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I. Z ŻYCIA ZWIĄZKU
1.1. Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
z dnia 17 października 2012 r.
w sprawie uczczenia pamięci polskich kryptologów
Mariana Rejewskiego, Jerzego Różyckiego, Henryka Zygalskiego
i ich wkładu w zwycięstwo nad faszyzmem
73 lata temu we wrześniu, atakiem hitlerowskich Niemiec na Polskę rozpoczęła
się II wojna światowa. Krwawym zmaganiom wojsk i ludności cywilnej towarzyszyła walka wywiadów – polskiego i niemieckiego. Głównym zadaniem polskich
i alianckich służb wywiadowczych było rozszyfrowanie supertajnego języka komunikacji między oddziałami i organizacjami agresora.
Polscy kryptolodzy Marian Rejewski, Jerzy Różycki i Henryk Zygalski już we
wrześniu 1932 r. podjęli się zadania złamania szyfrów złożonej niemieckiej maszyny kodującej Enigma. Poświęcili się tej niekonwencjonalnej pracy, wykorzystując
swą wiedzę matematyczną, a przy tym rezygnując z obiecujących karier naukowych. Prace zmierzające do rozszyfrowania Enigmy prowadzili równolegle Anglicy,
Francuzi i Amerykanie. Jednak to Polacy dokonali jej rozszyfrowania w grudniu
1932 r. Prace nad dekodowaniem szyfrów stale unowocześnianych maszyn Enigma
były kontynuowane najpierw w Polsce, a po wybuchu wojny we Francji i Wielkiej
Brytanii.
Złamanie szyfru Enigmy stanowiło największe osiągnięcie wywiadowcze
w dziejach II wojny światowej. Jego rezultatem jest zapobieżenie śmierci milionów
ludzi – żołnierzy i cywilów krajów okupowanych. Ponadto uchroniło ono ludność
samego agresora przed dalszymi ofiarami. Zbudowanie przez Polaków kopii maszyny szyfrującej Enigma przyczyniło się do wielu sukcesów militarnych aliantów
i umożliwiło przyspieszenie ostatecznego zwycięstwa nad faszyzmem.
W Polsce powojennej długo pomijano wysiłek żołnierzy – naukowców. Na Zachodzie informacje o służbie alianckiej Mariana Rejewskiego, Jerzego Różyckiego
i Henryka Zygalskiego ukrywano w tajnych archiwach. W publikacjach popularnych, ale także i oficjalnych, informowano opinię publiczną, że złamanie szyfru
Enigmy jest zasługą brytyjskich służb wywiadowczych – przy zupełnym pominięciu zasług polskich naukowców. Wraz z odrodzeniem niepodległej III Rzeczypospolitej przywrócono im cześć i przywrócono ich pamięć. Imię bohaterów cichej, lecz
znaczącej walki, przybrały szkoły, sylwetki naukowców ukazano w sztuce, na
wystawach oraz w konkursach wiedzy tematycznej i kryptologicznej. Odtąd postacie te budzą dumę w nowym pokoleniu Polaków.
Senat Rzeczypospolitej Polskiej, mając na uwadze ogrom wiedzy i poświęcenia
Mariana Rejewskiego, Jerzego Różyckiego i Henryka Zygalskiego oraz skutki,
jakie przyniosły ich prace dla zwycięstwa nad faszyzmem, postanawia uznać ich za
wybitnych bohaterów II wojny światowej.
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej
„Monitor Polski”.
Marszałek Senatu
Bogdan Borusewicz
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1.2. Apel pamięci bł. Piątki Poznańskiej.
Poznań 21 października 2012 r.
W dniu 21 października 2012 r. zorganizowana została po raz kolejny akcja
medialno-edukacyjna „Zapal znicz pamięci”, organizowana przez Polskie Radio
Merkury i OBEP IPN w Poznaniu. Celem akcji było przypomnienie o zagładzie
polskich elit oraz warunkach okupacyjnych na ziemiach wcielonych do III Rzeszy.
Jednym z elementów tego przedsięwzięcia był zorganizowany pod patronatem
poznańskiego IPN, Towarzystwa Salezjańskiego, Stowarzyszeń: Wiara Lecha,
Wielkopolscy Patrioci i młodzieży salezjańskiej „Apel pamięci bł. Piątki Poznańskiej”.
W obecnym roku minęła 70. rocznica tragicznej śmierci pięciu wychowanków
oratorium salezjańskiego z ul. Wronieckiej, członków konspiracyjnej Narodowej
Organizacji Bojowej, męczenników II wojny światowej, beatyfikowanych przez
papieża Jana Pawła II 13 czerwca 1999 r.
W dniu 21 października 2012 r. odbyło się kilka uroczystości, które miały za
zadanie przypomnieć historię „Chłopców z Wronieckiej”.
O godzinie 12.00 odbyła się msza święta w intencji Czesława Jóźwiaka, Edwarda Kaźmierskiego, Franciszka Kęsego, Edwarda Klinika, Jarogniewa Wojciechowskiego, po której zaprezentowana został najnowsza publikacja IPN, wydana
wspólnie z Towarzystwem Salezjańskim pt. „Wierni do końca”. Studia i materiały
źródłowe o „Poznańskiej Piątce” Męczenników II wojny światowej.
Kulminacją spotkań w tym dniu z historią Poznańskiej Piątki, był wspomniany
Apel pamięci, który rozpoczął się o godzinie 15 przed ścianą śmierci na Forcie VII
w Poznaniu. Spotkanie rozpoczęto modlitwą. Młodzież wspólnie z zebranymi
odmówiła Koronkę do Miłosierdzia Bożego, w trakcie której uczniowie z XX LO
w Poznaniu, członkowie Koła Przyjaciół AK odczytali ostatnie listy spod gilotyny
Czesława Jóźwiaka, Edwarda Kaźmierskiego, Franciszka Kęsego, Edwarda Klinika i Jarogniewa Wojciechowskiego. Następnie Apel pamięci odczytał przedstawiciel Stowarzyszenia Wiara Lecha i wspólnie odśpiewano „Rotę”.
Na zakończenie uroczystości głos zabrał prezes Okręgu Wielkopolska NSZ
płk Jan Podhorski, podkreślając w swoim wystąpieniu szczególną rolę jaką w historii męczeństwa Wielkopolan odegrał Fort VII w Poznaniu.
Uroczystości zakończyło zapalenie zniczy i złożenie kwiatów pod sianą śmierci.
Należy wspomnieć, iż na apel organizatorów odpowiedziała młodzież poznańska,
obecna w dużej ilości.
W uroczystościach brało udział ponad 300 osób, które przybyły z flagami narodowymi i banerami. Obecne były również poczty sztandarowe: Okręgu Wielkopolska NSZ, Okręgu Szczecin NSZ, środowiska „Syrena” ŚŻŻAK w Poznaniu oraz
Korporacji Akademickiej „Hermesia”.
Rafał Sierchuła (IPN)
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1.3. Śladami martyrologii Polaków
III Rajd do grobów pomordowanych w Kobylnickich Lasach
13 października 2012 r. odbył się III Rajd młodzieży z Wielkopolskiego Stowarzyszenia Pamięci Armii Krajowej „Śladami Martyrologii Polaków”. Celem wędrowania były groby pomordowanych w Kobylnickich Lasach.
Wydarzenie to zbiegło się z 73 rocznicą egzekucji na szamotulskim Rynku
dokonanej przez niemieckich nazistów na pięciu mieszkańcach Otorowa. Przed
wyjściem na trasę młodzież złożyła tam kwiaty i zapaliła znicze.
Uczczono też pamięć ofiar II wojny światowej w Miejscu Pamięci Narodowej
przy szamotulskiej kolegiacie, pamiętano również o płk. M. Ciężkim – kryptologu,
urodzonym w naszym mieście.
Miejscem spotkania uczestników rajdu był szamotulski zamek, gdzie dr Aleksandra Kuligowska z Instytutu Pamięci Narodowej wyjaśniła młodzieży sposób
budowania przez III Rzeszę skomplikowanego systemu terroru, który miał Niemcom przynieść zwycięstwo nad światem, a którego efektem są liczne groby pomordowanych m.in. w Kobylnickich Lasach. Położone w miejscu trudno dostępnym,
tym głośniej do nas przemawiają im bardziej starano się je ukryć.
Dziesięciokilometrowy marsz wśród kolorowych liści, w jesiennym słońcu nie
wydawał się uczestnikom zbyt uciążliwy, tym bardziej, że przy grobach 1100 pomordowanych Polaków na rajdowców oczekiwali zaprzyjaźnieni z nimi żołnierze
Armii Krajowej – mjr Ludwik Misiek i por. Janusz Wawrzyniak wraz z Elżbietą
Ratajczak z Muzeum Zamek-Górków w Szamotułach. Kombatanci, w krótkich
wystąpieniach podkreślili ogromną wartość ofiary jaką złożyli Polacy spoczywający
w dwóch mogiłach w Kobylnickich Lasach. Nie udało się też uniknąć wzruszenia,
że dane jest nam spotykać się w miejscu tak szczególnym.
Modlitwa, chwila zadumy, złożenie kwiatów i zapalenie zniczy zakończyły
wędrówkę. Oddano hołd tym, co oddali życie, abyśmy mogli żyć i to w wolnej
Ojczyźnie.
W rajdzie wzięła udział pięćdziesięcioosobowa grupa uczniów szamotulskich
szkół i przedstawicieli szkół poznańskich wraz z opiekunami: Markiem Zawadzkim i Dariuszem Przybylakiem. Oklaskami powitano prezesa Okręgu Wielkopolskich Stowarzyszeń Pamięci AK – Henryka Józefowskiego i Jana Stefaniaka –
dyrektora Wydziału Edukacji Spraw Obywatelskich, Kultury, Sportu i Turystyki,
którego rodzinne losy związane są z otorowską tragedią.
Szamotulskiej młodzieży towarzyszyli ich nauczyciele: Hanna Rys i Anna Kustoń z Zespołu Szkół nr 2, Jolanta Gawrońska i Maria Koperska z Zespołu Szkół
nr 3, Grzegorz Kasprowicz – nauczyciel historii z Poznania, szamotulanin, który
przewodził grupie. Wraz z młodzieżą trasę rajdu pokonała dr Aleksandra Kuligowska, przeznaczając czas marszu na rozmowy i dalsze wyjaśnienia młodym, wcześniej poruszonych problemów.
Przy grobach młodzież powitał dyrektor Zespołu Szkół nr 3 – Jacek Kucnerowicz. Powrót do Szamotuł rajdowiczom zapewnił Urząd Miasta i Gminy w Szamotułach podstawiając szkolny autobus w Jaryszewie, widok którego wszyscy przyjęli
z ulgą i wdzięcznością.
Dzięki życzliwości dyrektora Zespołu Szkół nr 2 Zygmunta Sługockiego i pań
pracujących w z internatowej kuchni, młodzież na zakończenie mogła posilić się
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porcją znakomitej grochówki „z wkładką”. Ta wyjątkowa potrawa, staje się już
tradycją tych rajdów.
Elżbieta Ratajczak
1.4. Uroczystość w Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu
Delegacja Zarządu Okręgu „Wielkopolska” Światowego Związku Żołnierzy
Armii Krajowej została zaproszona 9 X 2012 r. przez Kierownika Zakładu prof. dr.
hab. Jana Celichowskiego na uroczystość z okazji 30-lecia Zakładu Neurobiologii
połączonej z wręczeniem Medalu im. Eugeniusza Piaseckiego prof. dr. hab. Kazimierzowi Grottelowi, członkowi ZO ŚZŻAK. W skład delegacji Zarządu Okręgu
weszli: Prezes ZO płk Jan Górski, Wiceprezesi por. Marii Krzyżańska i mjr
Ludwik Misiek, Sekretarz por. Urszula Hoffmann i prof. Henryk Józefowski,
Prezes Stowarzyszenia Pamięci Armii Krajowej.
Kierownik Zakładu zapoznał obecnych z życiorysem prof. K. Grottela (zam.
poniżej), a Rektor Uczelni prof. dr hab. Jerzy Smorawiński wręczył medal im.
E. Piaseckiego. Odznaczony w krótkim wystąpieniu podziękował Rektorowi
i Senatowi za docenienie wkładu w rozwój nauki Uczelni w latach pracy tj. od 1981
do 2000 r.
Gratulacje odznaczonemu złożyły władze Uczelni oraz delegaci z różnych
zespołów AWF i obecni, a kwiatami obdarzyli Go przyjaciele.
Następnie Kierownik Zakładu przedstawił życiorys prof. K. Grottela, którego
pełny tekst zamieszczony jest w niniejszym BI.
Z kolei inni pracownicy Zakładu przedstawili dorobek naukowy Zakładu oraz
kierunki naukowe w zakresie swoich badań, a Kierownik Zakładu prof. J. Celichowski złożył syntetyczne sprawozdanie za okres 11 lat pracy Zakładu, podkreślił
wyniki badań naukowych i plany na przyszłość.
Po wystąpieniach wszyscy obecni zwiedzili pracownie Zakładu i podziwiali jak
fantastycznie jest wyposażony w najnowocześniejszą aparaturę.
Po zwiedzeniu Zakładu wszystkich obecnych zaproszono na suty posiłek, przy
którym można było podzielić się wrażeniami.
por. Urszula Hoffmann
Sekretarz ZO ŚZŻAK Wielkopolska
1.5. Droga naukowa profesora Kazimierza Grottela
Pan profesor Kazimierz Grottel jest naukowcem, którego życie jest nie tylko
niezwykle bogate i wyraziście splecione z historią ostatnich 80 lat, ale mogłoby
stanowić wzór dla wielu z nas do naśladowania. Urodził się w roku 1930. W czasie
II Wojny Światowej, w której jego liczni starsi bracia i Ojciec brali udział jako
harcerze Szarych Szeregów i żołnierze Armii Krajowej, także On, został zaprzysiężony jako jeden z najmłodszych członków AK. Brat Walerian był zastępcą komendanta AK w Łodzi, a Zenon – dowódcą rejonu śródmieście Pabianic. Ojciec i jeden
z braci zapłacili za udział w ruchu oporu najwyższą cenę. Po wojnie w trudnych
6

warunkach ukończył studia medyczne. Nie był ulubieńcem ustroju lat powojennych. Jako sanitariusz brał udział w Poznańskim Czerwcu 1956, udzielając pomocy medycznej rannym na ulicach naszego miasta w pobliżu Urzędu Bezpieczeństwa.
W roku 1961 obronił pracę doktorską z zakresu budowy układu nerwowego,
a w roku 1967 ukończył habilitację. Nie był obojętny na sprawy społeczne. Po wypadkach 1976 roku za udział w proteście został skazany na dwa lata więzienia
w zawieszeniu. Profesor Grottel jest intelektualistą, osobą myślącą w sposób niezależny i wyprzedzający wydarzenia. W okresie lat 70-tych wraz z grupą podobnie
myślących opracowywał m.in. projekt konstytucji dla wolnej Polski, czy ustawy
o samorządzie terytorialnym, który faktycznie został wprowadzony po transformacji ustrojowej z roku 1989. Za tą działalność został wyróżniony medalem Ad Perpetuam Rei Memoriam. Ale dziś w sposób szczególny należy podkreślić, że niezależnie od tej formy aktywności zawsze po pierwsze był człowiekiem nauki. Nie pozwolono Mu realizować na Akademii Medycznej swoich planów naukowych, więc
zdecydował się przejść na AWF, odchodząc od anatomii w kierunku badań czynnościowych układu nerwowego. Ten krok zaowocował utworzeniem w pierwszym
momencie skromnego Zakładu Neurobiologii, ale w dalszej konsekwencji stale
rozwijającego się poznańskiego ośrodka badań układu nerwowego, dziś świętującego 30 lat swojej pracy. Raz jeszcze należy podkreślić, że było to działanie niełatwe, znów wydawało się podjęte wbrew wszelakiej logice, bo zespół badawczy
tworzony był w szarzyźnie beznadziejności lat stanu wojennego, z założeniem,
które Pan Profesor niejednokrotnie podkreślał, że mimo wszystko należy dla przyszłości tworzyć rzeczy wartościowe. Pamiętamy, jak koledzy anatomowie nie zachęcali Go do wysiłków wdrażania ambitnych planów działalność badawczej
twierdząc, że przysłowiowy kaktus wyrośnie im na ręku prędzej, niż zarejestruje
potencjały z komórek nerwowych...
Sprawą szeroko znaną i komentowaną w ogólnopolskiej prasie stała się też
profesura, którą po postępowaniu ciągnącym się z powodów politycznych latami,
ostatecznie w efekcie interwencji rzecznika praw obywatelskich prof. Grottel
otrzymał dopiero w roku 1989. Pracy naukowej prof. Grottel pozostał wierny także
już po przemianie ustrojowej, nawet gdy był namawiany na włączenie się w działalność polityczną. Jako kierownik zakładu zwracał uwagę na to, by wyniki badań
publikowane były w międzynarodowych czasopismach, choć wówczas było to myślenie o nauce nieczęste, a dziś wyraźnie widać, że słuszne. Dziś na emeryturze
stale czynny w poszukiwaniach, spisuje dzieje swojej Rodziny, które zna już od
połowy XVII wieku. Z pracowników, których przyjmował do pracy, 6 ukończyło
habilitacje, a dwóch jest profesorami. Trud i serce włożone w naukę owocują nadal.
Dzisiejsze projekty i publikacje Zakładu którym kierował, to kwiaty dla Pana Profesora.
1.6. Pamięci dynastii Piastów
W dniu 18 listopada 2012 r. odbyła się w Bazylice Archidiecezjalnej uroczysta
msza św. w intencji władców polskich z dynastii Piastów. Msza św. została odpra7

wiona pod protektoratem Wojewody Wielkopolskiego Piotra Florka i zgromadziła
bardzo liczną społeczność Poznania.
Interesującą homilię z powołaniem się na historię tamtych czasów wygłosił
ks. biskup Grzegorz Balcerek. Pełny tekst homilii podajemy poniżej.
UH

1.7. Homilia bp Grzegorza Balcerka
Katedra Poznańska 18.11.2012 r.
Najmilsi w Chrystusie Panu! Ludzie kolejnych wieków widząc grzech i niesprawiedliwość starali się budować lepszy świat od zastanego, podejmując różne
inicjatywy polityczne, gospodarcze, naukowe, społeczne i przede wszystkim religijne. Tak powstawały nowe ruchy religijne, którym przewodzili święci, tak powstawały nowe państwa i nowe systemy polityczno-gospodarcze zakładane przez wybitnych mężów stanu i polityków. Takie też motywy były jedną z sił napędowych
nauki i kultury. Księga Rodzaju w opowiadaniu o Wieży Babel uczy nas, że człowiek nie zdoła zbudować lepszego świata bez Boga. Historia ludzkości, a zwłaszcza
Europy pokazuje, jak straszne w skutkach są utopie lepszego świata budowanego
bez Boga. Wspomnijmy tu tylko największe nieszczęścia XX wieku: komunizm
i nazizm. Taką samą katastrofą okaże się każdy inny system odrzucający Boże
przykazania. Tu jeszcze raz znajdują potwierdzenie słowa św. Augustyna: Stworzyłeś nas Boże dla siebie i niespokojne jest serce człowieka, dopóki nie spocznie
w Tobie!
Jednocześnie ludzie widząc małą owocność swoich szlachetnych wysiłków i czując bezradność wobec zła, niesprawiedliwości i okrucieństwa panującego w świecie
wyglądali interwencji od Boga, końca tego świata. Nie inaczej jest i dzisiaj. Są
różne inicjatywy mające na celu stworzenie nowego, lepszego świata i jest bezradność, a nawet przerażenie wszechobecnym złem. Jeśli się doda do tego ludzką niecierpliwość i nasze człowiecze uzależnienie od czasu, nie dziwmy się, że mnożą się
przepowiednie dotyczące końca świata. Najnowsze zapowiadają go na 12 grudnia
obecnego roku albo na 21 grudnia, co ma wynikać z kalendarza Indian – majów.
Wobec tych ludzkich niepokojów i bezradności odpowiedź daje nam Chrystus
w dzisiejszej Ewangelii. Jasno nam mówi o końcu świata, w którym żyjemy. Ale
jednocześnie dodaje: O dniu owym lub o godzinie nikt nie wie, ani aniołowie
w niebie, ani Syn (w sensie ludzkiej natury Chrystusa), tylko Ojciec. Wszelkie więc
proroctwa podające datę końca świata są fałszywe. Nie możemy dawać im wiary,
ani za nimi iść. Pan nasz przyjdzie niespodziewanie, o godzinie, której nikt nie
zna. Wielka nasza rodaczka św. Faustyna pośród różnych proroctw i słów Chrystusa, które za jej życia wydawały się nierealną fantazją, przekazała też słowa
Pana Jezusa o końcu świata: Przygotujesz świat na ostateczne przyjście Moje
i Polskę szczególnie umiłowałem, a jeżeli posłuszna będzie woli Mojej, wywyższę ją
w potędze i świętości. Z niej wyjdzie iskra, która przygotuje świat na ostateczne
przyjście Moje (Dz. 1732).
Wszystko, co słyszała i widziała św. Faustyna się spełniło: powstał obraz Pana
Jezusa Miłosiernego, Koronka do Miłosierdzia Bożego jest znana i odmawiana na
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całym świecie, ustanowione zostało Święto Bożego Miłosierdzia, Faustyna została
kanonizowana. Wszystko się spełniło, tylko jeszcze nie spełniła się zapowiedź powtórnego przyjścia naszego Pana. I ta zapowiedź się spełni, ale właśnie dlatego, że
nie podaje konkretnej daty.
Gromadzi nas dzisiaj w poznańskiej Katedrze, najstarszej na ziemi Polskiej,
modlitwa za pierwszych naszych władców, których groby w tej świątyni się znajdują. To przede wszystkim Złota Kaplica z grobami śp. księcia Mieszka I i śp. króla
Bolesława Chrobrego – twórców Państwa Polskiego oraz grób matki chrzestnej
naszego narodu – księżniczki Dąbrówki, żony Mieszka. To właśnie ci ludzie natchnieni pragnieniem stworzenia lepszego świata zbudowali nasze Państwo. Mając
wiarę w Boga, na Chrystusie wznosili swoją budowlę. Powstanie nowego państwa
złączyli z chrztem świętym i wprowadzeniem plemion słowiańskich do wielkiej
rodziny narodów katolickich tamtego świata.
Już tylko niecałe trzy lata dzielą nas od 1050 rocznicy tych wydarzeń. Patrząc
na tysiącletnie dzieje naszego narodu, podziwiając jego wielkość widzimy, że pojawiała się ona zasadniczo u tych, którzy byli ludźmi wiary i modlitwy. Od świętych
Wojciecha i Stanisława, po największych w dziejach Polaków św. Faustynę i bł.
Jana Pawła II.
Dziękujemy Bogu za naszych pierwszych pełnych mądrości władców i modlimy
się o dobre rządy dla naszego kraju. Jak wiele dobra może uczynić jeden człowiek!
Ale historia powszechna i nasza ojczysta pokazuje też jak wiele zła mogą przynieść
nieodpowiedzialni politycy. Niech Bóg zachowa naszą Ojczyznę przed złem podziałów, wzajemnego skłócania ludzi i braku troski o dobro wspólne! Pamiętajmy, że
wszyscy w mniejszym lub większym stopniu ponosimy odpowiedzialność za losy
naszego kraju. Od naszej uczciwości, od naszego zaangażowania w służbę innym
i od naszej wierności tak wiele zależy. Przeze mnie świat będzie lepszy albo gorszy.
Nie ma innego, trzeciego wyjścia. Obyśmy wpisali swoje życie w szereg tych,
którzy budowali dobro, pomyślność i wielkość naszego narodu.
Najlepsi władcy, także Mieszko i Bolesław Chrobry, nic by nie uczynili bez
oddanych im i Ojczyźnie poddanym. Ta zasada jeszcze bardziej jest widoczna
w Królestwie Chrystusa. W oczach Bożych każdy człowiek jest ważny, każdy
człowiek jest potrzebny i powołany do wielkiego dzieła, jakim jest jego świętość
osobista.
Rządcy tego świata przychodzą i odchodzą. Nasz Pan, Jezus Chrystus przychodzi. Jest zawsze ten sam, teraz i na wieki. Minęły czasy Książąt i Królów, miną
czasy władców dzisiejszego świata. Pozostanie na zawsze Król Królów i Pan
Wszechświata Jezus Chrystus, nasz Zbawiciel. Nasza nadzieja w nowej ziemi,
w nowym niebie, w powszechnym zmartwychwstaniu i królowaniu Chrystusa. Ono
objawi się w pełni na końcu tego świata. Ono już teraz ma się objawiać w naszym
życiu: i tym świątecznym i tym zwykłym, szarym oraz codziennym. Amen.
Bp Grzegorz Balcerek
Biskup Pomocniczy Archidiecezji Poznańskiej
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1.8. Święto odzyskania Niepodległości 11 listopada 2012 r.
w Poznaniu
Doczekaliśmy kolejnego, 94-tego, Święta Niepodległości. Jak co roku, przed
mszą św., zostały złożone, w imieniu mieszkańców Wielkopolski, wiązanki kwiatów pod tablicami pamiątkowymi:
Marszałka Józefa Piłsudzkiego, Franciszka Ratajczaka, Ignacego Paderewskiego oraz pod pomnikami: Powstańców Wielkopolski,15 Pułku Ułanów Poznańskich.
O godzinie 9-tej, w poznańskiej Farze, uroczystą mszę św. odprawił i homilię
wygłosił Metropolita Poznański Arcybiskup ks. dr Stanisław Gądecki.
Następnie wszyscy przeszli w pochodzie, na czele z kilkunastu pocztami sztandarowymi, na Plac Wolności, gdzie odbyła się uroczystość rozpoczęta odśpiewaniem Hymnu Państwowego i wciągnięciem flagi na maszt.
Uroczystość miała charakter wojskowy, a prowadził ją Komendant Garnizonu
Poznań mjr Wojciech Nawrocki. W uroczystości brały udział następujące honorowe
pododdziały:
− 16 Batalionu Remontu Lotnisk w Jarocinie,
− Centrum Szklenia Wojsk Lądowych w Poznaniu,
− Szkoły Podoficerskiej Wojsk Lądowych w Poznaniu,
− 31 Bazy Lotnictwa Taktycznego w Poznaniu,
− Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu,
− Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennictwa w Poznaniu,
− Szkoły Aspirantów Poznańskiej Straży Pożarnej.
Wszystkie pododdziały były ze sztandarami wobec czego Generał Brygady Pilot
Włodzimierz Usarek, w asyście Komendanta Garnizonu, dokonał przeglądu i oddał
hołd sztandarom.
Wystąpienie Wojewody Wielkopolskiego Piotra Florka znajduje się w całości
w niniejszym Biuletynie. Z kolei przeprowadzono Apel Pamięci, a po jego zakończeniu Wojsko oddało salwy honorowe dla uczczenia poległych Wielkopolan, którzy
walczyli o niepodległą Polskę. Tekst Apelu Pamięci jest też zawarty w niniejszym
Biuletynie.
Uroczystość zakończyła defilada pododdziałów, a Orkiestra Reprezentacyjna Sił
Powietrznych uświetniła całą uroczystość.
Po zakończeniu defilady, obecni z dziećmi i młodzieżą, podeszli do wystawionych na Placu Wolności pojazdów wojskowych z lat 1919–1939. Szczegóły o tych
pojazdach przedstawił Wojewoda Wielkopolski.
Do wiernego i wielkodusznego miłowania Ojczyzny wezwał Arcybiskup Stanisław Gądecki, podczas mszy św. w poznańskiej bazylice kolegiackiej. Potrzebujemy
wielkoduszności wobec Ojczyzny i wobec naszych bliźnich. W nawiązaniu do czytań biblijnych o wdowie z Sarepty i wdowie wrzucającej ostatni grosz do skarbony,
Metropolita Poznański zastanawiał się, czy ich postawa zawierzenia i wspaniałomyślności wobec bliźniego i wobec Boga, pozwala domagać się dziś od ludzi podobnej ofiarności wobec Ojczyzny. Pośrednią odpowiedzią na to pytanie jest wołanie
Prymasa Tysiąclecia, kard. Stefana Wyszyńskiego: „Bądźcie odpowiedzialni za ład
społeczny i moralny, ład myśli i uczuć, odpowiedzialni za przyjęte na siebie obowiązki, za miejsce, jakie zajmujecie w Ojczyźnie, w Narodzie, w Państwie, w życiu
zawodowym. Tą drogą idzie się do wielkości. A Narodowi potrzeba wielkości. Nie
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myślcie, że Naród może wypełnić swoje zadanie tylko z pomocą ludzi bez wyrazu,
którzy żyją byle jak, aby przeżyć, aby jakoś się odkuć, aby wykręcić się tanim kosztem.”
Arcybiskup prosił o modlitwę, o głębsze zrozumienie przez Polaków błogosławieństwa, jakie niesie za sobą dojrzała miłość do Ojczyzny.
Wieczorem, o godz. 18-tej, rozpoczął się koncert pt.: „Kwiaty Polskie” w Teatrze
Wielkim im. S. Moniuszki, na który wszystkich zaprosił Marszałek Województwa
Wielkopolskiego Marek Woźniak. W ramach koncertu została przedstawiona VIII
Symfonia op. 83 Mieczysława Weinberga.
Składamy serdeczne podziękowania Panu Wojewodzie i Panu Marszałkowi za
zorganizowanie tak ważnej dla Polaków uroczystości „Narodowego Dnia Niepodległości”, a Komendantowi Garnizonu za sprawne, po wojskowemu pokierowanie
całą uroczystością.
por. mgr Urszula Hoffmann
1.9. Przemówienie Wojewody Wielkopolskiego
Wielkopolanie,
Mieszkańcy Poznania!
11 listopada jest naszym największym świętem. Zwycięska idea Polski niepodległej zrodziła się, dojrzała i przetrwała wszelkie koleje losu właśnie na naszej
ziemi. Stąd – z Wielkopolski – wywodzi się plan stworzenia zjednoczonego, suwerennego kraju oraz atrybuty jego niepodległości – godło, barwy i hymn. Nawet
nazwy „Polska” i „Polacy” to dar i wkład Wielkopolan w tworzenie Państwa Polskiego.
Za panowania Bolesława Chrobrego, urodzonego w Poznaniu, kraj nazwany
„Polską” wszedł na karty historii jako równorzędny partner innych państw europejskich.
Biały orzeł na czerwonej tarczy – zwycięski znak Polaków – wprowadził król
z Poznania Przemysł II. Wieżę odbudowywanej siedziby króla Przemysła widzimy
ponad dachami Starego Rynku.
Słowa naszego hymnu narodowego, mówiące o największym poświęceniu dla
Ojczyzny, ze wszystkich miast Polski wymieniają jedynie Poznań.
Mamy więc szczególne powody, by Dzień Niepodległości świętować. Ale mamy
też obowiązek, by nasze wspólne dobro, wyrażane przez symbolikę narodową
i państwową traktować z odpowiedzialnością i szacunkiem.
Wkład Wielkopolan w budowę wolnej, niepodległej Polski nie ogranicza się do
symboli. To przede wszystkim ogromna danina pracy i krwi.
W dniu 11 listopada, który upamiętnia zmartwychwstanie Rzeczypospolitej po
przeszło 120 latach zaborów, najgłębszy hołd składamy Powstańcom Wielkopolskim. Bo władze niemieckie w 1918 roku oddały Polakom Warszawę, ale Wielkopolska na wieki miała pozostać częścią Prus.
Cała Polska dziwiła się odwadze i sukcesom Wielkopolan, którzy ruszyli do powstania. Wcześniej bowiem symbolem naszego oporu nie była powstańcza kosa,
ale wóz Drzymały. Niewidoczna linia frontu w walce z wynaradawianiem przebie11

gała w wielkopolskich domach. Żołnierzami na tym froncie były wielkopolskie
matki, które uczyły dzieci języka polskiego, religii i polskiej historii.
Tutaj, w Wielkopolsce, umiejętności pracy, organizacji oraz stowarzyszania się
w nowoczesnym, europejskim stylu stały się orężem, a ludzie tacy jak: Karol Marcinkowski, ksiądz Piotr Wawrzyniak, czy Hipolit Cegielski – symbolem nieugiętej
walki. Powstanie Wielkopolskie, które wybuchło w grudniu 1918 roku udowodniło,
że upór, mądrość, roztropność, zmysł organizacyjny i umiejętność przewidywania
są w walce niezbędne. Nie sztuką było uderzać z kosami na armaty i ginąć. Sztuką
było uderzyć, gdy były szanse na zwycięstwo. Krew polskich powstańców i żołnierzy jest bowiem bezcenna, a ich życie największą wartością, jakie posiada Rzeczpospolita.
W Wielkopolsce do zgodnej walki stanęły wówczas wszystkie warstwy Społeczeństwa. Nie było to powstanie szlacheckiej elity, nie był to zryw chłopski, nie
była to robotnicza rewolucja. Całe społeczeństwo Wielkopolski zgodnie i solidarnie stanęło do broni, co w historii Polski zdarzało się niezwykle rzadko.
Na pamiątkę jedności tamtych dni przypinamy dziś powstańcze kokardy.
Nasi przodkowie, po wyparciu Niemców z Wielkopolski, nie zakończyli walki
o odzyskanie niepodległości. Oddziały poznańskie już wiosną 1919 roku ruszyły na
odsiecz Lwowa i odegrały tam decydującą rolę w uratowaniu miasta. To właśnie
z wojsk powstańczych za pieniądze Wielkopolan sformowano regularne siły zbrojne – Wojsko Wielkopolskie, które w sierpniu 1920 roku, w kulminacyjnym momencie zagrożenia kraju przez Armię Czerwoną liczyło przeszło 100 tys. żołnierzy.
Żołnierz Wielkopolski, walcząc z wielkim poświęceniem, odegrał znaczącą rolę w
zatrzymaniu bolszewickiej nawały.
Pamiątką tamtych dni jest czołg lekki renault FT 17, którego replikę mogą
państwo za mną zobaczyć. Oryginalny egzemplarz jest poddawany renowacji
w Muzeum Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Poznaniu. Bardzo chcemy, by
po tej renowacji czołg w Poznaniu pozostał.
Ten konkretny egzemplarzy należał do 1 Pułku Czołgów, przybyłego do Polski
wraz z Armią generała Hallera w czerwcu 1919 r. Brał udział w walkach z bolszewikami. Jest mały i powolny, ale wtedy był najnowocześniejszy na świecie. To
dzięki 120 takim czołgom Polska stała się czwartą potęgą pancerną globu i umiała
ten potencjał dobrze wykorzystać, gdy był najbardziej potrzebny – w wojnie bolszewickiej.
Takie pojazdy już od jesieni 1921 roku stacjonowały w Poznaniu. Cały 1 Pułk
Czołgów został przeniesiony do poznańskiego garnizonu w październiku 1930 roku. Jednostka stacjonowała tu aż do września 1939 r. W chwili wybuchu II wojny
światowej nie miała już czołgów renault, tylko samochody pancerne wz. 34.
Replikę tego samochodu również widzą Państwo za mną. Szwadron takich
wozów w składzie Wielkopolskiej Brygady Kawalerii, 1 września 1939 r. toczył
walki z Niemcami pod Lesznem, a 2 września – 3 takie samochody w pościgu za
nieprzyjacielem przekroczyły granicę niemiecką i we wsi Koenigsdorf zniszczyły
kilka pojazdów Wehrmachtu.
Gdy będą Państwo im się przyglądać, proszę pamiętać, że w takich maszynach ponad 90 lat temu Polacy – Wielkopolanie walczyli o odzyskanie niepodległości, a 20 lat później do ostatka tej niepodległości bronili.
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Jesteśmy im winni szacunek i wieczną pamięć. Winniśmy wzorować się na nich
i wychowywać na ich przykładzie nasze dzieci.
Młode pokolenia powinny wiedzieć do czego zdolni byli ich przodkowie na polach bitew, a także w pracy i życiu społecznym. Dzieci i młodzież należy uczyć, kim
byli pionierzy szerzenia oświaty i modernizacji gospodarki, jak umieli dobrze organizować własne życie, i w jaki sposób wyrośli na bohaterów Powstania Wielkopolskiego i wojen o niepodległość. Dbajmy o ich pamięć i mogiły. Stanowią one
naszą poznańską i wielkopolską spuściznę regionalną, stanowią ważną część naszej tożsamość, którą kiedyś przekażemy następnym pokoleniom.
To, czego oni dokonali – odrodzenie się naszej państwowości i suwerenności –
było ziszczeniem marzeń kilku pokoleń. Na ich przykładzie uczmy się spełniać
nasze marzenia.
Wojewoda Wielkopolski
Piotr Florek
1.10. NIEPODLEGŁOŚCIOWY APEL PAMIĘCI
odczytany w dniu 11 listopada 2012 roku w Poznaniu
KOMBATANCI I WETERANI WALK O NIEPODLEGŁOŚĆ
RZECZYPOSPOLITEJ!
MIESZKAŃCY MIASTA POZNANIA!
ŻOŁNIERZE WOJSKA POLSKIEGO!
I RODACY!
Stajemy dziś do Niepodległościowego Apelu Pamięci, aby uczcić wszystkich,
którzy walczyli o niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej.
W dniu 11 listopada 1918 roku odrodziła się wolna Polska. Dzisiaj, my – spadkobiercy polskiej tradycji niepodległościowej, sięgamy do skarbnicy dokonań
naszych walecznych przodków.
Wołam idących szlakiem ku niepodległości: kosynierów generała Tadeusza Kościuszki, legionistów generała Jana Henryka Dąbrowskiego, wiarusów księcia
Józefa Poniatowskiego, podchorążych – bohaterów Nocy Listopadowej oraz
powstańców listopadowych i styczniowych.
STAŃCIE DO APELU!
CHWAŁA BOHATEROM!
Wzywam: legionistów Józefa Piłsudskiego, żołnierzy Korpusów Polskich w Rosji
oraz Błękitnej Armii, powstańców wielkopolskich i śląskich, kadetów, harcerzy,
Strzelców, Sokolich, Drużyniaków, członków innych organizacji niepodległościowych oraz młodzież szkolną i akademicką.
STAŃCIE DO APELU!
CHWAŁA BOHATEROM!
Ciebie wzywam Marszałku Józefie Piłsudski, który w dniu 11 listopada
1918 roku stanąłeś na czele odrodzonego Wojska Polskiego.
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Wołam współtwórców niepodległego państwa polskiego: Wincentego Witosa,
Wojciecha Korfantego, Ignacego Daszyńskiego, Ignacego Paderewskiego, Romana
Dmowskiego oraz generałów: Józefa Hallera i Józefa Dowbór-Muśnickiego.
STAŃCIE DO APELU!
CHWAŁA BOHATEROM!
Wzywam żołnierzy, którzy własną krwią i ofiarą życia wykuwali niepodległość
oraz granice II Rzeczypospolitej.
Wołam obrońców Ojczyzny, którzy w sierpniu 1920 roku dali przykład światu,
jak należy bronić wolności i niepodległości.
STAŃCIE DO APELU!
CHWAŁA BOHATEROM!
Przywołuję bohaterów wrześniowych i październikowych bojów 1939 roku, żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, 1. i 2. Armii Wojska Polskiego oraz
Polskiego Państwa Podziemnego i powojennego podziemia niepodległościowego.
STAŃCIE DO APELU!
CHWAŁA BOHATEROM!
Wołam bohaterów Poznańskiego Czerwca 1956 roku, studentów marca
1968 roku, robotników grudnia 1970 i czerwca 1976 roku.
Wzywam uczestników wielkiego ruchu „Solidarność” szykanowanych i prześladowanych za walkę o niepodległość i wierność idei wolności, którzy stanęli do walki o niepodległą Polskę.
STAŃCIE DO APELU!
CHWAŁA BOHATEROM!
Wołam żołnierzy Wojska Polskiego, którzy nie bacząc na trudy i niebezpieczeństwa, pełnili służbę w misjach wojskowych w różnych regionach świata i oddali
swe życie w imię pokoju i walki o prawa człowieka.
STAŃCIE DO APELU!
CHWAŁA BOHATEROM!
Do Was zwracam się potomni! Niech bohaterowie walk o niepodległość Rzeczypospolitej i Ich czyny pozostaną na zawsze w Waszej pamięci, w historii Polski
i dziejach Narodu Polskiego.
CHWAŁA BOHATEROM!
CZEŚĆ ICH PAMIĘCI!
1.11. Zapal Znicz Pamięci
Akcja społeczna „Zapal Znicz Pamięci” była zorganizowana po raz pierwszy
w Wielkopolsce w 2009 roku przez Radio Merkury i Instytut Pamięci Narodowej.
W bieżącym roku już po raz czwarty społeczność Wielkopolski w dniu 21 października br. zapalała znicze w miejscach gdzie Niemcy zamordowali Polaków –
Wielkopolan. W 14 publicznych egzekucjach, w 14 miastach Wielkopolski w paź14

dzierniku 1939 roku stracili życie Polacy, bo byli nauczycielami, lekarzami,
duchownymi, ziemianami, społecznikami, powstańcami wielkopolskimi, po prostu
elitą tej ziemi.
20 października 1939 r. został rozstrzelany na rynku w Śremie mój wujek Leon
Laudowicz, ziemianin z Nochowa k. Śremu. Zapaliłam z wielkim wzruszeniem
znicz na Jego tabliczce przy Pomniku Polskiego Państwa Podziemnego i Armii
Krajowej. Znicze pamięci na tabliczkach przy Pomniku zapaliło dużo osób, których
bliscy zostali w tych egzekucjach rozstrzelani i nie mają własnego grobu.
Jest nam miło, że w bieżącym roku „Zapal Znicz Pamięci” to już wspólna akcja
pięciu rozgłośni regionalnych naszego Radia i pionów edukacyjnych Instytutu
Pamięci Narodowej. Do akcji poza radiem Merkury, działającym od 4 lat –
włączyły się Radio Pomorza i Kujaw, Radio Katowice, Radio Gdańsk i Radio Łódź
oraz Biura Edukacji IPN w Bydgoszczy, Katowicach, Łodzi i Gdańsku, oczywiście
i Poznań, który działa od początku akcji.
W bieżącym roku do tegorocznej akcji włączyło się Muzeum Martyrologiczne
w Żabikowie i Wielkopolskie Muzeum Walk Niepodległościowych – Fort VII.
Symbolem losów Polaków pomordowanych w Wielkopolsce, na Śląsku, na
Pomorzu, na ziemi łódzkiej i ciechanowskiej niech będą wymienione poniżej
postacie zamordowane przez Niemców jesienią 1939 r.:
− Maria Jadwiga Kotowska, sanitariuszka podczas I Wojny Światowej,
zakonnica i nauczycielka zamordowana w lasach piaśnickich,
− Leon Barciszewski, działacz polonijny w Niemczech, konsul RP, samorządowiec, rozstrzelany wraz z synem w Bydgoszczy, której był prezydentem,
− Gerard Linke, nauczyciel i harcerz z Nekli rozstrzelany w publicznej egzekucji w Kostrzynie po wskazaniu przez niemieckiego kolegę,
− Aleksander Margolis, łódzki lekarz, społecznik, działacz Bundu, który nie
opuścił swoich pacjentów i został zamordowany pod Łodzią.
To jest może dla młodzieży nieznana historia, więc należy przypomnieć dzieje
Polaków mieszkających podczas II Wojny Światowej na ziemiach wcielonych do III
Rzeszy.
Wysiedlenia z Wielkopolski, Pomorza i Ziemi Łódzkiej, przymusowe wcielenia
do Wermachtu na Śląsku i na Pomorzu, terror i egzekucje były codziennością
mieszkańców tych ziem od pierwszego dnia agresji niemieckiej w 1939 roku.
Zamordowano wówczas – tylko do końca 1939 r. – 40 tys. osób.
Patronat nad akcją „Zapal Znicz Pamięci” od samego początku przejął
Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak, który w tym wydarzeniu uczestniczy.
Niech akcja ta będzie przypomnieniem dla społeczeństwa jak i dla młodzieży
o zagładzie polskich elit oraz o warunkach okupacyjnych na ziemiach wcielonych
do III Rzeszy.
Cześć Ich Pamięci!
por. Urszula Hoffmann
Sekretarz Zarządu Okręgu ŚZŻAK
Okręg Wielkopolska
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1.12. 94. Rocznica Wybuchu Powstania Wielkopolskiego
Poznań, jak co roku, pamięta o Rocznicy Powstania Wielkopolskiego. Dlatego
też rano, 27 grudnia br. delegacja Wielkopolan złożyła kwiaty i zapaliła znicze na
grobie pierwszego Komendanta Powstania gen. Stanisława Taczaka na Cmentarzu Zasłużonych Wielkopolan.
O godz. 11.00 odbyła się uroczystość przy Pomniku Powstańców Wielkopolskich, w czasie której Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak
wygłosił okolicznościowe przemówienie (pełny tekst zamieszczamy w nin. BI).
Wystąpił również Stanisław Barłóg, Prezes Towarzystwa Pamięci Powstania
Wielkopolskiego.
Wszyscy obecni przemieszczając się do Kościoła Farnego brali udział w składaniu kwiatów i zapalaniu zniczy przez poszczególne delegacje pod tablicami
pamiątkowymi: Franciszka Ratajczaka, Dowódców Powstania Wielkopolskiego,
Ignacego Jana Paderewskiego, 15 Pułku Ułanów Poznańskich.
W Kościele Farnym uroczystą mszę św. odprawił Arcybiskup Metropolita
Poznański dr Stanisław Gądecki, który też wygłosił interesującą homilię (pełny
tekst w nin. BI).
Po zakończeniu mszy św. dalsze uroczystości odbywały się na Placu Wolności,
gdzie w jednym z namiotów była wystawa gen. Józefa Dowbór-Muśnickiego.
Należy też wspomnieć o sprowadzonym z Afganistanu Renault FT-17. Zabytkowy
czołg z okresu I Wojny Światowej, który w 20-leciu międzywojennym stacjonował
w Poznaniu, udostępniono społeczeństwu również na Placu Wolności.
Natomiast członkowie grup odtwarzających historię przedstawili tzw.
„ruchawki” na ulicach miasta, które miały jak najszybciej rozbroić Niemców.
***
Już od kilku lat Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak
w dniu 28 grudnia każdego roku przybliża społeczeństwu warszawskiemu rocznicę
Wybuchu Powstania Wielkopolskiego, jedynego zwycięskiego w całej historii
Polski.
W intencji Powstańców Wielkopolskich odprawiona została msza św. w Kościele
oo. Dominikanów, a następnie uroczystość przy Grobie Nieznanego Żołnierza na
Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego. Pełen tekst wystąpienia Marszałka Wielkopolskiego zamieszczono w nin. BI.
Na zakończenie uroczystość przeniesiono na ul. Powązkowską, by na grobach
Powstańców Wielkopolskich na Wojskowym Cmentarzu złożyć kwiaty i zapalić
znicze.
Należy dodać, iż Marszałkowi w wyjeździe do Warszawy towarzyszyła grupa
Wielkopolan. W bieżącym roku miał to szczęście dh Zbigniew Podeszwa Przewodniczący Środowiska Szarych Szeregów Światowego Związku Żołnierzy Armii
Krajowej. Oto jego wspomnienia z tej uroczystości:
„Bardzo się cieszę, że mogłem uczestniczyć w warszawskiej uroczystości, by
stwierdzić, że propozycja Marszałka o poinformowaniu społeczeństwa warszawskiego i młodzieży stolicy o jedynym zwycięskim Powstaniu Wielkopolan była
z zainteresowaniem przyjęta”.
por. Urszula Hoffmann
Sekretarz ZO ŚZŻAK Wielkopolska
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1.13. O niepodległość, całość i wolność Ojczyzny naszej
W dniu dzisiejszym obchodzimy 94-tą rocznicę wybuchu Powstania Wielkopolskiego. Rocznicę piątego z kolei powstania (1794; 1806; 1846; 1848; 1918–1919)
zorganizowanego na wielkopolskiej ziemi. Drugiego zwycięskiego powstania wielkopolskiego (po listopadzie 1806 roku). Różne były nazwy tego powstania, ale
jeden i ten sam wielki czyn zbrojny i obywatelski, dzięki któremu Polonia Maior,
czyli Macierz Polaków, na nowo została objęta granicami odrodzonego – po okresie
zaborów – państwa polskiego; granicami II Rzeczypospolitej.
1. POWSTANIE WIELKOPOLSKIE
„Podpisane w dniu 11 listopada zawieszenie broni przyniosło naszemu narodowi od dawna oczekiwane wyzwolenie spod zaborów – mówił Jan Paweł II. Ten akt
dziejowej sprawiedliwości nie był tylko skutkiem sprzyjającej sytuacji politycznej
w ówczesnej Europie, był to nade wszystko owoc wytrwałego zmagania całego
narodu o zachowanie tożsamości i duchowej wolności.
Wielu synów Polski poświęcało tej sprawie swoje talenty, siły i wytężoną pracę.
Liczni spośród nich ponosili trudy emigracji przymusowej. Wielu w końcu zapłaciło
za wolność Ojczyzny najwyższą cenę, przelewając krew i oddając życie w kolejnych
powstaniach, na różnych frontach wojennych.
Wszystkie te wysiłki ojcowie nasi opierali na nadziei, płynącej z głębokiej wiary
w pomoc Boga, który jest Panem dziejów ludzi i narodów. Ta wiara była oparciem
również wtedy, gdy po odzyskaniu niepodległości trzeba było szukać jedności pomimo różnic, aby wspólnymi siłami odbudowywać kraj i bronić jego granic” (Jan
Paweł II, Budujmy dobro Ojczyzny – 11.11.1998).
Nie byłoby zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego, gdyby polskie rodziny
nie podtrzymywały konsekwentnie miłości do Ojczyzny oraz świadomości znaczenia Wielkopolski dla polskiej państwowości.
To zwycięstwo było przygotowane przez pokolenie Polaków, którzy dostrzegając
klęski poprzednich zrywów niepodległościowych, skupili się na pracy dla kraju, na
rozwijaniu techniki, ekonomii, podniesieniu poziomu kultury narodu. Pokolenia Wielkopolan tworzyły rozbudowany system polskich organizacji, budowały
spółki zarobkowe i banki dające Polakom dobre warunki finansowe do konkurencji
z Niemcami, organizowały sieć związków gospodarczych, oświatowych, kulturalnych.
Nie byłoby zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego – zważywszy na brak polskiej szkoły – gdyby nie Kościół katolicki, pielęgnujący ducha patriotycznego.
W dwu ostatnich dziesięcioleciach XIX w. i aż do końca I wojny światowej, prócz
podstawowej pracy duszpasterskiej, polskie duchowieństwo działało tak w sferze
oświatowej, jak i ekonomicznej.
Gdy dzisiaj tyle mówi się o trzymaniu się Kościoła z dala od polityki, warto
przypomnieć, że szczególną formą działalności ówczesnego duchowieństwa była
właśnie działalność polityczna w obronie narodowości polskiej. Księża tacy jak
E. Stablewski, L. Jażdżewski, czy A. Stychel należeli do najczynniejszych członków
wielkopolskiej reprezentacji parlamentarnej. W latach 1848–1918 duchowni wielkopolscy posiadali 48 mandatów poselskich. Brali czynny udział w tajnych organizacjach przygotowujących powstanie, organizowali Rady Ludowe, przeprowadzali
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zbiórkę pieniędzy na lekarstwa i broń, zachęcali wiernych do udziału w powstaniu,
nawoływali Polaków – żołnierzy do przejścia na stronę armii powstańczej, niekiedy
sami organizowali oddziały powstańcze, wreszcie pełnili funkcję kapelanów powstańczych. Ogół duchowieństwa cechowała wtedy ofiarność, odwaga cywilna
i postawa wysoce patriotyczna.
W ten sposób – w przeddzień I wojny światowej – społeczeństwo wielkopolskie
było już zorganizowane, posiadające swoich naturalnych przywódców. Roman
Dmowski tak podsumowywał czasy pruskiej niewoli: Prusacy, chcąc nas wytępić
doszczętnie, wyświadczyli nam usługę dziejowej doniosłości, mianowicie wytworzyli w swym zaborze warunki przyśpieszonego przekształcenia nas na społeczeństwo
czynne, pełne energii bojowej, zdolne do zdobywania sobie bytu w najcięższych
warunkach. Zmusili oni i zmuszają coraz bardziej zachodni odłam naszego narodu
do wydobycia z siebie tych zdolności, tych sił, które są nie tylko potrzebne do istnienia dzisiaj, ale które jedynie umożliwią nam w przyszłości zdobycie samoistnego bytu politycznego i utrzymanie żywotnego, silnego państwa polskiego.
Gdy zakończyły się walki Starsza Polska, ziemia twórców polskiej państwowości – za cenę ok. 2300 zabitych oraz setek rannych powstańców – stała się integralną częścią odrodzonej II Rzeczpospolitej.
2. WOLNOŚĆ
A my? My od 1989 roku żyjemy w wolnym państwie. Nie jest ono wolnym samo
z siebie, ale staje się wolnym dzięki trosce osobistej każdego z obywateli oraz trosce państwa o wolność.
Wolność każdego narodu zaczyna się od troski o osobistą wolność obywateli.
Szczytem wolności jest miłość i odpowiedzialność, a nie spontaniczność czy dowolność. Wolny jest ten, kto ma władzę nad swoim ciałem, nad popędami i emocjami.
Wolny jest ten, kto nigdy nie cofa danego słowa, kto nie kłamie, kto potrafi do
śmierci kochać tych, którym przysięgał miłość – miłość małżeńską i rodzicielską
czy miłość do Ojczyzny. Granice osobistej wolności zależą najbardziej od ideałów
i aspiracji poszczególnych ludzi, a także od więzi, jakie budują z bliskimi oraz wartości, jakimi się kierują. Prawdziwa wolność osobista zaczyna się od troski człowieka o własny rozwój i szczęście oraz o rozwój i szczęście swoich bliskich. Właśnie
dlatego jest niezwykle ważne np., byśmy wybierali tych polityków, o których wiemy, że są otwarci na dobro i że ich bliscy są przy nich szczęśliwi.
Początkiem suwerenności Narodu jest osobista wolność jego obywateli. Wolność
nie przychodzi. z zewnątrz. Nie jest przywilejem, który rządzący mogą zagwarantować i „przydzielić” swoim obywatelom, podobnie jak np. przydziela się komuś
ulgi podatkowe. Żaden człowiek nie może korzystać ze swoich praw obywatelskich,
jeśli straci wolność wewnętrzną; wolność niezależnego myślenia i autonomicznego
kierowania własnym życiem w oparciu o więzi i wartości wybrane w sposób świadomy i wolny.
Początkiem i warunkiem wolności jest mądre wychowanie. „Kto chce wejść
na szczyt musi zaczynać od dołu, a potem iść krok za krokiem, nie przyspieszając
go. Zły to taternik czy alpinista, który zaczyna wspinaczkę w góry od zrywu i wielkiego wysiłku. Dobry – idzie krok za krokiem, powoli, spokojnie. Możemy się tutaj
uczyć jak kierować sobą, rodziną swoją, narodem i państwem. To musi być cierpliwy, spokojny krok za krokiem. Wypadnie niejednego się wyrzec, niejednego sobie
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odmówić, niejedno w sobie opanować. Trzeba będzie zdobyć się na cierpliwość i
umiejętność koordynowania wszystkich swoich porywów. Za tę cenę przeprowadza
się spokojnie łódź wśród burzy, aby uratować wszystko, co w niej jest. Wymaga to
wiele cierpliwości, spokoju i umiejętności władania sobą. Każdy, kto chce władać
państwem, narodem, Kościołem czy rodziną musi naprzód nauczyć się władać
sobą” (kard. Stefan Wyszyński).
Gdy zaś idzie o obowiązki państwa w dziedzinie wolności, to jest sprawą oczywistą, iż żadne państwo nie może przymusić swoich obywateli do troski o własną
wolność. Państwo może zakazać przestępstw, ale nie może nakazać dobra, choć
może dobro promować. Przez świadectwo życia osobistego w wolności i odpowiedzialności, przez uczciwe prawa i mądre programy wychowawcze państwo może
pomagać rodzinom w ochronie dzieci i młodzieży a także dorosłych przed minimalistycznym programem życia. Przed życiem według zasady: „róbta, co chceta”,
które jest najprostszą drogą do zniewoleń i cierpienia. Państwo może promować
wolność, respektując prawo do życia swoich obywateli od początku rozwoju prenatalnego do naturalnej śmierci. Respektując prawa rodziców do wychowania dzieci
zgodnie z własnymi przekonaniami. Poprzez respektowanie wolności słowa i równego dostępu do mediów poszczególnych grup społecznych. Wolny naród tworzy
ten, kto potrafi wychowywać wolnych ludzi.
3. ZNIEWOLENIE
a. „Naród ginie, gdy znieprawia swojego ducha, naród rośnie, gdy duch jego coraz bardziej się oczyszcza i tego żadne siły zewnętrzne nie zdołają zniszczyć” (Jan
Paweł II, Homilia, Jasna Góra – 19 czerwca 1983). Czy Polska – po 1989 roku –
składa się z wolnych ludzi? Trudno odpowiedzieć pozytywnie na to pytanie, skoro dzisiaj mamy do czynienia z milionami Polaków, którzy mają poważne trudności z racjonalnym korzystaniem z wolności. Którzy rezygnują z autonomicznego
myślenia, albo myślą według własnego, błędnego sposobu postępowania. Alkoholizm, narkomania, hazard, uzależnienie od komputera czy Internetu, to najbardziej widoczne, ale nie jedyne formy utraty osobistej wolności. Uzależnieni od pieniędzy, kariery, sławy, polityki. Równie groźne dla wolności człowieka jest lenistwo, zadawalanie się przeciętnością, postępowanie zgodne z tzw. „większością”
obywateli. Coraz częstszą formą niszczenia osobistej wolności jest też mylenie
tego, co dobre, wartościowe i piękne, z tym, co przyjemne.
b. Innym poważnym zagrożeniem wolności jest ideologia fałszywie rozumianego libertynizmu, który absolutyzuje wolność ludzką. Opiera się on na dwóch
mitach. Po pierwsze, głosi wiarę w to, że wolność jest ważniejsza niż człowiek. Po
drugie, zakłada, że jedynym ograniczeniem dla wolności jednego człowieka jest
wolność innych ludzi.
Powyższe dogmaty – na pierwszy rzut oka – wydają się całkiem rozsądne,
w rzeczywistości jednak wypaczają one sens ludzkiej wolności. Jeśli moja wolność
jest ważniejsza niż ja sam, to znaczy że jestem wolny nawet wtedy, gdy krzywdzę
samego siebie i gdy popadam w uzależnienia, bylebym czynił to w sposób autonomiczny, a nie pod naciskiem innych ludzi.
Jeśli – z kolei – moją wolność ogranicza jedynie wolność drugiej osoby, to oznacza, że mojej wolności nie ogranicza nic innego. A zatem nie ograniczają jej żadne
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zasady moralne, moje potrzeby ani moja niedoskonałość. Gdyby tak było, wówczas
nawet najmądrzejsi i najdojrzalsi rodzice nie mogliby wychowywać swoich dzieci,
ponieważ wychowanie oznacza – między innymi – korygowanie ich sposobu korzystania z wolności. Kto przyjmuje wypaczoną ideologię liberalną, ten musi wierzyć
w to, że ludzie nie są w stanie być wolni razem i ze wzajemnym pożytkiem (np.
w małżeństwie, przyjaźni czy we wspólnocie narodowej). Ktoś taki odbiera sobie
również prawo do udzielania pomocy temu, kto wpada w śmiertelne uzależnienia
czy targa się na własne życie.
Ideologia liberałów pozbawiona jest solidnego fundamentu antropologicznego.
Kto nie wie, kim jest człowiek i jaki jest sens jego istnienia, nie może być promotorem ludzkiej wolności, gdyż albo ją ubóstwi, albo całkowicie podepce. W obu przypadkach ofiarą będzie człowiek (por. Magdalena Korzekwa, Wolność, patriotyzm
i mit liberalizmu).
c. Jakimś zagrożeniem dla wolności Ojczyzny – nieznanym za czasów Powstania Wielkopolskiego – jest także proces globalizacji, który ma szersze i głębsze
niż tylko czysto ekonomiczne znaczenie. Dokonujące się procesy ekonomiczno-finansowe mogą zniszczyć różnice kulturowe a sama globalizacja może stać się
nową postacią kolonializmu (por. Kompendium Nauki Społecznej Kościoła
/KNSK/, 366).
Globalizacja stała się poważnym wyzwaniem dla suwerenności narodowej,
czyli dla podmiotowości narodu pod względem politycznym, ekonomicznym, społecznym, a także kulturowym. Przy czym wymiar kulturowy nabiera szczególnej
wagi. Kultura bowiem jest jakby kluczem interpretacyjnym ludzkiego życia. Kultura stanowi gwarancję zachowania tożsamości narodu, wyraża i wspiera jego
suwerenność duchową. Kultura jest źródłem siły w przeciwstawianiu się aktom
agresji lub innym formom dominacji, które warunkują wolność danego kraju (por.
KNSK, 435).
Z pewnością suwerenność narodowa nie jest wartością absolutną. Narody mogą
w sposób wolny zrezygnować z niektórych swoich praw ze względu na wspólny cel,
ze świadomością, że tworzą jedną „rodzinę narodów”, w której powinny panować
wzajemne zaufanie, wsparcie i szacunek.
Niemniej jednak już teraz łatwo dostrzec, że suwerenność tradycyjnej władzy
państwowej ulega osłabieniu lub nawet rzeczywistej likwidacji na rzecz instytucji
międzynarodowych. Nietrudno zauważyć, iż w dziedzinie tworzenia „suwerennej”
polityki ekonomicznej rola państwowej władzy wykonawczej i ustawodawczej systematycznie maleje, ograniczając się do akceptacji zaleceń podmiotów ponadnarodowych. Działania ekonomiczne i społeczne rządów poszczególnych państw są
coraz bardziej uzależnione od oczekiwań rynków międzynarodowych kapitałów
i rosnących wymagań wierzytelności ze strony świata finansów. Z uwagi na nowe
związki pomiędzy podmiotami globalnymi, tradycyjne mechanizmy obronne państw są skazane na klęskę (por. KNSK, 370), ponieważ – podobnie jak niegdyś
wojna – tak obecnie gospodarka jest sposobem uprawiania polityki innymi metodami.
Na razie – jak powiadają pesymiści – procesy globalizacyjne służą przede
wszystkim możliwości transferu zysku do wielkich firm międzynarodowych a sama
globalizacja zdaje się instrumentem stworzonym na potrzeby wielkich korporacji,
którym – na przeszkodzie do pełnego szczęścia – stoi tylko niezależność narodów.
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Jest sprawą oczywistą to, że każdy kraj potrzebuje współpracy z innymi. Lecz
dzisiaj czasami odnosimy wrażenie, iż wyzbywamy się samostanowienia we własnym kraju, dlatego niepodległość pozostaje nadal naszym zadaniem. Naszym
zadaniem, a nie tych, nad których grobami się dzisiaj pochylamy (por. ks. Jacek
Wł. Świątek, O niepodległość, całość i wolność Ojczyzny naszej...).
ZAKOŃCZENIE
Na koniec więc – razem z wszystkimi tutaj obecnymi – dziękujemy Panu Bogu
za niewysłowiony dar wolności naszej Ojczyzny. Polecamy Mu dusze poległych
w Powstaniu Wielkopolskim rodaków. Prosimy o łaskę wiary, nadziei i miłości dla
wszystkich Polaków, aby w jedności i pokoju dobrze korzystali z bezcennego daru
wolności. Niech umiłowanej Ojczyźnie i wszystkim naszym rodakom zawsze towarzyszy opieka Jasnogórskiej Pani.
Bogarodzico! Dziewico!
Słuchaj nas, Matko Boża,
To ojców naszych śpiew.
Wolności błyszczy zorza,
Wolności bije dzwon,
I wolnych płynie krew.
Bogarodzico!
Wolnego ludu krew
Zanieś przed Boga tron.
(J. Słowacki, Bogarodzica!, Dziewico)
Abp Stanisław Gądecki
Fara Poznańska 27.12.2012 r.
1.14. Powstanie Wielkopolskie
„....Dla przedstawicieli innych dzielnic Wielkopolanie wydają się zarozumiali
i nawet śmieszni. Mówią źle po polsku, zatrącają z niemiecka, a jednak nikt im
zarzucić nie śmie ani braku zdrowego rozsądku, ani braku patriotyzmu i zrozumienia, że wolność jest największą zdobyczą narodu...”
To słowa generała Józefa Dowbora-Muśnickiego. Słowa o szczególnej wadze
i znaczeniu.
Nie zostały wypowiedziane pod wpływem chwili, czy emocji. Wynikały z doświadczeń człowieka, który w styczniu 1919 roku, wypełniając rozkaz, przybył
z Warszawy do Poznania i stanął na czele Powstania Wielkopolskiego.
Powiódł Wielkopolan do zwycięstwa, do wolnej i niepodległej Polski. Dał światu
świadectwo hartu ducha ludzi, których ponad 120 lat zaborów nie zdołało złamać.
Przekształcenie spontanicznego powstańczego zrywu w działania regularnej,
dobrze zorganizowanej armii, zadecydowały o zwycięstwie. Było dowodem doskonałej organizacji Wielkopolan, solidarności społecznej i ogromnej determinacji
w dążeniu do wolności.
Tak doskonałemu strategowi, jak Józef Dowbór-Muśnicki początkowo trudno
było zapewne zaakceptować, że po dwóch tygodniach trwania powstania „... wszę21

dzie – cytując jego słowa – bez ogólnego planu walczyły luźne oddziały ochotników,
a stan ogólny nie był do pozazdroszczenia...”
Okazało się jednak, że ten spontaniczny chaos można szybko przekształcić w
regularną armię, bo jak wspominał generał po latach: „Ludzi dla zapełnienia szeregów było dość: starzy i młodzi garnęli się do wojska. Konie i żywność chętnie
dawali ziemianie, broń ręczną znalazłem w arsenałach Poznania, względnie odebraliśmy ją podczas walk. Brak było jedynie oficerów...”
Ale i temu udało się szybko zaradzić, bo generał Józef Dowbór-Muśnicki otworzył szkołę oficerską ze skróconym kursem.
Pospolite ruszenie zmieniało się w doskonale zorganizowane wojsko, którego
siłą było ogromne zaangażowanie i wsparcie wszystkich Wielkopolan.
„... w ciągu paru tygodni umundurowałem 50 tysięcy ludzi. Stało się to możliwe
dzięki poczuciu patriotyzmu rzemieślników. Pracowali dzień i noc...” – pisał głównodowodzący Powstania.”...
Nie zrobiłbym w Wielkopolsce połowy tego, co nazywam doborowym wojskiem,
gdyby nie pomoc społeczeństwa...”
Ta solidarność społeczna stała się też podstawą budowy struktur Armii Wielkopolskiej.
W rozkazie generała Józefa Dowbora-Muśnickiego z 17 stycznia 1919 roku czytamy:
„Do was zwracam się oficerowie! Zapomnijcie o tej zmorze, która panowała
w armii narodów ciemiężców, w których nieludzkie obchodzenie się z żołnierzem
i pogarda dla niego były systemem. Podobne stosunki nie mogą mieć miejsca
w szeregach wojsk polskich. Winniście być nie tylko dowódcami, kierownikami
i szafarzami cennej krwi żołnierskiej, ale zawsze też starszymi, kochającymi
braćmi żołnierzy. Żołnierz polski, który tyle przelał krwi dla cudzej sprawy, teraz –
kiedy ma walczyć za swoja sprawę – zasługuje na szczególne względy...”.
W postawie powstańczego dowództwa i zaangażowaniu całego społeczeństwa
widoczna była nie tylko chęć odzyskania niepodległości, ale także budowania ojczyzny, która spełni marzenia i oczekiwania kilku pokoleń Wielkopolan.
Bo jak pisał „ Kurier Poznański” w 1917 roku: „ Zniesiemy cokolwiek nam jeszcze przyniosą czasy, wpatrzeni w dalekie światy lepszej doli, które coraz jaśniej,
coraz pełniej ukazują Polskę wolną, wielką i szczęśliwą”.
Marzenia o takiej Polsce pozwoliły Wielkopolanom przetrwać ponad 120 lat zaboru, wynaradawiania, niszczenia polskiej kultury i religii, kolonizowania polskiej
ziemi.
Nie pozwoliły poddać się zwątpieniu, gdy po okresie nadziei, wywołanej sytuacją na frontach I wojny światowej, podpisany 11 listopada 1918 roku, pokój
w Compiegne (KOMPIEN), zadecydował o powrocie armii niemieckiej w granice
z 1 sierpnia 1914 roku i powierzenia losu polskich ziem zachodnich konferencji
pokojowej.
To głębokie rozczarowanie Wielkopolan było jednak również związane z nadzieją, że zbliża się czas wielkich rozstrzygnięć i że nie można biernie czekać na rozwój
wypadków.
Wielkopolanie nigdy nie łączyli swych nadziei na wolność ze zwycięstwem któregoś z zaborców. Konspiracyjne struktury działające nie tylko w Wielkopolsce, ale
także w szeregach zaborczych armii, zakładały możliwość wybuchu powstania.
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Siły zbrojne miała organizować Polska Organizacja Wojskowa. Gromadzono
broń i amunicję. Późną jesienią 1918 roku w Poznaniu było 11 zakonspirowanych
składów broni.
Choć za początek Powstania Wielkopolskiego przyjmuje się przyjazd Jana
Ignacego Paderewskiego do Poznania i walki pod Bazarem, w istocie rzeczy już
wcześniej rozpoczęło się ono w wielkopolskich domach.
Jak wspominała w swych pamiętnikach Pelagia Horak, świadek wydarzeń
1918 roku: „.. jak tylko sięgam pamięcią, w domu moich rodziców dyskutowano
o wolnej i niepodległej Polsce. W duchu wolności wychowywała nas matka. Obrazki Gottgera zdobiące ściany były nam dzieciom szeroko komentowane...”
Bez takich domów polskość nie przetrwałaby zaborczej nocy. Bez takich domów
niemożliwy byłby zryw wolnościowy na tak szeroka skalę.
Szanowni Państwo
Kiedy każdego roku spotykamy się w rocznicę wybuchu Wielkopolskiej Insurekcji tutaj, pod Pomnikiem Powstańców Wielkopolskich, wielu z nas próbuje sobie
zapewne wyobrazić atmosferę, która panowała w wielkopolskich domach podczas
Świąt Bożego Narodzenia 1918 roku. Czy zdawano sobie sprawę, że być może
w takim gronie już nigdy nie zasiądzie się przy wigilijnym stole. Że za wolność
trzeba będzie zapłacić cenę najwyższą.
Czy synowie odczuwali radość, że zbliża się dzień walki, a matki ukrywały niepokój o najbliższych?
Historia z kart podręczników ma zawsze twarz zwyczajnych ludzi, a w Wielkopolsce nie było domu, z którego ktoś nie poszedłby do Powstania. Około 2 tysięcy
powstańców nigdy do bliskich nie powróciło.
Szanowni Państwo
Nasza obecność pod Pomnikiem Powstańców Wielkopolskich jest wyrazem hołdu dla bohaterów, szacunku dla przodków i pamięci o najważniejszych kartach
naszej historii.
Gdy świadectwo polskości nie jest już aktem bohaterstwa, łatwo zapomnieć, że
wolność i niepodległość niejednokrotnie miały kolor krwi i smak cierpienia.
Nasi przodkowie zwyciężyli nie tylko dzięki niezłomnej woli walki. Zwyciężyli,
bo potrafili być razem, ponad podziałami społecznymi, ekonomicznymi i politycznymi.
Dziękuję wszystkim, którzy jak co roku, przybyli pod Pomnik Powstańców
Wielkopolskich.
Bardzo się cieszę, że udział w uroczystościach upamiętniających rocznicę
Powstania Wielkopolskiego zajął już w kalendarzach wielu rodzin stałe miejsce.
Cieszę się z tak licznej obecności młodych ludzi, będących dla nas wszystkich nadzieją na kontynuację tej sztafety pamięci.
W tym miejscu już nigdy nie pojawi się żaden ze świadków tamtych dniu. Odeszli.
Nie wątpię jednak, że radość sprawiłaby im nasza obecność, pamięć i szacunek.
Jesteśmy im to winni. Cześć ich pamięci.
Marszałek Województwa Wielkopolskiego
Marek Woźniak
Poznań 27.12.2012 r.
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1.15. Wystąpienie Marszałka Województwa Wielkopolskiego
w Warszawie
Szanowni Państwo
94 lata temu Wielkopolanie sięgnęli po broń, aby wywalczyć o niepodległość.
Zwyciężyli kosztem ponad 2 tysięcy zabitych i kilku tysięcy rannych.
Po ponad 120 latach pruskiego zaboru Wielkopolska mogła powrócić w granice
Rzeczypospolitej. Spełniły się marzenia kilku pokoleń naszych przodków o wolnej
i niepodległej Ojczyźnie. Marzenia okupione krwią i cierpieniem.
Marzenia, które zdolne były pokonać lata prześladowań, wynaradawiania i rugowania z ojczystej ziemi.
W rocznicę Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego dajemy świadectwo czynów naszych przodków w miejscu najważniejszym dla każdego Polaka – symbolicznym panteonie najlepszych synów narodu.
Przy Grobie Nieznanego Żołnierza oddajemy hołd tym, dla których polskość
godna była ceny najwyższej i nie wahali się jej zapłacić.
Powstanie Wielkopolskie długo nie mogło doczekać się sprawiedliwej oceny
i uznania znaczenia tej insurekcji. Jego uczestnicy odeszli na zawsze, często
w poczuciu rozgoryczenia i niedocenienia. Nie możemy już tego naprawić.
Możemy jednak, w wolnej i demokratycznej Polsce, dawać świadectwo ich czynów i dbać o to, aby pamięć o Powstaniu Wielkopolskim nie zaginęła, a wysiłek
i poświęcenie naszych przodków na zawsze zajęły godne miejsce na kartach polskiej historii.
Niosąc ich dziedzictwo, pokazywać, jak cenną rzeczą jest wolność i niepodległość. Jak wielką siłą jest społeczna solidarność i mądre młodzieży chowanie.
Powstańcami Wielkopolskimi byli ludzie, którzy nigdy tej wolności tak naprawdę nie doświadczyli. Jej pragnienie kazało kolejnym pokoleniom przedzierać
się przez zaborczy kordon, brać udział w Insurekcji Kościuszkowskiej, Powstaniu
Listopadowym, czy Powstaniu Styczniowym.
Niepowodzenia walki zbrojnej skłoniły Wielkopolan do wyboru drogi walki ekonomicznej i społecznej z zaborcą, tworzenia silnych struktur polskości tam, gdzie
nigdy ich być nie miało. Byli gotowi, gdy nadeszła chwila.
Szanowni Państwo
W tym roku przypada rocznica urodzin i śmierci człowieka, który Wielkopolan
poprowadził do zwycięstwa, który potrafił w pełni wykorzystać panującą w Wielkopolsce solidarność społeczną i stworzyć z pospolitego początkowo ruszenia armię
zdolną pokonać znacznie silniejsze od siebie siły.
Zdolną nie tylko wywalczyć wolność na zachodzie, ale także wspomóc Rzeczypospolitą w walkach na wschodzie.
Generał Józef Dowbór-Muśnicki, głównodowodzącym Powstania Wielkopolskiego został na rozkaz Józefa Piłsudskiego, wiedząc, że nie może liczyć ani na pomoc
militarną ze strony Rzeczypospolitej zajętej problemami na wschodzie kraju, ani
na oficjalne uznanie swej misji ze względów strategicznych.
Gdy w mroźny ranek, 8 stycznia 1919 roku, zjawił się w Poznaniu, od dwóch
tygodni trwały walki luźnych powstańczych oddziałów z coraz lepiej zorganizowanym niemieckim kontrnatarciem.
Przekształcenie spontanicznego powstańczego zrywu w działania regularnej,
dobrze zorganizowanej armii, zadecydowało o zwycięstwie. Stało się też dowodem
doskonałej organizacji Wielkopolan i determinacji w dążeniu do wolności.
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Jak wspominał generał Józef Dowbór-Muśnicki w swych pamiętnikach: „Ludzi
do zapełnienia szeregów było dość. Starzy i młodzi garnęli się do wojska. Konie
i żywność chętnie dawali ziemianie, broń ręczną znalazłem w arsenałach Poznania, względnie odebraliśmy ją podczas walk...”
W czerwcu 1919 roku Armia Wielkopolska liczyła około 100 tysięcy żołnierzy.
Siłę tę uzupełniała Ochotnicza Straż Ludowa skupiająca w swych szeregach 120
tysięcy ludzi.
Powstanie Wielkopolskie, jako pierwsze w dziejach Polski, znalazło tak duży
odzew u wszystkich Polaków, bez względu na pochodzenie społeczne.
Generał Dowbór-Muśnicki wystawił temu zaangażowaniu Wielkopolan bardzo
wysoką ocenę, stwierdzając:
„...Wielkopolska dokonała w roku 1919/1920 większego wysiłku niż Niemcy
podczas wojny światowej. Nie zrobiłbym tego, co nazywam doborowym wojskiem,
gdyby nie pomoc społeczeństwa... Na każdego żołnierza przypadały cztery osoby.
Wielkopolska pomimo tego, długo braków nie odczuwała, ani w żywności, ani w
wyrobach rękodzielniczych. Było to następstwem uświadomienia, ofiarności i nadzwyczajnego patriotyzmu...”
A ten patriotyzm Wielkopolan kazał im nie zaprzestawać walki, gdy zapewnili
już sobie niepodległość. Oddziały wielkopolskie dwukrotnie obroniły Lwów. Odegrały też znaczącą rolę w bitwie warszawskiej 1920 roku.
W głównym kontruderzeniu na bolszewików, znad rzeki Wieprz, w sierpniu
1920 roku, brały udział 14 i 16 dywizja piechoty z Wielkopolski. To uderzenie
zmieniło losy walk na korzyść Polski.
Podczas wojny 1920 roku Wielkopolska była też głównym zapleczem zaopatrującym polskich żołnierzy walczących na froncie.
Powstańcy Wielkopolscy aktywnie wspierali powstania śląskie, walczyło w nich
około 6 tysięcy Wielkopolan. W tym celu został między innymi utworzony Bytomski Pułk Strzelców.
Wielu z Powstańców Wielkopolskich zapłaciło za swe czyny podczas II wojny
światowej, ginąc w egzekucjach i obozach zagłady, wywołując szczególną nienawiść
i agresję hitlerowskiego okupanta.
Szanowni Państwo
Nasi przodkowie zapisali chlubne karty polskiej historii. Naszym dziedzictwem
jest duma z ich czynów i zobowiązanie do uświadamiania kolejnym pokoleniom
znaczenia Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego.
Bardzo dziękuje wszystkim, którzy są dziś z nami, wspierając nasze dążenia
i rozumiejąc ich znaczenie.
Dziękuję przedstawicielom środowisk kultywujących pamięć Powstania Wielkopolskiego z Województwa Lubuskiego, Kujawsko-Pomorskiego, Mazowieckiego
i Zachodniopomorskiego.
Dziękuję młodzieży ze szkół noszących imię Powstańców Wielkopolskich.
Dziękuję wszystkim uczestniczącym w dzisiejszej uroczystości.
Pochylając głowy przed Grobem Nieznanego Żołnierza, uczcijmy wspólnie pamięć Powstańców Wielkopolskich, bohaterskich synów polskiego narodu.
Cześć im i chwała.
Marszałek Województwa Wielkopolskiego
Marek Woźniak
Warszawa 28.12.2012 r.
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II. MATERIAŁY HISTORYCZNE
2.1. Mjr, prof. dr hab. wet. Stanisław Kirkor
Żołnierz i naukowiec
Dziadek Stanisława Kirkora, Franciszek (żona Antonina, z d. Frankowska) był
właścicielem majątku Horodyszcze koło Zwichla (Nowogród Wołyński) na Wołyniu
w zaborze rosyjskim. Został zamordowany, wraz z najstarszym synem Celestynem
w czasie Rewolucji Październikowej (1918). Franciszek miał jeszcze dwóch innych
synów: Teodora i Rafała. Ostatni mieszkał w majątku Wydumki pod Zasławiem.
Rafał (żona Karolina-Ewa zd. Czarnecka) zagrożony przez bolszewików wraz
z całą rodziną, musiał opuścić rodzinne strony i w 1919 r. uciekł do Polski, gdzie
osiedlił się w Nasutowie (k. Lublina) i Łabuńkach (k. Zamościa). Po II Wojnie
Światowej rodzina przeniosła się do Radzicza niedaleko Bydgoszczy i następnie do
Sulejówka (k. Warszawy). Rafał i Karolina-Ewa Kirkorowie mieli pięciu synów
i córkę, którym nadali imiona: Stanisław, Wacław, Władysław, Stefan, Zbigniew,
Alina.
Nasz bohater Stanisław urodził się 13 lipca 1905 r. w Zasławiu. Do szkół
chodził w Starym Konstantynowie, Jarosławiu nad Wołgą, a po powrocie do kraju
w Sławucie na Wołyniu, Lublinie i Częstochowie. Świadectwo dojrzałości (maturę)
uzyskał już w wolnej Polsce w Łowiczu w 1925.
Tradycje rodzinne determinowały charakter Stanisława, marzenie o niepodległości Ojczyzny, miłość do ziemi, koni i pszczół. Zainteresowanie tymi ostatnimi
miał po matce, która pszczoły hodowała sama i udzielała pomocy w tym zakresie
również sąsiadom. Dlatego, kiedy wychodził z rodziny w świat, chciał pracować
z końmi i pszczołami. Studia weterynaryjne ukończył na Wydziale Weterynaryjnym Uniwersytetu Warszawskiego w 1930 roku. Tam pełnił też funkcję
prezesa Koła Medyków Weterynaryjnych i Bratniej Pomocy. Drugie stowarzyszenie było wówczas wśród studentów niezwykle popularne, gdyż opiekowało
się nimi materialnie, także mając wpływ np. na przydział miejsc w domach
akademickich, druk skryptów itp.[1, 9, s. 5]. Już w czasie studiów Stanisław
zainteresował się badaniami naukowymi, pracując pod kierunkiem prof. Witolda
Stefańskiego w Zakładzie Zoologii i Parazytologii [9, s. 5] macierzystego uniwersytetu. Następnie, także będąc jeszcze studentem, pracował w Zakładzie Serologii
w Państwowym Instytucie Naukowym Gospodarstwa Wiejskiego w Puławach [1,
9, s. 5].
Został powołany do wojska lub zgłosił się na ochotnika (bardziej prawdopodobne) w 1931 roku, do Szkoły Podchorążych Rezerwy w Grudziądzu (odznaka
poniżej), którą kończy w roku 1934. Po niej wybrał pracę zawodową w wojsku.
Trafił w stopniu podporucznika, lekarza weterynarii do Suwałk, do 3 Pułku
Szwoleżerów im. Płk Jana Kozietulskiego (później 2 Pułk Ułanów Grochowskich).
15 lutego 1936 roku ożenił się z magistrem farmacji Wandą Chrościcką. Ślub
zawarli w Przasnyszu, gdzie mieszkało małżeństwo Ruckich – dr med. Władysław
(także zawodowy wojskowy [1, s. 60] i jego żona Helena – siostra Wandy.
Małżeństwa sióstr Wandy, Heleny oraz trzeciej siostry – Zofii z d. Chrościckich, do
końca życia były bardzo ze sobą związane. Zofia wyszła również za żołnierza,
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dr. med. Augustyna Dolatkowskiego. Ten ostatni początkowo, jako lekarz medycyny, pracując nad higieną w łodziach podwodnych stopniowo awansował, by pod
koniec życia pracować i tworzyć Instytut Medycyny Morskiej. Jako kmdr prof. dr
hab. med. pracował również w Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi (w Katedrze Medycyny Morskiej). Jest uważany za twórcę polskiej medycyny morskiej.
Jak widać z powyższego Stanisław Kirkor, nawet w środowisku rodzinnym, był
zawsze wśród żołnierzy.
W okresie służby w Suwałkach S. Kirkor nawiązał przyjaźń z Ksawerym
Pruszyńskim. Później Pruszyński [34] nawet w swych utworach dwukrotnie
wspomina kpt. Kirkora (później majora), kiedy zastanawiał się, jakich zwrotów
lingwistycznych wobec przyjaciela użyliby bohaterowie jego reportaży, z opisywanych wschodnich rejonów Polski. Pod koniec wojny i na emigracji znów między
sobą nawiązali kontakt. W kraju, po wojnie, obaj panowie raczej częstych
kontaktów towarzyskich już nie mieli, a jeśli – to były one przypadkowe.

Wanda i Stanisław Kirkorowie przed wojną

Odznaka Szkoły Podchorążych Rezerwy Kawalerii
w Grudziądzu (1930–34)

Wykonując swój zawód lekarza weterynarii S. Kirkor badań naukowych nie
porzucił. Dzięki temu w 1937 roku w Akademii Medycyny Weterynaryjnej we
Lwowie, uzyskuje stopień doktora nauk weterynaryjnych, w oparciu o rozprawę
pt. „Próby stosowania siarczanu magnezu do narkozy psów i koni”. Później
publikuje dalsze prace naukowe.
Niespodziewanie i z powodu dotąd do końca niewyjaśnionego, młody żonkoś
dostaje rozkaz wyjazdu do Hiszpanii. Wiadomo, że był tam w tym samym okresie,
prawdopodobnie nawet razem, z reporterem i pisarzem K. Pruszyńskim (wrzesień
1936 – marzec 1937). Jednakże ten ostatni opisując wiele zdarzeń i osób z tego
okresu nigdy o S. Kirkorze nie wspomniał. Pytany o tę sprawę za życia dr
W. Rucki, bliski mu przecież człowiek, również nie chciał mówić na ten temat poza
użytym stwierdzeniem, że „nie ważne z kim Stach był w Hiszpanii, lecz ważne,
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gdzie składał z tego pobytu sprawozdanie”. Reszty mieliśmy domyśleć się sami.
Jednakże późniejsza korespondencja Pruszyńskiego z S. Kirkorem i kontakty na
emigracji wskazują, że Stach był u niego w wielkiej estymie.
Od maja 1939 roku, będąc już kapitanem dr wet. pracuje w Ministerstwie
Spraw Wojskowych, jako referent wyszkolenia w Departamencie Zdrowia Wydziału Weterynaryjnego [4, 8, 9]). Jest to wysokie stanowisko. Powołany na nie, tuż
przed wojną młody oficer musiał mieć już uznanie i być obdarowanym zaufaniem .
W kampanii wrześniowej oczywiście bierze udział, ale nie jest skierowany do
jednostki bojowej. We wrześniu 1939 r. otrzymał zadanie wywiezienia z Polski
pociągiem do Rumunii nieznanych nam dokumentów bankowych. Niestety przed
południową granicą, kiedy na Polskę napadli już Sowieci, a Rumunia przyjęła
nieprzychylne stanowisko, kpt S. Kirkor spalił wywożone dokumenty.
Przez kilka godzin zastanawiał się, gdzie będzie bardziej przydatny. Nie wątpił,
że w kraju powstanie wojskowe podziemie. Jednak dwa państwa totalitarne, które
znów podzieliły między siebie Polskę, zostawią niewielkie szanse na walkę na
ojczystym terenie. Tymczasem sojusznicy zachodni – Francja i Anglia są już,
przynajmniej formalnie, w walce. Tam żołnierz od zaraz jest potrzebny. Im
większa siła będzie od strony zachodniej, tym Niemcy szybciej przegrają. Co będzie
z Rosją to inna, dalsza sprawa. Polskie wojsko na zachodzie i to co powstanie
w kraju (zakładał oddziały partyzanckie) będą i tak wspólną siłą – walczącą
o wolną Polskę. Bardziej widział siebie w regularnym wojsku. Może wróci jako
spadochroniarz? Po tym przemyśleniu, wraz z towarzyszącymi mu żołnierzami,
przeszedł granicę rumuńską.
Wiadomo, że jego droga do Francji wiodła przez Rumunię, Jugosławię, Włochy
i Szwajcarię. Wiemy, że to nie była prosta decyzja, ani łatwa do wykonania. Tylko
odważni ją podejmowali i tylko wytrwałym w pokonywaniu różnorodnych
przeszkód to się udawało.
Po dotarciu do Francji zgłosił się do polskiego ośrodka szkoleniowego
w Coetquidan. Powołany został do służby w ciężkiej artylerii I Dywizji
Grenadierów. Legitymację oficera polskiego otrzymał 12 kwietnia 1940 r. w Ośrodku Wyszkolenia Oficerów w Combogry [26]. Walczył na linii Maginota. Brał udział
w złożeniu przysięgi 25 maja. Prawdopodobnie tam był członkiem obstawy gen.
W. Sikorskiego w czasie defilady [1]. Niestety jego twarz na posiadanym przez
rodzinę zdjęciu nie jest widoczna. Po przysiędze, na własną prośbę, został
skierowany z powrotem do I Dywizji Grenadierów (dowódcą był gen. Bronisław
Duch). W dniach 14–21 czerwca 1940 r. dywizja polska (zwłaszcza 16.6.) w ramach
XX Korpus francuskiego pod Lagarde stoczyła krwawą bitwę. Kpt. S. Kirkor
walczył jako artylerzysta razem z baterią francuską. W dowód uznania walecznej
postawy, kpt. dr Stanisław Kirkor otrzymuje od Francuzów „Croix de Guerre” [3].
Francja kapituluje 22 czerwca 1940 roku. Trzy dni wcześniej okrążony gen.
Bolesław Duch rozwiązuje dywizję. Żołnierze wybierają różne kierunki odwrotu.
Kpt. S. Kirkor wraz z innymi żołnierzami, przebywszy pieszo około 400 km, przedostaje się do Szwajcarii. Początkowo był aresztowany za przekroczenie granicy
i nie zgłoszenie się do odpowiednich władz. Nie chcąc być internowanym i tracić
czasu, szuka kontaktów. Z tej sytuacji wybawia go prof. dr Otto Morgenthalera
(1886–1973) – kierownik Zakładu Chorób Pszczół (Versuchsanstalt für Bienenkrankheiten) w Liebefeld pod Bernem, który angażuje Stanisława w swojej
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pracowni. Prawdopodobnie S. Kirkor jeszcze będąc w Polsce miał z prof.
Morgenthalerem jakiś kontakt naukowy. Dnia 17 sierpnia 1940 roku otrzymał
z polskiego poselstwa w Szwajcarii paszport [29]. Z całą energią zabrał się tam do
nauki i pracy, gdyż w zakresie chorób pszczół wielkiego doświadczenia nie miał.
W wyniku tego w tym zakładzie, w czasie ogólnego przygnębienia dotychczasowym
przebiegiem wojny, kpt. dr S. Kirkor podejmuje życiową decyzję – poświęcenia
w przyszłości swojej kariery naukowej właśnie wysiłkom badawczym nad
chorobami pszczół [4]. Zrozumiał, że nie chodzi tylko o miododajność tych owadów,
ale także o fakt, że bez ich prawidłowego oddziaływania, nie może być pełnego
i zdrowego rozwoju gospodarki rolnej, sadowniczej i ogrodniczej.

Potwierdzenie nadania
kpt. S. Kirkorowi krzyża
Croix de Guerre.
Tekst:
Kapitan Stanisław Kirkor
z 20 regimentu polskiej ciężkiej
artylerii. Weterynarz. W uznaniu
zasług w czasie walk od 14 do
21 czerwca 1940, podczas
najgroźniejszych bombardowań,
zawsze znajdował się w baterii na
pierwszych pozycjach. Wykonując
swoje zadania jako artylerzysta,
opiekował się też wzorowo
rannymi końmi.

Na pewien czas jego sprawa ucichła. Jednakże w 1941 nakazano mu opuścić
Szwajcarię. Powrócił do Francji. Formalnie prawdopodobnie przebywał w obozie
dla polskich pracowników w Rhŏne. Miał stamtąd przepustkę na wyjście.
Studiując i pracując nad chorobami pszczół u prof. Andre Paillota (1885–1944),
oraz mając stypendium francuskiego Ministerstwa Oświaty, był chroniony
dostatecznie przed aresztowaniami. W tym czasie wspólnie z prof. Paillotem
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napisał podręcznik oraz 3 prace wydane we Francji i brał udział w opracowaniu
ustawy o zwalczaniu zaraźliwych chorób pszczół (Pszczelarstwo 1984 [25 s. 5–8]).
Czy miał tam jeszcze jakieś inne zadanie wojskowe – nie wiemy.

Podręcznik wydany we Francji

Fragment jednej z prac napisanej w czasie wojny we
Francji

Fragment danych bibliograficznych z innej pracy z 1942 r. cytowanej w tej książce

Tymczasem w Anglii, gen. Władysław Sikorski, w uzgodnieniu z premierem
Churchillem (czerwiec 1940) już na nowo organizował w Szkocji jednostki wojska
polskiego. Rozkaz naczelnego wodza o reorganizacji armii dociera również do kpt.
dr. S. Kirkora, który natychmiast podejmuje ucieczkę z Francji do Anglii.
W zaszyfrowany sposób napisał o tym do przyjaciela, z którym uprzednio widział
się we Francji [13]. Niewątpliwie w jakiejś mierze osobę Stanisława w ucieczce
zabezpieczało zaświadczenie dyrektora-ortopedy z cywilnego szpitala z Lyonu,
które poświadczało, że pacjent jest po złamaniu kłykci kości goleni i nie nadaje się
do ciężkiej pracy [41]. Przedziera się przez południową Francję, Pireneje,
Hiszpanię, Portugalię do Gibraltaru. Aby osiągnąć ten cel, musiał przebyć w dużej
części znów pieszo wiele kilometrów, w nieznanym terenie, wśród ludzi obcych
i nie zawsze życzliwych Polakom (pamiętajmy, że niektórzy Francuzi za wojnę
i swą klęskę winili Polaków). Z takim wrogim ich nastawieniem spotykał się także
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inny krewny piszący tę rozprawę [7]. Kiedy wkraczał na teren Hiszpanii nie był
pewien, jakie stanowisko zajmuje ona wobec Niemiec, a tym samym wobec
polskich żołnierzy walczących z nimi.
Z Gibraltaru do Anglii popłynął już w większej grupie. Informację o tym, bardzo
zakamuflowaną, znajdujemy w liście z 19 lipca 1942 [13].. W czasie rejsu pełnił
w konwoju funkcję dowódcy żołnierzy na statku [8]). W Anglii był już na pewno
8 września 1942 roku.
Tymczasem zmieniła się diametralnie sytuacje wojenna. Ciężar prowadzenia
wojny przypadł ZSRS, a więc na wschodzie Europy. Niemcy na niedawnych
sojuszników napadły 22 czerwca 1941 roku. Jak wiemy w pierwszej fazie odnosili
błyskawiczne zwycięstwa, ale już w grudniu tego roku ich ofensywa utknęła pod
Moskwą, później pod Stalingradem. Przewaga Rosjan z miesiąca na miesiąc
zwiększała się, zresztą przy wydatnym wspieraniu materiałowym aliantów.
Alianci zachodni walczyli z Niemcami głównie w północnej Afryce. Po zwycięstwie
w Afryce wylądowali na Sycylii i uwalniali Italię. Włosi skapitulowali 8 września
1943 roku, ale na ich terenach środkowych i północnych władzę przejęli Niemcy
stawiając aliantom dalej zacięty opór. II Korpus Polski sformułowany przez gen.
W. Andersa z wyprowadzonych żołnierzy z niewoli sowieckiej przez Środkowy
Wschód (sierpień 1942), wyróżnił się zdobywając Monte Cassino i Bolonię.
Natomiast trzon armii polskiej już był sformowany w Anglii.
Stalin naciskał na utworzenie przez aliantów frontu zachodniego. W sytuacji
zwycięstw Armii Czerwonej – Churchill wystąpił z koncepcją uderzenia na siły
niemieckie od strony południowej Europy w kierunku na Bałkany. W ten sposób
chciał uprzedzić sowietów i wyzwolić bez nich południową i środkową Europę. Tym
samym po wojnie głos aliantów na tym terenie byłby decydujący. Wielu polityków,
zwłaszcza polskich wtedy marzyło, że alianci uderzą właśnie od tamtej strony.
Niestety, stało się inaczej… Stalin wymógł na aliantach atak na wojska niemieckie
od zachodniej strony Europy. Uderzyli od północnej Francji, w Normandii
(6 czerwca 1944). Później dopiero utworzyli front południowy, ale na plażach od
Cannes po Tulon (15 lipca 1944, operacja „Anvil”, „Dragoon”).
Następnie wojska alianckie z północy i południa na terenie Francji połączyły się
i w ten sposób już cały front zachodni parł na Niemcy. Stalin liczył się tylko z siłą,
a w wyniku takiego przebiegu wojny, zachodni alianci prawie żadnych większych
zdobyczy w Środkowej Europie nie osiągnęli. Między innymi dlatego po wojnie,
w czasie rozmów z ZSRS na temat ustanowienia tam ostatecznych granic i układu
politycznego decydującego głosu nie mieli.
A Polacy dzielnie walczyli, ponosili klęski i zwyciężali. Ginęli „za waszą i naszą
wolność”…
W marcu 1942 w Katyniu odkryto masowe groby polskich oficerów, policjantów
oraz innych urzędników. Polacy chcieli wyjaśnić okoliczności tego mordu, a nawet
dążyli do umiędzynarodowienia dochodzenia w tej sprawie. Z tego powodu rząd
sowiecki zerwał stosunki dyplomatyczne z rządem polskim na uchodźctwie
(25 kwietnia 1943). Do tego 4 lipca 1943 roku wracając z Afryki, gdzie wizytował
nasze jednostki, w niejasnych okolicznościach zginął w katastrofie lotniczej Wódz
Naczelny armii polskiej i premier rządu gen. Władysław Sikorski. W końcu listopada 1943 roku odbyła się konferencja w Teheranie. Wagi tych zdarzeń, ani
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zamieszania jakie one wywołały wśród Polaków w kraju i na emigracji, obecnie
głębiej rozważać nie będziemy. Z rozmów i pytań po wojnie kierowanych do
S. Kirkora w tym zakresie wynikało, że w czasie tragedii w Gibraltarze nie był.
Jednak odrzucał sprawczy udział Polaków w katastrofie Sikorskiego. Wskazywał
też, że Stalin odnośnie Polski w tym okresie miał już inne plany niż gen.
W. Sikorski.
W kraju przygotowywano „Akcję Burza” (rozkaz gen. Bora-Komorowskiego
z dnia 20 listopada) z zadaniem, aby w momencie przekroczenia przedwojennej
granicy Polski przez Armię Czerwoną ujawniało się nasze Państwo Podziemne
i występowało wobec tej armii jako gospodarz terenu. Tymczasem w zaistniałej
sytuacji, po wkroczeniu na teren przedwojennej Polski sowieci od razu żądali od
Armii Krajowej podporządkowania się armii Berlinga. Wobec powszechnego oporu,
nastąpiły intensywne aresztowania oficerów AK, także mordy i wywózki w głąb
Rosji. Żołnierzy AK zmuszali do wypełnienia swoich żądań. W tej sytuacji
większość z nich rozpraszała się po domach. Tak było dla przykładu w Wilnie
i Lwowie. Niektórzy pozostawali w lasach…
1 sierpnia 1944 roku wybuchło Powstanie Warszawskie. W kraju w dalszym
ciągu, choć w niewielkim wymiarze, przeprowadzano „Akcję Burza”, w ramach
której, ku walczącej Warszawie szły uzbrojone oddziały AK. Liczono na zmianę
stanowiska Stalina. Tymczasem Armia Czerwona stanęła na prawym brzegu
Wisły i pozwoliła Niemcom wykonać „brudną robotę” tj. wymordować mieszkańców
stolicy i zniszczyć miasto. W obozie w Pruszkowie tego zrobić jednakże nie mogli,
bo nie mieli takich możliwości technicznych. Dlatego tą ludność w dużej części
wysyłali do obozów koncentracyjnych, albo na roboty do Niemiec [6]. Samoloty
alianckie dowożące zaopatrzenie dla AK i mieszkańców naszej stolicy, nie mogły
lądować dla uzupełnienia paliwa za Wisłą, na zajętym obszarze przez Rosjan, gdyż
nie godził się na to Stalin.
W niecałe pół roku po gibraltarskiej katastrofie, w której zginął gen. W. Sikorski kpt.S. Kirkor otrzymuje rozkaz przejęcia pod swoje dowództwo oddziału
żołnierzy polskich stacjonujących w Gibraltarze. Dlaczego jego spotkało to
wyróżnienie – trudno dociec. Niewątpliwie był doświadczonym dowódcą, ale może
miał też inne zadanie. Wiedział, że z tej grupy w krótkim czasie (18.12.1943 do
26.1.1944) miał zorganizować oddział, przygotowany do nowych warunków
i zadań. Gibraltar leżał w newralgicznym punkcie Europy. Wszyscy wiedzieli, że
zbliża się czas inwazji aliantów na teren Francji, tyle tylko, że nie wiedziano gdzie
i kiedy on nastąpi. Gibraltar, w każdym wypadku, mógł odegrać zasadniczą rolę,
gdyż w jego cieśninie można było kontrolować wszystkie jednostki, które
opuszczały Morze Śródziemne lub chciały na jego wody wpłynąć.
Za wzorowe wypełnienie służby w Gibraltarze otrzymał później pochwałę [32].
Dotąd nie wspomnieliśmy, że kpt. dr S. Kirkor znał dobrze język francuski i angielski, a niemiecki i hiszpański zapewne nie były mu całkiem obce oraz to, że znał
kraje zachodniej Europy. Zadania jakie otrzymywał mogły wynikać również z tego
powodu.
Kpt. S. Kirkor zapewne zaskoczony był tym, że z jednej strony otrzymał od
dowództwa pochwałę za jego pracę w Gibraltarze, a z drugiej po miesiącu został
wezwany do Anglii, do podstawowej dla niego jednostki I Brygady Spadochronowej, gdzie miał odbyć bardzo intensywny kurs spadochronowy.
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Kpt. Stanisław Kirkor zaangażował się, jak zawsze, w nowe obowiązki i w ćwiczenia licząc, że kurs spadochronowy doprowadzi go do upragnionego udziału
w trwającej w Polsce Akcji Burza lub w ramach oczekiwanego czynu zbrojnego
aliantów na zachodzie.
Tymczasem nadszedł wreszcie dzień 6 czerwca 1944 roku. Potężna armada
aliancka wylądowała w Normandii.

Oddział WP w Giblartarze, którego dowódcą był kpt. dr S. Kirkor (w centrum koła)

Stojąca w pogotowiu nasza I Brygada Spadochronowa, 17 września 1944 roku,
została wysłana pod Arnhem. W czasie tego ataku poniosła ciężkie straty.
Stanisław Kirkor uczestnikiem tej operacji wojskowej nie był. Wykonując bowiem
w pierwszych dniach września 1944 roku, jeden z ostatnich spadochronowych
skoków ćwiczebnych, doznał złamania dwóch kręgów: L1 i L2 [4, s. 2]. Przez szereg
miesięcy leżał w „łóżeczku” gipsowym i pozostawał w szpitalu (od 11.09.1944 do
11.03.1945 roku [37]). Ze świadectwa lekarskiego dowiadujemy się, że Stanisław
Kirkor przydział służbowy miał do Oddziałów Naczelnego Wodza. Przydział ten
otrzymał prawdopodobnie już w czasie szkolenia w Coetquitan we Francji. Po
szpitalu otrzymuje 6 tygodni zwolnienia ze służby na rekonwalescencję.
Świadectwo podpisał ppłk lek med. Stanisław Orłowski, dyrektor szpitala [37].
Wiadomo było, że żołnierz na front już wysłany na pewno nie będzie. Rozpoznanie
i leczenie wskazują, że po wypadku padają wszelkie marzenia o wcześniejszym
dostaniu się S. Kirkora do kraju. Kiedy kończył się jego okres pobytu w szpitalu
wojska alianckie były już na terenie Niemiec.
W czasie, gdy był „przykuty do łóżka” – nie poddaje się. Nawet w tych warunkach starał się poszerzać wiedzę. Od schorowanego już prof. Paillota otrzymuje
i studiuje literaturę pszczelarską. Powracając do zdrowia postanawia kontynuować pracę naukową także w Anglii. Zgłasza się do specjalistycznego laboratorium chorób pszczół u prof. G. Butlera w Rothamsted Experimental Stadion pod
Londynem [8, 9]. Później, jako rekonwalescent, współpracuje z profesorem jeszcze
ściślej.
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Legitymacja z okresu ćwiczeń spadochronowych

Świadectwo lekarskie po pierwszym etapie leczenia po kontuzji kręgosłupa doznanego
przy skoku spadochronowym. Na początku września 1944
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Niezależnie od tego i zasadniczych zmian politycznych oraz na frontach, kiedy
kpt dr S. Kirkor czuje się lepiej, znów przywdziewa mundur. Chce do armii, na
front… Niestety stan jego zdrowia na to nie pozwalał. W styczniu 1945 roku kpt.
S. Kirkora awansowano na stopień majora. Ale otrzymuje zadania w administracji
wojskowej w Londynie. Rozpoczyna zupełnie inną pracę i wkracza w inne
problemy. Spotyka się nie tylko z wojskowymi, lecz, tak jak większość, bierze
udział w życiu innych środowisk, głównie polskich. Wiemy, że wtedy mieszkał
w regionie West Midlands w hrabstwie Shropshire.
Z listów adresowanych do żony wynika, że nie był w najlepszej formie psychicznej. Dlaczego czuł się źle? Dlatego, że atmosfera na emigracji stawała się
coraz trudniejsza. Wynikało to głównie z działania władz radzieckich, zwykle
osobiście Józefa Stalina i ustępliwej postawy aliantów wobec tego satrapy. Polacy
w Londynie pamiętali, że ZSRS to drugi najeźdźca na Polskę we wrześniu 1939
roku. Jednak w obecnie opisywanym przez nas czasie ZSRS był już sojusznikiem
aliantów. W tych warunkach nasi zachodni sprzymierzeńcy, mając na względzie
swoje interesy, a zwłaszcza przerzucenie w Europie jak największego wysiłku
w walce z Niemcami na Rosjan, stopniowo wycofywali się z zobowiązań wobec
Polski. Front wschodni w Europie stał się podstawowym w wojnie. Sama Anglia
wyszła już z pierwszej, najbardziej dramatycznej fazy konfliktu. Proporcja dotychczasowego udziału naszych żołnierzy w walkach, stawała się coraz mniejsza.
Natomiast Stalin stawał się coraz bardziej bezwzględny wobec naszego kraju.
Mord w Katyniu był tego strasznym dowodem, a ustępliwość aliantów wobec
ZSRS, ich chwiejność i cynizm wobec Polaków – przykrą rzeczywistością.
Rząd Polski w Londynie miał coraz większe trudności w obronie naszych spraw,
a zwłaszcza w utrzymaniu zobowiązań sojuszników wobec przyszłości Polski. W tej
sytuacji również wypełnianie zadań w swych zakresach, na wszystkich szczeblach
polskiej administracji cywilnej, jak i wojskowej stawało się coraz trudniejsze.
Pojawiało się poczucie wykorzystywania naszej krwi dla nie naszych celów. Nie
zrozumiemy postawy i działania S. Kirkora oraz innych Polaków z tego okresu
powojennego, jeśli choć w skrócie nie przypomnimy, co się przed tym działo
w polityce Europy i świata.
Poniższy tekst głównie oparto o zapisy w książce W. Roszkowskiego [36]:
„Do Londynu napływały ciągle złe wieści, o zbrodniach niemieckich i radzieckich na ziemiach polskich zajętych przez okupantów.
W marcu – sierpniu 1942 roku Anders nie widząc celu walki po stronie ZSRS
z Niemcami na froncie wschodnim, wyprowadził ponad 100 tysięcy żołnierzy oraz
kilkadziesiąt tysięcy cywilów z ZSRS. Wojsko to po koniecznym wyposażeniu i przeszkoleniu następnie wzięło udział w wojnie na terenie Włoch.
Na przełomie lat 1942/43 pod Stalingradem i następnie w bitwie pod Kurskiem,
ujawniała się coraz bardzie zmiana sił (na korzyść ZSRS) w walkach na froncie
wschodnim.
W marcu 1943 roku Roosevelt i Churchill ustalili, że Polska będzie musiała
uwzględnić roszczenia ZSRS wobec naszych ziem wschodnich oraz, że „ostatecznie
rzeczą wielkich mocarstw będzie rozstrzygnąć co Polska ma mieć” [36 s. 120].
4 lipca 1943 roku zginął gen. Władysław Sikorski. Nowym premierem na
uchodźctwie został Stanisław Mikołajczyk.
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W maju 1943 rozpoczęto tworzenie sił polskich w ZSRS, podległych armii
czerwonej, pod dowództwem generałów Berlinga, Zawadzkiego i Świerczewskiego
(po powstaniu Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego i jego Manifestu
z 22 lipca 1944 roku, a zwłaszcza po próbie pomocy walczącej w Powstaniu
Warszawie, dowództwo nad tym wojskiem otrzymał gen. M. Żymierski).
Na przełomie listopada i grudnia 1943 roku odbyła się Konferencja „wielkiej
trójki” w Teheranie. Faktycznie doszło tam (bez udziału Polaków) do uznania
przybliżonych powojennych granic Polski.
3 stycznia 1944 roku wojska radzieckie wchodzą na tereny przedwojennej Polski.
Dochodzi do masowych zabójstw, aresztowań i wywózek na Syberię podziemnych
władz polskich i żołnierzy AK. W tych działaniach uczestniczą także komuniści
i ich zwolennicy polscy.
4–11 lutego 1944 Konferencja w Jałcie na Krymie. W sprawie polskiej – bez
zmian.
Po udanym lądowaniu w Normandii (6 czerwca 1944) armie zachodnie i w nich
walczący Polacy, do końca roku wyzwolili Francję i Belgię.
1 sierpnia – 2 października 1944 Powstanie Warszawskie, exodus ludności
i straszliwe zniszczenie miasta, przy nieprzychylnej postawie wobec powstańców
Rosjan, stojących z drugiej strony Wisły.
8 maja 1945 kapitulacja Niemiec.
17 lipca 1945 roku umowa w Poczdamie. Odnośnie Polski:
a) „Wielka Trójka” z uznaniem powitała powstanie w Polsce Tymczasowego
Rządu Jedności Narodowej (28.6.1945!), który został zobowiązany do
przeprowadzenia wolnych wyborów,
b) oddano „pod administrację” polską poniemieckie obszary na zachodzie do
rzek Odry i Nysy Łużyckiej, oraz część Prus Wschodnich i Wolne Miasto
Gdańsk. Ostateczna granica z Niemcami miała być zatwierdzona w czasie
„konferencji pokojowej z Niemcami”. Ten punkt wskazuje, jak Stalin
zachował sobie możliwość szachowania Polaków, gdyby miał z nimi jakieś
kłopoty,
c) zdecydowano (Poczdam 17.7.1945) o całkowitym przesiedleniu do Niemiec
„ludności niemieckiej lub jej części pozostałej w Polsce” [36 s. 155].
Umowę graniczną między Polską a ZSRS zawarto 16 sierpnia 1945 roku
w Moskwie.
Bez udziału zachodnich sojuszników, ale przy ich aprobacie.”
Reasumując: we Wrześniu przegraliśmy bitwę, natomiast w 1945 roku,
w wyniku nie dotrzymujących zobowiązań, wiarołomnych aliantów – przegraliśmy
wojnę.
Początek wojny jak wiemy był taki, że we wrześniu 1939 roku po napaści
Niemców Polacy rozpoczynają walkę nie tylko o wolność własną. Później organizując podziemie w kraju i angażującą duże siły niemieckie walkę zbrojną, wspomagali tym nie tylko aliantów zachodnich, lecz później nawet także (po 22 czerwca
1944) sowiecki front wschodni. Do tego żołnierze polscy w ramach sił sojuszników
na zachodzie, uczestniczyli w walce z Niemcami na wszystkich frontach. Można
uogólnić, że Polacy byli 4 armią wśród sojuszników. Na wszystkich europejskich
frontach walczyło ich w 1945 roku około 600 tys. a w kraju w AK około 300 tys.
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zaprzysiężonych żołnierzy. Ginęliśmy nie tylko na frontach, ale także mordowani
w łagrach, obozach koncentracyjnych, Katyniu i innych miejscach kaźni, w Powstaniu Warszawskim.
Tego polscy żołnierze już pod koniec i po zakończeniu wojny (8 maja 1945) byli
świadomi. Tym boleśniej odczuwali zmianę stosunku do nich we Włoszech, we
Francji i Anglii.
Informacje o zdarzeniach politycznych docierały zwykle niepełne i z opóźnieniem, ale najszybciej właśnie do środowisk Polaków zgrupowanych i uczestniczących w życiu emigracji polskiej w Londynie. Były przyjmowane, zwłaszcza
początkowo, z niedowierzaniem. Nic dziwnego, że z czasem, w tych środowiskach
pojawiało się zwątpienie i wrzenie. Z drugiej strony większość rozumiała, że nie
może być mowy o żadnym wycofaniu się z sojuszów. Z wielu względów nawet takiej
możliwości nie było. Do tego Polaków w Londynie, a także w kraju, mamiono
wolnymi wyborami nawet pod zachodnią kontrolą.
Żołnierz się bił, polityczne zaplecze podskórnie burzyło się, dyskutowało.
Kolonia cywilna w Londynie liczyła około 50 tys. osób. Trudno było w beznadziejnej sytuacji, wypracować postępowanie zadowalające wszystkich.
Do stolicy Anglii docierały również wiadomości o bieżącym terrorze w kraju,
który często dotyczył najbliższych osób, ale także całego Państwa Podziemnego
i jego Armii Krajowej. Dla przykładu w Moskwie (!) 21 czerwca 1945 (!) roku
zapadł wyrok w sprawie przywódców Polski Podziemnej. Tamten „sojusznik” był
nie tylko wiarołomny, lecz wręcz zbrodniczy.
Żołnierze polscy na Zachodzie, po wypełnieniu zadań bojowych, pozostali na
terenach, na których zastała ich kapitulacja Niemiec i szybko, jako już zbędni,
stali się uciążliwi dla gospodarzy wg zasady „Murzyn zrobił swoje…”. Oczywiście
wymagali nakładów jak wszystkie armie. Do tego alianci byli naciskani nie tylko
przez sowietów, lecz także przez wysłanników komunistów z Polski, często również
w mundurach z polskimi znakami. Alianci znali te fałszywe nuty, ale ci „nasi
Polacy” przywiezieni na sowieckich czołgach, z nadania Stalina już faktycznie
sprawowali władzę.
W tych warunkach zarówno rządy we Francji, jak i w Wielkiej Brytanii, dążyły
do rozformowania jednostek polskiej armii pozostających na ich terenie i pozbycia
się tak dużych zgrupowań wojska ze swego terytorium, które – jak dopiero wtedy
zauważono, było „obce narodowościowo”.
Już w czasie działań wojennych, a szczególnie im bliżej końca wojny, w środowisku Polaków na emigracji wrzało. Ciągle odżywał spór odnoszący się do przeszłości. Dotyczył on naszego państwa sprzed wojny, ale także polityki z czasu
wojny. Dla przykładu było wielu takich, którzy od początku schlebiali Sikorskiemu
krytykując wszystkich innych. Tych Wańkowicz [38] nazywał „kundlami” i od tego
słowa później ukuł termin „kundlizmu”. Krytykowano nawet generała Andersa,
któremu zarzucano „chciejstwo”, gdyż miał on nadzieję, że po upadku Niemiec
dojdzie do wybuchu III Wojny Światowej między aliantami a Rosją.
W tym miejscu należy jeszcze wspomnieć, że do dziś dnia czasem spotykamy
osąd, że Polacy, w swoim środowisku już na emigracji, stworzyli „polskie piekiełko”. To nad wyraz krzywdzące powiedzenie musi zniknąć z naszego języka.
Jeśli Polacy w swoim ciężkim losie, spowodowanym samym położeniem geograficznym naszego państwa, szukali w sytuacjach beznadziejnych wyjścia, nawet
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kłócąc się miedzy sobą, nie zasługiwali na szyderczą nazwę „polskiego piekiełka”.
To byli i zwykle są gorący patrioci, którzy szukali i dalej zmuszani są do poszukiwania wyjścia z bardzo trudnych dla Polski sytuacji. Przelewali krew, pomimo –
czasem się zdarzało – utraty wiary w celowość swoich heroicznych czynów.
Czy my dzisiaj dostatecznie doceniamy ich oddanie, miłość do Ojczyzny i przelaną krew? Czy my dzisiaj z życia tamtych bohaterów i od nich jeszcze starszych,
choćby od Kościuszki do Powstania Warszawskiego - wyciągamy stosowne wnioski
i korzystamy z ich doświadczeń? Arogancję sprzymierzonych dobrze ilustrują
słowa Churchilla skierowane do Mikołajczyka z dni 14–16 października 1944 roku
(tuż po Powstaniu w Warszawie!): „Nie macie poczucia odpowiedzialności […] Nie
myślicie o przyszłości Europy, macie na myśli tylko swój własny, pożałowania
godny interes!” [36, s. 143].
W szpitalu w Londynie mjr. dr. S. Kirkora odwiedził znajomy sprzed wojny,
Ksawery Pruszyński (1907–1950), który po kampanii wrześniowej, również
uczestniczył w naszych formacjach wojskowych na Zachodzie (Narwik – 1940;
Falaise – 1944), a nadto pracował w dyplomacji (1941–42). Pruszyński przyjaźniąc
się ze Stanisławem, informował go o politycznych zdarzeniach. Rozmawiali nie
tylko o nastrojach Polaków środowiska londyńskiego, lecz także o tym co się dzieje
np. w placówkach dyplomatycznych, w innych krajach. Świadectwem tych kontaktów są zachowane dwa listy K. Pruszyńskiego [35] do S. Kirkora, w których
pisarz przedstawia tarcia w środowisku ambasady polskiej w Teheranie i chwiejne
stanowisko rezydującego tam wtedy ambasadora Kota. Pisał mu także o zmianach
w składzie nowych władz na zachodzie, o Mikołajczyku i jego rozmowach
w Moskwie ze Stalinem, a nawet o możliwości sprawowania przez naszych
żołnierzy nadzoru okupacyjnego w Niemczech.
Wg K. Pruszyńskiego [34] już w 1940 r., kiedy do Anglii ściągali Polacy nie
tylko z pokonanej Francji, ale również z Polski i całego świata, aby bić się
z Niemcami, co wówczas oznaczało bronić Anglii, jej premier pozwolił sobie na
nietaktowną wypowiedź przewidując, że w trakcie przyszłej realizacji powojennej
polityki angielskiej balance of power będą „… potrzebni niemieccy sprzymierzeńcy
i wobec których ci Polacy, owszem – zacni i biedni, owszem – nader cenni, mogą być
tylko niepotrzebnym ciężarem. Cóż robić? Życie nie jest romansem, a polityka nie
jest balladą o rycerzach króla Artura.” [34, s. 245].
Przytoczmy też drugi opis K. Pruszyńskiego. Mianowicie wcześniej, tego
samego dnia co wyżej przedstawiona wypowiedź w parlamencie, odbyła się w polskim dywizjonie dekoracja lotników wysokimi odznaczeniami brytyjskimi. Z tej
okazji następnego dnia po odznaczeniach i wypowiedzi premiera, na uroczysty
obiad do dywizjonu przybył „dostojny gość angielski”. Przy stole towarzyszący mu
jego rodak – generał zauważył, że dowódca dywizjonu nie ma na piersi owego
odznaczenia. Zapytał więc dlaczego? Dowódca przeprosił, ale przypomniał, że
w parlamencie poprzedniego dnia „the Prime Minister had his speech about
Poland, and…” i zacytował wspomnianą wyżej wypowiedź. Zauważył, że trudno
mu w tej sytuacji nosić ten order. Potem jeszcze raz przeprosił wysoce dostojnego
gościa.
Anglicy i Polacy uczestniczący w spotkaniu, byli sytuacją zmieszani. Jednak
angielski generał, który po dłuższej chwili zauważył, że odznaczenie ma przypięte
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jeden z lotników – pogratulował mu tego. Na to lotnik odpowiedział „– I apologize,
sir – byłem oficerem służbowym i doprawdy nie słyszałem radia i nie miałem
w ręku żadnego dziennika. That’s the reason…”. Obiad trwał krótko. Anglicy
później wypierali się wypowiedzi premiera. Natomiast naszego bohatera, dowódcę
dywizjonu, „zesłano” do Waszyngtonu na placówkę, gdzie został II zastępcą
attaché lotniczego. „Sam attaché oraz jego pierwszy zastępca mieli z lotnictwem
tyle wspólnego, co parawan z czołgiem” [34, s. 248–250). Młody oficer z przyjęcia
Bohdan Żurek, po kilku dniach nie powrócił z lotu nad Niemcami… .
W tym miejscu warto przytoczyć rozterki i postępowanie pewnej, nieprzeciętnej
osoby, umiejscowionej wtedy, w środowisku Londynu, bardzo wysoko. Mianowicie
chodzi o Stanisława Mackiewicza ps. Cat (brata Józefa). W tamtym czasie,
początkowo również on miał negatywny stosunek do Anglików. Przypomnijmy
jednakże, że w latach 1954–56 był premierem emigracyjnego rządu. Jednakże, co
jest przerażające nawet z wielkiej perspektywy do tamtych lat, jak dziś wiadomo,
S. Cat Mackiewicz [2] już od sierpnia 1955 roku był agentem Komitetu ds.
Bezpieczeństwa Publicznego PRL o pseudonimie. „Rober” (oficer prowadzący
„Oskar”). Właśnie już z tej pozycji podawał w wątpliwość sens działalności politycznej na wygnaniu, a także oskarżał część polityków polskich o działalność
szpiegowską na rzecz USA i Wielkiej Brytanii [2]. Natomiast w swojej książce
„Londyniszcze” (1957) [27], krótko po przyjeździe do PRL (14 czerwca 1956)
napisał: „W miarę toczącej się wojny stało się dla mnie jasne, że Anglicy celowo
i prowokacyjnie pchnęli Hitlera w stronę Polski, aby jego pierwszy atak
śmiercionośny odwrócić od Zachodu, a zwłaszcza aby wywołać wojnę rosyjskoniemiecką. Coraz wyraźniejsza była różnica rachunku krwi angielskiej i naszej,
oraz wzruszanie ramion nad naszymi interesami narodowymi. Po wojnie nastroje
sympatyczne w stosunku do nas stopniały jak śnieg na wiosnę ”. Niestety to było
stanowisko nie tylko anty angielskie, lecz także anty społeczności emigracyjnej.
Nic dziwnego zatem, że autorzy z IPN przedstawiający jego postawę, swój artykuł
zatytułowali „Na granicy zdrady. Stanisława Mackiewicza powrót do Polski” [2].
S. Cat Mackiewicz [27] przedstawił też szereg innych uwag o Anglikach i nie
tylko. Mimo wszystko warto się nad nimi zastanowić. Np. zazdrościł im ich
„wspaniałego poczucia solidarności narodowej, wspaniałego zmysłu i realizmu
narodowego. Wyśmiewali naszą dumę i honor, którego w naszym pojęciu nie znali,
dla przykładu podał słowa naszej żołnierskiej pieśni „Poszli nasi w bój bez broni”…
Wg niego Anglicy ten czyn mieli za objaw choroby umysłowej, a nawet za zdradę…
Na pewno miał dla nich uznanie, ale także ich nienawidził. Pisał, że dla Anglików
„wojna jest takim samym interesem jak każdy inny… Prowadzić ją tylko należy
możliwie za pomocą cudzych żołnierzy i cudzej krwi” [27].
Mjr dr Stanisław Kirkor był ostrożny w wydawaniu opinii o swoich rodakach.
Nawet po powrocie do kraju, w rodzinnym gronie – nie czynił tego. Natomiast
o Anglikach, zwłaszcza niektórych, wyrażał się bardzo krytycznie, nawet z oburzeniem [19]. W listach pisanych do żony Wandy – Stanisław przedstawia ciężki los
żołnierza polskiego w Anglii, zwłaszcza po zakończeniu wojny. Niektórzy Anglicy
(oczywiście nie wszyscy) pozwalają sobie na wystąpienia szkalujące, a nawet
obrażające Polaków [17]. „Oprócz tego, że nas tak bezprzykładnie i tak ohydnie
zdradzili, to ciągle… jeszcze wynajdują… preteksty, by nas szkalować. Przed
Dowgiałłą, który był w mundurze plunięto pod nogi… . Naprawdę ciężki i gorzki
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jest chleb… . Tu z głodu umrzeć nie dadzą i jest wolność… Dyplomy nic nie
znaczą… ostatecznie znaleziono by dla nas jakieś nowe San Domingo…
emigrantów białych murzynów...” Jednocześnie jednak narzeka, że właściwie nie
orientuje się jakie zmiany zachodzą w kraju, a tym samym w jakich warunkach
tam by żyli [17].
Nasi żołnierze po wojnie w 1945 roku znajdowali się w realnej sytuacji i pod jej
przymusem musieli podejmować postanowienia decydujące o ich losie. Wracać, czy
nie?... O innych rozterkach i o różnicach zdań w ówczesnych londyńskich środowiskach politycznych pisać już więcej obecnie nie będziemy, są bowiem na ten
temat odpowiednie opracowania.
Mjr dr S. Kirkor po przybyciu z Francji do Anglii (1942), szkolony wśród spadochroniarzy, łatwiej mógł wszcząć na nowo poszukiwania swojej żony, gdyż ciągle
nic pewnego o niej nie wiedział. Małżonkowie Stanisław i Wanda Kirkorowie przez
cały czas bardzo starali wzajemnie się odszukać i nawiązać między sobą korespondencję. Początkowo bez efektu. Ich listy (i nie tylko ich) nie docierały do
adresatów. Pamiętać trzeba, że Międzynarodowy Czerwony Krzyż, współorganizujący wojenną korespondencję w wykonywaniu swoich obowiązków, był bardzo
przez okupantów ograniczany. Niemniej niektóre listy S.Kirkora pisane pod konie
wojny, a zwłaszcza po jej zakończeniu zachowały się i są w archiwum rodzinnym
[1].
Stanisław Kirkor pisał wielokrotnie również do znajomych. Wśród skąpych
wiadomości, które dotarły do niego wiedział np. tylko, że po upadku Powstania
Wanda była w Głownie [14] i że dom przy ul. Joteyki, w którym mieszkali
w Warszawie – nie istnieje [15], spalony przez Niemców w wyniku popowstańczych represji. W tym czasie żony szukał również w Niemczech [16], gdyż po
przejściu przez obóz w Pruszkowie, mogła być tam wysłana do pracy, jak wielu
innych warszawiaków. Niepokoił się także o resztę rodziny. Wreszcie pojawiło się
coś konkretnego. W dniu 15 grudnia 1944 za pośrednictwem Polskiego Czerwonego Krzyża (z Bryt. C.K, drogą przez Berlin) otrzymał list, z którego dowiedział
się, że jego żona żyje i mieszka w Głownie pod Łowiczem [30]. Wanda przeżyła
Powstanie Warszawskie i wraz z rodzicami „przeszła” przez Pruszków. Później
wieziona pociągiem na zachód kraju, także razem z rodzicami, udało im się opuścić
pociąg w Głownie, gdzie uzyskała pracę w aptece.
Z kolei Stanisław otrzymuje list z dnia 16 lipca 1945 z PCK, w którym jest
proszony o podanie informacji o sobie, gdyż jak jest powiadomiony – poszukuje go
żona! [31]. Były to podstawowe wiadomości. Jednak później nawiązanie ściślejszej
i regularnej korespondencji nadal nie było łatwe.
Pisali do siebie codziennie, choćby kilka zdań. Często listy do rąk odbiorcy
dochodziły nie chronologicznie, lecz w grupie tworzącej paczkę. O takiej paczce
(listy nr 214–223.) pisze Stanisław w liście do swojej „Jedynki” z lipca 1944 roku
[14], w którym informuje też, że jego brat Władysław jest ranny, ale żyje i jest na
terenie Niemiec. Napisał też, że wie, iż ona otrzymała egzemplarz podręcznika od
prof. Paillota z Francji, którego on jeszcze nie widział. Kiedy korespondencja jego
z najbliższymi w kraju się urywała, niektóre listy Stanisław kierował do innych
osób z prośbą o wiadomości o rodzinie. Podobnie postępowała Wanda. W naszym
opisie wykorzystamy tylko fragmenty wiadomości z listów i ograniczamy się
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głównie do spraw ilustrujących losy obojga Kirkorów. Pomijamy listy i wyznania
czysto osobiste, które były piękne (np. ten list z lipca 1944) i częste, ale w tej pracy
nie czas i miejsce na nie.
Końcowa korespondencja (1945/46) do kraju adresowana jest z regionu West
Midlands w hrabstwie Shropshire, a najważniejszym wątkiem jest problem pozostania w Anglii lub powrót do Polski. Mjr dr Stanisław Kirkor rozpatrywał go
głównie pod przemożnym uczuciem miłości do swojej żony Wandy, tęsknoty do
pozostałych bliskich i kraju. Tą ostatnią wyraził najprościej w liście do nie
wymienionego z nazwiska profesora z Lublina [16], któremu wysłał też angielskie
książki, a który wówczas pomagał mu odnaleźć miejsce zamieszkania żony.
Mianowicie napisał „Wracać chcę i muszę, bo przecież Polska jest tam, gdzie Polska
leży, trudno Jej szukać np. w Afryce” (Pszczelarstwo 1984, 1 s. 4.). Natomiast
mniejszą wagę miało to, w jakich warunkach żyć będą w kraju, jeśli do niego
powróci. Śle listy, wysyła paczki do żony i różnych członków rodziny. W korespondencji prowadzonej z Wandą, opartej o jawne listy, czy niejawne, przesyłane
okolicznościowo, szuka impulsu – podpowiedzi, chce znać oczekiwania, pragnienia
żony.
Listy od Stanisława Wanda otrzymywała częściej, bo on przesyłał je częściowo
przez osoby trzecie. Stach chce wiedzieć, jak najwięcej o sytuacji politycznej
i społecznej w kraju. Chce znać odczucia Wandy i jej najbliższego otoczenia. Sam
dzieli się swoimi. Z tonu korespondencji wynika, że w oparciu o listy, a tym
bardziej w oparciu o oficjalne informacje (propaganda) nie mogli w tym zakresie
się porozumieć.
Oboje nie mieli dostatecznych informacji, aby w oparciu o nie, zasadniczą dla
ich dalszego życia decyzję podjąć – on ma jechać do Polski, czy ona przyjechać na
Zachód. Jednego byli pewni oboje, że chcą się połączyć i resztę życia spędzić razem.
Wyraźnie to wynika z listu z dnia 6 września 1946 roku. Z niego wynika także, że
Stanisław jednak przychyla się do wyboru dalszego życia w kraju.
Jeszcze 16 lutego 1946 roku [18] pisząc do Wandy dramatyczny list, wskazuje
jakimi drogami ona do niego mogłaby się dostać. Wtedy także opisał warunki na
emigracji oraz przedstawił również swój zamiar przyjazdu rozpoznawczego do
kraju. W liście wysłanym prawdopodobnie 20 lutego 1946 roku [19] drogą nieoficjalną pyta wprost, czy „ma wracać – czy czekać, czy wreszcie starać się o Twój
przyjazd tu?”.
W tym czasie emigranci otrzymują apel wystosowany do nich przez dyrekcję
Państwowego Instytutu Weterynarii w Puławach, skierowany do lekarzy weterynarii [28]. Apel w gorących słowach wzywa ich do powrotu, gdyż są potrzebni
w kraju, który odbudowuje swoje instytucje, także uczelnie i dlatego potrzebuje
ludzi wykształconych. Mówi o ciężkiej sytuacji gospodarczej, ale także o braku rąk
do pracy.
W ostateczności mjr dr S. Kirkor postanawia sam zapoznać się z warunkami
panującymi w ówczesnej Polsce. Aby ten cel osiągnąć musiał przedrzeć się do kraju
przez Francję, Niemcy, Austrię i Czechy. Piętrzyły się trudności. Np. w tym czasie
Anglicy Polaków do Niemiec puszczali niechętnie. Mjr dr S. Kirkor wiedział, że
naraża się śmiertelnie, ale także to, że później zdobytą wiedzę będzie mógł również
przekazać przyjaciołom na wygnaniu. W następnych listach napisał, że swój
zamiar chce realizować jak najszybciej.
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W końcu nadchodzi długo oczekiwana decyzja. Telegram z dn. 26 lutego 1946
roku od Wandy zawiera jedno słowo: „Przyjeżdżaj…!”. Potwierdzenie tej decyzji
Wandy znajduje się również w liście Stanisława z dn. 1 marca 1946 [20]. O swoim
wyjeździe do brata Władka i następnie wyprawie do Polski napisał w telegramie
z 6 marca 1946 [1]. Decyzje zapadły!
S. Kirkor cały czas myślał też o tym, jak ułoży sobie i żony życie w przyszłości,
po ewentualnym powrocie do kraju na stałe. Przede wszystkim od strony
zawodowej. I choć w jednym z listów wspomniał, że po ostatecznym powrocie do
Polski gotów jest pracować nawet u ojca razem z nim na roli, lub założyć przedsiębiorstwo budowlane (jeżeli to w ogóle jest możliwe), to jednak dość wcześnie
podjął działania dla uzyskania ewentualnej możliwości pracy naukowej, która by
go najbardziej satysfakcjonowała.
Przede wszystkim wielokrotnie sprawę konsultował z żoną [17], a nawet
w liście prosi ją, aby spróbowała wyjednać dla niego wezwanie – zaproszenie do
pracy na uczelni [19], co mogłoby mu później pomóc w uzyskaniu pracy.
Sam także podejmował próby nawiązania kontaktu z uczelnią lubelską [14],
aby zorientować się, czy w ogóle będzie mógł być zatrudniony. Napisał: „z prawdziwą ciekawością czytaliśmy „Medycynę Weterynaryjną” i z bólem dowiadujemy
się o ogromie zniszczeń i strat, jakie spadły na Kraj cały. Jak byśmy chcieli
dopomóc Wam w Waszych tak wielkich wysiłkach odbudowy – nigdzie jednak nie
widzieliśmy znaku, czy praca nasza będzie przez Was pożądana i czy w ogóle na
nią liczycie. Naszym marzeniem jednak byłoby danie całego swego wysiłku. Ja cały
czas tułaczki poświęciłem pracy nad chorobami pszczół w Szwajcarii, Francji,
a ostatnio pracowałem też w Rothamsted Stadion pod Londynem. Mam też parę
prac z tego zakresu ogłoszonych we Francji. Nie wiem, czy tego rodzaju wiadomości
przydałyby się na co w Polsce” [28]. W tym liście opisał nie tylko swoją pracę
naukową i osiągnięcia na obczyźnie, ale nawet to, że w czasie powrotu do kraju
chce przywieźć maszynę do pisania i mikroskop, aby móc od razu przystąpić do
pracy naukowej [28]. Odpowiedź na listy S. Kirkora była natychmiastowa i pozytywna: „Z naszej strony zostały już poczynione kroki, aby umożliwić Wam
z Wydziału Weterynaryjnego w Edynburgu szybki powrót do Kraju” [28]. W otrzymanym numerze Medycyny Weterynaryjnej był też artykuł, że lekarze weterynarii
prowadzą w kraju akcję „samostanowienia o sobie”, czyli ewentualnie praca by
była i można czynić starania, by ją podjąć i swobodnie wykonywać. Trzeba już
tutaj nadmienić, że później Wydział Weterynaryjny Akademii Rolniczej w Lublinie
zapewnił pracę Stanisławowi Kirkorowi od powrotu do kraju, po kres jego życia.
Również prof. dr hab. S. Kirkor ze swojej strony obietnicy dotrzymał i swoje
powinności zawodowe lojalnie wypełniał.
Jednak ze strony tych kolegów, co wracać nie chcieli lub z różnych powodów nie
mogli (np. publicznie zaangażowani przeciw opanowaniu przez komunistów całej
Polski, całego jej życia) – z powodu artykułu miał przykrości.
Sprawę swojego wyjazdu nielegalnego do kraju postanowił połączyć z problemem poszukiwania kontuzjowanego w głowę w czasie wrześniowych walk brata.
Żonę informuje, że za tydzień wyrusza na poszukiwanie Władka i że zajmie mu to
2–4 tygodnie. A potem jedzie już do niej! 1 marca 1946 napisał, że za tydzień
wyjeżdża [20].
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Już w drodze, 21 marca 1946 [21], napisał list z Paryża. Pisze w nim m.in., że
jemu – doświadczonemu już w pracach nad pszczołami, Francuzi zaproponowali
pracę badawczą dotyczącą tych owadów, choć ze skromnym wynagrodzeniem.
Propozycja kusząca, ale aktualna byłaby tylko wtedy, gdyby powrót do kraju na
stałe nie był możliwy lub niebezpieczny.
Stanisław brata znajduje w początku kwietnia 1946 roku w szpitalu przy obozie
dla deportowanych w Wildflecken w Bawarii. Już wtedy postanowił, że w każdym
wypadku, niezależnie od tego, gdzie sam się osiedli, brata przeniesie do Polski, do
rodziny i odda pod opiekę polskich lekarzy.
Po odwiedzeniu brata i na tyle, na ile to możliwe urządzeniu mu tam warunków życia, wyruszył dalej. Gdzieś po około 2 tygodniach przenika nielegalnie do
kraju [9], drogą przez Austrię i Czechy.
Wiosną 1946 roku (w połowie kwietnia) w Gdyni, przy ulicy Beniowskiego 16
na pierwszym piętrze, w drzwiach mieszkania Zofii i Augustyna Dolatkowskich
pojawił się w battle dressie, z naszywką Poland na rękawie i orłem w koronie na
berecie – niewysoki major. Zofia rozpoznała w nim Stanisława Kirkora, swojego
szwagra [5]. Po latach nie pamiętała, czy i w jaki sposób z nią się przywitał. Wydawało jej się, że raczej zameldował swoje przybycie i od razu zadał tylko jedno
pytanie: „gdzie jest Wanda?”. Nie reagował nawet na zaproszenie wejścia do
środka. Wreszcie szwagierka rezygnując z pytań powiedziała, że jej siostra wyjechała na sobotę i niedzielę do przyjaciół w Lęborku i podała adres. Jak mówiła,
Stach zasalutował i nie oglądając się, zbiegł po schodach. Może przy tej okazji
należy zwrócić uwagę na jeszcze jedną cechę Stanisława. Miał poczucie humoru,
był żartownisiem. Za drzwiami stał w mundurze prawdopodobnie dlatego, że przed
wejściem do domu w ogródku zrzucił ubranie cywilne i założył mundur, który
w drodze do Polski niósł w plecaku. Odwaga z poczuciem humoru, to było w jego
charakterze zawsze intrygujące zwłaszcza, że w rozmowie z nim interlokutor sam
musiał te dwie postawy odróżnić, bo żartując zawsze miał minę poważną. Stąd też
pochodziły w rodzinie w rozmowach o nim westchnienia: ten Stach, oj ten Stach.
Wrócili po kilku dniach. W domu był już wówczas również gospodarz – Augustyn Dolatkowski oraz rodzice obu pań sprowadzeni wraz z Wandą po Powstaniu
Warszawskim z Głowna. Ci rodzice mieszkali u Dolatkowskich aż do śmierci.
Pobyt Stanisława w rodzinnym gronie trwał zaledwie 2–3 dni. Po czym Stach
przebrał się po cywilnemu i wyruszył w Polskę na jakieś spotkania. Kilka dni
wędrował po kraju.
Po powrocie, prawdopodobnie 10 maja 1946, do swego plecaka schował mundur
i beret, i wyruszył z domu Dolatkowskich. Żonie powiedział, że znów wybiera się
w niebezpieczną podróż, tym razem powrotną, do Anglii. Droga wiodła przez
Dąbrowę Górniczą, gdzie mieszkała siostra Stanisława – Alicja Stecka. Stąd
wysłał do Wandy list [22]) w którym pisze, że następnego dnia (11 maja 1946)
rusza do Cieszyna. W kolejnym, jeszcze z Polski, z 12 maja [23], że jest mu znów
smutno samemu. „Jakbym już chciał być z powrotem” – napisał.
Do Anglii dotarł szczęśliwie.
Dzisiaj ta wyprawa wydawać się może łatwa. Ale pamiętajmy, że wtedy za
znacznie mniejsze „przewinienia” zamykano w więzieniu, a kara śmierci wisiała
w powietrzu. Znacznie później, kiedy był już w kraju, rodzina dowiedziała się
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szczegółów tyczących jego wyprawy w tamtym dramatycznym czasie. Mianowicie,
jak się przedarł z zachodu do Polski i później jak wracał do Anglii, tą samą drogą
przez Cieszyn, Czechy, Austrię, Niemcy i Francję. Geograficznie droga powrotna
była podobna do drogi wyjazdu, ale w szczegółach – wiele jej odcinków i spotkanych ludzi było innych. Napotykani inaczej na jego widok reagowali, bo cisnęło
się pytanie: dlaczego wraca? Zdrada mogła nastąpić w każdej chwili.
W Anglii i Szkocji wciąż wrzało. Dzielił się z przyjaciółmi wrażeniami ze swojej
podróży do Polski. Optował za powrotem, jednakże starał się być jak najbardziej
obiektywny. Mówił: rodziny i kraj nas potrzebują. Przedstawiał także ciemne
strony sytuacji w kraju. Nie wykluczał nawet aresztowań… K. Pruszyński miał
podobny stosunek do powrotu do kraju, jak mjr S. Kirkor. Obaj go nie kryli. Wtedy
ich pogląd na emigracji nie przez wszystkich był dobrze widziany. Dlatego od
wielu kolegów usłyszeli szereg przykrych słów.
18 czerwca 1946 [24] wysyła telegram do Wandy z Polish Camp Helensbourgh,
że wraca do Polski statkiem i że wpłynie prawdopodobnie do Gdańska. Za drugim
razem S. Kirkor, powrócił do kraju już formalnie, po parotygodniowym pobycie
w obozie wojskowym w Szkocji.
Ksawery Pruszyński przybył do kraju kilka miesięcy wcześniej. Został zatrudniony w dyplomacji w Holandii. Ginie (13 czerwca 1950) w niewyjaśnionych okolicznościach w wypadku samochodowym koło Düsseldorfu.

Żołnierze z Anglii wracają do Kraju. Mimo niepewności losu, są uśmiechnięci. Myśleli, że za chwilę
wpadną w ramiona swoich żon i rodzin, do których tak tęsknili. Jednak nie. Na dole przy trapie czekali
najpierw na nich żołnierze: radziecki (?) i dwaj polscy. Załączone fotografie z powrotu do kraju MS
Sobieskim wykonane były dla PAP. Pewnie dlatego, tego dnia przy trapie stała delegacja – rodzin (foto
z Wikipedii). Na drugiej fotografii MS Sobieski w całej swej okazałości. W 1950 r. został przekazany (!?)
Rosjanom i pływał pod nazwą „Gruzja”, głównie po Morzu Czarnym.
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S. Kirkor przypłynął na MS „Sobieski” jako repatriant, naukowiec i zdemobilizowany żołnierz, ale w mundurze. Statek ten przywoził sześciokrotnie po 2–3 tys.
żołnierzy, (od marca do lipca 19646 roku), w sumie około 14 tys., w tym kilkadziesiąt Polek, które pełniły wojskową służbę pomocniczą. W dniu 12 lipca 1946,
kiedy przyjechał Stanisław, witający nie mogli do statku podejść. Z daleka patrząc
widzieli, jak żołnierze, którzy przybyli z Anglii zaraz po zejściu z trapu byli
pobieżnie rewidowani. Później, bez możliwości przywitania się z rodzinami –
przewieziono ich do obozu, prawdopodobnie we Wrzeszczu. Tam przez 3 dni byli
przesłuchiwani przez UB. Potem dopiero ich zwalniano, ale nie wiedzieli, czy to
był koniec ich udręki. Mimo wszystko w dniu przyjazdu oni i ich rodziny byli
szczęśliwi, ale też pełni niepokoju.
Dr mjr S. Kirkor, jako naukowiec, chciał tworzyć nowe dzieła i poszerzać
wiedzę – stąd pomysł stworzenia w Polsce pierwszego Zakładu Chorób Pszczół. Dla
ścisłości należy wspomnieć, że przed wojną w Bydgoszczy już istniała Pracownia
Rozpoznawcza Chorób Pszczół. Jednak dr S. Kirkor chciał stworzyć zakład
o szerokim zakresie diagnostyki i leczenia tych owadów. Niższe instancje
ówczesnej administracji nie rozumiały o co chodzi. Dotarł do ministra, którego do
swoich idei przekonał i który skierował go do Gorzowa Wlkp.
Wówczas w tym mieście były same ruiny, trochę Polaków zza Bugu. Gdy zgłosił
się do Instytutu Weterynarii również i jego siedziba była po części zrujnowana.
W zachowanej części pracował już szef instytutu dr Tadeusz Kobusiewicz. Mjr dr
wet. S. Kirkor wyremontował część budynku i zmontował jakiś stary samochód,
używając przy tym części z kilku rozbitych. Jeździł nim po okolicy, docierał aż do
Kostrzynia n. Odrą, szukając wyposażenia m.in. sanitarnego dla Instytutu. Podobnie było z mikroskopami i innym przyrządami dla jego zakładu. Również szybko
rozwijała się pozostała część Instytutu pod kierownictwem dr T. Kobusiewicza.
Produkowano w nim nawet szczepionki.
Jeszcze w dość prymitywnych warunkach, ale już 15 sierpnia 1946 roku dr
S. Kirkor uruchomił Zakład Chorób Pszczół, formalnie przy Oddziale Gorzowskiego Państwowego Instytutu Weterynarii w Puławach [4, s. 1]. Rozpoczął w nim
badania naukowe, diagnostykę i leczenie chorób pszczół.
Rozwijał także działalność popularyzatorską i profilaktyczną. Jeździł po kraju
prowadząc niekiedy nawet w odległych ośrodkach wykłady dla lekarzy weterynarii
i pszczelarzy praktyków. Założył zakładową pasiekę doświadczalną. Jest wśród
pierwszych nauczycieli Liceum, przemianowanego później na Technikum Pszczelarstwa w Pszczelej Woli (uprzednio Żabiej Woli) [40, s. 8]. Może warto nadmienić,
że wcześniej, zaraz po wojnie, w Żabiej Woli pracował jako rządca jego ojciec [40,
s. 8].
Utrzymywał nawiązane w czasie wojny zagraniczne kontakty z naukowcami
w swojej dziedzinie, ale też nawiązywał nowe [40, s. 9]. Z zaprzyjaźnionych
zakładów w Szwajcarii, Francji i Anglii sprowadził czasopisma i książki z zakresu
chorób pszczół. Tak powstała biblioteka, którą później przeniósł do Swarzędza. To
był pierwszy tego rodzaju zakład w Polsce. W dniu 20 stycznia 1948 roku dr
Stanisław Kirkor habilituje się na Wydziale Weterynaryjnym w Lublinie w zakresie „Pszczelnictwa ze szczególnym uwzględnieniem Chorób Pszczół”. Profesorem
zostaje w 1954 roku.
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Niestety UB przypomniało sobie o nim. Prawdopodobnie w sierpniu 1946 roku,
kiedy formalnie go zdemobilizowano, aresztowano go i przeszedł w tej instytucji
całkiem inne „badania”, przy użyciu innych metod niż te, które sam wprowadzał.
Był m.in. bity i oślepiany ostrym światłem [8]. Wrócił wynędzniały i obolały,
zwłaszcza w okolicy nerek. Wtedy także zauważył, że „popsuł” mu się wzrok.
Po opisanych przeżyciach i po latach pionierskich wysiłków (1946–1949) prof.
dr S. Kirkor w Gorzowie dalej pracować już nie chciał. Poza tym wydzielone dla
niego pomieszczenia miały zbyt małą powierzchnię, aby pomieścić z rozmachem
powiększający się zakład. Diagnostyka prowadzona przez profesora wzrosła
z 17 badań w 1946 do 10.300 w 1948 [4]. Z zachodnich rubieży chciał się przenieść
bliżej centrum kraju.
Po przekonaniu do swych planów ministra, otrzymał zgodę na budowę nowego
Zakładu w ośrodku rolnym w Paczkowie pod Poznaniem. Niestety, kiedy go odbudował (1951–53) i uporządkował otoczenie sadząc wiele drzew i krzewów oraz
gromadząc pierwsze ule, budynek ośrodka stał się atrakcyjny i został przekazany
„w ręce spółdzielni produkcyjnej” [25, s. 6].. Miał być przykładem gospodarności dla
następnych tego rodzaju gospodarstw. Wreszcie jako ostatnie miejsce na budowę
Zakładu, przekazane przez ministra pod słowem honoru, że już na stałe, wskazano
dr S. Kirkorowi zrujnowany pałacyk w Swarzędzu. Odbudowa i uporządkowanie
zaplecza tego pałacyku trwało także około 2 lat (1954–56). Ostatecznie placówkę
otwarto w 1956 roku. Otrzymała ona nazwę Zakładu Chorób Owadów Użytkowych
(Pracownia Chorób Pszczół), który w dalszym ciągu wchodził w skład Instytutu
Weterynarii w Puławach. Nazwa wskazywała, że Instytut szukał i chciał kształcić
specjalistów również od innych owadów pożytecznych dla rolnictwa. Władze
macierzystego Instytutu Weterynarii w Puławach chciały, aby w przyszłości krąg
zainteresowań i pracę zakładu w Swarzędzu poszerzyć o tematy, które także były
potrzebne w kraju np. jedwabnictwo. Tyle, że potem, jak często bywa, dodanie
etatów dla nowych pracowników i zwiększenie odpowiedniego wyposażenia dla
zakładu ciągle odsuwano na dalszą przyszłość.
Jako nowy pracownik został zatrudniony w 1954 roku Ryszard Kostecki, który
był absolwentem z 1953 roku weterynarii w Lublinie, a którego dr Kirkor przekonał do pracy u siebie przedstawiając możliwości dalszych prac badawczych. Dla
pogłębienia wiedzy biologicznej nowego asystenta, prof. S. Kirkor skierował na
studia, na Wydział Biologii i Nauki o Ziemi na Uniwersytecie Poznańskim. Asystent drugi dyplom uzyskał w 1959 roku. W tym czasie uczył się także w wolnych
chwilach metod w pracowni chorób Pszczół i następnie przygotowywał pracę
doktorską, którą obronił w 1963 roku.
W utrzymaniu ciągłości w pracy w zakresie chorób pszczół prof. Kirkorowi
pomagały dwie asystentki Maria Groch (Giese) i Zuzia Horodecka, które z nim
przeszły z Gorzowa do Swarzędza. Łącznie z podnoszeniem z ruin pałacyku
profesor porządkował zaniedbany dookoła niego park. Sprowadzał do niego liczne
ciekawe drzewa i krzewy, czasem z odległych krajów, z których wiele było miododajnych. W parku rozstawiał też sprowadzane ze wszystkich stron kraju ule, które
miały przeróżne kształty: barcie, słomiane czy drewniane, czasem o ludzkich
kształtach. Zdobywał pieniądze i walczył z różnymi wykonawcami. Już w trakcie
remontów kontynuował rozpoczęte w Gorzowie prace naukowe, popularyzatorskie
i usługowe dla pszczelarzy w całej Polsce. W pałacyku miał wydzielone dla siebie
niewielkie mieszkanie.
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Do Swarzędza zjeżdżało wielu gości, głównie pszczelarze z kraju, lecz też wielu
z zagranicy. Także fachowcy z pokrewnych dziedzin i inni goście. Wszystkim
udzielał się jego zapał, kiedy opowiadał o każdym drzewie, czy roślinie, skąd jest
sprowadzone, czy jest miododajne. Jeszcze szerzej i cieplej mówił o ulach w parku
i ich mieszkańcach.

Prof. dr hab. wet. S. Kirkor

Stworzony przez prof. S. Kirkora Zakład Chorób Pszczół
w Swarzędzu

Prof. S.Kirkor uczestniczył w wielu spotkaniach i zebraniach naukowych.
Szczególnie lubił te z praktykami – pszczelarzami. Z czasem zakres potrzeb
hodowców pszczół w kraju w dziedzinie, którą stworzył, przerastały możliwości
jego zakładu. Dlatego udało mu się doprowadzić do powołania dodatkowych usługowych jednostek, przy 15 wojewódzkich Zakładach Higieny Weterynaryjnej. Prof.
S Kirkor nie poprzestawał na pracy naukowej i usługowej w zakładzie. Pracując
w Swarzędzu jeździł systematycznie z wykładami do SGGW w Warszawie i na
Wydział Weterynaryjny do Lublina oraz do macierzystego instytutu w Puławach.
Prof. S. Kirkor dbał o kadry naukowe nie tylko w Swarzędzu. Dzięki jego
inicjatywie na wydziałach weterynarii w Lublinie, Warszawie i Wrocławiu powstały pracownie, jako zalążek podobnych zakładów. Dzięki temu, ale oczywiście
także tamtejszym pracownikom, kierownikami tych zakładów po latach byli
samodzielni pracownicy nauki. Odpowiednio profesorowie: Zdzisław Gliński,
Aleksandra Hartwig, Barbara Tomaszewska [4].
Przy tak zwiększonym wysiłku pojawiały się silniejsze bóle nerek i profesor
ślepł. Na końcu chodził i jeździł kolejami poruszając się przy pomocy białej laski
i czasem osób towarzyszących.
Dodajmy, że prof. S. Kirkor pracując już w Polsce uczestniczył równie w pracach Światowej Organizacji Zdrowia Zwierząt. Napisał 118 prac [25, s. 6]. Oprócz
książki w języku francuskim (pierwszej tego typu w Europie), której jest współautorem pt.: „L’Abeille; anatomie, maladies, ennemies” wydanej w 1943 r. we Francji, St. Kirkor napisał pierwszy w Polsce, obszerny, z bogatym piśmiennictwem
podręcznik pt. „Choroby pszczół” [6], oraz wraz z zespołem autorów, bardzo obszerny podręcznik (ponad 500 stron) pt.: „Hodowla pszczół”, którego już 4 wydanie
ukazało się w 1974 roku [7].
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Podręcznik podstawowy

Monografia zespołowa

Życiorys opracowany
przez pszczelarzy [3]

Był twórcą pierwszej na świecie służby weterynaryjno-hodowlanej rzeczoznawców zdrowotności pszczół [4]. Należał do szeregu towarzystw naukowych
zagranicznych i krajowych.
Jego dorobku dydaktycznego i naukowego w obecnej pracy, bliżej omawiać nie
będziemy, gdyż jest przedstawiony w kilku innych opracowaniach biograficznych
środowiska naukowego pszczelarskiego. Jedno jest pewne, że miał zawsze wielkie
uznanie i wdzięczność polskich pszczelarzy, a z czasem zyskał też nawet uznanie
administratorów terenów, na których pracował. Z ważniejszych tego dowodów jest
to, że po jego zgonie na frontonie budynku, siedzibie Instytutu Weterynarii
w Gorzowie Wlkp., zawieszono tablicę pamiątkową ku jego czci, oraz to, że jego
imieniem nazwano ulice zarówno w Gorzowie Wlkp i Swarzędzu.

Tablica pamiątkowa na willi
przy ul. Bohaterów Warszawy
w Gorzowie Wlkp. (Foto M. Gonta)
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ul. Prof. Stanisława Kirkora w Swarzędzu, od lewej: Kazimierz
Grottel, Jolanta Grottel z d. Rucka, Stefan Waldemar Kirkor
(bratanek Stanisława), Marcin Grottel

W swoich cierpieniach fizycznych Stanisław nie był samotny. W okresie przeprowadzki do Swarzędza u jego żony Wandy wykryto cukrzycę, która stopniowo
się nasilała. W ostatnich latach coraz liczniejsze śpiączki trzymały w napięciu
również jej małżonka. Stanisław przeczytał chyba wszystkie prace na temat tej
choroby. Ona sama farmaceutka, starała się nie dopuszczać do kryzysów, ale one
się zdarzały.

Ulica Stanisława Kirkora w Gorzowie Wlkp. (foto M. Gonta)

Zawsze pierwszym ratującym Wandę, dopokąd żył – był Stanisław. Jednak
dolegliwości nabyte na wojnie i w więzieniu zmogły Stanisława. Zmarł 11 lutego
1963 roku, po operacji nerki.
W 20 rocznicę śmierci prof. S. Kirkora nad jego grobem zebrali się pszczelarze
i lekarze weterynarii z różnych okolic i na płycie jego grobu umieścili tabliczkę:
1905–1963
Prof. Dr hab. Stanisław Kirkor
założyciel pierwszego w kraju
Zakładu Chorób Pszczół
W Gorzowie Wlkp. w latach
1946–1957 w XX rocznicę śmierci
Pszczelarze i lekarze wet.
Ziemi Lubuskiej
Wrzesień 1983 r.
Po śmierci męża, Wanda musiała opuścić mieszkanie w Swarzędzu. Jednak
dalej chciała być niezależna i mieszkać sama. Znalazła mieszkanko na Raszynie
w Poznaniu, w sąsiedztwie jedynej krewnej – siostrzenicy, lekarki. Odtąd ta
siostrzenica – Jolanta, jej mąż i rodzina, ale także sąsiedzi – czuwali nad nią.
Niestety po 16 latach po śmierci męża, podstępna choroba w postaci śpiączki
dopadła Wandę w momencie, kiedy nikogo w pobliżu nie było.
Zmarła 9 września 1979 roku.
Mjr prof. dr hab. Stanisław Kirkor pochowany jest na cmentarzu im. Jana
Vianney w Poznaniu. Cmentarz znajduje się przy ul. Lutyckiej. Obok niego leży
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jego ukochana żona Wanda, a w pobliżu znajduje się grób mjr. dr. med. Władysława Ruckiego [6] i jego żony Heleny z d. Chrościckiej, siostry Wandy Kirkorowej.
Przy wejściu na cmentarz jest wmurowana spiżowa tablica, a na niej słowa
Jana Kochanowskiego, dedykowane jakby obu wymienionym oficerom:
„ A jeśli komu droga otwarta do Nieba (to) tym co służą Ojczyźnie”
Po śmierci w różnych latach odbyły się konferencje poświęcone pamięci prof. dr.
hab. wet. Stanisława Kirkora.
Wiesław Deptuła już w 1983 roku [4] napisał o prof. dr. hab. S. Kirkorze, że
„Jest twórcą i organizatorem Pracowni chorób Pszczół i Owadów Użytkowych
Instytutu Weterynarii, która obecnie ma siedzibę w Swarzędzu. Stworzone przez
Profesora muzeum pszczelarskie i park w Swarzędzu z unikalnymi krzewami,
drzewami, bylinami miododajnymi stanowią do dzisiaj ozdobę polskiej fauny
i flory (ok. 5000 sztuk)”.
Podobnie o zasługach prof. Kirkora pisał dr Marian Jedliński (Gazeta
Wyborcza’2002) wspominając, że park został obsadzony w latach 50 i 60 XX w.
lipami, klonami, kasztanowcami, dębami, robinią, wierzbami i rzadkim w Polsce
ale bardzo miododajnym perełkowcem [10]. Należy dodać, że dr M.Jedliński sam
miał też znaczny udział w rozwoju muzeum i skansenu.
W 1963 roku, po śmierci prof. S. Kirkora urządzono pierwszą ekspozycję
zgromadzonych uli w parku. To zdarzenie „uznano za moment założenia skansenu”. W 2002 roku placówce nadano imię prof. Ryszarda Kosteckiego, następcy
prof. Kirkora.
Marcin Grottel, Kazimierz Grottel
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2.2. Uczczenie jednego z najsłynniejszych żołnierzy AK
Pułkownika Jana Piwnika „Ponurego”
W setną rocznicę urodzin płk. Jana Piwnika „Ponurego”, cichociemnego, Prezydent odznaczył bohaterskiego partyzanta Armii Krajowej Krzyżem Wielkim
Orderu Odrodzenia Polski. Order odebrała siostrzenica „Ponurego” Pani Alicja
Sokołowska.
Jan Piwnik, ps. „Ponury”, „Donat”, odznaczony Orderem Virtuti Militari V kl.,
urodził się 31 VIII 1912 r. w Janowicach, powiat opatowski. Poległ 16 VI 1944 r.
podczas szturmu na niemieckie bunkry pod Jewłaszami na Nowogródczyźnie.
W wojnie 1939 r. brał udział jako dowódca kompanii zmotoryzowanego polowego batalionu Policji Państwowej. Został internowany na Węgrzech, skąd przedostał
się do Francji, walcząc w 4. DP (4. pac). W Wielkiej Brytanii służył w 4. Brygadzie
Kadrowej Strzelców (BKS) i w 1. Samodzielnej Brygadzie Spadochronowej (SBS
pad).
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Spełniając wszelkie warunki psychiczne i fizyczne, przeszkolony w dywersji, był
wytypowany do walki w Kraju. Zaprzysiężony 10 X 1941 roku.
Skok do Kraju
Wyznaczony w ramach pierwszej, najtrudniejszej fazy lotów, włączony został do
Ekipy nr 1, kryptonim „Ruction” 7/8 XI 1941 roku. Samolot Halifax z załogą
polską kpt. S. Króla, skład 3 ludzi: por. pil. Stanisław Bidziński „Karol Ziega”, por.
Jan Piwnik „Ponury”, kurier polityczny – ppor. Napoleon Segiera „Wera”, wylądował pomyślnie o godzinie 22. Zrzut przyjęła placówka odbiorcza „Ugór” położona
pod Łyszkowicami, 20 km na zachód od Skierniewic. Pomimo ciężkich warunków
atmosferycznych, operacja została wykonana sprawnie.
Walki w Kraju
Pierwszy przydział do Oddziału V Komendy Głównej AK jako szef odbioru
w „Komórce Zrzutów”.
„Wachlarz”
Od maja 1942 r. „Ponurego” włączono w skład „Wachlarza”, który Armia Krajowa zorganizowała na dawnych Kresach Rzeczypospolitej w celach dywersyjnych i
wywiadowczych. Od 13 czerwca tr. był dowódcą II odcinka, równocześnie dowodząc
ośrodkiem dywersyjnym w Zwiachlu. Aresztowany przez Niemców zbiegł, aby
18 I 1943 r. dowodzić brawurową akcją rozbicia więzienia w Pińsku, skąd uwolnił
wielu żołnierzy AK, m.in. cichociemnego Alfreda Paczkowskiego „Wanię”.
Okręg Radomsko-Kielecki
Od czerwca 1943 r. powierzono Piwnikowi funkcję szefa Kedywu Okręgu
Radomsko-Kieleckiego AK. Podjął się też stanowiska instruktora w Szkole Dywersji „Zagajnik”. Dowodzone przez mjr. „Ponurego” siły Zgrupowań Partyzanckich
stacjonowały głównie na Wykusie w Górach Świętokrzyskich. Były one wówczas
największą jednostką partyzancką Armii Krajowej. „Ponury” z miejsca rozpoczął
intensywne działania dywersyjne, wymierzone głównie na linie kolejowe. Były to
akcje wojskowe wpisane w toczącą się wojnę niemiecko-rosyjską.
Okręg Nowogródzki
Zgrupowanie dywersyjne „Ponurego” walcząc na Nowogródczyźnie od lutego
1944 r., początkowo wykonywało zlecenia organizacyjne zlecone przez Komendę
Główną AK. Od 1 maja 1944 r. Zgrupowanie stanowiło VII. baon 77. pułku piechoty AK. Uwikłane było w ciężkie walki terenowe. Jego dowódca poległ 16 czerwca
1944 r. podczas zdobywania niemieckich punktów oporu pod Jewłaszami na
Nowogródczyźnie.
Wędrówki prochów „Ponurego”
Jana Piwnika, który już za życie stał się bohaterem, pochowano na wiejskim
cmentarzu we wsi Wiewiórka. Przez wiele lat po wojnie nie można było mówić
i pisać o bohaterze. Byli jego żołnierze daremnie starali się o sprowadzenie prochów do Polski. Dopiero w 1987 r. prochy „Ponurego” ekshumowano z cmentarza
w Wiewiórce i złożono w klasztorze w Wąchocku.
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Uroczysty pogrzeb słynnego polskiego żołnierza Polski Podziemnej czasu II
Wojny Światowej, odbył się w czerwcu 1988 roku.
Obecne odznaczenie płk. Jana Piwnika „Ponurego” jest późnym pokwitowaniem
bezkompromisowej walki o wolność Ojczyzny.
Jego dowodzenie wyróżniało się świetnie przygotowanymi i rozegranymi akcjami bojowymi. Zyskał opinię dowódcy rozważnego, nie szafującego ludzkim życiem a zarazem odważnego w sytuacjach wymagających brawury i determinacji.
Podkomendni Go uwielbiali.
Są szkoły, noszące imię Jana Piwnika, działają nieliczni już kombatanci i osoby
zaangażowane w pielęgnowaniu pamięci o Bohaterze AK-owskiej partyzantki.
Zbyt mało – moim zdaniem – poświęca się wykładów i artykułów w mediach, skierowanych do młodzieży, która tak niewiele wie o „Kmicicach” polskiej walki podziemnej okresu II Wojny Światowej.
Źródła:
1. Jędrzej Tucholski, Cichociemni. Warszawa 1985.
2. Koło Spadochroniarzy Armii Krajowej. Drogi Cichociemnych. Warszawa 2010.

Kpt. dr Zofia Grodecka „Ewa”
2.3. Major Zygmunt Szendzielarz – ps. „Łupaszka”
1 marca 2012 roku obchodziliśmy Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych.
Poniżej drukujemy życiorys mjr. Zygmunta Szendzielarza, słynnego dowódcy V
Wileńskiej Brygady Armii Krajowej.
Red.
Zygmunt Szendzielarz urodził się na Kresach Wschodnich w Stryju, dnia
12 marca 1910 roku. Jego ojciec Karol Szendzielarz był urzędnikiem kolejowym,
a matka Eufrozyna Szendzielarz z domu Osiecka prowadziła gospodarstwo domowe i wychowywała pięcioro dzieci. W 1913 roku rodzina Szendzielarzy przeniosła
się ze Stryja do Lwowa, a w roku 1914 roku Austriacy ewakuowali całą rodzinę do
m. Eruhasen w Austrii. Po pół roku rodzina Szendzielarzy wróciła z Austrii do
Polski i osiedliła się we wsi Mszana Dolna w woj. Lwowskim, a nieco później przeniosła się do Lwowa.
Zygmunt Szendzielarz Szkołę Powszechną, ukończył w 1924 roku i rozpoczął
naukę w gimnazjum matematyczno-przyrodniczym we Lwowie. W 1927 roku
przeniósł się do Stryja do gimnazjum o takim samym profilu, jak we Lwowie.
Gimnazjum ukończył w 1929 roku i zgłosił się jako ochotnik do szkoły podchorążych w Różanie nad Narwią. Kurs podchorążych w Różanie ukończył w 1931 roku
i po urlopie wstąpił do szkoły podchorążych kawalerii w Grudziądzu. Podchorążówkę w Grudziądzu ukończył w 1934 roku i otrzymał awans na stopień podporucznika. Wg opinii rtm. W. Piotrowskiego, który był jego przełożonym w podchorążówce „Z. Szendzielarz był świetny w wyszkoleniu bojowym i służbie polowej.
Był typem żołnierza w każdym calu, był urodzonym kandydatem na dowódcę.
W sposobie życia był nierówny, wybuchowy, „raptus”.
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Z Grudziądza skierowano go do 4 pułku ułanów Zaniemeńskich w Wilnie. W połowie 1936 roku otrzymał nominację na dowódcę 2. szwadronu, a w marcu 1937
awans na stopień porucznika. Był bardzo dobrym jeźdźcem, zręcznym we władaniu białą bronią. Brał wielokrotnie udział w wojskowych zawodach jeździeckich. W
1937 roku w wojskowej olimpiadzie w Białymstoku zdobywał pierwszą lokatę. W
1938 roku spadł nieszczęśliwie z konia i przez pół roku leżał na desce, lecząc mocno nadwerężony kręgosłup. Uraz kręgosłupa dawał mu się we znaki do końca życia, najbardziej w partyzantce i w UB-wskim więzieniu.

Żołnierze 5. Brygady Wileńskiej AK na Białostocczyźnie, 1945 r.
W kole mjr Zygmunt Szendzielarz „Łupaszka”

W styczniu 1939 roku ożenił się z Anną Swolkień z majątku Szajkuny k/Michaliszek. Kampanię wrześniową w 1939 roku odbył w Wileńskiej Brygadzie Kawalerii, która wchodziła w skład Armii „Prusy”. W dniach od 2–7 września 1939 roku,
Wileńska Brygada Kawalerii walczyła z niemiecką 4 Dywizją Pancerną m. in. pod
Piotrkowem, a następnie broniła przepraw na Wiśle pod Maciejowicami. Przeprawa przez Wisłę 4 pułku ułanów Zaniemeńskich, odbyła się na południe od Magnuszewa w nocy z 9 na 10 września 1939 roku. w chaosie i częściowo wpław. 2. szwadron dowodzony przez por. Z. Szendzielarza tylko dzięki jego przytomności umysłu
i prawidłowym rozpoznania brodu, przeprawił się przez Wisłę w okolicach Ryczywołu bez strat. I chociaż w czasie walk, Wileńska Brygada Kawalerii została rozbita, a 4 pułk ułanów rozproszony, szwadron por. Z. Szendzielarza walczył do ostatniego dnia kampanii wrześniowej. Za swoje działania wojenne por. Z. Szendzielarz
został odznaczony Krzyżem Virtuti Militari i awansowany do stopnia rotmistrza.
Po rozwiązaniu 4 pułku przebrał się w cywilne ubranie i przedostał się do Lwowa
a 161istopada 1939 roku zjawił się w Wilnie.
W listopadzie 1939 roku urodziła się córka, którą ochrzczono imieniem Basia.
Małżeństwo Zygmunta Szendzielarza trwało krótko. Żonę Annę, Niemcy wywieźli
na roboty do Cherbourga we Francji, gdzie podczas bombardowania zginęła.
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Z. Szendzielarz po powrocie do Wilna szukał kontaktu z organizującą się konspiracją. Jako oficer musiał ukrywać się, najpierw przed Rosjanami, potem przed
Niemcami. Za czasów okupacji Litewskiej, pracował przy wyrębie lasów w leśnictwie Wirszuba. Później podejmował się różnych dorywczych prac m. in. w stoczni
rzecznej na Willi. W czerwcu 1942 roku został przyjęty do AK, złożył przysięgę
i obrał pseudonim „Łupaszka”.
Komenda Okręgu AK w Wilnie, w miesiącu sierpniu 1943 roku, skierowała go
do Świra na Wileńszczyźnie, celem przejęcia oddziału partyzanckiego A. Burzyńskiego – ps. „Kmicic”. Na bazę partyzancką „Kmicica” napadli sowieccy partyzanci
płk. Markowa aresztując część polskich partyzantów, a pozostała reszta oddziału
rozproszyła się.

Dalej w boju, żołnierze 5 Brygady Wileńskiej AK na Białostocczyźnie, wiosna 1945 r.,
w środku stoi mjr Zygmunt Szendzielarz „Łupaszka”

„Łupaszka po przybyciu w rejon Świra – Michaliszek – Żodziszek z 3-osobowym
patrolem, zebrał rozproszonych partyzantów „Kmicica” i rozpoczął organizować
nowy oddział. W pierwszych dniach września 1943 roku, oddział liczył już około
25 partyzantów. W miarę rozrastania się oddziału „Łupaszka” utworzył 3 plutony,
którymi dowodzili:
1 plutonem – Mieczysław Kitkiewicz – ps. „Kitek”.
2 plutonem – Wincenty Mroczkowski – ps. „Zapora” do grudnia 1943 roku
(zastrzelony za próbę dezercji). Po nim pluton przejął Czesław Kozłowski –
ps. „Bohun”. Od kwietnia 1944 roku dowodził plutonem Marcin Pluciński –
ps. „Mścisław”.
3 plutonem – Antoni Rymsza – ps. „Maks”.
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W listopadzie 1943 roku „Łupaszka” utworzył oddział kawalerii, którym dowodził rtm. Roman Bamburski – ps. „Dornik” (zginął w walce z Niemcami 31 stycznia
1944 roku), a po jego śmierci Antoni Mordasiewicz – ps. „Tatar”. Tak powstała
V Brygada Partyzancka „Łupaszki”. W czerwcu 1944 roku stan V Brygady osiągnął 550 osób.
V Brygada wykonywała swoje zadania w rozproszeniu plutonami, czy też grupami bojowymi. Była to wypróbowana taktyka „Łupaszki”, nie stosowana przez
inne brygady. Dawał on swoim dowódcom swobodę działania. W zależności od
potrzeb skupiał i rozpraszał swoje pododdziały, operując na dużym obszarze. Stawał się w ten sposób nieuchwytny. Staczał dużo potyczek nie tylko z Niemcami, ale
także z Litwinami sprzymierzonymi z nimi (z dywizji Litewskiej generała Plechaviciusa). Wysokie walory dowódcze i organizacyjne, dbałość o żołnierzy i miejscową ludność postawiły „Łupaszkę” w rzędzie najbardziej popularnych oraz szanowanych i lubianych dowódców polskiej partyzantki na Wileńszczyźnie. W operacji „Ostra Brama”, V Brygada nie brała udziału, co uzgodnił „Łupaszka” wcześniej
z Komendantem Okręgu Wileńskiego AK płk. Aleksandrem Krzyżanowskim – ps.
„Wilk”.
„Łupaszka” wycofał V Brygadę w bardziej bezpieczny rejon, położony daleko od
sowieckich oddziałów partyzanckich, które wielokrotnie próbowały ją zniszczyć.
W nocy z 6/7 lipca 1944 roku. V Brygada oddaliła się od Wilna i manewrując
między linią frontu dotarła nad Niemen. Dalszy marsz całą Brygadą był niebezpieczny.
„Łupaszka” rozproszył brygadę i rozkazał żołnierzom przedzierać się drobnymi
grupkami na tereny białostocczyzny. Mieli jednak do pokonania dwie przeszkody.
Naturalną w postaci rzeki Niemen i linię Curzona obsadzoną już szczelnie przez
wojsko sowieckie. Linię Curzona „Łupaszka” przekroczył w ostatnich dniach
sierpnia 1944 roku, z grupą około 10 żołnierzy i nawiązał kontakt z Komendą
Okręgu AK Białystok. Z rozbitkami oddziałów wileńskich AK, „Łupaszka” z sanitariuszką Lidią Lwów – ps. „Lala” zamelinował się we wsi Kiersnowo k/Brańska
u A. i M. Kiersnowskich. Z tej „meliny” korzystał bardzo często w późniejszym
okresie. W dniu 5 kwietnia 1945 roku, dokonał koncentracji zamelinowanych na
kwaterach żołnierzy i utworzył z nich dwa szwadrony, 1 i 4. Był to trzon powstającej od nowa brygady. Jej stan na dzień 5 kwietnia 1945 roku wynosił 40 żołnierzy.
Brygada niezwłocznie wyruszyła w pole.
Terenem działania V Brygady wileńskiej były powiaty Bielsk Podlaski i Wysokie Mazowieckie. Zgodnie z rozkazem Komendy AK O Białystok, V Brygada
„Łupaszki” była oddziałem wydzielonym Komendanta Okręgu ppłk. Władysława
Liniarskiego ps. „Mścisław” a pod względem operacyjnym podlegała inspektorowi
podlaskiemu AKO mjr S. Żakowskiemu – ps. „Maciek”. Akcje zbrojne były wykonywane na zlecenie Komendanta obwodu AKO Bielsk Podlaski, por. J. Trusiaka –
ps. „Korycki”.
Pod koniec czerwca stan V Brygady osiągnął 250 żołnierzy i oficerów, a w jej
skład wchodziły:
− 1 szwadron por. Z. Błażejewicza-ps. „Zygmunt”,
− 2 szwadron podpor. R. Rajsa – ps. „Bury”,
− 4 szwadron por. N. Plucińskiego – ps. „Mścisław”,
− 1 kompania szturmowa por. 1. Mazura – ps. „Piast”,
− drużyna podoficerska por. NN – ps. „Zoja”.
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V Brygada „Łupaszki” przeprowadziła w okresie od 5 kwietnia 1945 roku do
7 września 1945 roku, szereg akcji zbrojnych i walk z oddziałami NKWD, LWP,
KBW, Armii Czerwonej oraz grupami operacyjnymi UB i MO.
W dniu 7 września 1945 roku na rozkaz Komendy Okręgu OAK Białystok oddziały V Brygady zostały rozformowane. Stan osobowy V Brygady zmniejszył się
do 22 żołnierzy. Dowództwo nad pozostałością „Łupaszka” powierzył por. Lucjanowi Minkiewiczowi – ps. „Wiktor”, a na jego zastępcę mianował ppor. Władysława
Łukasika – ps. „Młot”.
W październiku 1945 roku „Łupaszka” opuścił teren białostocczyzny i wyjechał
na Wybrzeże Gdańskie, gdzie podporządkował się Komendantowi „Eksterytorialneg” Okręgu Wileńskiego AK ppłk. dypl. Antoniemu Olechnowiczowi – ps. „Pohorecki”. Był to niezależny od WiN ośrodek konspiracyjny, skupiający żołnierzy
i oficerów AK z byłego okręgu Wileńskiego, podporządkowany bezpośrednio Szefowi Sztabu Polskiej Sił Zbrojnych na Zachodzie gen. Stanisławowi Kopańskiemu.
W kwietniu 1946 roku „Łupaszka” rozpoczął tworzenie partyzantki już po raz
trzeci. Rozpoczął na Wileńszczyźnie w 1943 roku, potem w Białostockim w 1945
roku i następnie na Pomorzu. W miesiącu maju 1946 roku oddział osiągnął stan
osobowy około 80 osób. „Łupaszka” utworzył z niego 3 szwadrony. 2-gi szwadron
dowodzony przez ppor. Zdzisława Badochę – ps. „Żelazny” do 26.06.1946 roku, a od
27.06.1946 przez ppor. Olgierda Christę – ps. „Leszek” w sile około 25 osób,
5-ty szwadron dowodzony przez ppor. Leona Smoleńskiego – ps. „Zeus” w sile około
30 osób i 4-ty szwadron dowodzony przez ppor. Henryka Wieliczkę – ps. „Lufa”
w sile około 25 osób. „Łupaszka” przeważnie przebywał przy szwadronie „Lufy”.
Szwadrony składały się z młodych ludzi, w większości mających, za sobą staż w
partyzantce wileńskiej. Szwadrony działały na dużym obszarze Polski, obejmującym województwa szczecińskie, gdańskie, bydgoskie, olsztyńskie, białostockie – aż
po wschodnią granicę oraz województwa warszawskie i lubelskie. Wykazywały
ogromną ruchliwość przemieszczając się w krótkim czasie z jednego województwa
do drugiego. „Łupaszka” stworzył nową taktykę działania nie spotykaną w innych
oddziałach partyzantki powojennej. Szwadrony nie wiązały się dłużej z jakimś
terenem i nie posiadały stałych baz. Działały jako grupy lotne, stale zmieniające
miejsce pobytu. Pokonywały nieraz kilkaset kilometrowe odległości, wykorzystując
w tym celu zdobyczne samochody. Stawały się przez to nieuchwytnymi.
Oddziały dowodzone przez „Łupaszkę” ani razu nie zostały rozbite przez nieprzyjaciela. Od kwietnia 1946 roku do amnestii lutowej w 1947 roku i do chwili
ujawnienia się, oddziały „Łupaszki” stoczyły 23 walki i potyczki z grupami operacyjnymi LWP, KBW, UBiMO oraz dokonały likwidacji 34 posterunków MO. Ponadto zlikwidowały kilkunastu bardzo niebezpiecznych agentów i konfidentów UB,
którzy starali się rozpracować oddziały „Łupaszki” i jego „siatkę” współpracowników. W miesiącach lutym i marcu 1947 roku duża część żołnierzy V. Brygady została zdemobilizowana i ujawniła się podczas amnestii.
„Łupaszka” nie ujawnił się i z „Lalą” wyjechał na Śląsk na „melinę” do wsi Królowa pow. Głubczyce. Jednak na tej „melinie” długo nie zamieszkiwali, ponieważ
na ich trop wpadło UB. Uciekli w okolice Zakopanego. Najpierw zamieszkali
w Jordanowie, później w Zakopanem w Chabówce, a w końcu w Osielcu koło
Makowa Podhalańskiego. Byli poszukiwani i tropienie przez UB w całej Polsce.
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26 czerwca 1948 roku w Osielcu zostali aresztowani przez UB. Aresztowanego
„Łupaszkę” najpierw zawieziono do Myślenic, później do Krakowa do Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa, a następnego dnia samolotem do Warszawy. Z wojskowego lotniska zawieziony został do osławionej katowni UB na ul. Koszykową
gdzie „powitał” go osobiście Naczelnik Wydziału Śledczego MBP płk. Stanisław
Różański. Proces mjr. Zygmunta Szendzielarza – ps. „Łupaszka” rozpoczął się
23 listopada 1950 roku przed Wojskowym Sądem Rejonowym w Warszawie. Razem z „Łupaszką” na ławie oskarżonych znaleźli się: ppłk. dypl. Antoni Olechnowicz – ps. „Pohorecki”, ppor. Lucjan Minkiewicz – ps. „Wiktor”, Lidia Lwów – ps.
„Lala”, Wanda Minkiewicz żona „Wiktora”. Proces był nazwany procesem Mobilizacyjnego Ośrodka Wileńskiego Okręgu AK. Przewodniczącym Sądu był mjr Mieczysław Widaj, asesorem ppor. Władysław Marszałek, ławnikiem ppor. Wiktor
Moszczyński, a prokuratorem mjr Zenon Rychlik.
Wyrok w procesie został ogłoszony 2 listopada 1950 roku. Ppłk dypl. Antoni
Olechnowicz został skazany pięciokrotnie na karę śmierci, mjr Zygmunt Szendzielarz 18-krotnie na karę śmierci, ppor. Lucjan Minkiewicz ośmiokrotnie na karę
śmierci. Lidia Lwów została skazana sumarycznie na 56 lat i dożywotnie więzienie, a Wanda Minkiewicz na 25 lat więzienia.
Major Zygmunt Szendzielarz został zgładzony 8 lutego 1951 roku strzałem
w tył głowy, prawdopodobnie na schodach wiodących do piwnicy (jak praktykowano w katowni ubowskiej na ul. Rakowieckiej w Warszawie). Nie ma swojego grobu.
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej na uchodźstwie – Koczorowski dekretem
z dnia 16 maja 1988 „W uznaniu Wybitnych Czynów Wojennych” nadał śp. majorowi Zygmuntowi Szedzielarzowi ps. „Łupaszka” Krzyż Złoty Orderu Wojennego
VIRTUTI MILITARI.
10 grudnia 1993 roku mjr Zygmunt Szedzielarz ps. „Łupaszka” został przez Sąd
Najwyższy – Izba Wojskowa, zrehabilitowany. Sąd uznał wyrok na majorze
„Łupaszka” z 2 listopada 1950 roku za nieważny. We wrześniu 1999 roku we wsi
Kiersnowo k/Brańska w woj. Podlaskim odbyła się uroczystość odsłonięcia i poświęcenia głaza – pomnika, ku czci mjr. Zygmunta Szendzielarza ps. „Łupaszka”.
Fundatorami głaza-pomnika, byli podkomendni „Łupaszki” oraz małżeństwo
Aniela i Marian Kiersnowscy i mieszkańcy wsi Kiersnowo.
Opracował
Stanisław Holak ps. „Grzmot”
„Knieje”
Bibliografia:
K. Krajewski, T. Łabuszewski, „Łupaszka”, „Młot”, „Muzar”, ofic. Wyd. VOLUMEN 2002.

2.4. 70 lat „Zawiszaków”
W dniu 3 listopada 2012 roku mija 70 rocznica utworzenia w „Szarych Szeregach” „Zawiszy” – Środowiska młodych harcerzy, późniejszych żołnierzy Armii
Krajowej.
Od Przewodniczącego Zarządu Głównego Środowiska „Szarych Szeregów” dh.
Wojciecha Wolskiego, poznańskie Szare Szeregi otrzymały notatkę dotyczącą
utworzenia „Zawiszy”.
58

Dla przypomnienia „Zawiszaków” w Wielkopolsce przedstawiamy otrzymany
tekst, zwracając uwagę, że pierwsze zasady organizacyjne i programowe opracował
Naczelnik Szarych Szeregów hm. Florian Marciniak pochodzący z Poznania.
HR Urszula Hoffmann
Szare Szeregi
2.5. „Zawisza”
Szare Szeregi od chwili swojego powstania we wrześniu 1939 czyli przejścia
ZHP do podziemia działały jako jednolita organizacja, bazująca w znacznej części
na przedwojennych drużynach harcerskich i przedwojennych zasadach organizacyjnych tzn. chorągwiach i hufcach. Terytorium całego kraju podzielone było, biorąc pod uwagę aktualną sytuację polityczną na trzy części tzn. Polskę Wschodnią
(pod okupacją sowiecką), Polskę Centralną (tereny Generalnej Guberni) i Polskę
Zachodnią (treny wcielone do Rzeszy. Wprowadzono kryptonimy jak np. „Ule”
(Chorągwie), czy „Roje” (Hufce). Chociaż ze względu na odmienną sytuację w poszczególnych regionach możliwości organizacyjne i możliwości działania były różne, to jednak wszędzie obowiązywała zasada, że do organizacji może być przyjmowana młodzieży w wieku 17 lat i powyżej, a działania obejmowały zarówno akcje
małego sabotażu jak i szkolenie oraz działania przygotowujące do walki zbrojnej.
Przedłużający się okres okupacji i obawy o demoralizację młodzieży pozostawionej
samej sobie i podatnej na wpływy ulicy i propagandy hitlerowskiej spowodowały,
że w połowie 1942 roku podejmowane były na terenie Warszawy prace wśród najmłodszych (np. Park Dreszera, Powiśle). Faktyczna zmiana w tym zakresie nastąpiła w dniu 3 listopada 1942 roku, podczas całonocnej odprawy Komendy i Komendantów „Rojów” Ula Wisła. Podjęta została decyzja o zmianie struktury
organizacyjnej Szarych Szeregów.
Postanowiono, że od tej chwili wprowadzony zostanie podział na trzy grupy
wiekowe tj. powyżej 18 lat – Grupy Szturmowe(GS)
16–17 lat – Bojowe Szkoły(BS),
12–15 lat – Harcerze Juniorzy (HJ),
przypisując każdej z tych grup odpowiedni zakres kompetencji i działań tj.: walka,
mały sabotaż i szkolenie oraz zajęcia typowo harcerskie. Przyjęta nazwa i kryptonim HJ, identyczny z kryptonimem niemieckiej organizacji młodzieżowej Hitler
Jugend nie przyjął się jednak w praktyce i już w drugiej połowie roku 1943 przyjęto nazwę „Zawisza” (Z), pochodzącą od imienia rycerza Zawiszy z Garbowa, który
miał być wzorem osobowości i charakteru dla tych najmłodszych konspiratorów.
Utworzenie konspiracyjnej organizacji o osobnej strukturze i zakresie
działania dla chłopców w tak młodym wieku było ewenementem w całej
okupowanej Europie. Tym bardziej, że grupa ta była przygotowywana do
objęcia stanowisk historycznych w wolnej i niepodległej Polsce. Pierwsze
zasady organizacyjne i programowe dla „Harcerstwa Juniorów”, w szkicowej formie, opracował osobiście ówczesny Naczelnik Szarych Szeregów
hm. Florian Marciniak. Powołano w „Pasiece” Komendę „Zawiszy”
a pierwszym jej Komendantem został główny inicjator przedsięwzięcia,
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Stefan Mirowski („Bolek”, „Prawdzic”), a następnie Przemysław Górecki („Kuropatwa”) i hm. Bolesław Szatyński („Olgierd”). W skład kolejnych Komend wchodzili również m.in. hm. Tadeusz Wiśniewski („Pantera”), phm. Tomasz Jaźwiński
(„Julek”), phm. Edward Olszyński („Zorian”), phm. Jerzy Fiutowski („Marek”).
W pracy „Zawiszackiej” duży nacisk kładziono na naukę, przy czym złe postępy
w nauce powodowały zawieszenie w działalności, a także na wychowanie, czego
przykładem były np. kary pieniężne za wulgarny język czy też germanizmy.
„Zawisza”, powołana w drugiej połowie roku 1942, w roku 1943 weszła w fazę
błyskawicznego rozwoju, szczególnie na terenie Uli „Wisła” i „Puszcza”, osiągając
w początkach roku 1944 liczbę powyżej 1000 członków. Poza Polską Centralną
rozwój „Zawiszy” był znacznie bardziej ograniczony, a w niektórych „Ulach”, ze
względu na specyficzne warunki polityczne, praktycznie w ogóle nie nastąpił. Tym
niemniej ogólna liczba „Zawiszaków” w przededniu wybuchu Powstania Warszawskiego osiągnęła ponad 2800 członków.
Dh Wojciech Wolski

III. PAMIĘTAJMY O NICH
3.1. Polski Cmentarz Wojenny w Casamassima
Na południu Włoch, w regionie Apulia, w prowincji Bari 4 km na północ od
miasteczka Casamassima znajduje się najstarszy, ale jednocześnie najmniejszy
polski cmentarz wojenny, zwany potocznie il cimitero polacco albo il cimitero Korpusu. Jest to cmentarz najbardziej „włoski” w charakterze, ozdobiony drzewostanem typowym dla tego regionu śródziemnomorskiego. Cmentarz leży między otaczającymi go winnicami. Wejścia na cmentarz strzegą trawertynowe orły, które są
dziełem polskiego rzeźbiarza Adolfa Gletta, oficera 3 DSK. Nad bramą cmentarną
znajduje się napis po łacinie – słowa Apostoła Narodów św. Pawła: Bonum certament certami fidem conservavi idea reposita est mihi carona iustitiae, co oznacza
W dobrych zawodach uczestniczyłem, wiary ustrzegłem. Pośrodku cmentarza
ustawiono ołtarz polowy z wizerunkiem w brązie Matki Boskiej Ostrobramskiej,
który również jest autorstwa A. Gletta. U dołu ołtarza jest napis: Nie siłą prawa
złamani – mężnie i szlachetnie zginęli.
Na cmentarzu w Casamassima pochowani zostali m.in. uczestnicy walk nad
rzeką Sangro, żołnierze ranni pod Monte Cassino i Piedimonte i innych miejscach
walk na szlaku bojowym 2 Korpusu, którzy zmarli w szpitalach w Casamassima
i Pellagiano, żołnierze zmarli po zakończeniu działań wojennych.
W Casamassima, przed rozpoczęciem czwartej bitwy o Monte Cassino został
utworzony Szpital Wojenny nr 1. Jego komendantem został, od czerwca 1944 r. płk
dr Franciszek Bałaszeskul, jego zastępcą był – mjr dr Eustachy Tustanowski.
W okresie późniejszym komendantem szpitala był płk dr Tadeusz Sokołowski.
W szpitalu leczono nie tylko rannych i chorych żołnierzy, ale również miejscową
ludność. Do dziś żywa jest pamięć niezwykłej historii córki miejscowego cukiernika. Dziewczynie, kiedy pomagała ojcu w kręceniu ciasta, jej długie włosy wkręciły
się w wirnik maszyny, zrywając część skalpu z głowy. Natychmiast została prze60

niesiona do polskiego szpitala, gdzie zoperował ją dr Tadeusz Sokołowski. Po
operacji gorączkowała, więc zdobył dla niej penicylinę i dziewczyna wyzdrowiała.
Dziś mieszka w Casamassima i z wdzięcznością wspomina polskiego lekarza.
Po zakończeniu wojny na cmentarz w Casamassimo ekshumowano z cmentarza
OO. Kapucynów w Brindisi ciała 15 lotników z 1586 Eskadry do Zadań Specjalnych, którzy zginęli w dwóch katastrofach w nocy z 5/6 stycznia 1944 r.
Na cmentarzu znajduje się 431 grobów, przy czym jeden grób jest pusty. Był
w nim pochowany mjr/ppłk Henryk Sucharski, dowodzący obroną Westerplatte
w 1939 r. Po sześcioletniej niewoli, w styczniu 1946 r. został przyjęty do służby
wojskowej i otrzymał przydział na dowódcę 6. Batalionu Strzelców. Od 19 sierpnia
tego roku przebywał w brytyjskim szpitalu wojskowym w Neapolu, gdzie zmarł
30 VIII na zapalenie otrzewnej. Został pochowany 1 IX na cmentarzu w Casamassima. W 1971 r. prochy jego zostały przewiezione do Polski i złożone na Westerplatte.
Spoczywają tu żołnierze różnych wyznań i obrządków, w tym: luteranie – 9,
prawosławni – 10, greko-katolicy – 4, wyznania mojżeszowego – 5 i mahometanie
– 1.
Na tymże cmentarzu pochowanych jest także 6 kobiet.
Bort Rozalia – prac. Szpitala Polowego Korpusu Polskiego † 05 VI 1945
Kucharska Ludwika lub Klaudia – ochotniczka † 26.05.1945
Parczewska Maria – siostra przełożona 2 szpitala Wojskowego †29 VII 1944
Paszuk Maria – sierż. podchar. 385 Komp. Łączności, †13 lub 18 VIII 1945
Siedlecka Aleksandra – ochotn. 21 Komp. Transportowa, †02 VIII 1946
Ziembolewska Stanisława – ochotniczka, 3 Szpital Wojskowy, †X 1944
Wśród pochowanych znajduje się 7 Kawalerów Orderu Virtuti Militari, dwaj z
nich to lotnicy z 1856 Eskadry:
kpt. nawig. Mieczysław Kuźmicki (15 IX 1904 – 6 I 1944) – VM nr 9278
sierż. r/op. Zbigniew Taczalski (2 XII 1918 – 6 I 1944) – VM m 9665
pozostali to:
ppor. Adam Bachleda-Curuś z 2 Batalionu Komando (1 X 1920 – 18 V 1944),
śmiertelnie ranny pod Monte Cassino – VM nr 11236,
ppor. Władysław Jagiełło z 3 Batalionu Strzelców (25 X 1912 – 21 XI 1944),
docent Wszechnicy jagiellońskiej, dwukrotnie ranny pod Monte Cassino, 12 (nie
opuścił kompanii) i 17 maja w trakcie kolejnego ataku na wzg. 593, z rozszarpanym udem zniesiony z pola walki, amputowany 10 cm poniżej talerza biodrowego, pomimo podawanej penicyliny w amputowanym kikucie rozwinęła się
zgorzel gazowa, zmarł po wielotygodniowych męczarniach – VM nr 8570,
kpr. Jan Korzystko z 4 Batalionu Strzelców (22 XI 1914 – 31 V 1944), 17 V
w trakcie natarcia 4 Batalionu na wzg. 593 ciężko ranny, z rozdartą piersią
zmarł dwa tygodnie później, – VM nr 10003,
plut. Augustyn Pawełczyk z Centrum Wyszkolenia Saperów (21 XI 1897 – 23
IV 1946) – VM nr 11399,
kpr. Marian Szymański z 16 Batalionu Strzelców (25 VII 1907 – 19 VII 1944),
ranny w ataku na Gardziel, – VM nr 10444.
Po wyjściu z więzienia, w czasie pierwszej wizyty we Włoszech w dn. od 8 V –
16 VI 1957 r. ks. Prymas Stefan Wyszyński odwiedził cmentarze na Monte Cassino i Casamassima. W tej wizycie towarzyszyli ks. Prymasowi biskup łódzki Michał
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Klepacz, biskup Zygmunt Choromański, sekretarz Episkopatu Polski, biskup
Antoni Baraniak i ksiądz kapelan Stanisław Padacz. 3 VI byli na Monte Cassino,
a 4 VI w Bari i po porannej Mszy Św. udali się na cmentarz w Casamassima.
Obecni byli na tym cmentarzu okoliczni mieszkańcy oraz kilkunastu polskich
kombatantów z Bari. Ks. Prymas wygłosił słowa krótkiej modlitwy: Życzę sobie,
aby rodziny tych umiłowanych dzieci, którzy walczyli za wolność wszystkich narodów, mogły jak najszybciej przyjechać tutaj i zabrać do ojczyzny radosne wrażenie,
którego ja dzisiaj doświadczyłem widząc te zadbane groby z wielką wrażliwością
przez włoskich braci. To kawałek Polski gdzie zebrano w oczekiwaniu na wieczne
życie 431 najlepszych synów, pamiętanych w modlitwie tych, którzy przez długie
lata, w imię bólu, który nie ma granic, zastąpili z żalem matki nie mogące zapłakać
nad grobami ich najdroższych.
Cmentarz w Casamassima znajdował się pod opieką władz włoskich. W związku z Tym, że na przełomie 1959/960 pojawiały się w prasie nieścisłe i fragmentaryczne informacje o stanie polskich cmentarzy wojennych we Włoszech, raport
o ich stanie opracował rzymski Komitet Opieki nad Cmentarzami polskimi we
Włoszech. Z raportu tego, zamieszczonego w Serwisie Informacyjnym Ambasady
RP przy Watykanie wynika, że:
Casamassima. Pewne niewielkie, ale konieczne, naprawy zastały dokonane staraniem wojskowych władz włoskich w Bari. Cmentarz ten jest na
ogół w dobrym stanie, co nie znaczy aby nie wymagał drobnych
napraw. W najbliższym czasie, aby groby nie stały się anonimowe,
trzeba naprawić błąd popełniony przy budowie cmentarza: nazwiska poległych wypisane zostały na szkle, co nie zapewnia trwałości. Trzeba by wszystkie dane dotyczące spoczywających na tym
cmentarzu żołnierzy wypisać na kamiennych tabliczkach. Na taką
inwestycję na pewno nie uzyska się jednak środków ze źródeł włoskich.
Zalecenia te zostały zrealizowane prawie 20 lat później. Jesienią 1979 r. zostały
wymienione wszystkie nagrobne tabliczki z nazwiskami, staraniem włoskiego
Komisariatu Cmentarzy Wojennych przy współpracy z polskim Komitetem Opieki
nad Grobami Żołnierzy, Marynarzy i Lotników. Dawne tabliczki szklane zastąpiono metalowymi. Nie unikniono jednak pomyłek. Zanikające na szklanych płytkach, wskutek działania słońca, nazwiska poprawiono, ale zrobiono to bardzo niefortunnie, bo niezgodnie z pisownia polską, jak zauważa ojciec Adam Studziński,
autor przewodnika po polskich cmentarzach wojennych we Włoszech. Poprawę
nazwisk miał dokonać miejscowy proboszcz. Na tymże cmentarzu dano nową
numerację grobów, które otrzymały numer bieżący na całym cmentarzu. Ojciec
Studziński, opracowując swoje spisy, podał nazwiska według napisu na grobach
oraz nową numerację grobów.
Na cmentarzu w Casamassimo co roku w Dzień Zadusznych odprawiane są
msze św. za dusze poległych i zmarłych żołnierzy. Uczestniczą w nich przedstawiciele Ambasady RP, władze lokalne, przedstawiciele włoskiej armii, mieszkańcy
Casamassima, polscy studenci studiujący w Bari, a przede wszystkim młoda emigrantka z Polski – Żaneta Nawrot, która zafascynowana historią polskich żołnierzy w tym regionie, postanowiła wskrzesić pamięć o nich wśród młodego pokolenia
mieszkańców. Z jej inicjatywy, we współpracy z włoskimi przyjaciółmi Gianlucą
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Vernole i Stefanią Castellani organizowana jest wystawa zdjęć i pamiątek. Każdego roku wystawa wzbogacana jest nowymi eksponatami, historycznymi zdjęciami
i wspomnieniami osób, które pamiętają pobyt Polskich żołnierzy w tym mieście.
Wielu z nich, po wyleczeniu swych ran postanowiło tam pozostać, zakładając swoje
rodziny. Dzięki rozpowszechnieniu historii cmentarza w Casamassima w środkach
społecznego przekazu, wiele rodzin odnajduje swoich bliskich, poległych w drodze
do wolnej i niepodległej Ojczyzny. Kolejne osoby szukające swych ojców i dziadków
ze wzruszeniem stają po raz pierwszy nad mogiłą, której szukali przez dziesiątki
lat. Czynione są starania, aby odzyskać pozostałe baraki po polskim szpitalu wojskowym w Casamassima i uczynić ze zgromadzonych eksponatów, stałą wystawę
pamiątek po polskich żołnierzach przebywających na terenie Puglii. W inicjatywę
zaangażował się osobiście nowy burmistrz miasta oraz attaché wojskowy RP, aby
ocalić od zapomnienia historię i dokonania polskich żołnierzy, którzy na stałe
wpisali się w pamięć starszych mieszkańców Casamassimy.
Zenon Jóźwiak
3.2. Pożegnanie śp. kpt. Jana Pyrzanowskiego
Z głębokim żalem pożegnaliśmy naszego Kolegę wiceprezesa Środowiska
„Syrena” ŚZŻAK w Poznaniu, kapitana rezerwy śp. Jana Pyrzanowskiego, który
w dniu 15 listopada 2012 roku odszedł od nas na „Wieczną Wartę”.
Jan Pyrzanowski urodził się w Warszawie w 1928 roku. Jak 15-letni młodzieniec zgłasza się na ochotnika do Armii Krajowej. W chwili wybuchu Powstania
Warszawskiego zostaje przydzielony do 220-go plutonu
II kompanii Zgrupowania „Żyrafa” na Żoliborzu. Jako
łącznik przenosi rozkazy z ośrodków dowodzenia do oddziałów znajdujących się często na pierwszej linii frontu,
a także bierze udział w transporcie rannych. W dniu 28
sierpnia 1944 roku zostaje ranny od granatnika. Do
końca Powstania przebywa w szpitalu polowym, a po
wkroczeniu Niemców, ukrywany unika egzekucji i zostaje przewieziony do szpitala w Tworkach pod Warszawą,
gdzie przebywa do momentu zajęcia tych terenów przez
Armię Czerwoną.
Za swoje zasługi został odznaczony: Krzyżem Armii
Krajowej, Krzyżem Partyzanckim, Warszawskim Krzyżem Powstańczym, Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem
Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Odznaką Akcja Burza, Odznaką „Weterana Walk o Niepodległość” oraz tytułem „Weteran Walk o Wolność i Niepodległość Ojczyzny”.
Pogrzeb Jana Pyrzanowskiego poprzedzony mszą św. w kościele parafialnym
w Swarzędzu odbył się w dniu 21 listopada 2012 roku w Poznaniu na cmentarzu
w Junikowie, w którym brały udział poczty sztandarowe Armii Krajowej i Związku
Inwalidów Wojennych, liczni przyjaciele oraz delegacje Zarządu Okręgu i Środowiska „Syrena” ŚZŻAK w Poznaniu. Po ceremonii żałobnej nad otwartym grobem
żołnierze Wojska Polskiego Garnizonu Poznań – hejnałem „Idzie Noc” oraz salwami honorowymi pożegnali Zmarłego.
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W imieniu koleżanek i kolegów Środowiska „Syrena” – łącząc się w smutku
i modlitwie z Rodziną Zmarłego dr inż. Jerzy Frąckowiak powiedział:
Kapitan Jan Pyrzanowski był człowiekiem pracowitym, uczciwym, uczynnym
i wyrozumiałym. Wyróżniał się zmysłem organizacyjnym, służył cennymi
radami, które wiele wniosły w powojenną działalność ruchu niepodległościowego. Brał czynny udział w pracach Zarządu Środowiska „Syrena” pełniąc w nim
funkcję wiceprezesa od 2000 roku. Był sygnatariuszem wielu apeli, oświadczeń
i dezyderatów skierowanych do najwyższych władz państwowych, związków
kombatanckich, parlamentu i prasy. Dotyczyły one m.in. protestu wobec prób
realizacji antypolskiego filmu „Tajemnica Westerplatte” ośmieszającego i negującego wkład żołnierza polskiego w walkach w II wojnie światowej lub projektu
ograniczenia nauki historii w szkołach i eliminacji ważnych tytułów z literatury
polskiej, a także wiele innych opracowań o dużej wartości patriotycznej i wychowawczej.
Odszedł od nas niezłomny Polak i Żołnierz oraz
wierny przyjaciel, którego dewizą był:
Bóg Honor Ojczyzna
Niech Jego „Wieczna Warta”
w Domu Stwórcy i wsparciu
Błogosławionego Jana Pawła II
nadal służy naszej Ojczyźnie

por. dr inż. Jerzy Frąckowiak
kpt. mgr inż. Janusz Gunderman

3.3. Pamiętamy o Irenie Bobowskiej ps. „Nenia”
W 70. rocznicę zamordowania Ireny Bobowskiej w więzieniu Berlin-Plötzensee
– Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły im. Dąbrówki, uczniowie i Grono Pedagogiczne
obecnego VII Liceum Ogólnokształcącego im. Dąbrówki i Gimnazjum Dwujęzyczne
im. Dąbrówki zorganizowali w dniu 9 listopada 2012 r. uroczystość nadania imienia Ireny Bobowskiej skwerowi przy skrzyżowaniu ulic Dąbrowskiego i Przybyszewskiego.
Po odsłonięciu tablicy pamiątkowej Stefania Tokarska-Kaszubowa przypomniała, iż „Nenia” od dziecka była osobą bardzo chorą na paraliż nóg na skutek choroby
Heinego-Medina, ale mimo tego prowadziła aktywną działalność konspiracyjną
w czasie II Wojny Światowej. Konspiracyjnie była współredaktorem i kolporterem
podziemnego pisma „Pobudka”, które rozwoziła ukryte w wózku inwalidzkim.
Pomimo choroby była osobą bardzo aktywną, np.: działała w harcerstwie pisała
wiersze i rysowała.
Po zakończeniu uroczystości na skwerze, wszyscy zgromadzili się na terenie
szkoły, gdzie młodzież przypominała niektóre fragmenty z Jej życia, deklamowała
wiersze „Neni” i odśpiewała „Opowieść o Neni”. Słowa i muzykę opracował
Ryszard Nowak.
Z ramienia Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej w uroczystości
uczestniczyli: płk Jan Górski, Prezes Zarządu Okręgu, kpt. inż. Janusz Gunder64

mann, Prezes Środowiska „Syrena” i por. mgr Urszula Hoffmann, Sekretarz
Zarządu Okręgu.
por. mgr Urszula Hoffmann
Poezja Ireny Bronisławy Bobowskiej, pseud. „Wydra”, „Nenia”
... Bo ja się uczę największej sztuki życia:
Uśmiechać się zawsze i wszędzie
I bez rozpaczy znosić bóle,
I nie żałować tego co przeszło,
I nie bać się tego co będzie!
Poznałam smak głodu
I bezsennych nocy (to było dawno)
I wiem jak kłuje zimno,
Gdy w kłębek chciałbyś skulony,
Uchronić się od chłodu.
I wiem co znaczy lać łzy niemocy
W niejeden dzień jasny,
Niejedną noc ciemną.
I nauczyłam się popędzać myślami
Czas, co bezlitośnie lubi się dłużyć
I wiem jak ciężko trzeba walczyć z sobą,
Aby nie upaść i nie dać się znużyć
Nie kończącą zda się drogą...
I dalej uczę się największej sztuki życia:
Uśmiechać się zawsze i wszędzie
I bez rozpaczy znosić bóle,
I nie żałować tego co przeszło,
I nie bać się tego co będzie!
I. Bobowska, Bo ja się uczę, za: S. Tokarska-Kaszubowa, Nenia, Poznań 1999.
3.4. Wspomnienia
W zaduszkowym nastroju wspomnienie o moim ojcu mjr. Stanisławie Pieńkowskirn „Strzembosz”, „ Brona”, „Hubert”, uczestniku dwóch wojen światowych.
Życie, które stało się ojca przeznaczeniem wyznaczyły walki w obu wojnach
światowych o niezawisłość Narodu Polskiego. Potoczyło się ono z dala od literatury
i sztuki, które były pasją rodziny. Uczestniczył w walkach POW w latach 1915 –
1919, Wojska Polskiego by ostatecznie zasilić zbrojne szeregi Armii Krajowej. Na
tej trudnej drodze tamtego pokolenia spotkał wielu ludzi, z których jedni bagnetem a drudzy myślą i piórem odwracali karty historii. Wszyscy już odeszli, ale to
oni byli wierni do końca myśli, która wiodła ich w młodości i dojrzałym życiu przez
cierpienia więzień i trud wojenny do Polski naprawdę Niepodległej.
Zaduszki 2012

Mieczysław Pieńkowski
65

3.5. Pożegnanie śp. kpt. dr Janiny Przybylskiej-Wojtczak
W dniu 20.12.2012 r. na cmentarzu w Poznaniu na Junikowie odbył się pogrzeb
śp. kpt. dr Janiny Przybylskiej-Wojtczak, zmarłej w dniu 16.12.2012 r. w Imiołkach.
Żegnali ją z wielkim żalem Rodzina i Przyjaciele. W ceremonii pogrzebowej
uczestniczył poczet sztandarowy Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej
Okręg Wielkopolska oraz Kompania Honorowa Wojska Polskiego, która oddała
salwę honorową.
Cześć jej Pamięci!
Zmarłą pożegnała w imieniu Przyjaciół Pani Aleksandra Pietrowicz.
Janina Wojtczak z d. Przybylska urodziła się 27 XII 1920 roku w Chabsku
(pow. mogileński) jako najmłodsze, dziewiąte dziecko Jana i Stanisławy. W tej
kochającej się rodzinie dzieci wyrastały w atmosferze ciepła, wzajemnej życzliwości, głębokiej wiary, a także w poczuciu odpowiedzialności za siebie wzajemnie, za
rodzinę, za Ojczyznę. Dość tu wspomnieć, że starszym bratem Janiny był wybitny
duszpasterz i teolog, dominikanin ojciec Bernard Przybylski, w czasie II wojny
światowej kapelan Armii Krajowej.
Janina kształciła się w gimnazjum w Gnieźnie. Naukę przerwała jej wojna.
Dzięki staraniom rodziny została przerzucona nielegalnie z wcielonej bezpośrednio
do III Rzeszy Wielkopolski do Generalnego Gubernatorstwa. Tam miała możliwości kontynuowania nauki. Wykorzystała je, zdając w 1943 r. maturę na tajnych
kompletach w Piotrkowie Trybunalskim. W lecie tego roku zamieszkała w Warszawie, gdzie pracowała w Zakładzie Higieny, jednocześnie studiując medycynę na
tajnym Uniwersytecie Warszawskim.
W styczniu 1944 roku złożyła przysięgę Armii Krajowej i otrzymała przydział
do Wojskowej Służby Kobiet. Przyjęła pseudonim Ida. W Powstaniu Warszawskim
uczestniczyła jako sanitariuszka w Oddziale Osłonowym Komendy Okręgu Warszawskiego AK na terenie północnego Śródmieścia. Brała udział m.in. w walkach
o PASTę na Zielnej, o Komendę Policji na Krakowskim Przedmieściu i o Kościół
św. Krzyża. Z oddaniem opiekowała się rannymi w powstańczym szpitalu umiejscowionym w gmachu PKO, a po jego zbombardowaniu – w budynku firmy bracia
Jabłkowscy na ul. Brackiej. Uczestniczyła także w patrolach odbierających zrzuty
lotnicze z pomocą dla Powstania.
Po upadku Powstania, 4 X 1944 r. znalazła się w niewoli niemieckiej. Osadzona
w kilku kolejnych obozach jenieckich, jako jeniec nr 106771, zmuszana była do
niewolniczej pracy w zakładach zbrojeniowych. 15 IV 1945 r. w obozie w Altenburgu została wyzwolona przez wojska amerykańskie.
Po powrocie do kraju kontynuowała studia medyczne, które ukończyła w 1949
roku. W czasie studiów działała w organizacji charytatywnej Caritas Academica,
istniejącej przy duszpasterstwie akademickim dominikanów do 1950 roku. W 1953
roku uzyskała II stopień specjalizacji w zakresie okulistyki. Była nie tylko znakomitym specjalistą, ale przede wszystkim pełnym oddania lekarzem. Pracowała
początkowo w szpitalu w Starachowicach, a od 1955 roku – w Poznaniu. Od 1965
roku do emerytury zatrudniona była w Poradni Okulistycznej PKP. Założyła rodzinę. Jej mąż, Jan Wojtczak był profesorem chemii. Na świat przyszedł syn
Michał, przedsiębiorca, działacz społeczny i polityczny. W 1964 r. – jako lekarz –
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została awansowana na stopień porucznika WP. Mimo nacisków pozostała bezpartyjna.
Wraz z śp. Janiną Wojtczak odeszła kolejna osoba z wyjątkowego w dziejach
Polski pokolenia, zwanego potocznie Kolumbami. Tymczasem powinno ono zostać
nazwane pokoleniem bezinteresownej służby. Zostało ono niezmiernie ciężko doświadczone. Urodzone i wychowane w wywalczonej i wymodlonej wolnej Polsce,
w atmosferze patriotyzmu, żywej religijności, życzliwości dla drugiego człowieka
i gotowości służenia innym oraz wytrwałej pracy dla Ojczyzny bez oglądania się na
swoje korzyści, już u progu dorosłości dotknięte zostało tragedią wojny, utraty
najbliższych, utraty bezpiecznego domu i szansy na normalne, szczęśliwe życie.
Ale ci młodzi ludzie ani na chwilę się nie załamali. Podjęli nierówną walkę z okupantami, tworząc największą w historii ochotniczą podziemną armię w dziejach
świata. Jakże wielu zginęło. A ci, co przeżyli musieli stawić czoła represjom, szykanom, próbom zniewolenia. Nie łatwo było dochować wierności swoim ideałom.
Wymagało to może męstwa większego niż walka zbrojna w latach wojny. Śp. Janina starała się żyć w wierności wysokim ideałom, w jakich zostało wychowane jej
pokolenie. Wszyscy, którzy ją znali, żegnają ją z bólem, ale i z wdzięcznością za jej
obecność i przyjaźń, którymi ich darzyła. Wiele się w życiu natrudziła i wiele wycierpiała. Niech teraz odpoczywa w pokoju. Cześć Jej pamięci.
Aleksandra Pietrowicz
3.6. Pożegnanie śp. Jerzego Dudyńskiego, ps. „Wołłowicz”
W dniu 10 listopada 2012 r. odszedł na wieczną wartę śp. Jerzy Dudyński
ps. „Wołłowicz”, płk WP Powstaniec Warszawski.
Urodził się 13 kwietnia 1923 roku w Wilnie, zmarł 10.11.1012 r., pochowany
w Poznaniu na Cmentarzu Junikowskim. Działalność konspiracyjną rozpoczął
w 1941 roku w ZWZ – Okręg Okęcie, gdzie ukończył kurs młodych dowódców.
W okresie do 1 sierpnia 1944 r. brał udział w akcjach sabotażowych na kolei
i innych dywersyjnych, a także wywiadowczych polegających na gromadzeniu
informacji o siłach i dyslokacji wojsk Wermachtu.
Od 1 sierpnia 1944 r. do 28 września 1944 roku walczy w Powstaniu Warszawskim na Woli, Starym mieście i Czerniakowie w Zgrupowaniu „Radosław”. Dwukrotnnie ranny 22.8. w nogę oraz 17.09.1944 r. w rękę. Od 28 września do 2 października przebywa w obozie w Pruszkowie i po udanej ucieczce kontynuuje działalność konspiracyjną.
Za swoje zasługi awansowany został do stopnia podpułkownika w 1969 r.,
a w roku 1989 do stopnia pułkownika. Śp. Jerzy Dudyński był członkiem Środowiska „Syrena” ŚZŻAK okręg Wielkopolska. W uznaniu zasług został odznaczony:
Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi,
Krzyżem Partyzanckim, Krzyżem Walecznych, Warszawskim Krzyżem Powstańczym, Medalem Zwycięstwa i Wolności, Krzyżem Armii Krajowej, Medalem Za
Warszawę, Medalem Wojska, Krzyżem Zasługi z Mieczami oraz wieloma innymi
odznaczeniami i orderami.
Cześć jego Pamięci!

por. dr inż. Jerzy Frąckowiak
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Źródła:
1. Koło b. Żołnierzy AK Londyn, Arkusz ewidencyjny.
2. ŚZŻAK okręg Wielkopolska, Arkusz ewidencyjny.

IV. KRONIKA ŻAŁOBNA
1. płk Dudyński Jerzy, ps. „Wołłowicz”, zmarł 10.11.2012 r. Uczestnik Powstania
Warszawskiego, żołnierz batalionu „Parasol” – 1 komp. Był członkiem ŚZŻAK
Okręg Wielkopolska, Środowisko „Syrena”.
2. płk Kwiatkowski Kazimierz, harcmistrz, zmarł 31.12.2012 r. Żołnierz Szarych
Szeregów – Trzemeszno. Prowadził nasłuch radiowy i sabotaż gospodarczy. był
członkiem ŚZŻAK Okręg Wielkopolska, Środowisko „Szare Szeregi”.
3. kpt. Przybylska-Wojtczak Irena, zmarła 16.12.2012 r. Uczestnik Powstania
Warszawskiego, żołnierz Oddziału Osłonowego Komendy Okręgu Warszawskiego AK. Sanitariuszka rejonu Śródmieście. Udział w akcji jako sanitariuszka:
Pasta, Komenda Policji Granatowej. Od 4.10.1044–04.1945 w obozie jenieckim
Lamsdorf, Altenberg. Była członkiem ŚZŻAK Okręg Wielkopolska. Środowisko
„Syrena”.
4. kpt. Pyrzanowski Jan, ps. „Janek”, zmarł 15.11.2012. r. Uczestnik Powstania
Warszawskiego, żołnierz Zgrupowania „Żyrafa” – II kompania. Ciężko ranny
28.08.1944 r. Był członkiem ŚZŻAK Okręg Wielkopolska. Środowisko „Syrena”.
Wieloletni wiceprezes Środowiska „Syrena”
ODESZLI NA WIECZNĄ WARTĘ.
CZEŚĆ ICH PAMIĘCI!
Opracował S. Holak
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