Warszawa, w maju 1966 r.

ZBoWiD
Zarząd Okręgu
Środowisko b. Żołnierzy baonu „Zośka”
Warszawa, Al. Ujazdowskie 6a

Komunikat Nr 1
W dniu 3.IV.1966 r. odbyło się zebranie koleżeńskie b. żołnierzy AK Batalionu
„Zośka” oraz Kompanii Kedyw-Kolegium A okręgu Warszawskiego. Zebranie miało za
zadanie powołać do życia Środowisko b. żołnierzy baonu „Zośka” - działające przy Zarządzie
Okręgowym ZBoWiD.
Na zebranie przybyło 42 osoby, 11 osób nadesłało usprawiedliwienia.
Na zebraniu byli obecni przedstawiciele Okręgu Warszawskiego ZBoWiD:
kol. Viceprezes Dąbrowski
kol. płk dr Kozłowski Eligiusz
kol. Wąsowski Andrzej
oraz przedstawiciele środowisk bratnich batalionów „Miotła” i „Parasol”.
W imieniu grupy inicjatorskiej zebranie zagaił kol. Zygmunt Kujawski - Dr Brom;
został on wybrany przez obecnych na przewodniczącego zebrania.
Po przemówieniu kol. Kujawskiego, zebrani chwilą ciszy uczcili pamięć poległych.
Przyjęto następujący porządek obrad:
1. Odczytanie listu Wiceprezesa Zarządu Głównego ZBoWiD płk. Radosława Mazurkiewicza do Środowiska /Płk. Radosław nie mógł wziąć udziału w zebraniu, wyjechał
służbowo/.
2. Przemówienie
Dąbrowskiego.

Viceprezesa

Zarządu

Okręgu

Warszawskiego

ZBoWiD

-

kol.

3. Przedstawienie podstawowych zadań pracy Środowiska - w imieniu grupy organizatorskiej
referował kol. Bolesław Górecki - Śnica.
4. Dyskusja nad przedstawionym programem oraz wytyczne działalności Środowiska zatwierdzenie programu działania.
5. Wybór pełnomocników Środowiska dla koordynacji działalności oraz kontaktów z
Zarządem Okręgowym ZBoWiD. Wybór zespołów do współpracy z poszczególnymi
komisjami ZBoWiD.
6. Wolne wnioski.

W dyskusji zabierało głos 15 kolegów. Przejęto następujący program aktualnej
działalności Środowiska:

I. ZAGADNIENIA HISTORYCZNE
Dotychczas większość publikacji o batalionie „Zośka” dotyczy walk w okresie
powstania. O akcjach oddziału „Kedyw – Kolegium” pisano dużo w czasie okupacji w prasie
podziemnej, obecnie natomiast bardzo niewiele.
Należałoby zgromadzić materiały i systematycznie opracować działalność tych
oddziałów, zarówno w okresie okupacji jak i w powstaniu, opisać poszczególne akcje bojowe,
jak również szkoleniowe oraz samopomocowe. Przed zespołem kolegów powołanych do tej
pracy stoją więc następujące zadania:
1. Zebranie i uporządkowanie materiałów już opracowanych.
2. Zebranie potrzebnych relacji od żyjących uczestników poszczególnych akcji zbrojnych lub
innych form działalności.
3. Opracowanie monografii działalności oddziałów oraz zaopatrzenie jej w przypisy i źródła,
tak aby miała ona charakter naukowo-badawczy.
4. Zebrane i zweryfikowane materiały - monografię, starać się wydać drukiem w całości lub
fragmentami w dostępnych wydawnictwach lub publikować w audycjach radiowych i
telewizyjnych.
5. Opracować stany osobowe oddziałów w poszczególnych okresach ich działania, pełne listy
poległych, spisy akcji z nazwiskami poległych i żyjących.
6. Zebrać maksymalną ilość zdjęć fotograficznych grupowych, jak też osób pojedynczych,
jako ilustracje do materiałów opisowych.
7. Zebrać pamiątki, jak legitymacje, oznaki, zachowane części ekwipunku itp. - celem
przekazania ich muzeum.
8. Opracować wnioski, we współpracy z Zarządem Okręgu ZBoWiD co do upamiętnienia
miejsc walk naszych oddziałów przez umieszczenie tablic pamiątkowych w miejscach akcji
lub miejscach śmierci naszych wybitnych kolegów, nadawanie nazw związanych z
Oddziałem: ulicom, szkołom, drużynom harcerskim.
9. Włączyć się do akcji Komisji Propagandowej Zarządu Okręgu ZBoWiD przez
dokooptowanie naszych kolegów do uczestnictwa w prelekcjach, odczytach, spotkaniach z
młodzieżą w szkołach lub drużynach harcerskich.
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II. ZAGADNIENIA SOCJALNO-BYTOWE
1. Jednym z celów działalności Środowiska jest organizowanie pomocy rodzinom poległych
kolegów, jak też pomoc kolegom znajdującym się w ciężkich warunkach. Pomoc ta będzie
udzielana w ramach możliwości ZBoWiD za pośrednictwem Oddziałów Związku.
2. W myśl statutu członkiem nadzwyczajnym ZBoWiD i naszego Środowiska mogą być
wdowy i sieroty oraz matki i ojcowie naszych poległych kolegów. Pamiętać należy, że często
mogą być to osoby starsze, samotne, niedołężne lub chore, którym pomoc nasza w różnej
formie - pomocy lekarskiej, finansowej, prawnej czy choćby tylko moralnej, jest
częstokrotnie niezbędna Przed zespołem kolegów powołanych do tej pracy staje więc zadanie:
a/ dokonać możliwie pełnego rozeznania sytuacji rodzin poległych kolegów, tzn. objąć spisem
wszystkie rodziny poległych jak też naszych kolegów żyjących w szczególnie ciężkich
warunkach.
b/ zaplanować przy udziale przedstawicieli rodzin konkretne formy pomocy osobom, które
takiej pomocy potrzebują.
c/ udzielanie porad w/w osobom w wystąpieniach lub opracowywanie wystąpień w ich
imieniu, przy współpracy z odpowiednimi komisjami problemowymi Zarządu Okręgu
ZBoWiD - o przyznawanie rent, jednorazowych zapomóg, skierowań do sanatoriów,
udzielanie pomocy lekarskiej itp. Pomocy należy udzielać też w kierunku spraw tego
wymagających do komisji interwencyjnej w sprawach mieszkaniowych, zatrudnienia itp.
d/ informowanie ogółu kolegów o formach udzielanej pomocy, zarówno kolegom żyjącym
jak też rodzinom poległych, oraz zbieranie informacji jakiego rodzaju świadczeń i pomocy
mogą udzielić członkowie Środowiska osobom potrzebującym tej pomocy.
e/ zorganizowanie pomocy i opieki moralnej kolegom ze Środowiska nad członkami rodzin
poległych.

III. ZAGADNIENIE OPIEKI NAD GROBAMI
Obecna sytuacja na skutek śmierci wielu osób spośród rodziców poległych kolegów
wymaga zorganizowania zespołu, który czuwałby nad zapewnieniem ciągłej opieki nad
grobami. Przed zespołem kolegów powołanych do tej pracy stają zadania:
1. dokonanie inwentaryzacji wszystkich mogił naszych poległych kolegów nie tylko na
cmentarzu wojskowym, ale i w innych miejscach ich spoczynku,
2. dokonanie spisu potrzeb w zakresie opieki nad mogiłami i utrzymanie ich w
należytym porządku,
3. zorganizowanie konserwacji mogił, pielęgnacji kwiatów itp., zorganizowanie
ewentualnej wymiany tablic, krzyży. Prace te mogą być wykonane przy udziale
młodzieży szkół, ZHP i innych porozumieniu z Okr. Komisją Upamiętnienia Miejsc
Walk i Straceń.
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IV. ORGANIZACJA PRACY ŚRODOWISKA
W celu zorganizowana należytej pracy Środowiska i prowadzenia działalności
wybrani zostali następujący koledzy:
1. Zespół zagadnień historycznych:
- „Laudański”,
- „Katoda”,
- „Kadłubek”,
- „Hanka”,
- „Wiktor”,
- „Socha”,
- „Jur”,
- „Lopek”,

kol. Deczkowski Juliusz
kol. Saski Józefa
kol. Bartnicki Witold
kol. Celińska Anna
kol. Celiński Bogdan
kol. Bagiński Jan
kol. Wolski Andrzej
kol. Kumant Leopold

Jako konsultanci zaoferowali swoją współpracę:
kol. mgr Strzembosz z Muzeum Historycznego m. Warszawy oraz
kol. Danuta Kaczyńska „Lena”
2. Zespół do zagadnień socjalno-bytowych:
kol. Krawczyk Władysław,
kol. Kuberski Lucjan
kol. Łodziński Kazimierz
kol. dr Roesler Włodzimierz
kol. Sieradzki Stanisław
kol. Tomaszewski Józef

- „Wicek”,
- „Kapsiut”,
- „Hrabia”,
- „Świst”,
- „Klemens”,

3. Zespół do zagadnień opieki nad grobami:
kol. Celiński Bogdan
- „Wiktor”,
kol. Kończykowski Henryk,
kol. Dziekońska Danuta,
kol. Tkaczyk Wacław
- „Olszewski”
4. Zespół do współpracy z Komisją Okr. Propagandową i Młodzieżową ZBoWiD:
kol. Kosudarski Tadeusz,
kol. Krupa Stanisław
kol. Wiśniewski Tadeusz
kol. Czerewacz Donat
kol. Makowelski Jan

- „Nita”,
- „Wilk”,
- „Donat”,
- „Piątek”

5. Koordynacją prac Środowiska mają się zająć pełnomocnicy, na których wybrano:
kol. Chmielewski Bolesław
kol. Górecki Bolesław
kol. Kujawski Zygmunt

- „Pingwin”,
- „Śnica”,
- „Dr Brom”,
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- „Tytus”,
- „Kryst”

kol. Karlikowski Tytus
kol. Kraśniewski Czesław
Do zadań pełnomocników należy:

a/ reprezentowanie Środowiska we współpracy z Zarządem Okręgu i Zarządem
Dzielnicowym-Śródmieście ZBoWiD,
b/ nawiązywanie współpracy z innymi bratnimi Środowiskami celem wykorzystania ich
doświadczeń w pracy naszego Środowiska,
c/ koordynacja prac wszystkich zespołów naszego Środowiska,
d/ zorganizowanie w najbliższym czasie pierwszego zebrania rodzin poległych kolegów,
celem zapoznania ich z działalnością Środowiska i włączenie osób chętnych do
aktywnej współpracy,
e/ zajęcie się sprawami weryfikacji i nadania odznaczeń za działalność niepodległościową
dla kolegów żyjących i poległych, jak też dla ich rodzin, których ofiarny wysiłek w
walce został stwierdzony,
f/ zorganizowanie w ciągu roku dorocznego zebrania ogólnego członków Środowiska dla
przedstawienia wyników pracy, programu dalszego działania, zmian osobowych w
zespołach.
Podając powyższe do wiadomości kolegów prosimy o aktywną współpracę ze
Środowiskiem, zgłaszanie swoich uwag i sugestii ustnie lub pisemnie, zarówno do
zespołów, jak i do przedstawiciel zespołu pełnomocników.
V. SPRAWY ORGANIZACYJNE – CZŁONKOSTWO ZBoWiD
Koledzy, którzy nie są dotychczas członkami ZBoWiD proszenie są o wypełnienie
załączonych deklaracji i złożenie ich z załączonymi oświadczeniami świadków i fotografią
w swoim Dzielnicowym Oddziale ZBoWiD.
Koledzy, którzy byli dawniej członkami ZBoWiD, a obecnie chcą wznowić swoje
członkostwo mogą złożyć deklaracje na nowo lub proszenie są o złożenie starych
legitymacji, względnie w razie ich braku, wypełnionych deklaracji na ręce jednego z
pełnomocników. Sprawy te zostaną załatwione w Zarządzie Okręgowym ZBoWiD. Dla
ułatwienia kolegom kontaktu z osobami z naszego Środowiska, które mogą być członkami
wprowadzającymi /są członkami ZBoWiD/; podajemy ich nazwiska i telefony:
kol. Kujawski Zygmunt
kol. Górecki Bolesław
kol. Deczkowski Juliusz
kol. Zbichorski Zygmunt
kol. Kraśniewski Czesław

tel. 190201 w. 3570
tel. 269151
tel. 280344
tel. 589295
tel. 294761

Składki członkowskie wynoszą miesięcznie 10 zł., przy zarobku powyżej 2500 zł.
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VI. SPOTKANIA KOLEŻEŃSKIE
Członkowie naszego Środowiska będą mogli spotykać się raz w miesiącu w lokalu
klubu ZBoWiD w Warszawie, ul. Pankiewicza 4.
Terminy spotkań zostaną podane później, po ukończeniu przeprowadzanego remontu
lokalu.
VII. DYŻURY PRZEDSTAWICIELI KOMISJI
Dla systematycznego załatwiania spraw bieżących oraz koordynowania działalności
Środowiska ustalono, że w każdy poniedziałek od godz. 16 do 18 będą pełnione dyżury
przedstawicieli poszczególnych Komisji w lokalu Zarządu Okręgowego ZBoWiD, Al.
Ujazdowskie 6-A pokój nr 118.
Ewentualną korespondencję do Komisji jak i do zespołu pełnomocników prosimy
adresować:
Zarząd Okręgu ZBoWiD
Warszawa
Al. Ujazdowskie 6-A
Środowisko „Zośka”
VIII. UWAGI KOŃCOWE
Członkowie poszczególnych Komisji i zespołu pełnomocników przystąpili do pracy
licząc na szeroką pomoc w zorganizowaniu prawidłowej działalności dla dobra wszystkich
b. żołnierzy batalionu „Zośka” jak i „Kedywu-Kolegium A”. Z tego względu zwracamy się
z prośbą do wszystkich kolegów o udzielenie pomocy w zebraniu materiałów
historycznych, dotyczących naszej działalności w okresie okupacji hitlerowskiej jak i
czynnego włączania się do prac organizacyjnych.
Komunikat niniejszy otrzymują wszyscy koledzy, których adresy znamy i prosimy o
poinformowanie o treści tego komunikatu innych kolegów, którzy nie mogli przybyć na
nasze spotkanie w kwietniu – z prośbą o włączenie się do pracy w ramach Środowiska.
W najbliższych dniach odbędzie się zebranie rodzin naszych poległych, na którym
również będzie omawiana sprawa ich włączenia do pracy organizacyjnej.
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