
Potem udajemy się na Paterniano. Tam piechota likwiduje resztki oporu hitlerowskiego. Raz po raz mijamy grupki jeńców. Zniknęły butne miny. Z podniesionymi w górę rękami pokornie idą do niewoli.
Tymczasem przychodzi wiadomość, że po całodziennych ciężkich walkach Monte della Crescia znalazło się w rękach polskich żołnierzy. Obserwatorzy artyleryjscy zajmują tam zaraz punkty i nasze działa grzać będą z nowych stanowisk, które
można teraz zająć bliżej pod osłoną zdobytego wzgórza.
Skrzyżowanie dróg znajduje się tuż u stóp wzgórza Crescia. W domku obok
przebywa dowódca batalionu major Leon Gnatowski, u którego się melduję.
Za chwilę podjeżdża terenowy samochód z dwoma oficerami amerykańskimi.
Dowódca macha niecierpliwie ręką „Tu nie miejsce na rozmowy” – mówi – „Zapytajcie, czego chcą”. W tym momencie słychać świst nadlatujących pocisków i Amerykanie szybko odjeżdżają.
My zaś chowamy się, gdzie kto może.
Salwa artylerii ciężkiej pada prosto na skrzyżowanie dróg. Zaledwie zdążyłem
schronić się we wnęce sieni najbliższego domostwa, gdy zostałem trafiony odłamkiem pocisku, który wybuchł w pobliżu. Ale nie ma czasu na zastanawianie się,
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gdyż jakiś pocisk musiał trafić prawdopodobnie w pozostawiony pod skarpą mój
wóz opancerzony, słychać bowiem jego syrenę. Co się stało ze znajdującym się tam
radiotelegrafistą?
Podbiegłszy do wozu przekonuję się, że w istocie pocisk weń trafił, uszkadzając
między innymi sygnał. Na szczęście z siedmiu członków załogi tylko jeden pozostał
na miejscu. Wyciągamy go z wozu zbroczonego krwią i udzielamy pierwszej pomocy. Odłamki poszarpały mu mięśnie i żyły na rękach i na udach. Łazik dowódcy
baonu odwozi go na punkt sanitarny (jak się później dowiedziałem – przeżył
wojnę).
Bilans jest smutny: mamy dwóch rannych, wóz jest niezdatny do dalszej jazdy,
dwie radiostacje rozbite. Ale to nie koniec złych wieści: oto obserwator 5 pal ppor.
Zygmunt Mioduszewski zostaje zabity wraz z towarzyszącym mu kapralem, a po
chwili nadjeżdża samochód z rannym dowódcą dywizjonu w 4 pal-u „Kresowej”.
Czarny dzień dla artylerzystów.
Moja rana okazała się niegroźna i chociaż osłabiony, nadaję z jedynej ocalałej
radiostacji do pułku meldunek o wypadku.
Trzon niemieckiej obrony zagradzający drogę wyjścia na Polverigi i Agugliano
ulega likwidacji. Zwycięstwo! Do morza zostało tylko 9 kilometrów.
Rozpoczęta rankiem 17 lipca bitwa została zakończona nazajutrz w godzinach
popołudniowych. Samo zajęcie miasto i portu Ankony było już proste. Po złamaniu
oporu centrum i prawego skrzydła przeciwnika, oddziały Dywizji Strzelców Karpackich i pułku rozpoznawczego, spełniwszy znakomicie rolę wiązania sił przeciwnika, gdy tylko jego obrona zaczęła się chwiać, ruszyły naprzód i ścigając uchodzącego nieprzyjaciela o godz. 14.30 wkroczyły do miasta. Było to równe dwa miesiące
po zdobyciu Monte Cassino.
Zadanie postawione 2 Korpusowi Polskiemu zostało w pełni wykonane. Polacy
mocno nadwyrężyli niemiecką 278 Dywizję Piechoty i część oddziałów 71 dywizji
piechoty. Do niewoli wzięto około 3000 jeńców. Straty własne były dość znaczne.
Na polu chwały poległo 34 oficerów i 150 żołnierzy.
Dowódca wojsk sprzymierzonych we Włoszech, gen. Harold Alexander, powiedział w związku ze zdobyciem Ankony: „Przez niedawne działania na wybrzeżu
Adriatyckim, pod Ankoną dodaliście kolejne laury do zdobytej przez Was sławy”.
Jako żołnierz 2 Korpusu Polskiego dumny jestem, że dane mi było służyć i walczyć w tak wspaniałej formacji.
mjr art. w st. spocz.
Jerzy Wojsym-Antoniewicz

2.2. Wrześniowa matura
W 1938 r. zdało maturę w Gimnazjum Męskim w Ostrowie 55 abiturientów.
Gdy zgromadzono się w murach szkoły po 25 latach, było ich znacznie mniej.
Przemawiając wówczas prof. Bolesław Bożek ze wzruszeniem podkreślał, że rocznik ten dwukrotnie zdawał egzamin dojrzałości. Raz przed komisją egzaminacyjną
w auli gimnazjalnej, drugi przed Ojczyzną, na polach bitew kampanii wrześniowej.
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Podobną opinię można wyrazić o innych wychowankach ostrowskiego gimnazjum. Trudno jednak napisać o wszystkich. Stąd ograniczymy się tylko do opisania
„wrześniowej matury” jednego rocznika.
Rodziliśmy się przeważnie w 1919 i 1920 r. Wyróżnialiśmy się liczebnością
w gimnazjum. Wzrastaliśmy pod szczególnym wpływem swych klasowych opiekunów: prof. Bogdana Chrzanowskiego i prof. dr. Józefa Jachimka. Według opinii
profesorów byliśmy „rocznikiem popisowym, którego nie powstydziłby się żaden
zakład średni w Polsce”. Byliśmy ostatnim rocznikiem neoklasycznego gimnazjum,
które opuściliśmy w maju 1938 r. Zbliżający się nieuchronnie konflikt polskoniemiecki spowodował, że władze ówczesne wydały m.in. ustawę o obowiązku odbycia służby wojskowej przed rozpoczęciem studiów wyższych. Do służby tej uznano jako zdolnych 40 maturzystów. Przeważnie skierowano nas do 7 Dywizyjnego
Kursu Podchorążych Piechoty przy 25 Dywizji Piechoty w Szczypiornie koło Kalisza.
Szkoła wojskowa, szczególnie w okresie szkolenie rekruckiego, była ciężka. Ponieważ wszystko ma swój koniec, ten przykry dla podchorążych czas rekruckiego
lania minął i zaczęło się normalne życia wojskowe, polegające na szkoleniu dowódców drużyn i plutonów.
W czasie naszego pobytu w podchorążówce odwiedzał nas często zawsze nam
drogi i nieodżałowany wychowawca prof. B. Chrzanowski. On dodawał nam ducha
do wytrwania w pierwszym okresie pobytu w wojsku. Na niego czekaliśmy w każdą niedzielę, bo nasz „Chrzan” przyjdzie i przywiezie ze sobą porcję nowin ze świata, dobry humor i wytworzy wspaniały nastrój.
W maju 1939 r. nastąpiło oficjalne zakończenie kursu w Szczypiornie. Wyjechaliśmy na obóz letni do Biedruska k. Poznania. Z obozu letniego w Biedrusku zostało odkomenderowanych dwóch podchorążych: Hieronim Konieczny i Feliks Pałys
na zorganizowany przez 25 DP kurs dowódców plutonów działek przeciwpancernych, nowej broni, tak bardzo nam potrzebnej, jak się wkrótce okazało, w działaniach wojennych. W lipcu znaleźliśmy się na praktyce w pułku 25 DP, a mianowicie: ostrowskim 60 pp, kaliskim 29 psk, krotoszyńskim 56 pp. Najwięcej przydzielono nas do 60 pułku. Znaleźli się tam: Zdzisław Barański, Bronisław Brykczyński,
Bolesław Dolatowski, Marian Dominik, Edmund Dymalski, Konstanty Gieruszczak, Edmund Grzesiek, Tadeusz Hyla, Wiktor Karkosch, Józef Kaźmierczak,
Józef Kempiński, Ludwik Kolenda, Hieronim Konieczny, Teodor Kubica, Kazimierz Matyśkiewicz, Florian Michalak, Stanisław Migaj, Jan Misiak, Stefan
Nogala, Kazimierz Ostrzechowski, Feliks Pałys, Eugeniusz Pussak, Adam Sokół,
Jan Szymczak, Ludwik Zając, Tadeusz Zieliński, Stanisław Zybała.
Powierzono nam w 60 pułku stanowiska dowódców bądź zastępców dowódców
plutonów w kompaniach strzeleckich, karabinów maszynowych i moździerzy oraz
działek przeciwpancernych. Życie nasze upływało na ćwiczeniach w polu i zajęciach koszarowych. Mimo panującego spokoju, czuło się w powietrzu nadciągającą
burzę.
Wybuch wojny zastał nas na stanowiskach nad granicą niemiecką. Na wysuniętych placówkach słychać było strzelaninę z broni ręcznej i maszynowej. Od czasu do czasu przelatywały nad nami niemieckie samoloty. Pod koniec pierwszego
dnia wojny, który upłynął na ogół spokojnie, ogłoszono rozkaz opuszczenia stanowisk i zbiórkę w kompaniach. Wieczorem wymaszerowaliśmy w kierunku na
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Ostrów, Kalisz, Turek, Uniejów, Dąbie. Pierwszą ofiarą złożoną Ojczyźnie była
śmierć naszego kolegi E. Grześka, która w walce ze zmotoryzowanym zwiadem
niemieckim zginął pod Balinem koło Turka, dowodząc drużyną karabinów maszynowych.
Następne poważniejsze bitwy, w których ostrowscy podchorążowie brali udział,
to dwudniowe zmagania pod Uniejowem-Dąbiem, szturm na Łęczycę, walki o Solcę
Małą, pod Ozorkowem, Piątkiem, Łowiczem, Kutnem, przeprawa przez Bzurę,
walki w Puszczy Kampinoskiej, w Młocinach pod Warszawą i wreszcie udział
w obronie Warszawy.
Walki w ciągłym odwrocie, przy zatłoczonych drogach, bez niezbędnego wypoczynku wyczerpywały żołnierzy fizycznie i psychicznie. Rzecz godna podkreślenia –
to dobre samopoczucie i nieraz przesadny optymizm nas podchorążych. Ilekroć się
spotkaliśmy, choć nie było zbyt wiele czasu na dłuższe rozmowy, to przynajmniej
wymiana zdawkowych zdań: Trzymaj się Kaziu, trzymaj się Józiu – czy też –
Żyjesz jeszcze? – Żyję, jak widzisz. – No to do zobaczenia w Berlinie – dodawała
nam ducha i wspierała, choć ciężko nam było.
Na podkreślenie zasługują walki pod Uniejowem, gdzie Niemcy dostali tęgie
lanie. Wsławił się w tych walkach pluton działek ppanc. dowodzony przez podchorążego F. Pałysa i H. Koniecznego. Atak zwiadu pancernego nieprzyjaciela, poprzedzony przez samochody pancerne, został rozbity ogniem naszych działek. Na
polu bitwy pozostawił wróg wiele sprzętu, jeden rozbity samochód pancerny i kilkunastu zabitych i rannych.
Z podziwem wspominam stoicki spokój H. Koniecznego aż do chwili bohaterskiej śmierci. Dowodząc ogniem działek, odpierał ataki czołgów niemieckich, a następnie po śmierci celowniczego sam zajął jego miejsce. Zginął trafiony serią
z karabinu maszynowego. Był wspaniałym kolegą, zdradzającym duży talent
malarski. Pamiętamy jego od ręki fabrykowane, ku uciesze nas wszystkich, karykatury belfrów i kolegów.
Pod Uniejowem został ranny J. Kempiński, dzielny podchorąży, zastępca d-cy
plutonu 6 kompanii II batalionu piechoty. Po krótkim pobycie w szpitalu polowym
powrócił do swej jednostki i brał udział w walkach na całym szlaku bojowym
60 pp. Ponownie ranny pod Burakowem przedarł się do stolicy, gdzie wziął udział
w jej obronie. Jego szlak bojowy, tak jak i wielu innych kolegów podchorążych, nie
zakończył się w kampanii wrześniowej.
Walki o Łęczycę kosztowały nas wiele ofiar w ludziach i sprzęcie. Szczególnie
bolesna dla nas podchorążych była śmierć naszego wychowawcy, por. prof.
B. Chrzanowskiego. Wspaniały nauczyciel i opiekun dał dowód swoją postawą, że
dobro Ojczyzny ukochał nade wszystko. Powołany do wojska w lipcu 1939 r. znalazł się ze swymi wychowankami w jednym pułku. Wychodziliśmy do natarcia na
Łęczycę. Na polach Topoli Małej rozwijały się, mimo silnego ostrzału artyleryjskiego wroga, jak na ćwiczeniach w czasie pokoju, bataliony, kompanie, plutony
i drużyny. Tyraliera szła za tyralierą. Spotkałem Profesora, zajmując z moim plutonem działek stanowisko bojowe na skrzyżowaniu dróg. Szedł, bez hełmu, w furażerce na głowie, na czele swojego plutonu. Przechodząc tuż koło mojego działka
zatrzymał się, wymieniliśmy krótki mocny uścisk dłoni, spojrzał wymownie na
mnie i powiedział: – tylko pamiętaj Felek, żebyś mi wstydu nie przyniósł. Opowiedziałem mu: na pewno nie, Panie Profesorze. Przesłoniła go za chwilę nowa linia
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tyraliery naszej piechoty. Wkrótce po jego odejściu dotarła do nas hiobowa wiadomość, że Profesor nie żyje, że zginął od odłamków pocisku artyleryjskiego, nadając
meldunek do dowódcy batalionu. Zginął spełniając swój obowiązek żołnierski.
Zapłacił krwią swoją za wszystko, co mu Ojczyzna dała. Spoczywa blisko miejsca,
gdzie zginął, na cmentarzu w Łęczycy.
Pod Solcą Małą padł przeszyty serią pocisków w pierś Zdzisław Barański.
W dalszych walkach zginęli: B. Brykczyński, T. Kubica i W. Karkosch. Odnieśli
zaś rany: B. Dolatowski i E. Dymalski. Przebijając się z Puszczy Kampinoskiej do
Warszawy, tuż pod stolicą w Młocinach postrzelony został poważnie K. Gieruszczak, a w okolicach Bielan został ciężko ranny granatem artyleryjskim K. Matyśkiewicz. Obsługiwał właśnie moździerz.
Inni nasi koledzy odbyli kampanię wrześniową w rozmaitych jednostkach
i formacjach. Mieczysław Banaszkiewicz walczył w leszczyńskim 55 pułku piechoty dowodząc plutonem ckm i został ranny odłamkiem artyleryjskim w bitwie nad
Bzurą, w okolicach Strykowa koło Łodzi. Podobny los spotkał wcześniej w Szarowie Księżym koło Turka Antoniego Nadstawka, służącego w pułku pleszewskim.
W 25 palu walczyli Józef Szczublewski i Zbigniew Żulikowski. Pierwszy już po kilku dniach stracił kontakt ze swą baterią, odkomenderowany jako łącznik do sztabu dywizji. Pod Łęczycą spotkał zupełnie przelotnie dwu kolegów – podchorążaków
z 60 pp, wesołych i dobrej myśli, gdyż jeszcze nikogo nie zabito. W pół godziny
potem sam został ranny odłamkiem pocisku artyleryjskiego przed kościołem
w Łęczycy.
Kampanię wrześniową odbyli również; Wacław Białkowski, Jan Kubiak, Franciszek Krystek, Przemysław Ożegowski, Jan Schneider, Bronisław Siedlecki,
Kazimierz Stawowy, Władysław Środa i Bolesław Trąmpczyński.
Nie wiemy czy podana tu liczba poległych i rannych jest kompletna. Czy jest to
wszystka krew absolwentów z 1938 r. przelana w kampanii wrześniowej. Zapewne
nie.
Staraliśmy się zawsze, gdziekolwiek nas losy wojny zagnały, spełnić dobrze
nasz obowiązek. Byliśmy gotowi na apel Ojczyzny, poszliśmy do wojska zamiast na
studia. Biliśmy się, ginęliśmy i odnosiliśmy rany. Przeszliśmy gehennę lat okupacyjnych aktywnie walcząc na wszystkich frontach walki podziemnej o Polskę. Tego
nauczono nas również w starym ostrowskim gimnazjum.
Opracowano na podstawie informacji Mieczysława Banaszkiewicza, Edmunda Dymalskiego, Konstantego Gieruszczaka, Józefa Kempińskiego, Kazimierza Matyśkiewicza, Józefa
Szczublewskiego, Zbiegniewa Żulikowskiego oraz wspomnień własnych autora.

ppłk mgr Feliks Pałys
2.3. Bursa młodzieżowa kuźnią patriotyzmu
Młodzież z różnych stron Polski i wielu środowisk, bez wsparcia rodzinnego,
znalazła schronienie w Bursie męskiej i żeńskiej, mieszczącej się przy ulicy Sienkiewicza 14 w okupowanej przez Niemców Warszawie. Bursa prowadzona była
przez Radę Główną Opiekuńczą (RGO) i stanowiła zastępczy dom dla około
60 chłopców i 30 dziewcząt w wieku 14 do 20 lat, umożliwiając im względnie nor46

malne życie w mieście, poddanym nieustającemu terrorowi hitlerowskiej okupacji.
Zapewniała dach nad głową, wyżywienie, naukę w szkołach średnich, legalnych
i nielegalnych a nawet wyższych tajnych uczelniach.
Najważniejsza była jednak atmosfera wychowawcza, obejmująca wszystkich
mieszkańców Bursy, „Było to wspólne bytowanie w atmosferze służenia ideałom
polskości i patriotyzmu” – wspomina Grzegorz Mitrocki w pracy: „Niecodzienne
charaktery”, Warszawa – Cielechowizna 1999 r.
Bursowe życie wytworzyło wspólnotę młodzieżową, podzieloną na małe przyjacielskie grupki, utrzymujące następnie żywe kontakty do późnej starości. Jednym
z takich kolegów bursowych autora opowiadania jest prof. dr hab. Jerzy Kłoczowski, historyk, pochodzący z rodziny o żywej tradycji legionowo-peowiackiej. To
on był jednym z głównych inspiratorów opracowania tekstu wspomnieniowego
Mitrockiego. Podane w pracy życiorysy mieszkańców Bursy oraz ich rodzin –
stanowią nieoceniony wkład do poznania okupacyjnych dziejów Polaków ze
wszystkich stron kraju.
Działalność konspiracyjna stanowiła w Bursie motyw przewodni życia. „Byliśmy młodzi, pełni woli walki i chęci przeciwstawienia się niemieckiemu okupantowi” – twierdzi Grzegorz Mitrocki. Nic więc dziwnego, że zespół ten wzbudził zainteresowanie wojskowych czynników podziemnych. Z najbardziej aktywnymi
młodymi ludźmi nawiązał kontakt ppor Ludwik Berger, ps. „Hardy”, „Michał”,
„Goliat”, organizator z Warszawskich Drużyn Harcerskich zalążka późniejszego
Batalionu Sztabowego „Baszta” ZWZ–AK. Wielu tych młodych ludzi należało później do 2. plutonu Kompanii B–1 „Bałtyk” w utworzonym jesienią 1943 r. Pułku
„Baszta”.
Praca konspiracyjna lokatorów Bursy trwała aż do wybuchu Powstania Warszawskiego. Podejmowali oni różne działania, nieraz o charakterze ściśle wojskowym, jak np. akcje rozbrajania Niemców. Poza głównym celem pozyskania broni,
chodziło o szkolenie żołnierzy, wyrabianie w nich refleksu i odwagi. W akcjach
tych brali udział m.in. plut. pchor. „Piotruś” (Jerzy Kłoczowski), st. strz. „Gryf”
(Zbigniew Krukowski), „Kazik”, „Bartek” i „Lenin”. Dowódcą był pchor. „BWL”
(Wojciech Broszkiewicz), który najbliżej współpracował z „Michałem” (Ludwikiem
Bergerem).
Z bronią do czynienia miał także kpr. „Michaś” (Michał Rechnio), który pracował w nielegalnej rusznikarni przy naprawie sprzętu wojskowego. Umiejętności te
przydały mu się później w Powstaniu Warszawskim, gdy jako żołnierz 209. plutonu zgrupowania „Żaglowiec” (21. Pułk Piechoty „Dzieci Warszawy”) obsługiwał
„Piata” w końcowej fazie walk.
Działalność konspiracyjna w Warszawie niosła za sobą wiele zagrożeń. Poruszanie się po mieście, kontrolowanym przez liczne patrole żandarmerii niemieckiej, rewidujących przechodniów – było powiązane ze stałym narażaniem się na
aresztowanie lub śmierć na miejscu. Uczestnictwo w akcjach zdobywania broni
kosztowało niemało ofiar. Jedną z nich był mieszkaniec Bursy „Gryf” (Zbigniew
Krukowski) odznaczony pośmiertnie przez Dowódcę Armii Krajowej gen. Stefana
Roweckiego „Grota” Krzyżem Walecznych za wyróżniającą się służbę żołnierską w
szeregach wojska w konspiracji i śmierć na posterunku.
Zadania sabotażowo-dywersyjne były kolejnym celem żołnierzy „Baszty”
zamieszkałych w Bursie. Podpalenie baraków w pobliżu dworca kolejowego War47

szawa – Gdańsk, służących do przetrzymywania osób złapanych podczas obław
ulicznych – znalazło duży oddźwięk w stolicy. Akcję wykonano z 4 na 5 kwietnia
1943 r. o godzinie 2.30. Całością akcji dowodził „Michał” (L. Berger) a bezpośrednim wykonaniem „Znicz” (G. Mitrocki). Podobnych zadań „Bursiacy” mieli wiele na
swym koncie.
Ważną i odpowiedzialną pracą była też służba przy magazynowaniu broni,
gromadzonej po rozbrajaniu Niemców oraz składowanie wyprodukowanych konspiracyjnie granatów, tzw. Filipinek. Zajmowano się także przewożeniem broni na
ćwiczenia i akcje.
W jawnej walce z Niemcami – w Powstaniu Warszawskim – brało udział
wielu mieszkańców Bursy przy ulicy Sienkiewicza. Służyli oni w szeregach Pułku
„Baszta”, walczącego na Mokotowie. Autor opracowania, Grzegorz Mitrocki wchodził w skład 2. plutonu Kompanii B-1, będąc podwładnym plut. pchor. „Piotrusia”
(Jerzego Kłoczowskiego), który był jednym z kolejnych dowódców tego plutonu.
Jego zastępcą mianowano plut. pchor. „Groma” (M. Chorąży), również byłego
mieszkańca Bursy. W powstańczych szeregach służyli – oprócz wymienionych –
pchor. „BWL” (W. Broszkiewicz), strz. „Roger” (T. Turski), „Król” (K. Król), „Marek” (J. Bielski), „Dzwonek” (F. Dziembowski), „Syn” (P. Dziembowski), „Jim”
(J. Miketta), „Stefan” (S. Tamowicz), „Jacek IV” (S. Sakowicz). Uczestniczkami
Powstania były też dziewczęta z Bursy żeńskiej: „Hanka” (K. Wąsik), „Cesia”
(Z. Gurtman), „Katarzyna” (H. Maresz), „Tola Sidorkowicz” (Proszczycka).
Otrzymali ono sporo wojennych odznaczeń za odwagę, poświęcenie i wierność
żołnierską na polu bitwy. Niektórzy polegali, wielu doznało ciężkich zranień w
trudnych walkach np. o Królikarnię, gdzie dowodził „Piotruś”.
Ci, którzy ocaleli, po zakończeniu wojny próbowali powrócić do normalnego życia: kończyli studia wyższe, podejmowali pracę zawodową i naukową. Początkowo
ograniczone – z powodu sytuacji politycznej – kontakty, po upływie lat odnowiły
się, doprowadzając do regularnych spotkań byłych mieszkańców Bursy, podczas
których wspominano przyjaciół i ich dzieje. Okazją nadzwyczajną okazały się doroczne obchody wybuchu Powstania Warszawskiego i odwiedzanie grobów oraz
symbolicznych mogił żołnierzy „Baszty” na Wojskowym Cmentarzu na Powiązkach
w Warszawie. Z biegiem lat coraz mniejsza to grupa.
Dobrze, że świadectwo ich dojrzewania do walki, sama walka, ich marzenia
i życie znalazły udokumentowanie w relacji płk. Grzegorza Janusza Mitrockiego.
Na podstawie broszury: Grzegorz Janusz Mitrocki, Niecodzienne charaktery. Warszawa –
Cielechowizna 1999.

kpt. Zofia Grodecka „Ewa”
2.4. Ludwik Berger (1911–1943) harcerz, aktor, dowódca
Pseudonimy: „Goliat”, „Hardy”, „Michał Hardy”, „Michał Kośmiderski”, „Michał”. Podporucznik czasu wojny (11 listopada 1942 r.). Odznaczony pośmiertnie
Krzyżem Walecznych.
Urodził się 13 stycznia 1911 r. w Zakopanem z ojca, jednego ze słynnych bojowników PPS, Kazimierza Bergera, żołnierza Legionów Polskich i Michaliny Solec48

kiej. Świadectwo dojrzałości uzyskał we Lwowie. Od
1930 r. był aktorem zespołu objazdowego Reduty
i studentem Szkoły Teatralnej prowadzonej przez
Juliusza Osterwę. Prowadził także zajęcia w młodzieżowym zespole studyjnym „Okop” przy Instytucie Reduty w Warszawie.
Drugą jego pasją było harcerstwo. Jako podharcmistrz kierował hufcem zuchów na Żoliborzu.
W czasie okupacji mieszkał w tej dzielnicy przy ulicy Czarnieckiego 39/41, będąc oficjalnie zatrudniony
jako kierownik ogródków działkowych Rady Głównej Opiekuńczej (RGO) na Żoliborzu. Był tutaj osobą bardzo znaną, udzielając się jako organizator
i uczestnik tajnych spotkań teatralnych. Skupiał
Ludwik Berger
wokół siebie grono młodzieży, zafascynowanej jego
nieprzeciętną osobowością.
Od października 1939 r. formował żoliborską organizację Szarych Szeregów
z harcerzy 14 i 71 Warszawskich Drużyn Harcerskich. Grupa ta stanowiła zalążek
Batalionu Sztabowego „Baszta” ZWZ – AK, przekształconego następnie w Pułk
„Baszta”. Ludwik Berger od lutego 1940 r. dowodził kompanią „Kotłownia” (późniejsze kryptonimy: „Orzeł” i „Howerla”). Używał wówczas pseudonimów „Goliat”,
„Michał”, „Michał Hardy”. Miał on osobowość złożoną – z jednej strony delikatny
i szlachetny artysta, z drugiej bezwzględny bojownik, stojący na czele oddziału,
wykonującego wyroki na zdrajcach i konfidentach.
Lubił efektowne występy wojska podziemnego. 29 listopada 1941 r. zorganizował uroczystą zbiórkę kompanii „Kotłownia” w parku im. Stefana Żeromskiego na
Żoliborzu, która była powtórką udanej akcji oddziału przeprowadzającego – z jego
rozkazu – „cichą defiladę” 11 listopada 1939 r. przy ulicy Królewskiej.
Sprawdzał się też w wykonywaniu, poprzedzonym dokładnym rozeznaniem,
akcji sabotażowo-dywersyjnej; m.in. dowodził w sierpniu 1942 r. akcją na niemieckie garaże przy ulicy Czerniakowskiej, gdzie zdobyto wiele samochodów i broni,
a także kierował spaleniem baraków koło Dworca Gdańskiego, służących do przetrzymywania osób aresztowanych podczas obław ulicznych.
Rozkazem z 11 listopada 1942 r. został awansowany do stopnia podporucznika
czasu wojny.
Ludwika Bergera 23 listopada 1943 r. zatrzymał patrol żandarmerii niemieckiej w łapance na wiadukcie nad Dworcem Gdańskim, prowadzącym na Żoliborz.
Było to ulubione miejsce zasadzek hitlerowców na przechodzącą czy przejeżdżającą
tramwajem ludność, gdyż trudno było uciekać z tej pułapki. Zatrzymany Berger,
wyrwawszy się kilkunastu żandarmom, biegł w stronę dzielnicy willowej. Dopali
go w ogródku domu przy ulicy Śmiałej 5. Nieoficjalne dane z kostnicy przy ulicy
Oczki podawały, że miał głowę rozsiekaną kulami. Podobno uderzył w twarz żandarma. Jego śmierć wywarła wielkie wrażenie na żołnierzach Kompanii B-1 Batalionu „Bałtyk” „Baszty” a także na całym Żoliborzu. Grupa harcerzy postanowiła
go upamiętnić, zmieniając nazwę ulicy Czarnieckiego, gdzie mieszkał, ma Michała
Hardego. Tablicę z nową nazwą zawieszał Marek Dunin-Wąsowicz, żołnierz „Baszty”. Tablica przetrwała parę dni, obejrzana przez większość Żoliborzan.
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Żałować należy, że w tej dzielnicy, dla mieszkańców, której Ludwik Berger był
postacią znaną, szanowaną i podziwianą – nie ma ulicy Jego imienia, mimo kilkakrotnie ponawianych inicjatyw. Zabity w okresie konspiracji tak zasłużony żołnierz i współtwórca późniejszego Pułku „Baszta” – z pewnością zasługuje na
pamięć w swojej dzielnicy.
kpt. dr Zofia Grodecka
Komisja Historyczna
Zarządu Okręgu Wielkopolska ŚZŻAK
2.5 Czas przemija a pamięć zostaje
Wawrzyniec Chałupka urodził się w Pławcach 08.08.1913 r. Do ukończenia
18 roku życia pracował w gospodarstwie rolnym ojca Leona, a po uzyskaniu
stypendium średzkiego Starosty przez rok kształcił się na Uniwersytecie Ludowym w Dalkach. Powołany do służby wojskowej w 69
pułku piechoty w Gnieźnie po przeszkoleniu skierowany został do podoficerskiej szkoły Korpusu Ochrony
Pogranicza w Druji, woj. wileńskie, którą ukończył
w stopniu plutonowego. Po zakończeniu służby wojskowej wrócił do Pławiec. W roku 1939 został zmobilizowany. Brał udział w Kampanii Wrześniowej, a pod
Warszawą dostał się do niemieckiej niewoli. W czasie
transportu do obozu jenieckiego zbiegł w okolicach Nekli. Po powrocie do domu zatrudnił się jako robotnik
leśny w lasach Janowskich. Podobnie jak wielu jego
rówieśników, którzy brali udział w wojnie obronnej
1939 roku w pierwszej kolejności dostał się do konspiracyjnego Związku Walki Zbrojnej, przekształconego
w 1942 roku w Armię Krajowa. Ze względu na swe
predyspozycje otrzymał funkcję dowódcy placówki
plut. Wawrzyniec Chałupka
wewnętrznej o kryptonimie 6/7 PN/1 zlokalizowanej
w rejonie Pławiec. Pluton, którym dowodził liczył dziewiętnastu dobrze wyszkolonych żołnierzy. Do oddziału należeli między innymi bracia Wawrzyniec, Stefan
i Jan Chałupka, Zygmunt Kupsz, Stanisław Kajdan, Stefan Rauchut, Henryk
Szmidt, NN – szwajcer z majatku.
W połowie roku 1942 otrzymał następny dowód zaufania – mianowany został
adiutantem dowódcy Inspektoratu Armii Krajowej Środa Wielkopolska, por. Alfreda Furmańskiego ps. „Maciej”. Wawrzyniec wchodził w skład kadry dowódczej
placówki odbioru alianckiego zrzutu broni o kryptonimie „Proso 2”. Dowódcą był
por. Alfred Furmański, a zastępcą oficera zrzutowego sierż. Szczepan Rybak ps.
„Jeż” – gajowy w Janowie. Trzonem załogi zrzutowiska podstawowego został
oddział dowodzony przez plut. Wawrzyńca Chałupkę ps. „Junak”.
Jednym z bardzo istotnych zadań poprzedzających odbiór zrzutu było uruchomienie całodobowych punktów nasłuchu brytyjskiego radia BBC, za które odpowiadał st. sierż. Stanisław Szukalski ps. „Czarny”. Dwa nasłuchy znajdowały się
w Środzie Wielkopolskiej, a jeden w Podgaju u plut. Michała Matłowskiego.
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W dniu 13.09.1943 roku radio BBC nadało melodię „Piechota, ta szara piechota”, która była sygnałem czuwania. Następnego dnia sygnał powtórzono, co oznaczało, że operacja zrzutu odbędzie się w najbliższą noc.
Zadanie ochrony akcji „Proso 2” rozdzielono pomiędzy kaprali: Stanisława
Maćkowiaka ps. „Śruba”, Stefana Olsztyńskiego ps. „Grab", Franciszka Grzesiaka
ps. „Grobla”. Pierwszy z nich organizował podsłuch telefoniczny Komendantury
Lotniska w Mocznikach i posterunku policji w Dominowie, drugi z grupą elektryków, oczekiwał na sygnał, aby w razie konieczności unieruchomić lotnisko Moczniki odcinając dopływ energii elektrycznej, a trzeciemu zlecono stałą obserwację
posterunku policji i Urzędu Gminy w Dominowie, a ponadto otrzymał dodatkowy
obowiązek zorganizowania zacierania śladów w rejonie pola zrzutowego.
Grupami osłonowymi terenu zrzutowiska dowodził ppor. Bolesław Pietrzak –
Komendant Obwodu AK Środa, z udziałem dowódców terenowych: ppor. Klemensa
Szczepańskiego z Nekli, plut. Bolesława Drzewieckiego i plut. Władysława Szymanowskiego z Kostrzyna, kpr. Franciszka Kaczmarka z Węgierskiego i kpr.
Franciszka Grzesiaka z Dominowa.
Operacja zrzutowa odbyła się w nocy z 14 na 15 września 1943 roku w rejonie
gajówki Janowo, na polu pomiędzy wsią Wysławice, a lasem biegnącym w kierunku wsi Węgierskie. Potężny samolot Halifax JD-172 „G” z nowozelandzką załogą
pod dowództwem kpt. pilota S/L Pitt’a nadleciał z kierunku Drzazgowa. Niestety
usterki w sygnalizacji sprawiły, że dopiero przy trzecim okrążeniu na wysokości
300 metrów i rozpoznaniu sygnałów świetlnych placówki, załoga Halifaxa dokonała zrzutu dwunastu pojemników zaopatrzeniowych.
Żołnierzom placówki odbiorczej udało się sprawnie odebrać i zakopać
w uprzednio przygotowanych ziemiankach, jedenaście odnalezionych zasobników,
które zawierały ponad 1200 kg podstawowego wyposażenia wojskowego dla średzkich jednostek terenowych AK.
W międzyczasie powrócił patrol pchor. Lecha Palinkiewicza, który złożył
meldunek o dostrzeżeniu czaszy spadochronu nad obszarem leśnym pomiędzy
zrzutowiskiem a wsią Węgierskie. Po bezskutecznych poszukiwaniach ostatniego
pojemnika, trwających do świtu, oficer zrzutowy zarządził odmarsz drużyn.
Od wczesnego rana stado owiec z majątku Wysławice skutecznie zacierało ślady nocnej akcji.
Furmański przekonany o powodzeniu operacji, udał się do Środy i w punkcie
łączności zewnętrznej „Stella”, który prowadziła Stefania Musielak, złożył meldunek o przebiegu zrzutu łącznikowi sztabu okręgu i w godzinach popołudniowych
wrócił do Janowa.
15.09.1943 roku przed południem rozpoczął się okupacyjny dramat. Policja
niemiecka, poinformowana o przelotach obcego samolotu, który krążył, zorganizowała niezwłocznie ponad stuosobową grupę funkcjonariuszy do przeczesywania
tutejszego kompleksu lasów. Spodziewano się skoczków spadochronowych, a przypadek zrządził, że jednemu z policjantów wpadła noga w ziemiankę, zaczepiając
o linkę spadochronową. W efekcie poszukiwań znaleziono jedenaście kontenerów
zawierających między innymi dwa lekkie karabiny maszynowe, osiemnaście pistoletów maszynowych typu „Sten”, 76 granatów ppanc., 118 kg plastiku, radiostacje,
dwa pistolety z tłumikami, amunicję i środki opatrunkowe. Tego samego dnia rozpoczęła się pierwsza fala aresztowań, która objęła dwunastu robotników leśnych,
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a wśród nich por. A. Furmańskiego oraz braci Stefana i Wawrzyńca Chałupków,
braci Edwarda i Zbigniewa Matłowskich z Kubsza i Z. Kalwaka, S. Kajadana
i S. Rauchuta.
Po wyjeździe niemieckich ekip policyjnych, Jan i Leon Chałupkowie, udali się
do lasu „na grzyby”, w poszukiwaniu nieodebranej przesyłki. Przeszukali dobrze
znany sobie obszar leśny i znaleźli zawieszony na drzewie spadochron z zasobnikiem. Zdjęli go i przykryli runem leśnym. Nocą przywieźli brakujący dwunasty
kontener i zakopali na terenie swego gospodarstwa rolnego.
Po aresztowaniu Wawrzyńca, Jan Chałupka, schował pistolet brata w stodole
Niemca Brennera, u którego pracował. Wawrzyniec osadzony został w Forcie VII
Poznań, jak podaje „Encyklopedia Konspiracji Wielkopolskiej 1939–1945”. Jednak
inne źródła i jego fotografia, którą autor artykułu otrzymał w dyrekcji Muzeum
Martyrologii w Żabikowie wskazują, że być może tam przebywał. Ponadto inni
aresztowani jednocześnie z nim, a choćby sam por. A. Furmański był więziony
w Żabikowie i zmarł tam w wyniku ciężkich tortur.
Walory osobiste Wawrzyńca, a szczególnie zdolność szybkiej oceny sytuacji
i odwaga, pozwoliły mu zbiec w czasie konwoju już 23 października i ostrzec
innych członków placówki odbiorczej o grożącym im niebezpieczeństwie. W tym
samym dniu 23 października 1943 roku tajna policja niemiecka w Poznaniu,
wysłała specjalny list gończy ścigania w trybie pilnym Wawrzyńca Chałupki z powodu przygotowań zdrady stanu.
Wawrzyniec po ucieczce ukrywał się w stodole usytuowanej pomiędzy gajówką
Janowo a przydrożną kapliczką, pod którą w nocy z 14 na 15 sierpnia 1943 roku
załoga zrzutowiska składała przed akcją uroczystą przysięgę.
Zaopatrzenie i żywność otrzymywał z domu rodzinnego w Pławcach.
Po wykryciu kryjówki i zorganizowaniu przez okupantów obławy w dniu
21 kwietnia 1944 roku plutonowy Wawrzyniec Chałupka zginął w czasie wycofywania się do lasu. Przywieziony w tym dniu jeden z więźniów obozu w Żabikowie
stwierdził tożsamość zamordowanego. Ciało zabrali oprawcy i pochowali w nieznanym miejscu. W dwa miesiące później Józefę i Leona Chałupków z córkami
Marią i Stanisławą wywieziono na roboty do Niemiec. Wrócili w grudniu 1945
roku.
Przerwa w rozpoczętych po zrzucie aresztowaniach wykorzystana była przez
niemieckie służby bezpieczeństwa do nieprzerwanie prowadzonego śledztwa,
a sporadyczne tylko aresztowania, wyraźnie wpłynęły na osłabienie czujności organizacyjnej podziemia. Wiosną 1944 roku Gestapo dostarczyło do Urzędu Meldunkowego w Środzie listy z adresami ponad stu pięćdziesięciu żołnierzy AK. Od
połowy kwietnia rozpoczęła się trwająca do 3 maja 1944 roku fala masowych
aresztowań. W pierwszej kolejności zatrzymano i przesłuchiwano członków sztabu
i dowództwo wszystkich terenowych placówek Obwodu AK Środa = Powiatu Środa.
Do końca sierpnia w rękach Gestapo znalazło się ponad stu siedemdziesięciu żołnierzy AK, a do końca roku około dwustu.
Tylko bardzo nielicznym z aresztowanych udało się przeżyć okres barbarzyńskich tortur zadawanych w czasie śledztwa i pobytu w obozach zagłady.
Po wkroczeniu Armii Radzieckiej – Leon Chałupka, sołtys Pławiec, zgłosił
NKWD fakt zakopania zrzutowego zasobnika. Funkcjonariusze tej organizacji
zasobnik wykopali i zabrali. Po utworzeniu polskiej administracji, pracownicy
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Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego, wielokrotnie przesłuchiwali członków rodziny Chałupków doprowadzając do tego, że nękany Jan Chałupka porzucił Pławce
i wyprowadził się na ziemie odzyskane. Sądził, że uniknie kontaktów z „bezpieką”.
Rzeczywistość okazała się inna – i tam go dopadli. Małżeństwo Józefa i Leon
Chałupkowie mieli siedmioro dzieci, trzy córki i czterech synów. Trzech z nich
w czasie II wojny światowej oddało Ojczyźnie to co najcenniejsze, własne życie.
Z głębokim smutkiem piszę o jednym z aktów wojennego dramatu. Okazało się
bowiem, że władze niemieckie otrzymały donos o ukrywającym się Wawrzyńcu.
Wobec tego, że znane są dziś dwie wersje prawdy o denuncjacji, z braku dowodów
i stuprocentowej pewności, mogę o tej tragedii tamtych lat jedynie wspomnieć.
Stuprocentowy jest jedynie fakt zdrady i ludzkiej podłości.
Nie odnajdziemy już nigdy mogiły plutonowego Wawrzyńca Chałupki, ale
zrobię wszystko, co w mojej mocy, aby pamięć o żołnierzach, którzy oddali życie
w obronie wolności i honoru Ojczyzny, trwała jak najdłużej i mogła się z nią zapoznawać kształcąca swą osobowość polska młodzież.
Dziękuję Panu prof. dr hab. Władysławowi Chałupce za pomoc i udostępnienie
niepublikowanych dotychczas materiałów historycznych.
por. Jarosław Wietlicki
Ps. Na pamiątkowym głazie w Janowie umieścimy inskrypcję:
W pobliżu tego miejsca 21 kwietnia 1944 roku zginał w czasie niemieckiej
obławy członek sztabu Inspektoratu Armii Krajowej Środa, Plutonowy
Wawrzyniec Chałupka ps. „Junak”.
Janowo 2008
Poległ Niepokonany
2.6. Na pobojowisku
Podkarpaciem, zawładnął słoneczny, ciepły wrzesień 1944 r. Minął szczęśliwie
pierwszy dzień od czasu wyjścia z lasu. Spałem w przedsionku odgradzającym izbę
od pomieszczeń bydła, na łóżku wyścielonym słomą. Razem ze mną, leżał również
Romek. Ja nie rozstawałem się ze swoim amerykańskim bębenkowcem, on zaś
miał przy sobie „stena”. Byłem przekonany, że jest on jednym z żołnierzy, któregoś
z naszych ugrupowań, tu się ukrywającym. Mówił doskonałym narzeczem tubylczym i można było zakładać, że się tu urodził. Z gospodarzem był w dobrych, nawet
zażyłych układach. Mówili sobie na „ty” i byli kolegami z lat szkolnych. Później się
okazało, że był on tutejszym Żydem, samodzielnie i skutecznie utrzymującym się
przy życiu z pomocą dawnych kolegów. Dopiero co wstał świt i jeszcze dobrze się
nie obudziłem. Nagle, usłyszałem energiczne łomotanie w nasze drzwi i znane mi
gardłowe „aufmachen!” Romek jak piorunem rażony ulotnił się jak kamfora! Znał
tu każdą nawet najmniejszą dziurę, w którą mógł się zmieścić. Zostałem sam.
Błyskawicznie starałem się ocenić swoje położenie i podjąć decyzję dla mnie jak
najkorzystniejszą.
Byłem zdecydowany użyć broni i nie poddać się żywcem. Przez szparę w belkowaniu zauważyłem dwóch żołnierzy Wehrmachtu z założonymi na plecach karabinami. Taka sytuacja czyniła mnie uprzywilejowanym w razie konieczności
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podjęcia przeze mnie walki. Mogłem być od nich nieco szybszy. Ale opodal nich stał
mój kolega szkolny, który pełnił funkcję tłumacza. To mnie uspokoiło i postanowiłem działać pokojowo. Okazało się, że organizowano ekipę robotników, mających
zająć się pochówkiem poległych opodal frontu. Mieli już
mojego gospodarza, który tym razem nie zdołał się
w porę schować gdzie trzeba.
Byłem ubrany w kolejarski mundur, na którym ponownie zdążyłem poprzeszywać błyszczące naszywki
i emblematy „Ostbahn”. W sumie na Niemcach zrobiłem dobre wrażenie i uznali mnie jakby za „swojego”.
Udało mi się nawet ich przekonać, aby zwolnili mojego
gospodarza, za którego ja pójdę na front, na ochotnika.
Wkrótce z grupą około 16 polskich robotników maszerowałem w kierunku Połomeji. Konwojowani przez
dwóch niemieckich żołnierzy, przemierzaliśmy leśne
wertepy, na których jeszcze nie tak dawno panowało
niepodzielnie nasze trzecie zgrupowanie.
O minionych dniach przypominały nam spotykane
w zamaskowaniu ciężarówki, zdobyte przez naszych
Kpr. „Szczęk”
chłopców. Dziwne zdawało się to, że idąc już spory ka(Janusz Nowotko)
wał drogi, nie napotkaliśmy żadnych umocnień, które
w moim przekonaniu powinny być tu budowane. Dopiero w wąwozie biegnącym
w pobliżu „Kałużówki” żołnierze Wehrmachtu kopali ziemne schrony dla ludzi
i koni. To wyraźnie sugerowało, że nie wierzyli zbytnio w zatrzymanie tu swoich
linii obronnych. Stąd linia frontu oddalona była nie więcej jak pół kilometra. Doszliśmy do dwóch drewnianych domków, które jeszcze niedawno pełniły dla nas
funkcje szpitala.
Do pierwszych stanowisk walczących stron, było nie więcej jak 300 m prawie
bez żadnego zabezpieczenia bojowego. Postawiono jedynie karabin maszynowy,
który miał chronić od niespodziewanego wtargnięcie Rusków. Niemieckie stanowiska bojowe były tu tak rzadkie, że przejście na stronę sowiecką nie nastręczało
żadnych trudności. Ale myśmy wiedzieli co nam groziło ze strony Rosjan. Żaden
z robotników nie umiał po niemiecku i tylko ja jeden wiedziałem co mówią ze sobą
konwojenci. Zaraz też wyznaczono mnie na tłumacza. Nie musiałem pracować
łopatą i miałem więcej swobody przemieszczania się z miejsca na miejsce.
Zadaniem robotników, było kopanie grobów i chowanie w nich poległych partyzantów, którzy leżeli przed domami „Kałużówki”. Od czasu zakończenia tu walk
nie upłynęły nawet trzy tygodnie, ale w intensywnie świecącym jeszcze słońcu
i strugach deszczu ciała poległych uległy już pełnemu rozkładowi.
Dookoła unosiła się intensywna, bardzo przykra trupia woń. Dozorujący nas
żołnierze w zasadzie nie interesowali się zbytnio poczynaniami pracujących robotników. Oni zajęli się penetracją okolicznych zarośli i pozostałych po partyzantach
schronach. Co rusz znajdowali półlitrowe butelki ze spirytusem, papierosy i inne
drobne przedmioty przez nich pożądane. W pobliskich krzakach odkryli kawaleryjskie siodło, ale to ich zupełnie nie zainteresowało. To byli wytrawni frontowi żołnierze, którzy wiedzieli jak się zachować, aby przeżyć wojnę.
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W zasadzie wszelkie znalezione przez nich przedmioty, powinny być zgłoszone
i oddane w dowództwie. Im się nawet nie śniło, aby komukolwiek powiedzieć
o swoich „zdobyczach”. Wódka i papierosy na wojnie były najcenniejszą „walutą”,
decydującą niejednokrotnie o zachowaniu swojego życia.
Obserwowałem, jak starannie chowali te drogocenne dla nich przedmioty. Jedna półlitrówka zniknęła w masce gazowej reszta, wypełniła przepastne, zdawało
się bez dna kieszenie mundurów.
Tymczasem ja, próbowałem podejść jak najbliżej do pierwszego poległego z zamiarem przeszukania jego ubrania, mocno już ślimaczącego się pod rozkładającym
się ciałem. Miałem nadzieję, że uda mi się przejąć jakiś dokument, który umożliwiłby identyfikację zwłok. Ale emitujący intensywnie trupi zapach był tak silny,
że obezwładniał bez reszty i nie pozwolił na niezbędne poczynania. Za każdym najmniejszym dotknięciem leżącego ciała nie dosyć, że trupia woń człowieka paraliżowała powodując torsje, to chmary tłustych, wijących się białych robaków wydostawały się na zewnątrz potęgując obrzydzenie. Mogłem pożyczyć od Niemca
Gas-maskę. Może wtedy miałbym większe szanse urealnić moje poczynania.
Byłem jednak tak zaszokowany widokiem poległych, ich obecnym stanem i tą masą żarłocznych larw toczących niedawno żyjących jeszcze moich towarzyszy broni,
że utraciłem jakby zdolność właściwego reagowania i odpowiedniego czynu.
Żołnierze ostrzegali nas, abyśmy w żadnym przypadku nie dotykali zwłok gołymi
rękami, bowiem wydzielający się trupi jad może zagrozić życiu śmiałkom, którzy
odważyliby się to uczynić.
Ciała zabitych partyzantów leżały bezładnie tam, gdzie dosięgła je kula wroga.
Robotnicy przewiązywali sobie usta i nos mokrymi szmatami, chroniąc się w ten
sposób przed niebezpiecznymi wyziewami. Zwłoki spychano długimi żerdziami do
wykopanych wspólnych grobów. Ktoś rozpoznał Głowackiego z Pustyni. Obok niego, leżał zabity chyba Francuz w resztkach niemieckiego munduru. Tu i ówdzie
można było zauważyć magazynki z nabojami do MP. Spychałem je skrzętnie
w czeluść grobu naszych bohaterów.
Na środku polany, na której rosła koniczyna leżał z rozkrzyżowanymi rękami
poległy Rosjanin z radzieckiej rozwietki. Pochowano go osobno.
Powyżej na skarpie przeciwległej do domów „Kałużówki” widać było zabitego
„Kałmuka”. Był w niemieckim mundurze i miał na nogach parciane buty z cholewami. Na pewno był nim jeden z tych pojmanych jeńców, którego major ruski
własnoręcznie zastrzelił jako zdrajcę. Tego poległego nikt nie pochował. Jeszcze
długo po wojnie wysuszone ciało leżało nie tknięte. Zdrajców nie poważał nikt.
Jeszcze ostatnie promienie słońca rozświetlały polanę, kiedy zakończono wszelkie czynności pochówkowe. Przy zbiorowych mogiłach ustawiono drewniane krzyże. Kolumna przypadkowych grabarzy wracała do domu. Nikt ze sobą nie rozmawiał, wszyscy szli jakby w kondukcie żałobnym.
Świadomie nakłoniłem Niemców, aby szli na przedzie kolumny. W każdej
bowiem chwili mogliśmy spotkać się z frontowym patrolem, który mógł nas ostrzelać bez żadnego uprzedzenia.
Od strony wschodniej, zaciekle ujadały karabiny maszynowe, ale obie walczące
wrogie sobie armie dopiero co układały sobie dogodne leża. Przechodzący obok
niemieccy żołnierze jakoś dziwnie z niechęcią na nas zerkali. Zrozumiałem, że
biorą nas za pojmanych partyzantów. W pewnej chwili doskoczył do nas oficer
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krzycząc na konwojentów – dlaczego prowadzają tu bandytów, których należy
likwidować na miejscu? Zamarłem: na szczęście jeden z naszych opiekunów zdążył
zameldować o nas to, że z polecenia sztabu byliśmy przysłani z zaplecza do chowania poległych. Ów oficer się trochę uspokoił i jakoś szczęśliwie mogliśmy iść dalej.
Tym razem jeszcze się nam wszystkim udało.
por. „Szczęk” mgr Janusz Nowotko
II zgrupowanie AK
5 Pułku Strzelców Konnych
2.7. Sentymentalno-historyczny wyjazd z moim wnukiem
do Warszawy i do Puszczy Białej
31.08.1944 r. w Puszczy Białej w rejonie nadleśnictwa Pecynka, odbyła się
ostatnia bitwa 8 komp. III bat. 13 pp AK (przed „Burzą” – oddział partyzancki
„Tatara” – dow. Alfred Wieczorek) i od tamtej pory, corocznie przy pomniku na
symbolicznej mogile w Pecynce odbywają się uroczystości upamiętniające tę bitwę,
oraz poniesione straty (około 60 zabitych partyzantów oraz kilkaset osób cywilnych, których rozstrzelali Niemcy w odwecie za poniesione straty podczas tej
bitwy).
Ponieważ brałem udział w tej bitwie (ps. „Kadet” jako żołnierz oddziału „Tatara” i prawie co roku w rocznicę tej bitwy byłem obecny na uroczystościach w m.
Pecynka, postanowiłem w br. (2008) zabrać ze sobą mego wnuka – Jakuba Biniek
(lat 18), żeby poznał osobiście moich kolegów – partyzantów, na ponadto, żeby poznał prawdziwą historię walk partyzanckich, o których do tej pory słyszał tylko na
lekcjach historii i to czasami dość pobieżnie.
Wyjechaliśmy na tę uroczystość w dniu 29.08.08, najpierw do Warszawy, gdzie
przy okazji chciałem pokazać mojemu wnukowi miejsca, gdzie w czasie okupacji
były różne zdarzenia, które osobiście przeżywałem, a ponadto będąc w Warszawie
chciałem zabrać go do Muzeum Powstania Warszawskiego.
Tak więc w dniu 30.08.08 zabrałem Kubę (bo nocowaliśmy u mojej siostry Ani
Bogusz na Bemowie) i pojechaliśmy do śródmieścia Warszawy, gdzie najpierw zabrałem go na skrzyżowanie Marszałkowskiej i Alei Jerozolimskich, gdzie znajduje
się tablica upamiętniająca rozstrzelanie 102 Polaków i których rozstrzelania
byłem naocznym świadkiem, zmuszonym przez Niemców do oglądania tej egzekucji (Niemcy zatrzymali tramwaj, którym jechałem, a następnie kazali wysiąść
wszystkim ludziom i zmusili nas do oglądania tego masowego morderstwa). Widok
był przeokropny, gdy to sobie przypominam do dzisiaj jeszcze ciarki mnie przechodzą. Opowiadając to mojemu wnukowi widziałem, że jest bardzo przejęty tą
sprawą.
Takich egzekucji w Warszawie było wiele, na różnych ulicach i ludzie oglądający – zaprzysięgali zemstę, gdy tylko będzie okazja, która nadarzyła się przy wybuchu Powstania Warszawskiego. Gdy obecnie słyszę takie rozmowy na temat
Powstania: „czy powstanie było konieczne” – to tak mogą tylko mówić ludzie,
którzy w czasie okupacji nie byli w Warszawie i nie mają pojęcia o tym, co się
działo!
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Egzekucje uliczne trwały, gdy dowódcą SS i policji w czasie okupacji w Warszawie – był Franz Kutschera, który w tych egzekucjach wymordował 4,5 tys.
Polaków. Sąd Podziemny wydał wyrok śmierci na niego, który został wykonany
przez oddział dywersyjny Komendy Głównej AK – „Pegaz” – „Parasol”.

Tablica znajdująca się na rogu Marszałkowskiej i Alei Jerozolimskich (od strony Pragi)

Chodząc z Kubą po Warszawie opowiadałem mu różne inne zdarzenia, niektóre
nawet trochę śmieszne, np. kiedyś jadąc z Bielan do Śródmieścia – na pl. Krasińskich tramwaj został zatrzymany przez Niemców, którzy kazali ludziom wysiąść,
ustawili w kolejkę i sprawdzali dowody tożsamości. Ja nie miałem Kenkarty, bo
dopiero robiono mi nowy dowód osobisty, (gdyż stary – zabrali mi Niemcy, a mnie
udało się uciec). Gdy przyszła kolej na mnie – taki „rudy” Niemiec mówi do mnie,
„ausweiss” – a ja odpowiadam „ich habe keine” (nie mam), a on do mnie „du verfluchte polnische schweine” (ty przeklęta polska świnio!) – los! i kopnął mnie. Nie
wiedziałem, co się dzieje, ale szybko odszedłem i dopiero w swojej organizacji
„Koszta” dowiedziałem się, że ten patrol, to był patrol polski – przebrany za Niemców i w ten sposób sprawdzając dokumenty wyłapują konfidentów!
Na potwierdzenie istnienia polskich patroli miałem jeszcze inne zdarzenie –
idąc Alejami Jerozolimskimi w kierunku Marszałkowskiej usłyszałem krzyki
i uciekających ludzi od strony Nowego Światu, ludzie krzyczeli – „wojna się kończy! Bo Niemcy strzelają do Niemców” okazało się, że patrol niemiecki spotkał się
z patrolem polskim na Nowym Świecie nie rozpoznali się (hasłem) i zaczęli do
siebie strzelać.
Opowiadając Kubie różne zdarzenia doszliśmy do Muzeum Powstania Warszawskiego. Zwiedzając Muzeum widziałem jak bardzo przeżywał nastrój (muzkę,
komunikaty) oraz oglądając eksponaty był bardzo zadowolony, że mógł osobiście
zobaczyć takie rzeczy, których do tej pory nie widział – np. samolot angielski
(Liberator), który brał udział w zrzutach dla walczącej Warszawy, różne rodzaje
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broni, umundurowania, oglądał przez okienko w ścianie filmy z czasów Powstania,
oraz zbierał kartki z kolejnych dni Powstania.
Ogólnie pobyt w Muzeum był dla niego bardzo korzystny, bo bardziej przybliżył
sobie sprawy związane z Powstaniem.

Kuba z „małym” Powstańcem
w Muzeum

Kuba przy zdobytym bunkrze przez Powstańców
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Uważam, że szkoły w Polsce powinny organizować wycieczki tego typu, żeby
młodzież zetknęła się z prawdą okupacyjną i miała pojęcie o tym, co się naprawdę
działo i jednocześnie podtrzymywały etos Armii Krajowej.
Następnego dnia, tj. 31.08 pojechałem z Kubą pod Muzeum Narodowe w Al.
Jerozolimskie, gdzie czekał autobus, który miał nas, wraz z innymi uczestnikami
zabrać do Puszczy Białej. Po przejeździe do m. Długosiodło, leżącego na skraju
puszczy, najpierw braliśmy udział w uroczystej mszy św. w kościele p.w. Wniebowzięcia NMP a następnie składaliśmy kwiaty pod tablicą poległych w „Akcji
Burza” – znajdującej się przy kościele w Długosiodle, oraz przy kamieniu znajdującym się przy Gimnazjum Publicznym im. Armii Krajowej. Po złożeniu kwiatów
uczestnicy wyjazdu przyjechali z m. Długosiodło do Puszczy Białej do nadleśnictwa
Pecynka.
Po przyjeździe pod pomnik w Pecynce rozpoczęła się oficjalna część uroczystości, przemówienie władz lokalnych, uczczenie pamięci poległych oraz składanie
kwiatów pod pomnikiem.
Na uroczystości było sporo ludzi, przedstawiciele władz powiatowych, przedstawiciele Wojska Polskiego, a przede wszystkim obecna była córka dowódcy oddziału partyzanckiego „Tatara” – p. Monika Rudyk z d. Wieczorek.
Jeśli chodzi o uczestników – partyzantów z 8 komp. III bat. 13 pp AK (oddział
„Tatara”), to niestety było obecnych tylko 9 osób – co zresztą widać na fotografiach;
parę osób nie przyszło ze względu na zły stan zdrowia (np. p. Wawrzkiewicz ps.
„Lalka”), a reszta niestety nie żyje i tak co roku będzie nas coraz mniej i dlatego
trzeba poważnie pomyśleć, kto będzie się zajmował takimi miejscami pamięci
Narodowej.

Kwiaty składa najstarsza uczestniczka bitwy pod Pecynką
pani Danuta Rytel, ps. „Mewa”
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Kwiaty składa kol. Godwod ps. „Słoma” wraz z moim wnukiem Kubą

Córka dowódcy oddziału partyzanckiego „Tatara” – pani Monika Rudyk z d. Wieczorek,
w towarzystwie członka ŚZŻAK – pana Muszyńskiego
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Przybyli na uroczystość byli partyzanci z 8 kom. III bat. 13 pp AK (Oddział Tatara),
którzy brali udział w bitwie pod Pecynką.
Stoją od lewej: Jerzy Bauer ps. „Tobruk”, Zbigniew Kempisty ps. „Turoń”, Edward
Jaroszewski ps. „Kruczek”, Jerzy Podonowski ps. „Kadet”, Józef Prymas ps. „Skiba”,
Danuta Rytel ps. „Mewa”, Jerzy Godwod ps. „Słoma”, Jadwiga Skrzec-Świerczewska
ps. „Morwa”, Kazimierz Gumkowski ps. „Reduta”.

Po części oficjalnej mieliśmy posiłek, podczas którego toczyła się ożywiona dyskusja na temat tamtych czasów, a obecna przy tym młodzież kształtowała swoje
pojęcie o partyzantce i o walkach z okupantem.
Wracając spod Pecynki do Poznania po drodze dużo rozmawiałem z moim wnukiem Kubą, który był bardzo zadowolony z tego wyjazdu, gdyż widział szereg rzeczy, o których do tej pory nawet nie słyszał, widział prawdziwych partyzantów
i słyszał z ich ust opowieści, które w literaturze przedstawione są czasem w różny
sposób.
płk rez. nawig. inż. Jerzy Podonowski
uczestnik walk pod Pecynką ps. „Kadet”
2.8. Harcerze Szarych Szeregów 1939–1945
Związek Harcerstwa Polskiego 27 września 1939 r. przeszedł do konspiracji,
organizacja ta przybrała kryptonim „Szare Szeregi”.
Szare Szeregi stanowiły jeden z elementów Polskiego Państwa Podziemnego,
współpracowały z Rządem RP na Kraj i z Komendą Armii Krajowej. Harcerze swoją służbę pełnili zgodnie z przyrzeczeniem harcerskim „Harcerz służy Bogu i Polsce i sumiennie spełnia swoje obowiązki”.
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Naczelnikami Kwatery Głównej Szarych Szeregów „Pasieka” byli poznańscy instruktorzy harcerscy członkowie Akademickiego Koła Harcerskiego „Akaha” im.
Heliodora Święcickiego przy Uniwersytecie Poznańskim: hm. Florian Marciniak,
hm. Stanisław Broniewski i hm. Leon Marszałek.
Z tej „Akahy” w Kwaterze Głównej „Pasieka” pełnili też służbę na różnych stanowiskach, hm. Józef Wiza, hm. Roman Łyczywek, hm. Witold Marcinkowski, hm.
Zygfryd Linda, hm. Kazimierz Grenda i hm. Miłosław Cieplak.
Instruktorzy harcerscy z Wielopolski byli komendantami poszczególnych Chorągwi ZHP w Kraju o kryptonimie „Ule”. W Chorągwi Poznańskiej „Ul Przemysław” hm. Józef Wiza, w Chorągwi Radomskiej „Ul Rady” phm. Bogusław Gąsiorowski w Chorągwi Krakowskiej „Ul Smok” – phm. Stanisław Rączkowski, w Chorągwi Lwowskiej „Ul Lew” – hm. Zygmunt Lang, Komendantem Obszaru „W” był
hm. Władysław Czarnecki.
Nazwa kryptonimu „Szare Szeregi” powstała najpierw w Chorągwi Poznańskiej
„Ul Przemysław” w listopadzie 1939 r., wykorzystując hitlerowską organizację
„Waffen SS” o nazwie „Schutz Staffeln” (sztafety ochronne). Wszelkie rozkazy
i ulotki były szyfrowane skrótem literami „SS” dla zmylenia okupanta. Autorami
kryptonimu „Szare Szeregi” byli poznańscy instruktorzy hm. Józef Wiza i hm.
Stanisław Powalisz. Wczesną wiosną 1940 roku hm. Józef Wiza przekazał tę
nazwę do Warszawy Naczelnikowi „Pasieki” hm. Florianowi Marciniakowi, który
ten kryptonim zaakceptował i nadał w całym Kraju.
Programem działalności konspiracji harcerskiej było „Dziś” – „Jutro” – „Pojutrze” i w tym programie obowiązkiem każdego harcerza było brać czynny udział
w walce w okresie okupacji „Dziś”. Przygotować się do jawnej walki w okresie
powstania czyli „Jutro”. Zdobywanie kwalifikacji pracy w Wolnej Polsce, czyli
„Pojutrze”.
Struktura organizacyjna „Szarych Szeregów” składała się z treści piosenki harcerskiej „Już lipa roztula”, która była hymnem harcerstwa wielkopolskiego:
Kwatera Główna – kryptonim „Pasieka”
Chorągwie – krypotnim „Ule”
Hufce – kryptonim „Roje”
Drużyny – kryptonim „Rodzina”
Zastępy – kryptonim „Pszczoły”
W naszych szeregach wprowadzono organizacyjnie trzy szczeble wiekowe
przyjmowania do pracy konspiracyjnej i tak: „Zawisza” od 12 do 14 lat. „Bojowe
Szkoły” (BS) od 15 do 17 lat, „Grupy Szturmowe” (GS) od 18 i więcej lat.
Harcerze zajmowali się małym sabotażem, akcją „N” skierowaną tylko dla
Niemców; wydawano i kolportowano gazetki i ulotki; dokonywano wywiady i gromadzono potrzebne informacje o okupancie. Prowadzono tajne nauczanie i szkolenie. Grupy szturmowe zajmowały się wielką dywersją, przechodziły szkolenie wojskowe podchorążych „Agricola”. Starsze harcerstwo Grupy szturmowej ma za sobą
wspaniałą kartę bojową w walce z okupantem niemieckim jak „Akcja pod Arsenałem”, udział w walce w batalionach „Zośka” i „Parasol”.
Za wybitne czyny męstwa i odwagi w czasie działań bojowych na terenie Rzeczypospolitej Polski w okresie walk 1939–1945. Zarządzeniem Nr 12 Prezydenta
Rzeczypospolitej z 19 marca 1989 r., został nadany Krzyż Srebrny kl. V-ej Orderu
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Wojennego Virtuti Militari Szarym Szeregom Związku Harcerstwa Polskiego.
Podpisał: Prezydent Rzeczypospolitej Kazimierz Sabbat i Minister Spraw Wojskowych inż. Jerzy P. Morawicz ppłk dypl.
Źródło: Jerzy Jabrzemski, Harcerze z Szarych Szeregów. PWN, Warszawa 1997.

Bonifacy Leczykiewicz
ps. Orlik
Szare Szeregi „Ul Przemysław”
Tekst piosenki harcerskiej, która posłużyła do zastosowania kryptonimów
organizacyjnych SZ-SZ
Już lipa roztula
Już lipa roztula słoneczny swój puch
A dalej tam z ula, na pracę na ruch
A dalej tam z ula, na pole na znój
Piastowe my pszczoły, piastowy my rój.
Ta stara pasieka na plon czeka nasz
My lecim od wieka z łąk kwietnych i pasz
My lecim od wieka i trud niesiem swój
Piastowe my pszczoły, piastowy my rój.
I brzęczy i radzi złocisty nasz wiec
Jak bożej czeladzi pracować, jak lec
Jak bożej czeladzi w ten bratni iść znój
Piastowe my pszczoły, piastowy my rój.
Nas budzi świt mglisty, a spędza nas noc
Gdy z lipy ojczystej, żar bierzem i moc
Moc życia, żar czynu – na mir i na bój
Piastowe my pszczoły, piastowy my rój.
2.9. Pamiętajmy o Powstańcach Wielkopolskich
W bieżącym roku 2008 mija 90 rocznica Powstania Wielkopolskiego. W całej
Wielkopolsce z Poznaniem włącznie, odbywają się różne spotkania, wydawane
są publikacje. W Instytucie Pamięci Narodowej Marek Rezler autor monografii:
„Powstanie Wielkopolskie” – rozważał temat „Powstanie Wielkopolskie po 90.
latach”, a III Liceum Ogólnokształcące im. św. Jana Kantego w Poznaniu zorganizowało sesję popularno-naukową pt. „Tradycje niepodległościowe Wielkopolan
1918–1945”. W ramach tej sesji bardzo interesujący wykład wygłosił prof. dr hab.
Zbigniew Dworecki z UAM pt. „Tło polityczne Powstania Wielkopolskiego
1918–1919”, a młodzież opracowała „Tradycje niepodległościowe Wielkopolan
1918–1945” oraz omówiła działalność jednego z powstańców w opracowaniu pt.
„Ignacy Misiek w walce o niepodległość 1918–1945”.
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Nic więc dziwnego, gdy na comiesięcznej zbiórce Szarych Szeregów też się tą
tematyką zajmowano, a jeden z druhów skromnie powiedział: „mój Ojciec też był
Powstańcem Wielkopolskim”. Postanowiłam się Jego udziałem w Powstaniu bliżej
przyjrzeć, tym bardziej, że był harcerzem w drużynie im. Kazimierza Wielkiego
w Poznaniu, co potwierdza iż harcerze ochoczo zgłaszali się do udziału w walce
o wolność Wielkopolski, nieraz zatajając swój wiek.
Tak zrobił 15 letni Tadeusz Wesołowski, późniejszy
harcmistrz, drużynowy a w czasie II wojny światowej Szaroszeregowiec.
Ojciec naszego Druha Fredka – Zygmunt Radke
urodził się 18 czerwca 1902 r. w Poznaniu. Mając
13 lat wstąpił w szeregi skautów, a jako szesnastolatek zgłosił się w punkcie werbunkowym przy
Wielkich Garbarach.
W pierwszych dniach Powstania pełnił funkcję
posłańca, a następnie wraz ze starszymi walczył na
terenie miasta oraz brał udział w oswobodzeniu lotniska Ławica. Po zakończeniu Powstania chciał
walczyć dalej o wolną Polskę. Zamienił datę urodzenia o ponad rok, by mógł się wykazać wiekiem
18 lat i wraz z innymi skautami zgłosił się w Biedrusku, by tam odbyć przeszkolenie wojskowe. Po
Zygmunt Radke
jego ukończeniu otrzymał przydział do Pierwszej
Kompanii Skautowej, z której powstał Pierwszy
Pułk Strzelców Wielkopolskich. W 1919 r. zgłosił się na ochotnika, by walczyć
w obronie Lwowa pod dowództwem kpt. Wincentego Wierzejewskiego.
Podczas zdobywania Lwowa w ciężkich walkach, zostaje ranny i przewieziony
do szpitala w Poznaniu. Za męstwo i odwagę w walce o Lwów został odznaczony
Krzyżem Walecznych i Medalem Niepodległości.
W okresie dwudziestolecia międzywojennego udzielał się bardzo aktywnie
w Związku Harcerstwa Polskiego. Po wybuchu II wojny światowej już w dniu
2 września 1939 r. udał się do Harcówki 2 PDH, która mieściła się w szkole podstawowej na Śródce przy ul. Bydgoskiej i korzystając z przychylności pedla szkoły
wyniósł sztandar drużyny i zakopał go w piwnicy domu, w którym mieszkał przy
Rynku Śródeckim nr 15. Dziś na ścianie tego domu jest umieszczona tablica informująca młode pokolenie o Jego działalności.
Jako aktywny harcerz 4 września 1939 r. wraz z grupą sąsiadów wyruszył
w kierunku Warszawy. Niestety grupa doszła tylko do Kutna, gdyż dalsza droga
była już niemożliwa. Po powrocie do Poznania włączył się w październiku 1939 r.
do konspiracji harcerskiej określanej później jako Szare Szeregi. Niestety dalszą
działalność konspiracyjną przerwało gestapo, aresztując go 25 maja 1943 r. Został
osadzony na Forcie VII.
Według relacji dh drużynowego Kazimierza Juniczaka, który z dh Radke był na
tej samej sali nr 64 na Forcie VII – dh Zygmunt Radke był trzykrotnie przesłuchiwany i boleśnie maltretowany przez Gestapo w Domu Żołnierza. Po 7 tygodniowym pobycie na Forcie VII w miesiącu lipcu 1943 r. został przeniesiony do obozu
koncentracyjnego w Oświęcimiu, a od stycznia 1944 r. przetransportowany do
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obozu koncentracyjnego w Mauthausen, gdzie zginął w dniu 16 kwietnia 1944
roku. Pośmiertnie został w dniu 26 stycznia 1959 r. odznaczony Wielkopolskim
Krzyżem Powstańczym.

Przykład z jego patriotyzm przejął syn Ferdynand działając w czasie II wojny
światowej w Szarych Szeregach oraz córka Klaudia Radke „Todzia”, którą miałam
przyjemność znać, gdyż wspierała w czasie okupacji niemieckiej w Poznaniu działalność naszej drużynowej drużyny „Bobry” Szare Szeregi phm Ireny Petri, pracując z nią w jednej firmie, która była punktem kontaktowym naszej drużyny.
„Todzia” zmarła w Poznaniu dnia 12 lutego 2004 r. mając 99 lat. Ci skromni
ludzie nie chwalili się, że byli gorliwymi patriotami.
Cześć Ich pamięci.
por. Urszula Hoffmann
Harcerz RP – Szare Szeregi
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2.10. Próba aresztowania przez gestapo
Kiedy byłem zatrudniony w warsztacie remontowym Fabryki Papy i Izolacji
Braci Balickich w Pustelniku II-gim i pracowałem na tokarni, to po godzinach
normalnej pracy, wykonywałem akowskie sygnety i bardzo poszukiwane wówczas
grzebienie do wyczesywania insektów. Wykonywano je z duraluminium, a materiał uzyskiwano w Warszawie ze złomowiska „Bindera” [tj. pręty i blachę].
Pewnego dnia podczas wykonywania tych przedmiotów, wiórem odpadowym
skaleczyłem sobie lewe oko. Z tego też powodu następnego dnia spóźniłem się do
pracy. Kierownik Fabryki M. Kowalczyk miał zwyczaj osobiście kontrolować spóźnialskich. Nazywałem się jeszcze Kaczmarek, a obowiązkiem było przekładanie
blaszanego numerka.
Co jest z panem, panie Kaczmarek mówi, pokazując moje zaczerwienione oko,
innym już tonem ze mną rozmawiał. Ponieważ z przyczyn wiadomych nie posiadałem możliwości leczenia przez Kasę Chorych, zaprowadził mnie do Biura, dał polecenie księgowemu R. Klimeckiemu wypłacenia z kasy 160 zł (tamtych czasów)
i polecił udać się prywatnie do Kliniki w Warszawie na ul. Smolną 12, podał
nazwisko okulistki mówiąc, to jest krewna naszego szefa. Ponieważ Firma Papy
w Pustelniku była związana produkcją z ul. Dobrą w Warszawie, zatem codziennie
samochodami ciężarowymi przemieszczano materiały. Miałem zabrać się z panem
K. Zacierką [kierowca], który akurat do Warszawy jechał. Aby uniknąć ewentualnej ulicznej łapanki, postanowiłem, że wysiądę w Markach i udam się do znanych
mi lekarzy, dr. Peszczyńskiego lub dr. Hornowskiego. Niestety dr Peszczyński
oko obejrzał i stwierdził, że bez Kliniki na ul. Smolnej się nie obejdzie, co zmusiło
mnie wsiąść w kolejkę i dojechać nią do ul. Stalowej a tramwajem dotrzeć na ul.
Smolną.
W tym samym czasie do Fabryki Papy i Izolacji w Pustelniku II-gim zajechało
Gestapo aby mnie aresztować, o godz. 9.00 rano, 30-go września 1943 roku. Zajechali 3-ma otwartymi samochodami ciężarowymi. Pierwszy wjechał do środka fabryki, dwa pozostałe otoczyły teren fabryki od zewnątrz. Poszukiwali mnie na
wszystkie 3 moje nazwiska. Podobno zdemolowali biuro fabryki i odnosili się brutalnie wobec jego personelu, co prawdopodobnie miało się przyczynić do uzyskania
wiadomości gdzie się podziewam. Przeszukali wszystkie miejsca, w których mieszkałem, w tym Zakład ss Franciszkanek Rodziny Maryi w Pustelniku II-gim. Ale
miejsce ostatniego mego zamieszkania, które zorganizowała mi s. Jadwiga Wojciechowska aresztowana przez gestapo w sierpniu 1943 r., nie znali. Mieszkałem tam
wraz z prof. muzyki o nazwisku Gierzek pochodzenia żydowskiego. Wojnę podobno
przeżył.
W tym czasie w holu Kliniki poszukiwałem mojej okulistki. Przy pomocy salowej dotarłem do jej gabinetu. Był na pierwszym piętrze w połowie korytarza
z oknem na wejście główne, szeroki około trzy metry, w tym okno i zabudowana
szafa, wypełniająca narożnik, górna jej część otwarta z lekarstwami, dolna
zamknięta. Kiedy siedziałem już na fotelu, stwierdziła że należy usunąć obce ciało
ze źrenicy oka, znieczuliła i w tym czasie ktoś wszedł do gabinetu i doniósł, że
w Klinice jest Gestapo, poszukuje mężczyzny w wieku 20 do 26 lat.
Zdenerwowana wiadomością, zapytała czy o pana przypadkiem im nie chodzi,
zaprzeczyłem; mówiąc, że staram się od nich trzymać jak najdalej. Wyjdę mówi,
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rozejrzeć się w sytuacji, pozostawiając mnie na tym fotelu. Po niedługim czasie
wraca i mówi, sprawdzają wszystkich chorych po salach, otwiera dolną pustą połowę tej narożnej szafy i mówi, wchodź pan! Siedząc w niej zorientowałem się, że
gabinet lekarski opuściła zamykając na klucz.
Kiedy siedziałem tam zamknięty, po jakimś czasie słyszałem otwieranie drzwi
gabinetu. Weszło paru gestapowców, rozmawiając trzaskali jakimiś przedmiotami.
Wyszli zostawiając drzwi od gabinetu otwarte.
Nie wiem jak się tam zachowałem w tym akurat czasie, wiem natomiast, że
dzisiaj kiedy wracam myślami do tego wydarzenia, ogarnia mnie wielki strach.
Kiedy pani doktor po jakimś tam czasie mnie wypuściła, byłem ponoć pół przytomny. Środkami zostałem doprowadzony do stanu umożliwiającego dokonanie
zabiegu. Usiadłem ponownie na fotel i przez okno widziałem jeszcze stojący samochód z gestapowcami. Kiedy odjechali ja miałem z oka wyjęte to tzw. obce ciało (był
to wiórek duralu).
Zapamiętałem do dnia dzisiejszego jak samochód z tymi gestapowcami krążył
jeszcze co najmniej 2 razy do ul. Nowy Świat. Pani doktor po zabiegu obandażowała oko, na pożegnanie powiedziała: szczęściarz z pana, odrzekłem, że bardzo jestem
jej wdzięczny za ocalenie, ale pokazać się z obandażowanym okiem na ulicy byłoby
niewłaściwe. Przyznała mi rację, mówiąc mogą być z okiem kłopoty, ale proszę
przy wyjściu opatrunek wyrzucić. Tak też uczyniłem, udając się w drogę powrotną
na ul. Stalową, aby kolejką wąskotorową udać się do domu. Kolejka ta biegła równolegle przy samej szosie do Radzymina pora, o której wracałem, czyniła ją nie
przepełnioną, jak zwykle w czasie godzin rannych czy popołudniowych. Pogoda
jesienna, ale ciepła pozwalała jechać przy otwartym oknie.
Od Zacisza nieznany mi osobiście młodzieniec, pędząc rowerem daje znak
wyskakiwania z kolejki. Nie potrafiłem jeszcze z jadącej kolejki wyskakiwać więc
dojechałem do Drewnicy. Nieznajomy rowerzysta do czasu odjazdu kolejki z tej
stacji nie dojechał, a ja uznałem, że to jakaś pomyłka i pojechałem dalej.
Przed stacją Marki z rowerem stał znajomy Józef Kronberg (Kronenberg?)
i wołał mnie również; kolejka zmniejszała bieg co pozwoliło z niej wyskoczyć. Kiedy
się spotkaliśmy zatrwożony powiedział: uciekaj Gestapo na ciebie czeka. Jeden
samochód wyjechał po ciebie do Warszawy i wrócił bez ciebie, rozstawiliśmy
ostrzeżenia.
Natychmiast dostosowałem się do polecenia i do zmroku przeczekałem na markowskim Cmentarzu. Gestapo tego dnia teren fabryki i otoczenie opuściło w godzinach popołudniowych. Do mojego miejsca zamieszkania wrócić nie mogłem, kiedy
dowiedziałem się, że wszystkie moje dotychczasowe kwatery, zostały przeszukane.
W tym tak trudnym dla mnie czasie, schronienia kilkudniowego użyczył,
wspomniany Józef Kronberg mieszkający z matką, w Pustelniku II-gim przy ul.
Łąkówek 1.
Kiedy szedłem późną nocą spotkałem Jana Miechowicza, kierowcę z fabryki
i dowiedziałem się, że do ostatniej mojej kwatery nie dotarli. Powiedziałem jemu
z kim tam mieszkam, widocznie tak zadziałał skutecznie, że wojnę prof. Gierzek
przeżył. Wiadomość została mi przekazana kilka lat po zakończeniu wojny, podobno osobiście mnie poszukiwał na terenie Pustelnika II-go.
Jak wynika z tego opisu zorganizowana akcja Gestapo w celu aresztowania
mnie, zakończyła się niepowodzeniem. Pozostałem na wolności, lecz już bez pomocy bliskich mi osób z mego otoczenia, łącznie z dowódcą plutonu, kmp. „Osiowej”,
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ogarniętych przerażającym strachem przed okupantem. Czułem się człowiekiem
straconym.
Od mego chwilowego wybawiciela Józefa Kronenberga, schronienie opuściłem
po 3-ch dobach. Znaleźli się jednak ludzie dobrej woli i tym razem, którzy otoczyli
mnie opieką, narażając się na niewymierne konsekwencje ze strony Gestapo.
A szczególnie s. Stanisława Redlich ze Zgromadzenia ss Franciszkanek Rodziny
Maryi w Pustelniku II-gim, która przy pomocy osób pośredniczących, zorganizowała dotarcie do d-cy OW. PPS-WRN w Markach por. Zygmunta Nazarczenki.
Kiedy z jego dobrym znajomym zameldowaliśmy się w jego mieszkaniu, była to
godz. 6-ta rano, byłem niesamowicie przemarznięty i niewyspany. Po przywitaniu
powiedział: rozbieraj się i wchodź do łóżka póki zagrzane, jak się wyśpisz porozmawiamy. Polecenie wykonałem natychmiast, kiedy się już wyspałem był już
obiad a na stole, grochówka i ziemniaczane placki. Od tego właśnie momentu, poczułem się bezpiecznie, przerażała mnie jedynie bezustanna obawa o najbliższą
moją rodzinę, czy nie ponoszą z mego powodu prześladowań ze strony okupanta.
Ta myśl prześladowała mnie do końca II-giej wojny światowej.
Okazać się miało, że przy Bożej pomocy nie zanotowano w rodzinie strat szczególnych. Po kilku dniach mój nowy opiekun przetransportował mnie na około
3 tygodnie na daleką wieś za Radzyminem o nazwie Czarnów, tym to sposobem
zniknąłem z terenu mego zagrożenia.
Po powrocie złożyłem po raz drugi przysięgę do Oddz. Wojsk. PPS–WRN
w Markach gdzie d-cą był por. Zygmunt Nazarczenko ps. „Zbyszek”. Zamieszkałem
razem z nim w jego mieszkaniu, a domek należał do rodziny Kazimierza Barszcza
przy starym markowskim kinie.
Zajmowałem się tylko i wyłącznie, wykonywaniem poleceń mego dowódcy. Parę
dni przed wybuchem Powstania Warszawskiego Niemcy dom ten spalili wraz
z nim cały nasz wojenny dobytek.
Pana Kazimierza Barszcza spotkałem po wojnie, okazał się wielkim patriotą
i za spalenie jego własności, gdzie byliśmy pośrednimi sprawcami, pretensji nie
wnosił. Cześć Jego Pamięci.
Z Zygmuntem, moim okupacyjnym dowódcą, utrzymuję kontakt, jest ode mnie
starszy o lat 6 (urodził się 1916 roku) i to jemu należą się największe podziękowania mojej całej rodziny. To właśnie on jest sprawcą mojego przetrwania w czasach
niezwykle dla mnie trudnych. Jego postawa patriotyczna niech będzie przykładem
dla przyszłych pokoleń Polaków.
mjr w st. sp. T. R. Rubasiński

III. POLEMIKI I OPINIE
3.1. Polemika z ks. dr Józefem Bartnikiem
(Nasz Dziennik z 14–15.08.2008)
W „Naszym Dzienniku” z czwartku na piątek 14–15 sierpnia 2008 r. ukazał się
wywiad – artykuł ks. dr Józefa Bartnika pt. „Patronka Warszawy i Strażniczka
Polski”. Poza właściwym nagłówkiem – treść artykułu mówiąc najoględniej jest
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zadziwiająca. Artykuł zawiera szereg niespójnych zbitek narracyjnych, świadczących o małej wiedzy autora w podjętych przez siebie tematach. Nie zamierzam
z nimi polemizować. Pragnę jedynie wyczulić wrażliwość – zwłaszcza młodego pokolenia – na prawdę historyczną, do niedawna przemilczaną, lub przedstawianą
skrótowo, lub tendencyjnie fałszywie.
Będąc jednym z ostatnich żyjących oficerów Wojska Polskiego Drugiej Rzeczypospolitej, jako żołnierz Września 1939 r., w tym również w obronie Warszawy,
jako żołnierz Armii Krajowej, w tym jako uczestnik Powstania Warszawskiego
1944 r., jako Kawaler Orderu Virtuti Militari – uważam niejako za swój obowiązek, ustosunkować się do paru wypowiedzi ks. dr Józefa Bartnika.
Na marginesie małe przypomnienie: w szkicach historycznych Ludwika Kubali,
w zeszycie III dotyczącym czasów Koliszczyzny na wschodnich rubieżach I Rzeczypospolitej znaleźć można przykłady wrażliwości i podatności ludności ruskiej
i ukraińskiej na pewne niecodzienne zjawiska przyrodnicze, którym nadawano
charakter religijny i nadprzyrodzony. Podawane z ust do ust tworzyły legendy, nie
hamując jednak przed skrajnym okrucieństwem. Tłumaczenie ks. dr Józefa Bartnika odwrotu Armii Czerwonej ukazaniem się Rosjanom Matki Boskiej, co umożliwiło Polakom pościg i zwycięstwo jest uproszczeniem, które pozostawiam bez
komentarzy.
W świadomości polskiego społeczeństwa katolickiego istniało i ciągle istnieje
dużo dowodów opieki Bożej nad naszą Ojczyzną w tamtych przełomowych czasach
1920 r. Ks. Józef Bartnik ich nie wymienia, mimo że legły one u podstaw naszego
zwycięstwa. Orędowniczką opieki Bożej nad naszą Ojczyzną jest dla Polaków Matka Boża – Królowa Korony Polskiej. Sądzę, że nasze „relacje” z Matką Bożą ujmuje
najlepiej Litania Loretańska. Wyzwala ona nasze pragnienia i umacnia naszą wiarę. A jak to mówi się niekiedy wiara góry przenieść potrafi.
Każdy, kto na jakiejś wycieczce obtarł sobie nogi – wie jak to boli i jak trudno
wówczas się chodzi. W lipcu 1920 r. na południowym froncie nasi żołnierze przemaszerowali szlak z nad Dniepru pod Zamość, mając często nogi obtarte do kości.
Byli głodni i niewyspani. I skrajnie przemęczeni, bo ich odwrót odbywał się w ciągłych walkach z otaczającym i przeważającym nieprzyjacielem. A jednak nasi
żołnierze nie ulegli rozsypce. I zachowali wartość bojową, umożliwiającą podjęcie
już wkrótce działań ofensywnych. Analogicznie przebiegł nasz odwrót na froncie
północnym znad Berezyny do bram Warszawy.
Jaki hart ducha, jak silną wolę musieli wówczas wykrzesać z siebie nasi żołnierze! Nie udałoby się tak zapewne bez wiary w Opatrzność Bożą, bez wiary w pomoc naszej Matki Bożej.
I nie udałoby się zapewne bez pomocy Ducha Świętego, którego w modlitwie
naszej prosimy, „by oświecał serca i umysły nasze” – oprzeć się kuszącym dywersyjnym ulotkom zrzucanym przez bolszewików nad naszymi żołnierzami, w chwilach dla nich krytycznych.
Zadziwiająco słuszne – na przekór wszystkim ówczesnym realiom – okazały się
polskie decyzje odrzucenia propozycji pokojowych, przedstawionych przez państwa
zachodnie na konferencji w Spaa.
Do dziś wreszcie zastanawia skąd w Ochotniczej Armii utworzonej w ostatniej
chwili z młodzieży szkolnej i akademickiej, była taka moc ducha i wola zwycięstwa. Jej symbolem stał się ksiądz Ignacy Skorupka, o którym ks. Jerzy Bartnik
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nie wspomina. Szkoda również, że ks. dr Józef nie wspominał o wizycie w Radzyminie naszego Papieża Jana Pawła II i nie przypomniał Jego mądrych słów na
temat „Cudu na Wisłą” w 1920 r.
W tamtych pamiętnych dniach było jeszcze jedno cudowne zdarzenie. Otóż na
południowym froncie armia Jegorowa i Budionnego, w której był sam Stalin,
żądna własnego sukcesu, uwikłała się w walki pod Lwowem i Zamościem i nie posłuchała rozkazu Tuchaczewskiego, by natychmiast podążyć ku Warszawie. Gdyby
tak się stało – uderzenie nasze z nad Wieprza byłoby wielce wątpliwe, a zdobycie
Warszawy przez bolszewików bardzo prawdopodobne.
Odwrót bolszewików z pod Warszawy nie odbywał się „w nieopisanej panice
i popłochu”, jak to sugeruje autor N.D., lecz w ciągłych walkach pościgowych,
w trakcie których poległo w sierpniu 17.191, a we wrześniu jeszcze 11.243 naszych
żołnierzy.
Bardzo przykre są insynuacje i wypowiedzi ks. dr Józefa Bartnika w dalszej
części jego prasowego wywiadu. Otóż ks. dr Józef określa przedwojenną Warszawę
jako „siedlisko rozpusty” i ostrzega, że „jeśli Warszawianie się nie nawrócą to
spotka ich stolicę los Niniwy”. No cóż. Pozwalam sobie doradzić ks. dr Józefowi, by
dokładnie zwiedził naszą nekropolię – Cmentarz Powązkowski i zastanowił się
kim byli i o czym mówią umieszczone nad grobami tablice. I jeszcze radził bym
uważnie przeczytać o czym mówią te wszystkie tablice pamiątkowe umieszczone
na murach i wewnątrz naszych kościołów, poświęcone zasłużonym obywatelom
Warszawy i naszego kraju.
Przed wojną Warszawa nie była „siedliskiem rozpusty”, lecz skupiała elity
polskiego społeczeństwa. Nawet kabaret i tawerny warszawskie, w których występowali np. Wiechecki „Wiech”, Krukowski „Lopek”, Hemar, Stępowski, Zula Pogorzelska, Zofia Terne, Mieczysław Fogg, Chórki „Dana” czy „Eriana” – wyzute były
z wszelkiego wulgaryzmu.
O pobożności Polaków świadczyły nie tylko wypełnione świątynie w miastach,
miasteczkach i wsiach, ale również uroczyste procesje, tak podziwiane przez przyjezdnych z zagranicy, dbałość o Boże Męki przy drogach, czy np. wieczorne wspólne modlitwy i śpiewy w miesiącu maryjnym przy figurze Matki Bożej.
Obraźliwie i krzywdząco porównuje ks. dr Józef mieszkańców Warszawy „do
przemądrzałych dzieci, które wszystko chcą zrobić same bez Bożej pomocy”. Jest to
księdza aluzja do Powstania Warszawskiego, połączona z krytyką członków
Komendy Głównej Armii Krajowej.
W latach okupacji na podwórkach kamienic i w bramach robiono ołtarzyki z wizerunkiem Matki Bożej oczywiście, pod którymi wieczorami zbierali się mieszkańcy domów, by wspólnie się modlić. Czyżby ks. dr o tym nie słyszał?
Którejś wrześniowej niedzieli 1944 r. na Mokotowie odprawiana była msza św.
Uczestniczyło w niej kilkudziesięciu powstańczych żołnierzy i tyleż cywilnej ludności z przyległych domów. Mszę św. odprawił ks. Jan Zieja „Rybak” – kapelan
„Baszty”. W połowie Mszy św. Niemcy położyli na Mokotów artyleryjski ogień nękający, a dwa granaty spadły z hukiem w niedalekiej odległości. Byłem wówczas
przy samym ołtarzu. Wdziałem, że księdzu Zieji nie drgnął ani jeden mięsień twarzy. Podobnie wszyscy zgromadzeni wokół polowego ołtarza stali wyprostowani,
jakby nic się nie stało.
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Z przykrością przeczytałem pejoratywną wypowiedź ks. dr Józefa odnośnie
członków Komendy Głównej Armii Krajowej. Ksiądz nie znał przecież tych dzielnych i wspaniałych ludzi. A przede wszystkim nie znał ksiądz nadzwyczaj
trudnych uwarunkowań, w jakich przyszło im pracować i podejmować jedne z najtrudniejszych decyzji w naszej historii.
I jeszcze jedna uwaga. W swym wywiadzie prasowym przytacza ksiądz dr szereg nazwisk, na które się powołuje, a które przeciętnemu czytelnikowi nic nie mówią.
Nie przytacza natomiast osób powszechnie znanych i poważanych, jak np. bogate przekazy Księdza Kardynała Augusta Hlonda – Prymasa Polski, czy Księdza
Kardynała Adama Sapiechy, a z opracowań historycznych np. Mariana Kukiela
(„Dzieje Polski porozbiorowej”), lub Władysława Konopczyńskiego („Dzieje Polski
nowożytnej”). Z tematyki okupacyjnej i powstańczej dotyczącej wątków wywiadu
prasowego ks. dr Józefa Bartnika, nadzwyczaj cenne informacje i osobiste konstatacje znaleźć można w przekazach ks. Jana Zieji, czy o. Tomasz Roztworowskiego,
czy ks. Stefana Wyszyńskiego (wszyscy byli kapelanami Armii Krajowej). Warto
też zapoznać się z pracami Andrzeja Kunerta. Wdzięczną pamięć o opiece Bożej
nad Polską i o wstawiennictwie Matki Bożej – zawierają zawsze homilie naszego
Prymasa Księdza Kardynała Józefa Glempa, zwłaszcza wygłaszane co roku na
Jasnej Górze.
Pięknie i głęboko przekazywał te sprawy Polakom nasz Papież Jan Paweł II,
przy każdej bytności w Polsce.
Maciej Rembowski
P.S. Nie należy mylić nazwiska ks. dr. Józefa Bartnika z nazwiskiem ks. prof.
Czesława Bartnika, którego artykuły są zawsze doskonałe.
3.2. Uhonorowanie prezesa Oddziału ŚZŻAK Kalisz
Pan
Feliks Pałys
Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej w Kaliszu

Wielce Szanowny Panie,
Już 90 lat minęło od pamiętnego roku 1918, w którym Polska odzyskała niepodległość po 123
latach niewoli ... 11 listopada jest dniem, który urósł do rangi symbolu: wolności, suwerenności,
poświęcenia dla ojczyzny. W takim dniu oddajemy cześć tym wszystkim, którzy w różnym czasie,
w różnych miejscach żyli, działali, walczyli o wolną, niezależną, ukochaną Polskę. Oddajemy
cześć powstańcom Kościuszki, żołnierzom Napoleona, powstańcom z listopada 1830 i stycznia
1863, legionistom Piłsudskiego, powstańcom wielkopolskim i śląskim, żołnierzom Września, żołnierzom Andersa i Berlinga, żołnierzom Armii Krajowej i innych formacji zbrojnych walczących z
wrogiem na różnych frontach II wojnie światowej. Oddajemy cześć wszystkim pokoleniom Polaków, którzy cierpieli na „nieludzkiej ziemi” i w obozach koncentracyjnych wierząc, że „Jeszcze
Polska nie zginęła”.
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I nie zginęła. Nie zginęła dzięki takim ludziom jak Pan właśnie.
Jest Pan reprezentantem tych Polaków, dla których dobro kraju miało i ma wartość nadrzędną,
którzy potrafili docenić niepodległościowe dzieło swoich ojców i gdy nadeszła potrzeba stanęli w
obronie ojczyzny, nie szczędząc krwi, bólu, zdrowia, cierpienia.
W ten wyjątkowy dzień pragniemy pokłonić się Panu i wyrazić najgłębszy szacunek. Prosimy
przyjąć statuetkę, którą Miasto Kalisz przygotowało dla uczczenia 90 rocznicy odzyskania Niepodległości. Niech będzie ona wyrazem naszej pamięci, podziwu, szacunku i wdzięczności za
wszystko, co uczynił Pan dla Wolnej Polski.
Z wyrazami głębokiego szacunku
Przewodnicząca
Rady Miejskiej Kalisza
(–)
Adela Przybył

Prezydent
Miasta Kalisza
(–)
Janusz Pęcherz

Kalisz, 11 listopada 2008 roku

IV. INFORMACJE I KOMUNIKATY
4.1. Apel z Warszawy
Stowarzyszenie Żołnierzy Armii Krajowej „Żywiciel” 19 października 2008 r. na
Walnym Zebraniu dokonało wyboru nowych władz w ilości piętnastu osób. Prezesem Zarządu został Stanisław Bontemps, wiceprezesem Marek Rzeszotarski,
sekretarzem Lidia Wyleżyńska.
Zarząd Stowarzyszenia, w trosce o uzupełnienie składu żołnierzy Zgrupowania
„Żywiciel” (8. Dywizja Piechoty im. Romualda Traugutta) zwraca się z uprzejmą
prośbą do Kolegów i Koleżanek z Okręgu Wielkopolska ŚZŻAK, którzy walczyli
w Powstaniu Warszawskim na Żoliborzu lub w okolicach – o podanie swoich
danych. Będziemy wdzięczni za każdą informację.
Podajemy adres: Stowarzyszenie Żołnierzy Armii Krajowej „Żywiciel”
01-604 Warszawa, ul. Promyka 5.
4.2. Uzupełnienie składu Zarządu Okręgu Wlkp. ŚZŻAK
1. W Biuletynie Informacyjnym Zarządu Okręgu Wielkopolska Nr 3 (74) z września 2008 r. na s. 27 podano nieścisłe dane dotyczące funkcji niektórych członków nowowybranego Zarządu Okręgu Wielkopolska ŚZŻAK. Podajemy poniżej
zweryfikowany i uzupełniony skład Zarządu odnośnie paru osób:
Zenonowi Jankowskiemu i Jarosławowi Wietlickiemu oraz Henrykowi Józefowskiemu przypisano niesłusznie funkcję w Komisji Edukacji, a kol. Bonifacemu
Leczykiewiczowi funkcję w Komisji Socjalnej. Kol. Janusz Sławek pełni funkcję
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przewodniczącego Komisji d/s Młodzieży. Natomiast kol. Henryk Józefowski
pełni funkcję asystenta prezesa Zarządu Okręgu oraz prezesa Zarządu Okręgu
Towarzystwa Przyjaciół Armii Krajowej.
2. Na s. 49 w artykule „Czy nad Wisłą w 1920 r. zdarzył się cud” – zabrakło podpisu Autora, pana Macieja Rembowskiego. Wyrażamy ubolewanie.
Redakcja

4.3. Można jeszcze nabywać tabliczki pamiątkowe!
Społeczny Komitet Budowy Pomnika Polskiego Państwa Podziemnego i Armii
Krajowej w Poznaniu umieszcza przy Pomniku imienne tabliczki z informacjami
o obywatelach polskich poległych, pomordowanych i zmarłych w wyniku prześladowań od 1 września 1939 roku do 3 lipca 1945 roku, w okresie istnienia Polskiego
Państwa Podziemnego.
Powyższe dotyczy osób:
• urodzonych, mieszkających lub działających na terenie województwa poznańskiego w latach II Rzeczypospolitej oraz w okresie istnienia Polskiego
Państwa Podziemnego,
• deportowanych, które straciły życie w innych miejscach kraju i poza nim,
• uznających konstytucyjne władze cywilne i wojskowe Rzeczypospolitej Polskiej, działające na obczyźnie i w kraju poprzez struktury Polskiego Państwa Podziemnego.
Zgłaszający osobę odpowiadającą tym kryteriom, proszeni są o wypełnienie poniższej ankiety i złożenie jej, lub przesłanie pocztą do Wielkopolskiego Muzeum
Wojskowego, Stary Rynek 9, 61-772 Poznań, codziennie w godzinach od 10 do 15,
także w soboty i niedziele.
Wraz z ankietą należy przedłożyć, lub przesłać do wglądu, odpowiednie oryginały dokumentów i ich kserokopie (dokumenty po poświadczeniu kserokopii zostaną zwrócone).
Prosimy także dołączyć krótki życiorys zgłaszanej osoby, który umieszczony
będzie na stronach informacyjnych ustawionego przy Pomniku komputerowego
kiosku multimedialnego. W życiorysie winny znaleźć się przede wszystkim informacje dotyczące losów zgłaszanej osoby w czasie wojny, a także – jeżeli to możliwe
– opisane okoliczności śmierci. Życiorys prosimy podpisać, podając imię i nazwisko
oraz adres i telefon kontaktowy.
Komitet zastrzega sobie prawo do redakcji i weryfikacji tekstów, a także do ich
odrzucenia w przypadku, gdyby podane informacje nie odpowiadały prawdzie.
Tabliczka żeliwna z poniższymi danymi będzie miała wymiary 12×20 cm. Jej
koszt wyniesie 90 złotych, które należy wpłacić (w terminie pięciu dni od dnia
złożenia ankiety) na konto:
Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Wielkopolska,
al. Niepodległości 16, 61-713 Poznań,
numer 71 1090 2734 0000 0001 0676 1765 z dopiskiem „Tabliczka”.
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ANKIETA
Informacje o osobie, której tabliczka umieszczona będzie przy
Pomniku Polskiego Państwa Podziemnego i Armii Krajowej w Poznaniu
Imię i nazwisko

............................................................................................................................

Zawód lub tytuł: ............................................................................................................................
Rok urodzenia – rok śmierci: ..........................................................................................................
Miejsce śmierci i okoliczności: ........................................................................................................
........................................................................................................................................................
Imię, nazwisko osoby zgłaszającej: ................................................................................................
Adres osoby zgłaszającej:

...........................................................................................................

.........................................................................................................................................................
Telefon kontaktowy: ........................................................................................................................
Data złożenia ankiety: ....................................................................................................................
Data wpłaty: ....................................................................................................................................
............................................................
podpis zgłaszającego

4.4. Pamiętajmy o Nich
por. Leonard Kolęda
Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Koło w Turku z głębokim żalem
powiadamia, że dnia 20 października 2008 r. w wieku 87 lat odszedł od nas na
wieczną wartę współzałożyciel tutejszego Związku i pierwszy jego prezes śp. kol.
Leonard Kolęda ps. „Leonek”, a od 3-ch lat v-ce prezes. Pogrzeb wymienionego
odbył się dnia 22.10.2008 r.
Związek nasz poniósł ogromną stratę tracąc v-ce prezesa i człowieka b. oddanego ojczyźnie i wielkiego patriotę, którego nie mamy możliwości zastąpienia innym
członkiem, ponieważ zostało nas już tylko 5 osób, w tym 3-ch bardzo chorych i cała
nasza działalność skupia się na skarbniku mającym już 86 lat i sekretarzu. Ta
sytuacja zmusiła nas do zawieszenia naszej działalności.
Śp. kol. Leonard Kolęda ps. „Leonek” od kwietnia 1941 r. do stycznia 1945 r.
był zaprzysiężonym żołnierzem ZWZ–AK Obwód Turek. W czasie okupacji okazał
się odważnym żołnierzem działając czynnie z pełnym oddaniem i narażaniem
życia, bo nie tylko przewoził meldunki i prasę do punktów kontaktowych, ale również zdobytą broń. Utrzymywał stałe kontakty jako łącznik z powiatów Kalisz,
Konin i Koło.
Śp. Leonard Kolęda za swoją odwagę i działalność w AK odznaczony został
Krzyżem Armii Krajowej, odznaką Weterana Walk o Niepodległość, Honorową
odznaką za zasługi dla m. Turku, a dnia 19 lipca 2004 r. mianowany na stopień
porucznika.
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Wymieniony do końca życia był czynnym członkiem i wielkim społecznikiem,
mimo poważnej choroby nigdy nie zabrakło go na wszelkiego rodzaju uroczystościach państwowych. Ostatnia jego obecność była na uroczystości 3-go Maja br.
Po odejściu w/w na wieczną wartę, Związek nasz poniósł ogromną stratę. Wymieniony w naszej pamięci pozostanie na zawsze jako uczestnik wydarzeń i wielki
patriota.
Koło nasze prosi o umieszczenie wzmianki o zgonie naszego wiceprezesa w kronice żałobnej Biuletyn Informacyjnego.
Cześć Jego Pamięci!
Krystyna Maciejewska
Sekretarz ŚZŻAK
Koło w Turku
4.5. Kronika żałobna
W ostatnim czasie zmarli członkowie ŚZŻAK Okręgu Wielkopolska
1. por. Leokadia Kasprzak ps. „Lodka”, zmarła w czerwcu 2008 r. w Poznaniu – żyła 84
lata. Żołnierz z Okręgu Wileńskiego kr. „Wiano” Obwód Wileński – kwatermistrzostwo
– grupa „Kozy” przy dowódcy „Jelonek”. Była żołnierzem ŚZŻAK Okręg Wielkopolska.
Środowisko „Ostra Brama” w Poznaniu.
2. kpt. Czesław Wiażewicz ps. „Strzała”, zmarł w czerwcu 2008 r. w Poznaniu – żył 77 lat.
Żołnierz z Okręgu Wileńskiego kr. „Wiano” 23 Brygada Brasławska AK, Inspektorat
Rejonowy „BC” Placówka Terenowa Głębokie. Był żołnierzem ŚZŻAK Okręg Wielkopolska Środowisko „Ostra Brama” w Poznaniu.
3. Maria Ciesielska zmarła w lipcu 2008 r. w Poznaniu – żyła 69 lat Członek z Okręgu
Wileńskiego kr. „Wiano”, skarbnik Zarządu Środowiska „Ostra Brama”. Była członkiem ŚZŻAK Okręg Wielkopolska Środowisko „Ostra Brama” w Poznaniu (bez uprawnień kombatanckich).
4. por. Halina Dutkiewicz ps. „Halka”, zmarła we wrześniu 2008 r. w Poznaniu – żyła 85
lat. Żołnierz z Okręgu Wileńskiego kr. „Wiano” Obwód Wileński IV Rejon, Dzielnica
„B”. Była członkiem ŚZŻAK Okręg Wielkopolska Środowisko „Ostra Brama” w Poznaniu.
5. por. Ludwik Poczontek ps. „Partyzant”, zmarł 23.06.2008 r. w Poznaniu – żył 79 lat.
Żołnierz z Okręgu Poznańskiego kr. „Pałac” Organizacja Niepodległościowa AK „Zawisza” na terenie pow. gostyńskiego woj. Wielkopolska. Był żołnierzem ŚZŻAK Okręg
Wielkopolska Koło „Zawisza” w Krobi, Oddział w Gostyniu.
6. mjr. Marian Stawik ps. „Chytry Lis”, „Lis” zmarł 8.10.2008 r. w Poznaniu. Żył 85 lat.
Żołnierz z Okręgu Poznańskiego kr. „Pałac” Inspektorat Ostrów Wielkopolski. Był
członkiem ŚZŻAK Okręg Wielkopolska Środowisko „Pałac” w Poznaniu.
7. por. Edward Potrawiak ps. „Prawdzic”, zmarł 12.10.2008 r. w Poznaniu – żył 83 lata.
Żołnierz z Okręgu Radomsko-Kieleckiego „Jodła” Obwód Częstochowski, grupa dywersyjna. Był żołnierzem ŚZŻAK Okręg Wielkopolska Środowisko „Jodła” w Poznaniu.
8. ppor. Jolanta Adamkiewicz ps. „Marta”, zmarła 22.10.2008 r. w Gostyniu – żyła 85 lat.
Żołnierz z Okręgu Radomsko-Kieleckiego „Jodła” Obwód Opatów, Podobwód Staszów –
Ostrowiec Świętokrzyski. Była członkiem ŚZŻAK Okręg Wielkopolska Oddział w Lesznie, Koło w Gostyniu.
9. por. Ludwika Dąbrowska ps. „Dąbrówka”, zmarła 20.10.2008 r. w Poznaniu – żyła 84
lata. Żołnierz z Okręgu Radomsko-Kieleckiego kr. „Jodła” Obwód Opatów, placówka
Momina. Była członkiem ŚZŻAK Okręg Wielkopolska Środowisko „Jodła” w Poznaniu.
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10. por. Helena Müller ps. „Helenka”, zmarła 24.10.2008 r. w Poznaniu – żyła 84 lata. Żołnierz z Okręgu Lubelskiego kr. „Rolnik” Inspektorat Rydzyń Podlaski, 35 pp AK. Była
członkiem ŚZŻAK Okręg Wielkopolska Środowisko „Knieje” w Poznaniu.
11. por. Teodozja Kaczorowska ps. „Joanna” zmarła 28.10.2008 r. w Poznaniu. Żyła 82
lata. Żołnierz z Okręgu Radomsko-Kieleckiego kr. „Jodła” Rejon Opatów, placówka
Momina, grupa 0–II. Była członkiem ŚZŻAK Okręg Wielkopolska Środowisko „Jodła”
w Poznaniu.
12. por. Leonard Kolęda ps. „Leonek” zmarł 20.10.2008 r. w Turku. Żył 86 lat. Żołnierz
z Okręgu Poznańskiego kr. „Pałac” Obwód Turek. Łącznik pow. Kalisz–Konin–Koło.
Był członkiem ŚZŻAK Okręg Wielkopolska Koło w Turku.
13. por. Karol Brydz ps. „Stoik”, zmarł 11.07.2008 r. w Wągrowcu – żył 80 lat. Żołnierz
z Okręgu Krakowskiego kr. „Muzeum” Obwód Rzeszów, placówka Głogów Północny.
Był członkiem ŚZŻAK Okręg Wielkopolska Oddział w Pile.
14. por. Godysław Staszak ps. „Szum”, zmarł 6.12.2008 r. w Pyzdrach – żył 85 lat. Żołnierz
z Okręgu Radomsko-Kieleckiego kr. „Jodła” Oddział Wybranieckich. Był członkiem
ŚZŻAK Okręg Wielkopolska Środowisko „Jodła” w Poznaniu.
15. por. Jerzy Turski ps. „Rogala”, zmarł 25.12.2008 r. w Poznaniu – żył 84 lata. Żołnierz
z Okręgu Warszawskiego kr. „Drapacz” Uczestnik Powstania Warszawskiego Zgrupowanie „Chrobry II”. Był członkiem ŚZŻAK Okręg Wielkopolska Środowisko „Syrena”
w Poznania.
16. por. Wacław Wilczyński ps. „Wacek”, „Bierzyński”, zmarł 23.12.2008 r. w Poznaniu –
żył 85 lat. Żołnierz z Okręgu Radomsko-Kieleckiego kr. „Jodła” Inspektorat i placówka
Częstochowa 74 pp AK i Konspiracyjnego Harcerstwa Szare Szeregi 27 pp AK, 5 kompania. Był członkiem ŚZŻAK Okręg Wielkopolska Środowisko „Jodła” w Poznaniu.
17. por. Maria Kanarecka ps. „Maryla”, zmarła 30.12.2008 r. w Poznaniu – żyła 80 lat.
Żołnierz z Okręgu Poznańskiego kr. „Pałac” Konspiracyjne Harcerstwo „Szare Szeregi”
Ul „Przemysław” Rejon Krzyżowniki. Była członkiem ŚZŻAK Okręg Wielkopolska Środowisko „Szare Szeregi” w Poznaniu.
18. por. Bogdan Karliński, zmarł 31.12.2008 r. w Poznaniu – żył 86 lat. Żołnierz Okręgu
Poznańskiego kr. „Pałac”. Konspiracyjne Harcerstwa „Szare Szeregi” Ul „Przemysław”
Więzień Obozie Koncentracyjnego. Był członkiem Stowarzyszenia Szarych Szeregów
Oddział w Poznaniu.

Mieli Honor być żołnierzami Armii Krajowej
ODESZLI NA WIECZNĄ WARTĘ – CZEŚĆ ICH PAMIĘCI!
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