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Dzieƒ Weterana
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Nie wsz´dzie mo˝na by∏o kontynuowaç nauk´.
Jako dzieci bardzo cz´sto musieliÊmy podejmowaç
prac´. Z jednej strony aby zarobiç na ˝ycie dla ca∏ej
rodziny, bo ojca ju˝ nie by∏o oraz ze wzgl´du na ∏apan-
ki. Kto nie mia∏ w kenkarcie - dowodzie wpisu, ˝e pra-
cuje, jecha∏ na przymusowe roboty do Niemiec.

W spo∏eczeƒstwie rodzi∏ si´ bunt. Powstawa∏y liczne
organizacje dzia∏ajàce w ukryciu. My, najm∏odsi, wycho-
wani w duchu patriotyzmu, w∏àczyliÊmy si´ do ruchu
oporu ju˝ w styczniu 1940 roku w akcjach Ma∏ego Sa-
bota˝u. By∏a to dzia∏alnoÊç pod has∏em „Wawer PomÊ-
cimy”. Ten m∏odzie˝owy ruch bardzo szybko przeniós∏
si´ na ca∏y kraj. Dawni harcerze zrzeszeni organizacyjnie
w Szare Szeregi dzia∏ali bardzo aktywnie i skutecznie
na terenach obu okupacji: sowieckiej na wschodzie
i niemieckiej w Generalnym Gubernatorstwie.

ZajmowaliÊmy si´ rozlepianiem ulotek, przenosze-
niem meldunków i broni przed wi´kszymi akcjami
doros∏ych. ByliÊmy bowiem ma∏o zauwa˝alni. Malowa-
nie symbolu Polski Walczàcej na murach i chodnikach
pod bokiem niemieckich urz´dów by∏o bardzo popu-
larne i sprawnie przeprowadzone. Z biegiem okupa-
cyjnych, wojennych lat stawaliÊmy si´ bardziej potrzebni
jako obserwatorzy, ∏àcznicy i wywiadowcy. Dzi´ki na-
szym informacjom dotyczàcym tego, co dzieje si´
w koszarach czy na rampach za∏adunkowych, oddzia∏y
partyzanckie mog∏y niszczyç transporty wojska, sprz´tu
i ˝ywnoÊci jadàce na front. Dzia∏aliÊmy, jak na przyk∏ad
Stanis∏awa G´siarz - córka polskiego górnika, w ruchu
oporu we Francji. Mieszkaniec Ciechocinka Stanis∏aw
Zio∏kowski wstàpi∏ do jugos∏owiaƒskiej partyzantki.
Z kolei Tadeusz Tarkowski wcielony do armii radziec-
kiej przeszed∏ - i to dos∏ownie szlak bojowy do Berlina,
a po przewiezieniu na daleki wschód, pieszo, nocami
pokonywa∏ pustyni´ Gobi. Do Polski wróci∏ dopiero
w 1954 r. - tak utrudniali mu powrót „sojusznicy”.

Tysiàce z nas walczy∏o tak˝e w Powstaniu Warszaws-

kim. Mowa choçby o Apolinarym Matczaku - mieszkaƒ-
cu Ciechocinka do 1943 r., póêniejszym jeƒcu obozu
w Ludendorfie (¸ambinowice) czy obecnym komando-
rze prof. Józefie Czerwiƒskim z W∏odzimierza Wo∏yƒs-
kiego, który od stycznia 1944 r. nale˝a∏ do 27. Wo∏yƒs-
kiej Dywizji AK, która prowadzi∏a ci´˝kie walki z dwoma
wrogami, Niemcami i nacjonalistami ukraiƒskimi. Poz-
na∏ on trudy ˝ycia partyzanta, niejednokrotnie przepra-
wiajàc si´ przez pola minowe i Prypeç, gdzie uton´∏o
wielu jego kolegów. Nast´pnie nale˝a∏ do 1. Dywizji
Piechoty, przeprawiajàc si´ szlakiem bojowym przez
Pu∏awy, Warszaw´, Wa∏ Pomorski nad Odr´ i do Berlina.

Ci najm∏odsi ˝o∏nierze - córki i synowie pu∏ku zg∏o-
sili si´ do naszego Ârodowiska 5865. Wielu ju˝ odesz∏o
na wiecznà wart´…

Dzisiaj, jako pradziadkowie, spotkaliÊmy si´ po raz
drugi w Ciechocinku na naszym corocznym Zlocie,
który jednoczeÊnie by∏ jubileuszowym XXX Krajowym
Zlotem Synów Pu∏ku. Trzydniowe spotkanie odby∏o
si´ dzi´ki burmistrzowi Leszkowi Dzier˝ewiczowi i or-
ganizatorom bezpoÊrednim - p∏k Maciejowi Maksymo-
wiczowi i jego ˝onie Gra˝ynie. Ten mi∏y czas sp´dziliÊ-
my na rozmowach i biesiadzie w domu wypoczynko-
wo-wczasowym „Kameralna”. 1 wrzeÊnia - w 76. rocz-
nic´ wybuchu II wojny Êwiatowej, wraz z w∏adzami
Ciechocinka, mieszkaƒcami, m∏odzie˝à szkolnà i ku-
racjuszami, uczestniczyliÊmy tak˝e w uroczystoÊci przy
Obelisku Zwyci´stwa upami´tniajàcym wyzwolenie
Ciechocinka w 1945 r.

W czasie uroczystoÊci Dnia Weterana zosta∏y wyró˝-
nione odznaczeniami nasze dwa miejscowe sztandary:
Miejskiego Zwiàzku Kombatantów i Oddzia∏u Inwali-
dów Wojennych RP. Odznaczenia otrzymali równie˝
zas∏u˝eni kombatanci i osoby wspierajàce nasze organi-
zacje: burmistrz Leszek Dzier˝ewicz, W. Bednarek, A.
Jurkiewicz oraz p∏k M. Maksymowicz i St. Ochociƒski.
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76 lat temu - 1 wrzeÊnia 1939 r. szykowaliÊmy si´ do szko∏y. Zamiast dzwonka us∏yszeliÊmy
wybuchy bomb. MieliÊmy wtedy po 10-12 lat, ale wojna bardzo szybko wprowadzi∏a nas w doros∏oÊç.


