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W tym polskim mieście w
krainie mazurskich jezior znajduje się
duży cmentarz pamiątkowy, na którym
pochowano 1715 żołnierzy i oficerów
Armii Czerwonej zmarłych podczas II
wojny światowej w okolicach Giżycka,
Węgorzewa, Kętrzyna i innych

pobliskich miejscowości.
W przeddzień 22 czerwca –

tak bolesnej dla wszystkich Rosjan
daty – przyjeżdżała tu delegacja
uczniów szkół Centralnego rejonu
Kaliningradu, z którymi powiat giżycki
utrzymuje przyjacielskie kontakty.

KWIATY NA POMNIK W GIŻYCKU
PAMIĘĆ

Kaliningradczycy złożyli kwiaty na
pomniku i zapalili znicze.

- Po tym jak trzy lata temu
odwiedziłam to miejsce po raz
pierwszy, marzyłam przyjechać tu
jeszcze raz razem z uczniami, -
mówi kierownik Działu Kształcenia

Centralnego rejonu
Tatiana Bartmińska,
będąca na czele delegacji.
– Ucieszyło mnie to, że

cmentarz jest taki zadbany.
A dla naszych dzieci to nie jest tylko
impreza do odfajkowania, lecz
prawdziwa lekcja patriotyzmu.
Wystarczyło tylko spojrzeć w oczy
dzieci podczas minuty ciszy.

A w lipcu do pomnika przy-
jeżdżały jeszcze dwie delegacje
uczniów szkół z Kaliningradu, by
uczcić pamięć zmarłych żołnierzy.

Dmitrij Osipow
Foto autora

W „Kalendarzu kombatanta
1998” znalaz łem „Dziesięcioro
przykazań żołnierza polskiego”
autora pp łk Antoniego Jana
Bogusławskiego, pierwodruk: „Z
Bogiem za wiarę i Ojczyznę”,
Glasgow 1940.
Sądzę, że naszych Czytelników
zaciekawi taka stronica z historii
Polski.
DZIESIĘCIORO PRZYKAZAŃ
ŻOŁNIERZA POLSKIEGO
Tyś jest żołnierz polski, którego Bóg
uratował z toni, aby nadal walczył za
Ojczyznę.

1. Nie będziesz miał innych celów
na ziemi, dopóki kraj wolności nie
odzyska.

2. Wiedz, iż, walcząc za Polskę,
walczysz za wolność całej ludzkości.

3. Pamiętaj, że walka o wolność
jest walką o wiarę i Boga.

4. Czcij Wodza twego i słuchaj
jego rozkazów, abyś zwycięski do
Ojczyzny powrócił.

5. Walcz niezłomnie i pomnij, że
nie tyś napastnikiem.

6. Strzeż godności twych
obyczajów, abyś nie splami ł
polskiego munduru.

7. Nie pokalaj się rabunkiem.
8. Bądź wierny przysiędze

prawdzie twego żołnierskiego
sumienia.

9. Bądź dobrym towarzyszem
broni dla sprzymierzeńców, którzy
wraz z tobą za jedną sprawę walczą.

10. Pomnij, że walkę prowadzić
trzeba do zwycięskiego końca.

Niech Bóg ci doda sił w
walce i błogosławi broń twoją, która
jest bronią sprawiedliwego.

        Opracował
Kleofas  Ławrynowicz

Z historii Polski...
1.VIII - Wybuch Powstania Warszawskiego
(1944)
2.VIII - Nowela sierpniowa do konstytucji z
1921 r.
3.VIII - Podpisanie układu Sikorski - Majski
(1941)
4.VIII - Zginął Krzysztof Kamil Baczyński
(1944)
5.VIII - I Rozbiór Polski (1772)
12.VIII - Międzynarodowy Dzień Młodzieży
15.VIII - Bitwa Warszawska, Dzień Wojska
Polskiego (1920)
15.VIII - Uroczystość Wniebowzięcia NMP
16.VIII - Abdykacja króla Jana II Kazimierza
(1668)
16.VIII - Wybuch I powstania śląskiego (1919)
19.VIII - Wybuch II powstania śląskiego (1920)
21.VIII - Inwazja wojsk Układu Warszawskiego
w Czechosłowacji (1968)
23.VIII - Podpisanie paktu Ribbentrop -
Mołotow (1939)
24.VIII - Powołanie Tadeusza Mazowieckiego
na premiera rządu  (1989)
26.VIII - Uroczystość Matki Boskiej
Częstochowskiej
31.VIII - Podpisanie porozumień sierpniowych
(1980)
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