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23-go.lu!"gg Armia Czerwona obcbodzi 28-mq roczpicq swego istnienia. Poraz pierwszy od Lciu lat

dzieri ten obchodzo_ny ie{ w okresie,pokoju po wspanialym zwyc6stwie, o kt6rym zadecydowala przede'
wszystkim potqga flrmii Czerwonei.

W dniu 23-go lutego narody Zwiqzku Radzieckiego podsumowuje wspaniale osiqg.nigcia ftrmii Czer.
wonej, skladaiqc hold tym, kt6rzy obronili niepodlbgloSi kraiu, rozbrli Smiertelnego wrogi calej ludzkoSci -irnperializ14 niemiecki i iaporiski, umo2liwili powr6t do spokojnei i tw6rczej pracy.

W dniu ?3-go lutego hold Armii Czerwonej, najlepszej i najwspanialszej armii Swiata, gwarantowi
pokoj.u, sktadaiq wszystkie narody, milujqce wolnoS( i pok6j, ocalone przez niq od zaglady. -

..W dniu 23-go lutego zwraca siq my5lq ku flrmii ezirwone; nar6d polski, wyzwolony dziqkl Jej
wysilkom spod niemieckiego jarzma.

W dniu 23'go lutego pozdrawia swych radzieckich towarzyszy broni Wojsko Polskie, kt6re swe
powstanie, rozw6j i sukcesy przede wszystkim zawdzigcza braterskiei pomocy Hrmii Czerwonej,

Dzielo organizacji Odrodzonegq Woiska Polskiego napotykalo na ogromne trudnoSci, Jddna z naj-
wiqkszych przeszk6d byl brak kadr oficerskich. 110m oficerSw polskich -wymordowali Niemcy w Kityniu, '

a dzies,iqtki tysiqcy trzymali w obozach ienieckich. Wieh-r oficer6w wyprowadzil Anders na piaski lranu.
_ W tei trudnei sytuacii przyszedl narn z pornocq Zwiqzek Radziecki. Do sluiby w Odrodzonym Wojsku
Polskim przydzieleni zostali oficerowie-Polacy, kt6rzy przeszli wspanialq szkolq bojowq w Armii Czer-
wonej, oraz szereg innych znakomitych oficer6w radzieckich.

Oficerowie ci oddali mlodeinu Wojsku Polskiemu nieocenione uslugi. Przy ich wsp6ludziale powsta-,
waly pols-kie pulki, brygady, dywizje, Lrmie. Przy ich wsp6ludziale W"olsko Folskie w c.iqgu Hrotfiego
czasu stalo siq powaina silq.

Oficerowie radzieccy organizowali' iednostki, szkolili nasze wlasne, polskie, ludowe kadry. Oficerowie
radzieccy dowodzili wieloma naszymi jednostkami w boju, prowadzqc je po szlaku zwyciqstw. Wielu z nich
padlo na polu chwaly,.walczqc u1 szetregach'Wojska Poiskiego;=Po zakoriczeniu woiny pracofuafi nad'pokd-:-
jowq przebudowq wojska, wznoszqc fundamenty pod dalszy rozwoi Polskich Sil Zbiojnych.

W chwili obecnej wiqksza czqS( oficer6w Armii Czerwonej wr6cila ju2 do swej ojizyzny, zaskarbiwszy
sobie zaslu2onq wdziqczno5( Wojska Polskiego i calego narodu.
. Na proSbq Rzqdu Rzeczypospolitej i za zgod4 Rzqdu Radzieckiego czqS€ cficer6w z Armii Czerwonej

pozostaie w naszych szeregach. Pod ich kierownictwem nasi miodzi ofrcerowie z ludu, kt6rzy w srryei
wiqks_zo5ci zaszczytnie przeszli trudny egzamin frontowy, przeszkolq siq na rvy2szych dow6dc6w, otrzymE;{
kwalifikacje niezbqdne dla wyiszego oficera nowoczesnej armii. MoinoS( uczenia ilq iksztalcenia uofiier6w
najlepszej armii Swiata - to gwarancja wysokiego poziomu naszego odrodzonego korpusu oficerskiego.

ZotnteRze z ARMII czERWoNEJ pEt.Nrncy sLUZBE w woJSKU poLSKtM !

Nar6d Polski w pelni docenia Wasze olbrzymie zaslugi i nigdy ich nie zapomni. Zdala cd swoich,
f i:i.tg rodzinnych, zdala od swoich najbli2szych - budowiliScie I budujecie zrgby Odrodeonego Wojska
Polskiego._Wypelniacie zadanie o historycznei doniosloSci. Wznosicie 2ywy pomnik przyjatnat bratnich
narod6w Zwiqzku Radzieckiego i Polski, przyjalai - kt6ra stanie siq jednq- z pcdstaw potio;u na Swiecie
i rozkwitu obu pari'stw.

Za pelnq po6*igcenia pracq dla dobra Odrodzonego Wojska Polskiego, kt6rq wykonywaliScie nie,raz
w niezwykle trudnych warunkach, - wyra2am Wam w imleniu siuiby - podziqkowanie.

Jestem.przekonany, 2e iak dotqd, tak i nadal pelni€ bqdziecie ofiarnie swa zaszczytnq sluibq
i nie p-oszczgdzicie swoich sil i umiejqtnoSci dla wykonania odpowiedzialnego zadania, jakie przei Warni stoi.

W dniu Swieta 28-ei Rocznicy Armii Czerwonej, kiedy caly nar6d- polski lqciy siq w holdzie dla
bohater:skich iolnierzy radzieckich, w uznaniu wybitnyih zaslug w budowie OdrodzonegoWciska Polskiego -wszystkich przybylych z Armii Czerwonej, pelniqcych sluibq w Wojsku Polskim-- odznaczam ,,krry.
2ami Zaslugi".

Kaidernu przybylemu z rlrmii Cze,rulonej, pelniqcemu sluibq w Woisku Polskirh wrqczy6 imlerrny
egzernplarz niniejszego rozkazu. r
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