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Wiadomości nr 10/65/ – czerwiec 2009
Drogie Koleżanki i Koledzy, przekazujemy w Wasze ręce kolejny (10) numer Wiadomości
wydawanych w nowej formule. Naszym celem było przekazywanie bieżącej, aktualnej
informacji o działaniach Związku i jego władz. Prosimy o Wasze oceny, bo dla Was przecież
to robimy. Oczekujemy na opinie czy ta informacja dociera do Kół i jak jest oceniana.
/-/ Czesław Cywiński
Prezes Zarządu Głównego ŚZŻAK

Fot: przekazana przez Okręg Podkarpacki

25.05.2009 r. – Rzeszów
Poświęcenie Tablicy Pamiątkowej Akcji Dywersyjnej Kryptonim „KOŚBA”
W Rzeszowie odbyło się uroczyste odsłonięcie Tablicy upamiętniającej jedną z najbardziej
spektakularnych akcji Armii Krajowej w Rzeszowie - Akcji Dywersyjnej Kryptonim „KOŚBA”. 65 lat
temu, na ulicy Batorego, rzeszowska grupa dywersyjna AK dokonała udanego zamachu na dwóch
najgroźniejszych gestapowców Friedericha Pottenbauma i Hansa
Flaschke. Do wykonania akcji, jako ochotnicy zgłosili się żołnierze z
plutonu dywersyjnego AK Słocina, mieszkańcy Krasnego: kapral
podchorąży Władysław Skubisz ps. „Pingwin”, kapral podchorąży
Władysław Leja ps. „Trznadel” i kapral podchorąży Henryk
Kunysz ps. „Szczygieł”. Akcja zakończyła się sukcesem, w jej
wyniku zginęli gestapowcy, a także ich ukraiński woźnica. Straty
były jednak po obu stronach, ranny podczas akcji Władysław Leja,
nie widząc szans uratowania, ostatnim nabojem odebrał sobie życie.
„To była ważna akcja, bo ci dwaj Niemcy byli w posiadaniu listy, na
której znalazły się nazwiska dowódców polskiego podziemia” –
wspomina Kazimierz Wilk, Prezes Koła nr 1 Światowego Związku
Żołnierzy AK Okręgu Podkarpackiego.
Uroczystość poprzedziła Msza Święta w Kościele rektoralnym Trójcy Świętej, którą sprawował
przedstawiciel Biskupa Rzeszowskiego, ks. Prałat Jan Szczupak - Kanclerz Kurii. Po nabożeństwie,
przy dźwiękach orkiestry wojskowej, uczestnicy uroczystości przeszli pod budynek przy ul. Batorego,
gdzie odbyła się ceremonia odsłonięcia i poświęcenia tablicy. Osobą prowadzącą z ramienia Urzędu
Miasta był redaktor Marek Czarnota. Krótki rys historyczny przedstawił profesor Politechniki
Rzeszowskiej dr hab. Grzegorz Ostasz. Ceremonię zakończyło składanie wieńców i kwiatów oraz
wspólne odśpiewanie Hymnu Państwowego.
W obchodach udział wzięli członkowie rodzin żołnierzy uczestniczących w akcji, koleżanki i koledzy z
naszego Związku, młodzież i mieszkańcy Rzeszowa oraz Krasnego. Organizatorem był Światowy
Związek Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Podkarpacki.

03.06.2009 r. – Warszawa, budynek PAST-y
16. Zebranie Prezydium
Na wstępie zebrania członek Rady Naczelnej Kol. Bolesław Hozakowski zdał relację ze spotkania, jakie
odbyło się w Muzeum Powstania Warszawskiego z udziałem m.in. Przewodniczącej Rady Miasta
Stołecznego Warszawy Pani Ewy Malinowskiej-Grupińskiej, w sprawie uroczystości pod Pomnikiem

Gloria Victis dla uczczenia rocznicy Powstania Warszawskiego. Kolega Bolesław Hozakowski zdając
relację oświadczył, że podczas tego spotkania przedstawiciele naszego Związku przeciwstawili się
propozycji zrezygnowania z organizacji tej uroczystości oraz poparli pomysł, aby zamiast dużej ilości
składanych wieńców, był jeden wspólny wieniec od narodu polskiego. Poza omówieniem spraw bieżących
jednym z wiodących tematów było zaprezentowanie przez Prezesa Ogólnokrajowego Środowiska
Żołnierzy Korpusu JODŁA Kol. Zdzisława Schmeidla działalności Środowiska. Prezes Środowiska
JODŁA przypomniał, że w kwietniu 2002 r. Środowisko wystąpiło z Okręgu Warszawa ŚZŻAK i stało się
Środowiskiem samodzielnym na prawach Okręgu. Posiada 13 Kół. Do największych osiągnięć należy
zaliczyć:
- poświęcenie tablicy w hołdzie założycielowi Środowiska JODŁA i pierwszemu prezesowi ŚZŻAK w
Katedrze Praskiej w 1996 r.,
- poświęcenie tablicy gen. Jana Zientarskiego ps. „Mieczysław” w kościele św. Jacka w 2000 r.,
- zbudowanie, we wrześniu 2002 r., i poświęcenie kwatery cmentarnej na Cmentarzu Północnym. Jest to
kwatera wojskowa na 96 miejsc, dla b. żołnierzy Korpusu JODŁA.
Poinformował, że Środowisko ściśle współpracuje ze Szkołą Podstawową Nr 223 im. Partyzantów Ziemi
Kieleckiej na Bielanach. Szkoła ta m.in. opiekuje się kwaterą cmentarną. W sierpniu w rocznicę „Akcji
Burza” planowane jest zorganizowanie uroczystości na terenie tej kwatery. Komisja Historyczna
Środowiska JODŁA wydaje kwartalnik „Zeszyty Historyczne”, których dotychczas zostało
opublikowanych 50 numerów, a raz w roku „Biuletyn” zawierający relacje ze wszystkich najważniejszych
uroczystości, w których uczestniczyło Środowisko JODŁA. Każdego roku z inicjatywy Środowiska
organizowane są wycieczki historyczne. Do największych problemów, z jakimi w swojej działalności
zmaga się Środowisko JODŁA są problemy z wystawianiem pocztów sztandarowych, w których z przyczyn
zdrowotnych nie zawsze mogą uczestniczyć członkowie Środowiska. Prezes ZG Cz. Cywiński złożył
podziękowania, na ręce Prezesa Z. Schmeidla, dla całego Środowiska za aktywną działalność.
W kolejnym punkcie zebrania Przewodniczący GKR Kol. Jerzy Kacperczyk poinformował o rozesłaniu
pisma do wszystkich Okręgowych Komisji Rewizyjnych z prośbą o przeprowadzenie analizy płacenia
składek przez Koła i Okręgi. Propozycja przedstawiona w formie projektu uchwały, iż kwoty, które nie
zostały wpłacone do Zarządu Głównego z tytułu należnych składek, będą wykazywane, jako wielkość
wsparcia finansowego dla poszczególnych Okręgów ŚZŻAK, została przegłosowana jednomyślnie
W wyniku dyskusji Prezydium ZG uznało także, że Okręgom ŚZŻAK, które nie opłacają składek
członkowskich, należna kwota z tytułu 1 % nie zostanie wypłacona, lecz zaliczona na poczet częściowej
spłaty zaległych składek dla Zarządu Głównego.

Fot: http://www.prezydent.pl/

06.06.2009 r. – Warszawa, Plac Marszałka J. Piłsudskiego
Odsłonięto krzyż-pomnik upamiętniający pierwszą pielgrzymkę Jana Pawła II do Polski
Z okazji 30. rocznicy pierwszej pielgrzymki papieża Jana Pawła II do
Polski, na placu Marszałka Jozefa Piłsudskiego w Warszawie został
odsłonięty 9-metrowy krzyż z białego granitu, przepasany czerwoną
stułą. Krzyż ufundowały władze stolicy. Stanął on w tym samym
miejscu, w którym przed trzydziestoma laty polski papież Jan Paweł II
odprawił Mszę Świętą i wypowiedział znamienne słowa „Niech zstąpi
Duch Twój i odnowi oblicze ziemi! Tej ziemi!”.
Uroczystego odsłonięcia dokonali metropolita warszawski arcybiskup
Kazimierz Nycz i prezydent stolicy Hanna Gronkiewicz-Waltz. Po
uroczystości odsłonięcia krzyża rozpoczęła się Msza Święta, której
przewodniczył abp Kazimierz Nycz.
W uroczystości udział wzięli: Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
Lech Kaczyński z Małżonką, przedstawiciele najwyższych władz
państwowych, parlamentarzyści, przedstawiciele Episkopatu Polski,
zwierzchnicy Kościołów prawosławnego i luterańskiego władze
miasta, kombatanci, na czele z Prezesem ZG ŚZŻAK Czesławem Cywińskim, mieszkańcy stolicy, a
także uczestnicy ruchów i stowarzyszeń katolickich z całej Polski oraz z Białorusi, Czech, Litwy,
Niemiec, Słowacji i Ukrainy.
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Fot: przekazana przez Środowisko „Grupa
Kampinos” AK

06-07.06.2009 r. – Wiersze, gm. Czosnów
I Zjazd Rodzin Żołnierzy i Partyzantów Środowiska „Grupa Kampinos” AK
W miejscowości Wiersze położonej w Puszczy
Kampinoskiej odbył się Pierwszy Zjazd Rodzin
Żołnierzy i Partyzantów Środowiska „Grupa
Kampinos” Armii Krajowej. To był wyjątkowy
Zjazd, zorganizowany z okazji okrągłych rocznic
przypadających w bieżącym roku, jednak jego
wyjątkowość podkreśla fakt, że po raz pierwszy
od czasu wojny spotkali się wszyscy razem
żołnierze, partyzanci i ich rodziny. Na początek
wizyta w Muzeum Powstania Warszawskiego,
następnie uczestnicy udali się w miejsca pamięci
pól bitewnych, które wyznaczają ślad Grupy
Kampinos AK: Dworzec Gdański, Lotnisko
Bielańskie, Dziekanów Polski, Jaktorów - Budy Zosine, aby zapalić tam znicze i złożyć kwiaty oddając
cześć i honor tym, którzy na zawsze pozostali na mazowieckiej ziemi. Wieczorem w Julinku wszyscy
zasiedli przy partyzanckim ognisku, którego iskry rozpaliły pamięć tamtych dni a rozchodzące się
ciepło sympatii łączyło w jedną wspólnotę nie tylko uczestników Zjazdu, ale również zaproszone
władze samorządowe - Starostwo, Burmistrzów, Wójtów, młodzież szkolną i wiele życzliwych osób.
Atmosferę wspólnego śpiewania wspomagał chór i występy aktorów scen warszawskich. Wyjątkową
atrakcję zgotował Dyrektor Ośrodka Gościniec - przejażdżki konne - i serca znów stały się młode.
Drugiego dnia zjazdu w niedzielę 7 czerwca 2009 r. odbyła się uroczystość patriotyczno-religijna w
kościele p.w. Niepokalanego Serca NMP w Wierszach. Na uroczystej Mszy Świętej w intencji Ojczyzny
oraz Tych, którzy dla Niej walczyli i dla Niej zginęli, dla Niej cierpieli i dla Niej pracują zebrali się
kombatanci byli żołnierze Armii Krajowej, którzy 65 lat temu walczyli o niepodległość na tym skrawku
polskiej ziemi. Mszę Świętą w asyście wielu księży, koncelebrowali kapelani wojskowi Ordynariatu
Polowego - Wikariusz Generalny Biskupa Polowego ks. płk Sławomir Żarski, kapelan 2
Mazowieckiej Brygady Saperów ks. ppłk Andrzej Jakubiak i ks. kapelan ppor. Krzysztof Deja z
Wrocławia. Poczty Sztandarowe, Kompania Honorowa i Reprezentacyjny Chór Wojska Polskiego
nadały godną i piękną oprawę Uroczystej Mszy Świętej. Jak ważna to uroczystość dla tych, którzy
przeżyli wojnę, świadczy ich obecność tu w Wierszach.
Wśród gości znaleźli się zastępca przewodniczącego Sejmowej Komisji Obrony Narodowej - Pani
Jadwiga Zakrzewska, prezes Zarządu Głównego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Czesław Cywiński, oraz przedstawiciele Ministerstwa Obrony Narodowej, Rady Pamięci Walk
i Męczeństwa, Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, Wojska Polskiego,
Kampinoskiego Parku Narodowego, władz samorządowych okolicznych gmin, Jednostek Wojskowych
z Dębiny i z Braniewa, Komendy Policji w Czosnowie, komendy Powiatowej Straży Pożarnej i
Ochotniczych Straży Pożarnych, delegaci stowarzyszeń, organizacji społecznych i licznie zgromadzeni
mieszkańcy okolicznych miejscowości. Nie zabrakło również przedstawicieli młodego pokolenia
reprezentowanego przez młodzież szkolną i harcerzy ze szkół: im. Armii Krajowej w Borzęcinie, im.
Adolfa Pilcha ps. „Góra-Dolina" w Dziekanowie Polskim, im. Jana Pawła II w Bieniewicach, Zespołu
Szkół w Izabelinie, w Sowiej Woli, w Lesznie i w Kaliszkach.
Podczas Mszy Świętej zostały poświęcone płaskorzeźby męczenników za Wiarę i Ojczyznę,
przedstawiające: ks. Ignacego Skorupkę, Św. Maksymiliana Marię Kolbego, Ks. Jerzego Popiełuszko
oraz Św. Męczenników Podlaskich. Kolejnym punktem uroczystości było posadzenie czterech „Dębów
Katyńskich” ku czci zamordowanych w Katyniu polskich oficerów Wojska Polskiego: Ks. kapelana
ppłk. Antoniego Aleksandrowicza, ppłk. Stanisława Bilmina, mjr. Stanisława Adamskiego i mjr. w st.
sp. Leona Ałaszajewa. Teren całej Niepodległej Rzeczypospolitej Kampinoskiej uhonorowano
odznaczeniami dla Wierszy – siedziby dowództwa zgrupowania „Grupa Kampinos” AK. Wierszom
nadano medale: Pro Memoria, Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej oraz 50-lecia Kampinoskiego
Parku Narodowego. Medale odbierali: Proboszcz tamtejszej parafii ks. kanonik Kacper Kisieliński
i Prezes Rady Pamięci Historycznej Niepodległej Rzeczpospolitej Kampinoskiej Urszula Przymus.
Otrzymane odznaczenia zawisną w kościele, jako vota dla Niepokalanego Serca najświętszej Maryi
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Panny - Opiekunki Niepodległości. Obok zawisną ofiarowane w darach ołtarza: - Pamiątkowy Medal I
Zjazdu Rodzin Środowiska „Grupa Kampinos” AK i plakietka Środowiska.
Zjazd i uroczystości zorganizowało Środowisko „Grupa Kampinos” Armii Krajowej we współpracy
z Radą Pamięci „Niepodległej Rzeczypospolitej Kampinoskiej”.

09.06.2009 r. – Siczki k/Radomia
Uroczystości ku czci pomordowanych mieszkańców Ziemi Radomskiej
Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Radom oraz gmina Jedlnia Letnisko były
organizatorem uroczystości, które odbyły się przy mogiłach pomordowanych mieszkańców Ziemi
Radomskiej w Siczkach koło Radomia. W programie uroczystości znalazły się Msza Święta polowa,
apel poległych oraz złożenie kwiatów pod pomnikiem-mogiłą. Uroczystości zakończyła część
artystyczna w wykonaniu chóru szkolnego z Gimnazjum w Jedlni Letnisko.

17.06.2009 r. – Warszawa, budynek PAST-y
17. Zebranie Prezydium
W dniu 17.06.2009 r. odbyło się 17. zebranie Prezydium ZG, na którym jednym z tematów było omówienie
przygotowań do organizacji 70. rocznicy powołania Polskiego Państwa Podziemnego. Kolega Ryszard
Bzinkowski zakomunikował zebranym, że Kancelaria Prezydenta RP wyraziła chęć współuczestnictwa w
organizacji 70. rocznicy powołania PPP. Prezydium ZG przygotowuje wniosek do NBP o wybicie
okolicznościowej monety, a także do Poczty Polskiej o wydanie okolicznościowego znaczka pocztowego.
Kolejną inicjatywą, z jaką Prezydium ZG wystąpiło jest propozycja, aby Archikatedra św. Jana Chrzciciela na
Starym Mieście została nazwana Katedrą Rzeczypospolitej Polskiej.
Omawiając sprawy bieżące Prezes ZG Kol. Czesław Cywiński poinformował zebranych, że w dniu 18
czerwca br. odbędzie się w Sejmie spotkanie Komisji Obrony Narodowej oraz Polityki Społecznej dotyczące
ustawy o weteranach. Podczas tego spotkania chce zdementować głosy, że nowa ustawa zlikwiduje
uprawnienia dla żołnierzy I i II armii i że nie chodzi nam o dodatek w kwocie 200 zł tylko o wyróżnienie
autentycznych żołnierzy noszących broń. Kolega Ryszard Bzinkowski w kilku zdaniach zdał relację z
uroczystości 90-lecia Centralnej Biblioteki Wojskowej, w której uczestniczył z ramienia Związku.
Poinformował zebranych, że na tą okoliczność został wydany specjalny medal pamiątkowy oraz odsłonięta
tablica Marszałka Józefa Piłsudskiego.
Następnie Kol. Bartłomiej Szrajber poinformował zebranych, że miejsca pamięci narodowej na terenie
Warszawy przede wszystkim na cmentarzach komunalnych, które są zdewastowane lub wymagają
modernizacji można zgłaszać do Biura ZG, ponieważ m.st. Warszawa ma przewidziane środki finansowe na
ten cel. Ustalono, że do Prezesów Okręgów z siedzibą w Warszawie zostanie wysłane pismo w tej sprawie z
prośbą o zgłaszanie takich miejsc.

Wyróżnienia dla twórców filmu „Generał Nil”.
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W drugiej części Prezydium odbyła się
uroczystość wręczenia wyróżnień dla
twórców filmu „Generał Nil” i przedstawicieli
Fundacji Filmowej Armii Krajowej pomysłodawców tego wybitnego dzieła.
W uznaniu szczególnych zasług i wkładu
pracy w powstanie filmu o jednym z naszych
największych bohaterów gen. Auguście Emilu
Fieldorfie „Nilu”, Prezes Zarządu Głównego
Światowego Związku Żołnierzy Armii
Krajowej, podziękował twórcom tego
wspaniałego obrazu, poprzez wręczenie
symbolicznych Statuetek Polski Walczącej i
Dyplomu Uznania.
Statuetką Polski Walczącej wyróżnieni
zostali:
- Anna Jakubowska – Członek Zarządu Fundacji Filmowej Armii Krajowej,
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- Olga Krzyżanowska – Przewodnicząca Rady Fundacji Filmowej Armii Krajowej,
- Ryszard Bugajski – Reżyser filmu,
- Olgierd Łukaszewicz - Odtwórca głównej roli gen. Augusta Emila Fieldorfa „Nila”,
- Krzysztof Łukaszewicz – Współtwórca scenariusza i II reżyser,
- Tadeusz Filipkowski – Prezes Fundacji Filmowej Armii Krajowej,
- Włodzimierz Niderhaus – Dyrektor Wytwórni Filmów Dokumentalnych i Fabularnych, Wiceprzewodniczący
Rady Fundacji Filmowej Armii Krajowej.
Dyplom Uznania za Zasługi dla ŚZŻAK otrzymała Barbara Czałbowska – Wiceprezes „Monolith Films” niezależnego dystrybutora filmowego, odpowiedzialna za zorganizowanie ogólnopolskiej akcji
propagandowo-informacyjnej o filmie, łącznie z szeroką mobilizacją nauczycieli szkół średnich.
Jak poinformował nas przedstawicielka firmy „Monolith Films”, uczestnicząca w uroczystości, film
„Generał Nil” do chwili obecnej obejrzało ponad 250 tys. osób.

18.06.2009 r. – Warszawa
19 rocznica śmierci śp. Henryka Leliwy - Roycewicza.
W 19 rocznicę śmierci śp. Henryka Leliwy - Roycewicza, pułkownika kawalerii, bohaterskiego
Dowódcy bataliony „Kiliński” Armii Krajowej, Olimpijczyka i Patrona Zespołu Szkół Sportowych
nr 70 w Warszawie w kościele Wszystkich Świętych na Placu Grzybowskim została odprawiona Msza
Święta w Jego intencji.
W przeddzień rocznicy 17 czerwca zostały złożone kwiaty na Jego mogile w kwaterze batalionu
nr B-24 na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach. Organizatorem uroczystości byli żołnierze batalionu
AK „Kiliński” i Zespół Szkół Sportowych nr 70 im. płk. Henryka Leliwy –Roycewicza.

18.06.2009 r. – Warszawa, ul. Rakowiecka 61
Spotkanie weteranów z młodzieżą szkół mokotowskich pt. „Powstanie Warszawskie 1944”
Uroczystym spotkaniem kombatantów z młodzieżą szkolną w kościele św. Andrzeja Boboli rozpoczęły
się na Mokotowie obchody 65. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. W spotkaniu udział
wzięli przedstawiciele Środowiska Żołnierzy Pułku AK „Baszta” i Innych Oddziałów Powstańczych na
czele z Prezesem Wojciechem Militzem, Prezes Klubu Kawalerów Orderu Wojennego Virtuti Militari
– Zdzisław Piłatowicz, sekretarz Zarządu Głównego Światowego Związku Żołnierzy AK – Janusz
Okoń, wiceburmistrzowie Dzielnicy Mokotów Krzysztof Skolimowski i Grzegorz Okoński oraz
młodzież szkolna i mieszkańcy Mokotowa. Podczas spotkania zgromadzeni wysłuchali m.in.
wzruszających wspomnień żołnierza pułku AK „Baszta” Eugeniusza Tyrajskiego oraz obejrzeli
występ artystyczny przygotowany przez Zespół Gimnazjum nr 2 im. Kawalerów Orderu Wojennego
Virtuti Militari.
Spotkanie zakończyło uroczyste odśpiewanie „Marszu Mokotowa”, jednej z najsłynniejszych pieśni
powstania.

18.06.2009 r. – Białystok
Po raz pierwszy przyznano i wręczono Nagrody Honorowe „Świadek Historii”
W białostockim oddziale IPN wręczono nagrody honorowe „Świadka Historii” przyznane osobom
szczególnie zasłużonym dla upamiętniania historii Narodu Polskiego oraz wspierającym pion
edukacyjny IPN w realizacji ustawowej działalności w obszarach edukacyjnym, naukowym i
wydawniczym. Kapituła pod przewodnictwem prezesa IPN dr. hab. Janusza Kurtyki przyznała
nagrody sześciu laureatom.
Wśród osób uhonorowanych znalazł się Kol. Henryk Rembiszewski Wiceprezes Okręgu Białystok
ŚZŻAK. Od 1943 r. żołnierz Okręgu Białystok Armii Krajowej. Nauczyciel historii, swe
doświadczenia, w sposób godny najwyższego uznania, przekazywał młodemu pokoleniu, jako pedagog
w I LO im. Adama Mickiewicza w Białymstoku. Od 1989 r. członek Światowego Związku Żołnierzy
Armii Krajowej Okręg Białystok. Dokumentalista i współautor syntezy dziejów białostockiego Okręgu
AK, propagator wiedzy o Polskim Państwie Podziemnym. Swoją pracą na trwałe wpisuje w pamięci
pokoleń nasze kombatanckie dokonania.
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19.06.2009 r. – Berlin
Wilhelm Hosenfeld odznaczony medalem „Sprawiedliwy wśród Narodów Świata”
Żołnierz Wehrmachtu, Wilhelm Hosenfeld, który uratował ukrywającego się w gruzach Warszawy pianistę
Władysława Szpilmana, został pośmiertnie odznaczony medalem „Sprawiedliwy wśród Narodów
Świata”. Tytuł ten przyznawany jest przez izraelski Instytut Pamięci Jad Vaszem ludziom, którzy z
narażeniem własnego życia ratowali Żydów podczas II wojny światowej. 19 czerwca br. w Muzeum
Żydowskim w Berlinie odbyła się ceremonia wręczenia medalu. Wysłannik ambasady Izraela w Berlinie
Ilan Mor oficjalnie przekazał to wyróżnienie na ręce dzieci Wilhelma Hosenfelda. W uroczystości oprócz
rodziny Hosenfelda wzięła także udział wdowa po Władysławie Szpilmanie - zmarłym w 2000 roku - oraz
jego syn i wnuki. Na zaproszenie Instytutu Pamięci Jad Vaszem i ambasady Izraela w Berlinie w
uroczystości uczestniczył Prezes ZG ŚZŻAK Czesław Cywiński, jedyny przedstawiciel Polski, zgodnie z
programem, wygłosił przemówienie, w którym nawiązał do Powstania Warszawskiego, wywózek i cierpień
niewinnych, którym przeciwstawiał się Wilhelm Hosenfeld. Postać Hosenfelda i historię Szpilmana świat
poznał dzięki filmowi pt. „Pianista”, zrealizowanemu przez Romana Polańskiego. Szpilman przez całe swoje
życie zabiegał o to, aby uhonorowano postawę Wilhelma Hosenfelda, który uratował także innych Polaków.
Wzywał też władze Niemiec do Jego odznaczenia. 2 lata temu Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Lech
Kaczyński odznaczył Hosenfelda pośmiertnie Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.
Nazwiska osób wyróżnionych izraelskim tytułem „Sprawiedliwy wśród Narodów Świata” umieszczane są
na Ścianie Pamięci w „Ogrodzie Sprawiedliwych” w Jad Vaszem w Jerozolimie. Do dziś uwieczniono w
ten sposób 23 tysiące osób z całego świata, z czego największą liczbę - ponad 6 tys. - stanowią Polacy.
Tytułem tym zostało uhonorowanych 460 Niemców.

Fot. autor: K. Cuch http://www.echodnia.eu/

20-21.06.2009 r. – Wykus, Wąchock
Partyzanci i policjanci świętowali na Wykusie
W sobotę 20.06 na leśnej polanie na Wykusie w
Górach Świętokrzyskich odbyły się doroczne
uroczystości poświęcone Żołnierzom Świętokrzyskich
Zgrupowań Partyzanckich Armii Krajowej
„Ponury-Nurt”. W tym roku przypadły również
dwie okrągłe rocznice 65. rocznica śmierci
przywódcy partyzantów Jana Piwnika
„Ponurego” i 90. rocznica powstania Policji
Państwowej. Obchody na Wykusie są też od
kilkunastu lat świętem świętokrzyskiej policji.
Legendarny dowódca „Ponury” był oficerem
rezerwy Wojska Polskiego i funkcjonariuszem
Policji Państwowej, a od 19 lat jest patronem policji świętokrzyskiej.
Z tej okazji na Wykus przybyli przedstawiciele władz Państwowych, Bronisław Komorowski - Marszałek
Sejmu i Grzegorz Schetyna - Wicepremier i Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji. Byli też
posłowie i senatorowie, władze trzech miast i gmin: Wąchocka, Bodzentyna i Suchedniowa, wielu
kombatantów z rodzinami, harcerze, Kielecki Szwadron Kawalerii oraz Kompania Honorowa Policji i
studenci Wydziału Zarządzania Systemami Bezpieczeństwa Wyższej Szkoły Handlowej w Kielcach.
Z Warszawy, jak co roku, na uroczystości na Wyusie wyruszył „Rajd kombatancki” organizowany przez
Ogólnokrajowe Środowisko Korpusu „Jodła”. Wzięli w nim udział Koleżanki i Koledzy ze Środowiska
„Mścisław”, Okręgu Warszawa, Warszawa Praga, Szarych Szeregów i oczywiście Środowiska „Jodła”.
Uroczystości otworzył Honorowy Prezes Środowiska Świętokrzyskich Zgrupowań Partyzanckich „PonuryNurt” ŚZŻAK Kol. Zdzisław Rachtan. Następnie Ksiądz infułat Józef Wójcik z Suchedniowa i ojciec
opat Eugeniusz Augustyn z Wąchocka odprawili Mszę Świętą polową w intencji żołnierzy walczących za
ojczyznę i poległych policjantów. W jej trakcie studenci pierwszego roku Wyższej Szkoły Handlowej w
Kielcach złożyli ślubowanie. Po Mszy list od Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego odczytał poseł
Przemysław Gosiewski.
Partyzanckie spotkania są także okazją do odznaczeń. 14 osób otrzymało medal „Pro Memoria” za
wybitne zasługi w utrwalaniu pamięci o ludziach i czynach w walce o niepodległość Polski podczas II
wojny światowej i po jej zakończeniu. W ramach uroczystości odbył się także Apel Pamięci i salwa
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honorowa. Na zakończenie zostały złożone kwiaty i zapalone znicze przy kapliczce - pomniku.
Wieczorem kombatanci i harcerze spotkali się na historycznym ognisku.
Następnego dnia w niedzielę uroczystości przeniosły się do Wąchocka. Tradycyjnie rozpoczęła je Msza
Święta celebrowana przed opactwem Cystersów w Wąchocku. Koncelebrze przewodził ksiądz infułat
Jerzy Banaszkiewicz z Radomia. Stamtąd uczestnicy uroczystości w asyście orkiestry z Bodzentyna
przeszli na wąchocki rynek, gdzie złożono kwiaty przed pomnikiem „Ponurego”. Uroczystości
zakończyła defilada kompanii honorowej studentów kieleckiej uczelni, pocztów sztandarowych,
harcerzy, grup strzeleckich. Organizatorem obchodów było Środowisko Świętokrzyskich Zgrupowań
Partyzanckich Armii Krajowej "Ponury-Nurt" Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej
oraz Obwód Świętokrzyski Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej. Bezpośrednio po uroczystościach w
Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Wąchocku wyświetlono film historyczny ze sprowadzenia
prochów „Ponurego” do Wąchocka gdzie spoczęły w krypcie na krużgankach klasztoru Cystersów.

20.06.2009 r. – Józefów k./Otwocka
Wieczornica poświęcona pamięci gen. dyw. Stefana Roweckiego „Grota”
W willi „ Jeżewo” w podwarszawskim Józefowie, jak co roku, odbyła się wieczornica poświęcona
pamięci Komendanta Armii Krajowej gen. Stefana Roweckiego „Grota”. Generał „Grot” w latach
czterdziestych ubiegłego stulecia był właścicielem tej willi, w której zamieszkiwał pod przybranym
nazwiskiem. Tradycyjne spotkania w rocznicę Jego aresztowania organizują, obecni gospodarze posesji
państwo Kinga i Arkadiusz Głogowscy, którzy część swojego domu przeznaczyli na Izbę Pamięci.
Spotkanie miało charakter pikniku. Wspomnienia o generale i prelekcje historyczne były przeplatane
pieśniami patriotycznymi w wykonaniu artystów scen warszawskich. Gośćmi honorowymi byli twórcy
filmu „Gen. Nil” – Ryszard Bugajski i Olgierd Łukaszewicz.

20-25.06.2009 r. – Bory Tucholskie
VII Rajd pieszy szlakiem żołnierzy 5. Wileńskiej Brygady Armii Krajowej mjr. Łupaszki.
W dniach 20-25 czerwca 2009 roku już po raz siódmy odbył się Rajd pieszy szlakiem żołnierzy 5.
Wileńskiej Brygady Armii Krajowej mjr. Łupaszki. Rajd w swoim założeniu ma przybliżyć historię
Żołnierzy Wyklętych. Szlak Rajdu prowadził przez Bory Tucholskie i Powiśle. Jego uczestnicy spotkali
się z kombatantami, poszukiwali miejsc historycznych, uczestniczyli w walkach z „nieprzyjacielem”,
bo w Rajdzie uczestniczyła również Trójmiejska Grupa Rekonstrukcji Historycznych w mundurach
niemieckich i sowieckich, a także trzeba było wykonać wiele zadań informacyjnych i terenowych, w
tym poruszanie się w nieznanym terenie przy pomocy mapy i kompasu.

Rusza wielka baza Polskich Ofiar III Rzeszy
Czeka nas weryfikacja liczby polskich ofiar II wojny światowej. Historycy są zgodni, że podawana przez dziesięciolecia
liczba 6 mln zabitych i zamordowanych obywateli Rzeczpospolitej w latach 1939-1945 jest nieprawdziwa. Na razie udało
się ustalić ok. 1,5-2 mln śmiertelnych ofiar. Zgodnie z podpisaną umową między IPN a Fundacją "Polsko-Niemieckie
Pojednanie" w ciągu najbliższych trzech lat fundacja powiększy bazę danych o kolejne półtora miliona nazwisk. Mają
one pochodzić z archiwów polskich i zagranicznych organizacji oraz stowarzyszeń zajmujących się kombatantami i
represjonowanymi w czasie II wojny światowej. Program „Straty osobowe i ofiary represji pod okupacją niemiecką”
w 2006 r. zainicjował IPN wraz Ministerstwem Kultury. Początkowo jego realizacją zajmował się Ośrodek „Karta”, a od
tego roku Fundacja „Polsko-Niemieckie Pojednanie”. Identyfikacją ofiar Sowietów zajmuje się nadal Ośrodek „Karta”.
Według jego ustaleń represje sowieckie objęły około 570 tysięcy obywateli II Rzeczpospolitej. Dzięki ponad
dwudziestoletniej pracy Ośrodka dziś znamy nazwiska około połowy z nich. Znajdują się one w Indeksie
Represjonowanych, który jest dostępny na stronie www.indeks.karta.org.pl. Do uzupełnienia bazy włączył się również
ŚZŻAK a osobą prowadzącą te prace jest członek Prezydium ZG Kol. Jerzy Żelaśkiewicz.

Informacja RN
Informujemy, że na posiedzeniu Plenarnym Rady Naczelnej ŚZŻAK, które odbyło się w dniu
22 czerwca br., decyzją członków Rady poszerzony został skład Prezydium Rady Naczelnej powołując na
stanowisko Wiceprezesa RN Kol. Bogusława Ujmę.

Kol. Antoni Bieniaszewski Honorowym Prezesem Środowiska Batalionu „Kiliński”
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Kolega ppłk Antoni Bieniaszewski otrzymał tytuł Honorowego Prezesa Ogólnokrajowego Środowiska
Batalionu „Kiliński”. Uchwałę w tej sprawie podjął Nadzwyczajny Zjazd Sprawozdawczo – Wyborczy,
który obradował w maju. Nadanie tytułu i wręczenie dyplomu pamiątkowego odbyło się podczas zebrania
Środowiska w dniu 4 czerwca 2009 r. Koledze A. Bieniaszewskiemu serdecznie gratulujemy.

W Kętrzynie odsłonięto tablicę upamiętniającą Błogosławionych Kapelanów z Westerplatte
Fot: przekazana przez Okręg Olsztyn

W ramach obchodów Święta Straży Granicznej
przypadającego na dzień 16 maja br. w Kaplicy Straży
Granicznej w Kętrzynie p.w. Św. Mateusza Ewangelisty
nastąpiło uroczyste odsłonięcie tablicy upamiętniającej
Błogosławionych Kapelanów z Westerplatte.
Odsłonięcia dokonał kol. Ronald Raginia Wiceprezes
Okręgu Olszyn ŚZŻAK, a Biskup Polowy WP gen. dyw.
Tadeusz Płoski tablicę poświęcił i pobłogosławił.
W uroczystości wzięli udział przedstawiciele jednostek
organizacyjnych Straży Granicznej, zaproszeni goście przedstawiciele władz państwowych i samorządowych
oraz organizacji społecznych i duchowieństwa.

„Armia Krajowa w Strzyżowskiem” autor Piotr Szopa
Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Rzeszowie wydał książkę związaną z Ziemią Strzyżowską.
Przedmiotem zainteresowania historyka IPN – Piotra Szopy stała się strzyżowska jednostka Armii
Krajowej. Książka pt. „Armia Krajowa w Strzyżowskiem” przedstawia struktury, obsadę i formy
działalności konspiracyjnej strzyżowsko-niebyleckiej placówki Armii Krajowej. Została napisana na
podstawie oryginalnych dokumentów wytworzonych przez żołnierzy AK z tamtego terenu. Uzupełniono je
dokumentami wyższego urzędu: Dowództwa, Obwodu, Inspektoratu i relacjami, żołnierzy AK. Autorowi
udało się dotrzeć do dwóch dowódców drużyn, jedynych, jacy jeszcze żyją. Wśród dokumentów, które
posłużyły do napisania książki znalazły się zaszyfrowane spisy ewidencyjne, które podczas aresztowania
Niemcy znaleźli przy zastępcy dowódcy placówki nebyleckiej AK, a następnie zostały odzyskane podczas
akcji odbicia AK-owców. Autorowi udało się ten dokument odszyfrować. Są to dane 645 osób z tej
placówki. Gdyby Niemcy ten szyfry złamali, wszystkie te osoby byłyby w poważnym zagrożeniu. Po
książkę sięgają czytelnicy w różnym wieku również młodzi, którzy odnajdują w niej swoich ojców i
dziadków. Do tej pory wiedzieli tylko tyle, że walczyli i byli w konspiracji. Dzięki tej książce mogą
dowiedzieć się czegoś więcej i umiejscowić ich bardziej konkretnie.

UWAGA CZYTELNICY !!!
Poniżej przedstawiamy nowości wydawnicze do nabycia w naszej „Księgarni Warszawskiej”, mieszczącej się
w budynku PAST-y, przy ul. Zielnej 39, tel. 0-22 620-12-88.
1. Marek Gałęzowski „Orlęta Warszawy. Organizacja Orląt Związku Strzeleckiego w Warszawie.
Działalność przedwojenna, konspiracyjna i losy powojenne” - /wyd. Rytm/ - cena 59,00 zł
2. Aleksander Kamiński „Zośka i Parasol” - /wyd. Iskry/ - cena 59,90 zł
3. Tadeusz Modelski „Byłem Szefem Wywiadu u Naczelnego Wodza” - /wyd. Bellona”/ - cena 35,00 zł
4. Roman Kaleta „Sensacje z dawnych lat” -/wyd. Iskry/ - cena 79,00 zł
5. Weiser Benjamin „Ryszard Kukliński - życie ściśle tajne” - /wyd. Świat Książki/ - cena 29,90 zł
6. Zygmunt Głuszek „Szare szeregi. Słownik biograficzny” Tom 2 - /wyd. Rytm/
7. Ben Lewis „Śmiech i młot. Historia komunizmu w dowcipach” - /wyd. Dolnośląskie/ - cena 39,90 zł
W sprzedaży Internetowej dodatkowo: książki historyczne, umundurowanie ZHP i ZHR,
przewodniki turystyczne, podręczniki szkolne.
KSIĘGARNIA INTERNETOWA: www.ksiegarnia-warszawska.pl
KOMBATANCI PRZY OKAZANIU LEGITYMACJI OTRZYMUJĄ 10% RABATU
Źródło:
http://www.janowski.net.pl/
http://www.mmwarszawa.pl/
http://www.ipn.gov.pl/

Opracowanie: Biuro ZG ŚZŻAK
http://www.dw-world.com/
http://wiadomosci.onet.pl/
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