Na Zmartwychwstanie
biją dzwony…
---------------------------------------------------------------

Rok 2013 – Rokiem Powstania Styczniowego

Na stole święcone, a obok baranek,
Koszyczek pełny barwnych pisanek
I tak znamienne w polskim krajobrazie
W bukiecie srebrzyste, wiosenne bazie.
Zielony barwinek, fiołki i żonkile
- Barwami stroją uroczyste chwile.
W dom polski wiosna wchodzi na spotkanie
Gdy wielkanocne na stole śniadanie.
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Od Redakcji

Stefania Szantyr-Powolna

Szanowne Koleżanki!
Szanowni Koledzy!
I jak tu myśleć o wiośnie, jak tu myśleć o zbliżających się
Zajączkach Wielkanocnych, kiedy za oknami biało, zimno i
czasami słońca jak na lekarstwo.
Początki tego roku umilały nas wciąż nadsyłane życzenia
Świąteczne i Noworoczne, za które przeserdecznie dziękujemy.
Ciepło się robi wokół serca, kiedy się myśli o tym, jak bardzo
sobie bliscy jesteśmy w tej naszej Rodzinie Łagierniczej. Obyśmy
mogli jeszcze długo, długo cieszyć się sobą.
W tym kwartale dużo wzruszeń dostarczyła nam
wszystkim Polakom (nie tylko w kraju) szeroko obchodzona
rocznica Powstania Styczniowego, a także obchody Narodowego
Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych.
Możemy być dumni, że Polska ma takich dzielnych
synów, bohaterów w każdym okresie naszej historii – ale
jednocześnie nie daje spokoju myśl i jakiś ból w sercu, że tylu
wspaniałych ludzi cierpiało, ginęło, i że w różnych stronach
świata wsiąkała w ziemię polska krew!
A przed nami nasze coroczne spotkanie Zjazdowe.
Szykujmy kondycję, abyśmy w dobrym zdrowiu, radosnym
samopoczuciu mogli się spotkać w tym roku – uwaga!!! – w
Juracie nad polskim morzem!

Niech nadchodzące Święta Wielkanocne – Święta
Zmartwychwstania – odrodzą w sercach dużo nadziei i
miłości, przebiegają w ciepłej, serdecznej, rodzinnej
atmosferze, owianej wiosennym optymizmem
a Śmigus-Dyngus będzie mokry i wesoły
życzy serdecznie
Redakcja
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WSPOMNIENIA
Moje wspomnienia z 1863 roku
Stefan Brykczyński
1. LUBLIN W ROKU 1862. LICEUM. OGÓLNY NASTRÓJ
Święć się, święć się, wieku młody,
Śnie na kwiatach, śnie mój złoty,
Ideale wiary, cnoty,
I miłości, i swobody.

Kochany Lublinie! Kto spędził zaranie młodości w twoich
starożytnych murach, ten cię do śmierci pamiętać będzie.
I teraz żywo stoi mi w pamięci twoja starożytna Krakowska
Brama, z której w czasie pożaru rozlegały się groźne dźwięki
dzwonu na trwogę, co się nazywało spuszczaniem zegara, i o
godzinie 9 wieczór, wśród opustoszałego już i na wpół uśpionego
miasta, brzmiały przeciągłe dźwięki trąby, dającej znak gaszenia
ogni:
Już dziewiąta na zegarze,
Gaście ognie, gospodarze!

I starożytna katedra z historyczną zakrystią, zamek, kościół
dominikański z tajemniczymi lochami, i odwieczne kamienice w
rynku z tak grubymi murami, że okna i drzwi prawie pokoiki
stanowiły. A były to ulubione miejsca dla poufnych pogawędek i
pierwszych zwierzeń narzeczonych, tak, iż „być z kimś w
okienku” – używane było jako techniczne określenie wzajemnego
uczucia młodych par.
Na wiosnę z góry spoglądało się na wezbraną Bystrzycę,
przepływającą szerokie pasmo łąki, a w maju odbywały się


Stefan Brykczyński, Moje wspomnienia z 1863 roku, Warszawa 1908, s.553.
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spacery na Dziesiątą, śliczny lasek zaraz za Bystrzycą leżący, lub
na sąsiedni Słowinek z kąpielami mineralnymi.
W cieplejsze dni majowe wyrajali się dawni napoleońscy
żołnierze z Medalami Św. Heleny, Legią Honorową lub Krzyżem
Virtuti Militari na piersiach. Zasiadali koło siebie na ławkach
koło pomnika unii Litwy z Polską i gwarzyli z cicha, przyjaźnie
się uśmiechając, gdy my, licealiści, przechodząc koło nich,
stawaliśmy frontem salutując.
W tym starym grodzie, w nowym gmachu, założone przez
Wielopolskiego liceum – rodzaj gimnazjum, od którego różniło
się wyższym poziomem nauk – zgromadziło grono młodych,
zdolnych profesorów, których zaledwie kilkuletnia działalność
świetne jednak wydała plony. W ogóle ten znakomity mąż stanu
posiadał jakiś szczególny dar wynajdywania zdolnych i
zamiłowanych profesorów, zamiłowanych całą duszą w swym
zawodzie, czego następstwem było zupełne oddanie się
młodzieży nauce, i to tak dalece, że tak w szkole, jak i poza
szkołą myślano, mówiono, marzono o nauce.
W czasie wieczornych pogawędek – przeciąganych nieraz ku
zgrozie gospodarzy, a raczej gospodyń stancyj poza dziewiątą
godzinę wieczorem – podczas spacerów, wycieczek snuliśmy
projekty, nowe wynalazki itd., ale głównym przedmiotem
rozmów, zamiarów była oświata ludowa, bo lud kochaliśmy
wszyscy, całym gorącem młodzieńczego serca.
Więc marzyło się o szkołach ludowych, wykładach
popularnych, poprawie obyczajów, zupełnym zniesieniu
pańszczyzny i gorzelni, o wzorowych gospodarstwach, mających
być rozsadnikami wiedzy, a potem o zmianach ogólnych itp.,
słowem – kochaliśmy wszystkich i wszystko!
Rektorem liceum był Żochowski, biały jak gołąb staruszek,
podobno krzemieńczanin; inspektorem – Wasilkowski; prefektem
– ks. Misiągiewicz, pijar, niezwykle światły człowiek i szczerze,
poczciwie, „po polsku” nabożny. Matematykę i nauki
przyrodnicze w naszej czwartej klasie wykładali Gostkowski i
Doborzyński, literaturę polską W. Dawid, filologię Dębowski i
Wróblewski itd., wszyscy duszą i ciałem oddani pracy. Nawet
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profesorowie języków obcych, jak to mówią, ze skóry leźli, żeby
nas jak najprędzej swego nauczyć. Rosyjskiego wykładał
Stepanow, człowiek dobry, lubiący młodzież, więc i myśmy go
lubili, a choć na tydzień było wszystkiego trzy godziny języka
rosyjskiego, wcaleśmy nieźle nim władali.
W ogóle nie zamęczano nas chytrościami gramatycznymi i
etymologicznymi, lecz uczono tak, byśmy przedmiot umieli i
rozumieli, i tego systemu trzymano się przy wykładach
wszystkich przedmiotów, a ile ludzi i jakich wydało zaledwie lat
kilka trwające lubelskie liceum, bodaj w samej literaturze, to
wszystkim wiadomo.
Kraj w owych czasach był w stanie wysokiego podniecenia,
gdy za radą dyplomacji europejskiej: „trzeba krwią dowieść, że
żyjecie”, manifestanci trzy godziny wytrzymywali ogień rotowy
przed zamkiem (8 kwietnia 61 roku).
Dopiero w następstwie tego, pod wpływem Europy, która
była zdumiona tą odwagą i poświęceniem się dla sprawy, rząd
dał, a raczej obiecał dać jakieś reformy niby wolnościowe. Ale i
to przyszło się Wielopolskiemu prawie obcęgami z gardła
rządowi wyrwać.
Więc było to, jakby ktoś kawałek pieczonego mięsa, lecz
zawiniętego w kolczastą siatkę metalową, rzucił zgłodniałemu
człowiekowi. Nie mogąc ugryźć, choć zapach w siebie wciągał,
nieszczęsny głodomór musiał wpaść we wściekłość i rozpacz.
Zawiązał się tedy Komitet Centralny, potworzyły się
dziesiątki i dziesiętnicy, pomnożyły się zebrania, narady, tajne
znaki, słowem – było czuć proch w powietrzu.
Choć przed nami, czwartoklasistami, zachowywano to
wszystko w tajemnicy, jednakże i my doskonale wiedzieliśmy, co
się święci.
Chleba i bułek nie jadaliśmy, lecz chowało się to wszystko
starannie na suchary. Wyrzekaliśmy się nawet kawy porannej i
innych potraw po zupie przy obiedzie; dopiero gdy gospodarz
naszej stancji wytłumaczył nam, że gdy stracimy siły, nie
będziemy mogli działać, przestaliśmy się w ten sposób hartować,
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prosząc jednak o dawanie najprostszych, żołnierskich potraw,
jako najzdrowszych.
O wydawaniu pieniędzy na cokolwiek bądź mowy nie było.
Wszystkie przeznaczone na drugie śniadania, na owoce itd.
złotówki zbierało się starannie i kupowało za to juchtowe buty z
długimi cholewami, ciepłe koszule itd., których by rodzice z
domu na pewno w tych czasach nie przysłali.
O musztrowaniu się po całych dniach zaraz po powrocie ze
szkoły, o nocnych alarmach, o stawaniach na pikietach w
koszulinach na zimnym korytarzu nie ma co mówić, tak to było
wówczas rozpowszechnione.
Pamiętam, raz z dwoma kolegami wybiegliśmy z domu i
podczas silnej wichury śnieżnej przyszliśmy do sąsiedniej wioski,
kierując się ku kościołowi. Ostatkiem sił dobrnęliśmy do
plebanii, a gdyśmy proboszczowi, pytającemu, co nas tu
przywiodło w taką porę i po nocy, powiedzieli, że się hartujemy i
przyzwyczajamy do marszów i niewygód, zacny ksiądz napoił
nas starym miodem, wycałował, rozpłakał się, i wreszcie
rozgrzanych, nakarmionych i owiniętych w kożuchy i derki
odwiózł do Lublina, biorąc na siebie przebłaganie naszego
profesora, u któregośmy stali na stancji.
Jednakże takie to już były czasy, że mimo późnej pory i
profesora nie było w domu, gdyż jeszcze nie wrócił z jakiejś
narady, więc poczciwego Perona (guwernera Francuza) łatwo
udało się księdzu proboszczowi przekonać. W rezultacie nawet
kataru nie dostaliśmy, mimo straszliwego zmęczenia i
przeziębnięcia.
Epopeja nasza stała się głośna w klasie i wielu znalazła
naśladowców. W ogóle młodzież ówczesna, chociaż bez żadnych
sportów i bez zwrócenia na rozwój fizyczny takiej prawie
gorączkowej uwagi, jak obecnie, była bez porównania silniejsza,
zdrowsza ciałem i duchem niż teraźniejsza, i to nie tylko
młodzież wiejska, obywatelska, która „podpasana łyczkiem i
rzemyczkiem” rosła sobie gdzieś w oficynie pod nadzorem
guwernera, a z rodzicami widywała się tylko przy obiedzie, i to
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nie co dzień, bo tylko o ile gości nie było, ale i młodzież
rzemieślnicza.
Gdzie się podziały te pucołowate, rumiane buziaki
terminatorów i czeladników, wiecznie wesołych, zadowolonych,
zdrowych, tęgich? Jakie to obecnie porównanie z wyżółkłymi,
dziko spode łba spoglądającymi młodymi robotnikami!
2. HISTORYCZNA CHWILA. WYPRAWA NOCNA
Nareszcie buchnął długo oczekiwany płomień.
Pamiętam doskonale, jak nas młodszych zapędzono
wcześniej spać, my jednak nie spaliśmy i doskonale słyszeliśmy
modlitwę odmawianą w sąsiednim pokoju, gdzie mieszkali starsi,
trzask zamykanych i otwieranych drzwi, szybkie kroki w
skrzypiących butach. Nareszcie wszystko ucichło, wtedy
otworzywszy po cichutku drzwi, które zapomniano na klucz
zamknąć, zobaczyliśmy łóżka starszych puste. Poszli wszyscy.
Naraz wśród ponurej ciszy nocnej rozległy się dzwony na
trwogę, słyszeliśmy je wybornie, gdyż pomimo zimy i
ostrożności Perona, który nam ubrania pozabierał, tak że tylko w
koszulach siedzieliśmy, okna otworzyliśmy na rozcież.
Po chwili padł strzał jeden, drugi, potem zatrzeszczała
strzelanina, przerywana od czasu do czasu salwami rotowego
ognia. A my, w koszulach, zamknięci, rwaliśmy się jak szaleni i
już zaczęliśmy pleść z porwanych prześcieradeł sznury, ażeby
spuścić się przez okno, gdy wbiegł zdyszany Peron, kazał nam
uklęknąć i mówić modlitwę za konających.
Takich rzeczy nie zapomina się nigdy. Była to słynna noc
lutowa i napad na koszary z bernardyńskiego klasztoru. Na drugi
dzień spaliśmy długo i do szkoły nie poszliśmy. Przy obiedzie
trzy czwarte stołu było puste, o tym, co zaszło, nikt nie mówił.
Na trzeci dzień poszliśmy do szkoły jak zwykle, ale co za
zmiana! Wyższe klasy prawie zupełnie puste, a i u nas kilku
starszych brakowało.
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Wszedł Doborzyński, odczytano modlitwę: „Przyjdź Duchu
Święty, napełnij serca nasze, a ogień miłości Twojej racz w nich
zapalić”. I rozpoczął się wykład jak zwykle.
Dopiero na pauzie o dziesiątej, która zamiast dziesięciu
minut ciągnęła się pół godziny, nadeszły wieści, lecz prawdy nikt
nie wiedział, gdyż wojsko odcięło łańcuchem piechoty koszary
od miasta, nie przepuszczało nikogo. Potem dopiero
dowiedzieliśmy się, że atak się nie udał, a powstańcy cofnęli się,
nie ścigani, w lubartowskie lasy.
Tak się to ciągnęło przez kilka tygodni, wieści dochodziły
ciągle o różnych potyczkach, staczanych z rozmaitym
szczęściem, a my rwaliśmy się jak w gorączce.
Nareszcie, umówiwszy się z dwoma kolegami,
postanowiliśmy wyruszyć. Ponieważ miasto obstawione było
gęstymi pikietami, więc wybraliśmy się we trzech wyborowych
pływaków (bo ten sport kwitnął w Lublinie), tak, by można było
przebyć wpław Bystrzycę, koło której wskutek zalanych łąk
pikiet nie było.
Ja, jako wychowany po wojskowemu przez napoleończyków,
od których nawet lekcje strategii brałem, dowodziłem tym
potężnym oddziałem. Dowiedziawszy się, że w urzędowskich i
ordynackich lasach nad granicą galicyjską stoją oddziały,
postanowiłem, kierując się igłą magnesową, tam się udać.
Jako broń mieliśmy szpadę urzędniczą, przyniesioną przez
kolegę K. , którego ojciec służył na poczcie. Wspaniała jej
rączka, wykładana perłową masą, budziła w nas niezwykłe
poszanowanie. Do tego, jako zapasy – ja przyniosłem worek
owych zbieranych starannie sucharów, kolega M. cztery bułki z
masłem i szynką, a kolega K., oprócz szpady, krążek suchego
bulionu.
Tak zaopatrzeni ruszyliśmy marząc o zdobyciu Warszawy,
postanowiliśmy bowiem pominąć Lublin, aby uniknąć straty
czasu, lecz uderzyć od razu w punkt środkowy, stosownie do


Kurmanowicz
Mokrski
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zasady dziadka Strzyżowskiego, napoleończyka, którą doskonale
zapamiętałem:
„Pamiętaj, jeśli ci przyjdzie dowodzić oddziałem, to przede
wszystkim bij w centrum”.
Korzystając z ciemnej nocy i gęsto padającego mokrego
śniegu, a było to w marcu, wymknęliśmy się niepostrzeżenie z
miasta i spuściwszy się na dół koło dominikańskiego kościoła,
ruszyliśmy przez zalane łąki ku Bystrzycy. Znając doskonale
miejscowość, wkrótce dobrnęliśmy do małego wzgórka, nad
samą już rzeką położonego i nie zalanego wodą. W tej chwili
usłyszeliśmy doskonale głos trąby, ów hejnał wieczorny z
Krakowskiej Bramy, i werbel na odwachu. Po krótkiej naradzie
postanowiliśmy nie rozbierać się, sucharów zaś nabrać w
kieszenie ile można, a resztę z workiem zatopić, „aby się nie
dostały w ręce nieprzyjaciela!”.
Przepłynąwszy Bystrzycę szerokim kątem z wodą, aby się
walką z prądem nie męczyć, naciągnęliśmy z biedą buty i
żwawym krokiem ruszyliśmy „z lewej”; przy tym kolega M.
pogwizdywał marsza, co mu się zresztą z powodu okropnego
zziębnięcia nie bardzo udawało.
Wkrótce wydostaliśmy się na suchy piasek, stamtąd kłusem
do znanego nam doskonale lasku.
Tymczasem śnieg przestał padać, więc rozebraliśmy się,
starannie wyżęli ubranie, a znalazłszy w kieszeni, oblepione
przeżutą gumą, w blaszanym pudełeczku zupełnie suche zapałki,
rozpaliliśmy w głębokim wykrocie ogień i wysuszyliśmy ubranie,
o ile się dało. Potem odmówiwszy pobożnie „Ojcze nasz”, bo na
resztę już sił nie stało, przytuliliśmy się mocno jeden do drugiego
i zasnęliśmy kamiennym snem młodości…
Nazajutrz obudziliśmy się o zmroku z szalonym apetytem,
więc w mgnieniu oka pochłonęliśmy większą połowę
podsuszonych przy ogniu sucharów i dwie ogromne bułki kolegi
M. Posiliwszy się w ten sposób fundamentalnie, „wziąwszy kąt”
kompasem, ruszyliśmy żwawo „z lewej” w wyznaczonym
kierunku ku owym urzędowskim lasom.
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Nocowaliśmy znowu w lesie, w którym spotkaliśmy
młodego, silnego czeladnika szewskiego, który podobnie jak my
wymykał się do partii.
Nastąpiła krótka narada wojenna. Czy podjeść dobrze,
wyczerpawszy wszystkie zapasy od razu, czy też zostawić pewną
część na jutro? Poczciwy Pietrek oświadczył kategorycznie, że
jemu „wszyćko jedno, dwa dni nie jadł, więc już przywyknął, a
my o głodzie pomdlejemy”. Dopiero stanowczy rozkaz dowódcy,
czyli jak mnie tytułowano, naczelnika, poparty odsłonięciem
kurtki i pokazaniem błyszczącej rękojeści szpady, na której
widok Pietrek zdębiał, ostatecznie podziałał, więc zdjął czapkę, a
stanąwszy frontem, rzekł tylko: - Jak rozkaz pana naczelnika.
Rozdzieliliśmy tedy tak: Pietrek, jako najgłodniejszy,
otrzymał pół bułki, całą szynkę, połowę bulionu i sucharów, my
zaś zjedliśmy drugą połowę pozostałej żywności, której jednak
było dosyć dla nas trzech, a głównie sucharów.
Następnie, objąwszy się silnie po staremu, tylko tym razem
już we czterech, odmówiwszy pobożnie „Pod Twoją obronę”,
zasnęliśmy równie szczęśliwie, jak smacznie.
Na trzeci dzień rano, przy potężnych apetytach (gdyż oprócz
lipowych gałązek i wody cały dzień poprzedni nic w ustach nie
mieliśmy), ale w dobrych humorach, ruszyliśmy znowu dalej po
staremu – lasami i polami, na przełaj, unikając wsi i miasteczek.
Idąc tak gęstymi krzakami, których wierzchołki skubaliśmy po
drodze, nauczony czytaniem „Ostatniego z Mohikanów”, a także
własnymi wyprawami myśliwskimi, zauważyłem nagle ślady nóg
kilku lub kilkunastu ludzi.
Dobywszy zatem wspaniałą szpadę, zarekomenderowałem: Stać! Jeden na ochotnika na rekonesans!
Ruszyli wszyscy trzej, więc zatrzymałem dwóch, a wysłałem
trzeciego. Po chwili wrócił, meldując, że w sąsiednim lesie
obozuje kilkunastu ludzi. Zostawiwszy więc swój oddział w
ukryciu, ruszyłem, pełznąc według wszelkich zasad „Wielkiego
Węża”, ku onemu obozowisku; zaledwie jednak podpełzłem tak
blisko, że mogłem słyszeć ich rozmowy, poznałem, że to także
ochotnicy. Powróciwszy więc równie cicho do swego oddziału,
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sformowałem go w czwórkę i już „z nogi” ruszyliśmy ku
obozowi.
3. SPOTKANIE Z ODDZIAŁEM OCHOTNIKÓW.
PARADA. PIERWSZY HUK ARMAT. WRAŻENIA
Przyjęcie i powitanie było serdeczne. Po zdaniu raportu
naczelnikowi, którym był zamożny włościanin ordynacki Parada,
przepyszny typ polskiego chłopa z długimi wąsami i włosami,
ogromnego wzrostu, w bekieszy, baraniej czapie, nadzwyczaj
rozwinięty (podobno kosztem któregoś Zamoyskiego skończył
cztery klasy w Szczebrzeszynie). Wysłuchał z powagą raportu,
zdanego według wszelkich zasad przy spotkaniu młodszego ze
starszym, i uśmiechnąwszy się z lekka, rzekł:
- Wam by, paniczom, więcej pasowało uczyć się, jak
wojować, ale że z was już i tak pociechy w szkole nie będzie, to
lepiej chodźcie z nami, to wam będzie bezpieczniej.
Oddział ten składał się z dwudziestu paru ludzi, z których
większa część była uzbrojona jako tako w strzelby i kosy, reszta
zaś miała tylko śmigłe dębczaki. Byli to przeważnie mieszczanie
i chłopi ordynaccy.
Nakarmiono nas i napojono dokumentnie, gdyż oddział był
obficie w żywność zaopatrzony.
Pan naczelnik, porozmawiawszy obszernie ze mną,
zamianował mnie swoim adiutantem, a następnie powiedział, że
on sam wie doskonale, gdzie jest partia, i że – da Bóg doczekać –
jutro, a najdalej pojutrze z nią się połączymy.
Dwa dni następne spędziliśmy w marszach, ale już szliśmy w
biały dzień drogą, tylko nocowaliśmy zawsze w lesie.
Po drodze przyłączały się do na małe oddziałki, po dwóch,
po trzech; jeden z tych oddziałków przyniósł nam starożytną
halabardę i dwa skałkowe karabiny, bodaj czasy napoleońskie
pamiętające. W porównaniu z nimi moja szpada, pomimo swej
wspaniałej rękojeści, poszła w kąt, a o zaszczyt noszenia tych
karabinów, pomimo ich ogromnej wagi, dobijali się wszyscy.
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Jedzenia było pod dostatkiem, gdyż w każdej wsi, którą
przechodziliśmy, karmiono nas i częstowano obficie.
Jednakże ani na drugi, ani nawet na trzeci dzień partii nie
spotkaliśmy.
Po drodze uczyliśmy się trochę manewrów – były i
rekonesanse, i pikiety, i hasło, i alarmy; nareszcie po kilku
dniach, właśnie kiedy pokazywałem, jak strzelec powinien się
ukrywać za drzewem wobec nadchodzącego oddziału
nieprzyjacielskiego, obchodząc drzewo tak, aby go oddzielało od
przypuszczalnego środka oddziału, tj. aby środek oddziału,
środek drzewa i środek strzelca znajdowały się na jednej linii
(patrz: Mayne Reid), naraz rozległ się w lesie przytłumiony
huk… Parada zerwał się z pieńka, na którym siedząc
przypatrywał się manewrom, w tejże chwili rozległ się taki sam
huk, a po pewnym czasie znowu dwa, szybko po sobie
następujące.
Schwyciwszy w jednej chwili ubranie, ową halabardę i
żywność, z okrzykiem: ratujmy braci! – pędem rzuciliśmy się w
kierunku, skąd zdawało się, że ten huk pochodził.
Lecz Parada, krzycząc i łajając, wkrótce nas wstrzymał i
wyrecytowawszy energiczną, choć krótką admonicję, pohamował
nasz zapał w mgnieniu oka.
Nastąpił rodzaj narady wojennej: młodsi chcieli od razu
uderzać od tyłu na armaty, starsi – wysłać rekonesans i zbadać
okolicę.
Moje zdanie, aby uczynić dywersję na tyłach nieprzyjaciela,
bez względu na nic, zyskało uznanie Parady. Zważywszy jednak,
że odległość od placu boju, według zdania starszych, wynosiła
kilka mil, ruszyliśmy prawie pośpiesznym marszem, ale stępa, a
nie pędem, jak pierwej.
Tymczasem armaty wciąż grały. Wspaniały, potężny ich głos
to słabiej, to silniej nas dochodził.
Owa wymarzona w czasie wieczornych pogawędek chwila,
zda się niemożliwa do urzeczywistnienia, stawała się
rzeczywistością. Każda żyłka w nas drżała: nareszcie, nareszcie!
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Jakże żałowałem kolegów, co pozostali w domu i nie mogli tego
słyszeć.
A tymczasem dźwięczny głos armat jak by nas popędza, i
naraz, mimo znużenia, niepowstrzymanie buchnęła z piersi pieśń
Dąbrowskiego. Szliśmy tak długo, bez odpoczynku, bez jedzenia,
bez picia, aż nareszcie pod wieczór armaty momentalnie ucichły.
Naturalnie, zdobyte! Nasze! A nas tam nie było! Jeden
Parada uspokajał, że armat jest dużo i jeszcze dla nas wystarczy.
Gdy jednak armaty ucichły, odczuliśmy całe zmęczenie.
Padliśmy na miejscu, ale dopiero w jakie pół godziny zaczęliśmy
jeść, a zwłaszcza pić wodę z wódką lub winem, któregośmy kilka
butelek z sobą mieli.
Po krótkiej naradzie, ponieważ okazało się, że bitwa o tyle
się prawie odsunęła od nas, o ileśmy się przysunęli do niej – gdyż
natężenie huku nie zmieniło się prawie mimo całodziennego
forsownego marszu – Parada postanowił stanowczo w krzakach
zanocować, a na drugi dzień od świtu wyruszyć. Plan ataku został
ułożony tak, iż mieliśmy podsunąć się jak najciszej pod
nieprzyjaciela z tyłu, o ile można krzakami, gdyż Parada do
krzaków daleko miał więcej zaufania niż do lasów, a następnie
plunąwszy z tyłu siekańcami z owych dwóch karabinów, całym
pędem rzucić się do ataku.
Liczyliśmy przy tym, że nam się uda porozumieć za pomocą
sygnałów z walczącą partią – tak, że przeciwnik, zaatakowany z
dwóch frontów, będzie pobity.
Na tym tedy stanęło. Wkrótce rozstawiwszy pikiety i
wyznaczywszy zmiany, co wszystko do mojej atrybucji należało,
wyciągnęliśmy się na liściach i jak zwykle, po odmówionej
modlitwie, zasnęliśmy kamiennym snem.
Już to spało się wtenczas prawdziwie kamiennym snem i
choć na mokrej ziemi, a czasami tylko na liściach – zawsze
doskonale.
Zwykle ta połowa ciała, która dotykała ziemi, rozgrzewała
się doskonale, ale za to druga, wystawiona na zewnątrz, kostniała
od zimna tak, ze po kilku godzinach snu budziliśmy się. Wtedy
szybko przewracaliśmy się na drugi bok, kładąc zziębniętą część
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na rozgrzanej ziemi, co sprawiało rozkoszne uczucie ciepła, i
znowu zasypialiśmy momentalnie.
Z czasem przyzwyczailiśmy się uskuteczniać przekładanie
automatycznie przez sen.
Zasnęliśmy tedy o zmroku, ale już o północy zbudził nas
Parada; zebrawszy pikiety, ruszyliśmy prawie w przeciwnym
kierunku od wczorajszego, jakiś Żyd bowiem w nocy przywiózł
mu wiadomość, że tam jakiś ogromny oddział naszych maszeruje,
a ta bitwa, krórąśmy słyszeli, była bardzo daleko, aż koło
granicy.
Ruszyliśmy tedy, przecierając oczy i drzemiąc, choć nogi
szły, ale jeden na plecach drugiego kładł rękę i takeśmy drzemali,
gdyż nam się kanibalsko spać chciało.
Nad ranem przyprowadził nas Parada do jakiegoś strumyka.
Tam po posiłku kazał nam się umyć, oporządzić, oczyścić broń,
w ogóle „przybrać się jak na Wielkanoc, na sumę”.
Pamiętam, jak kolega M. z Pietrkiem zajadle tarli piaskiem
ową halabardę, „żeby się szelma świeciła jak słońce”, o
karabinach nie ma co mówić! Nieszczęsne karabiny pewnie od
urodzenia tyle i takiego drapania najróżnorodniejszymi
przedmiotami nie użyły. Jakoż i świeciły się jak słońce, na
staruszkę jednak halabardę niewielkie to wszystko wywarło
wrażenie: ku rozpaczy Pietrka, któremu była powierzona,
pozostała szaropopielatej, matowej barwy. A biedny Pietrek
przywiązał się do niej i obiecywał ciągle, że jak nią świśnie, to
będą łby leciały jak dojrzałe gruszki z drzewa. Rzeczywiście
pasowali do siebie wzajemnie: jego niepomiernej szerokości
ramiona do tej ogromnej halabardy, która to bodaj że była
berdyszem zdobycznym z XV albo XVI wieku.
4. SPOTKANIE
NOCLEGI.

ODDZIAŁU.



RADOŚĆ.

MARSZE.

W owych czasach armaty były brązowe, o średnicy daleko większej niż
obecnie stalowe, stąd też huk strzału był dźwięczny, poważny, trochę podobny
do dzwonu, i z wiatrem albo po wodzie rozchodził się bardzo daleko.
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Staliśmy tedy koło strumienia zabawiając się śniegiem, który
znaleźliśmy w wyrwie pod kupą liści, choć już ciepło było.
Naraz z daleka usłyszeliśmy jakby akord harmonijny, potem
znowu przycichło i znowu zabrzmiało, w miarę jak wiatr
przynosił lub przycichał. Zerwaliśmy się wszyscy, wytknęli uszy
jak zające, aż wyraźnie posłyszeliśmy skoczne dźwięki znanej
piosenki: „My Polacy, my rodacy”. Więc kiedy nie rzucimy się
naprzód pędem, zapomniawszy o wszelkich czwórkach,
formowaniu się itp., jak to było projektowane, ułożone i
wyuczone!
Ale cóż, skoro pan naczelnik i pan adiutant piersi rwali przez
las skacząc jak dziki przez kłody i jamy, krzycząc wielkim
głosem: nasi! nasi!
Nareszcie dopadliśmy do szerokiego gościńca i ujrzeliśmy
ciemną masę; szli tęgim krokiem „z nogi”, widocznie bowiem
wprawiali się w maszerowanie. Nad tą masą w promieniach
wschodzącego słońca błyszczały i migotały kosy i bagnety.
- Nasi! Jezus Maria, nasi! – wrzasnął M., i bęc jak długi w
rów, aż chlupnęło w górę; wypadkowi jego zawdzięczam, żem
sam rów zobaczył i suchą nogą go przebył.
Na przodzie jechała szpica: dwóch kawalerzystów w
popielatych ułankach, w rogatywkach czerwonych z białym
barankiem i białym piórkiem, na tęgich koniach, przy pałaszach,
z pistoletami w olstrach: byli to chłopcy na schwał, jak malowani.
Dawajże ich tedy ściskać, całować, częstować, ledwo nam
się z objęć wyrwali, a tu grzmi w dalszym ciągu: „Zaśpiewajmy
sobie”, aż się echo rozchodzi po bukowym lesie.
O paręset kroków za szpicą – awangarda; kilkadziesiąt koni,
także ułanów jak ci dwaj na szpicy, szerokie, białe szablice, miny
do stu diabłów. – Nasi! nasi! Konni, zbrojni. Bożesz mój, Boże!
Znowu paręset kroków za awangardą idą strzelcy; popielate
bluzy, karabinki krótkie z ogromnymi płaskimi bagnetami, ludzi
około 200. Byli to tak zwani Galicjanie, przeważnie bowiem
składała się ta kompania z Galicjan.
Za nimi szli kosynierzy, potem znów strzelcy, w dubeltówki
i pojedynki uzbrojeni, potem ochotnicy, którzy mieli dopiero
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jutro broń otrzymać i do których przyłączyliśmy się. Dalej szły
furgony z bronią i amunicją, a z tyłu znowu ariergarda z piechoty
i kawalerii złożona. Razem było z górą tysiąc ludzi, którzy
stanowili połączone partie Czerwińskiego, Zapałowicza i
Zarpłachty.
Na widok takiej potęgi, tyle razy nasz oddział
przewyższającej, byliśmy przekonani, że najdalej za dwa, trzy
tygodnie staniemy w Warszawie. Wszyscy mniej więcej,
składający partię, byli jak najlepiej usposobieni, grzmiący śpiew:
„My Polacy, my rodacy”, nie ustawał.
Po przenocowaniu w lesie na drugi dzień stanęliśmy we wsi i
tam zaczęło się rozdawanie broni i rozdzielanie ochotników,
których zastaliśmy już sporą ilość.
I tu nastąpił tragiczny moment, albowiem jakiś już dobrze
siwy pan kapitan, ustawiwszy wszystkich ochotników we front,
powybierał nas wszystkich młodszych około czterdziestu, palnął
admonicję o szkole i stanowczo odmówił przyjęcia do
jakiegokolwiek rodzaju broni.
Odeszliśmy więc mocno skonfundowani, a niektórzy ze
łzami w oczach, i dalejże naradzać się, co będziemy robić. Gdyż
z całej naszej liczby wybrakowanych dwóch tylko zgadzało się
wracać do domu, ja zaś postanowiłem szturmować dalej o
przyjęcie, w razie zaś ostatecznej odmowy wojować na własną
rękę, jeździć z raportami, psuć telegrafy, palić mosty itd.
Tymczasem dowiedziawszy się, że naczelnik ze sztabem stoi we
dworze, udałem się do niego, ale dwaj strzelcy, stojący w bramie,
skrzyżowali bagnety i trzeba było się cofnąć.
Zacząłem więc szukać Parady, którego między ochotnikami
nie widziałem. Dowiedziawszy się, że jeszcze wczoraj został
zamianowany dowódcą kosynierów, udałem się do niego. Parada
oświadczył mi, że do niego przyjmowanie ochotników nie należy,
ale on tak zrobi, że mnie z pewnością przyjmą. Jakoż poszedł ze
mną do naczelnika, a gdy stojący w bramie dumni strzelcy przed
nim stanęli frontem, przyznaję się, ze miałem wielką chęć
pokazać im figę.
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We drzwiach od sieni stało znowu dwóch strzelców,
Galicjan, którzy także stanęli frontem przed moim towarzyszem;
z sieni na lewo, przez otwarte drzwi, zobaczyłem za stołem
dwóch oficerów, którzy coś pisali; gdy zaś weszliśmy na prawo,
zobaczyłem ogromną salę z dużym, obficie zastawionym stołem,
a naokoło siedziała masa oficerów; niektórzy z nich już dobrze
siwi, a jeden potężny starzec z długą białą brodą. Jak mnie potem
objaśniono, był to jeszcze napoleończyk.
Parada podszedł do jednego z oficerów, na głównym miejscu
siedzącego, i zaczął coś z nim mówić, ten zaś po krótkim czasie
roześmiał się, spojrzał na mnie, a zwróciwszy się do jednego z
owych siwych oficerów, rzekł tak, że i ja usłyszałem: - Więc
niechże go pan major wyegzaminuje.
Olbrzymiego wzrostu, potężnej budowy pan major kiwnął na
mnie, a gdy podszedłem bliżej i stanąłem frontem, wyprężywszy
się jak struna, wolno, groźnym okiem, powiódł po mnie z góry do
dołu, z dołu do góry, i mocno śpiewnym, litewskim akcentem
rzekł:
- A przynieście no tu karabin i ładownicę, ten rekrut taki
wprawdzie zdaje się coś umieć.
Podano natychmiast karabin i ładownicę, którą zaraz
włożyłem na siebie, poprawiwszy wprzód rzemień, który był za
długi, a karabin wziąłem w prawą rękę, spuściwszy go jak na
komendę „do nogi broń”.
Pan major, popatrzywszy na moje palce, trącił siedzącego
obok niego oficera i znowu zaśpiewał: - Patrzaj no, kolego, jak
się temu rekrutowi do karabina oczy śmieją, jak kotowi do
szperki.
Potem kazał mi „dowoli broń” wziąć i „do nogi broń na raz!”
i widocznie dogodziłem mu, bo zerwał się z krzesła wołając:
- Ależ ten chłopiec jak anioł karabinem robi, to żołnierz z
krwi i kości, nie ubliżając nikomu, on więcej umie od niejednego
z takich paniczów, co złote portepe noszą, oficerami się tytułując,
a stada świń by w eszelony ustawić nie potrafili!
To mówiąc, schwycił mnie pod łokcie i lekko jak piórko
wraz z karabinem postawił na stole, a dobywszy pałasza zawołał:
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- Patrzcie no, koledzy! – i zaczął komendę, oną polską,
przepyszną, dźwięczną komendę. Gdy nareszcie doszło: „Na tuj!
cel! pal!”, ja stosownie do słów komendy huknąłem ścianę, aż
szyby zadrżały i wapno się posypało z sufitu, a mój Litwin
porwał mnie znowu ze stołu, począł ściskać i całować, tak mu się
to spełnienie rozkazu spodobało.
Chociaż innym obecnym widocznie podobało się to mniej,
ale przez uszanowanie dla pana majora nie mówili nic, albowiem
mój Żmudzin był to stary żołnierz, który się bijał po całym
świecie i w 31, i w 48 na Węgrzech, i w 59 we Włoszech, i
Neapol zdobywał z Garibaldim itd. Przyjęto mnie tedy zaraz i z
początku postanowiono zapisać do owych galicyjskich strzelców.
Kując żelazo póki gorące, zacząłem wstawiać się za
pozostałymi wybrakowanymi kolegami, tłumacząc, że oni już i
tak się uczyć nie będą i do domu nie wrócą, a puszczeni samopas
zmarnują się, zresztą strzelać i celować pewnie umieją, jeżeli nie
lepiej, to i nie gorzej od innych; a dobrawszy się do partii o
chłodzie i głodzie dali dowód wytrzymałości i zahartowania.
Stanęło tedy tak, że postanowiono z nas wszystkich
sformować osobną kompanię złożoną z tych czterdziestu sześciu
wybrakowanych, dodano nam czternastu prawdziwych żołnierzy,
takich, co już proch wąchali, i nazwano nas ptasznikami.
Że miałem rację, to się wkrótce potem pod Tuczempami
pokazało, gdzieśmy więcej niż półtorej godziny atakującą
kompanię wstrzymali, ale o tym po tym.
Dano nam tedy, ile możności wybrane, lekkie strzelby,
przeważnie dubeltówki. Mój Żmudzin obiecał mi uroczyście, że
po pierwszej bitwie zostanę podoficerem, mimo młodych lat, ale
wkrótce wyjechał do innej partii. Dostałem tedy leciuchną
lepażówkę, prawdziwą ptaszniczkę, do niej dwanaście ładunków
kulowych, cztery z loftkami, ale i maszynkę do lania kul, i
pudełko z przyborami do robienia ładunków.
Ładunki wtenczas nie były w mosiężnych gilzach, jak
obecnie, bo wszystka broń była nabijana z przodu stemplem;
gilza była sklejona z grubego papieru, na dnie była kula, potem
proch, wszystko to zaklejone z obu stron starannie i obficie
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pokryte łojem. Do nabicia broni odgryzało się denko ładunku z
tej strony, gdzie był proch i cały ładunek pakowało od razu w
lufę. W czasie wbijania stemplem ładunku proch wsypywał się od
razu na dno strzelby, a gilza, przygnieciona kulą, służyła jako
przekładka, tak że przy wprawie szło to dość szybko, daleko
prędzej, niż się obecnie zdaje.
Uradowany śliczną bronią, którą otrzymałem, zaraz starannie
ją wyczyściłem, a dostawszy od mego kochanego majora spory
woreczek doskonałego, szlifowanego prochu, zabrałem się do
robienia ładunków, których w zbytniej gorliwości narobiłem tyle,
że ledwo łazić z nimi mogłem, jednak się później pod
Małozowem przydały mnie i koledze.
Ruszyliśmy już tedy w pełnym porządku, a nasza kompania
„z nogi”. Pamiętam, że cała partia śpiewała: „Oj ostre kosy
nasze”, a myśmy doskonale w takt maszerowali. Nadjechał
major, zlazł z konia, kilku naszych poprawił, przeszedł z nami
paręset kroków i pochwalił za sprawność. My też z całych sił
staraliśmy się dowieść, że się nie pomylono, przyjmując nas do
partii; później polubili nas wszyscy i nieraz słyszeliśmy, jak
mówiono: „Oho, z tych ptaszników to będą ludzie”, a zwłaszcza
podczas forsownych marszów: „Patrzcie, ptaszniki się nie skarżą,
a wy, wy się skarżycie!”
Protegujący nas specjalnie major został odkomenderowany
do jakiejś innej partii, ale i tak dzięki naszemu porucznikowi i
podoficerom, którzy byli wybrani z owych bywałych żołnierzy,
nieźle nam się działo, przynajmniej żywność zawsze
otrzymywaliśmy w dostatecznej ilości. Żywiliśmy się przeważnie
chlebem, słoniną i wódką.
Komenda była: „Czterech ludzi po chleb, dwóch ludzi po
wódkę”, a że po żywność zawsze byli posłani owi starsi
żołnierze, więc umieli sobie radzić. Słoninę piekło się nad
ogniem, a kapiący tłuszcz zbierało się na chleb też rozgrzany;
okrutnie nam to smakowało. Czasami po wsiach, zwłaszcza
rusińskich, wynoszono nam garnuszki z barszczem, kartofle i
jaja, ale się to, niestety, bardzo rzadko zdarzało, gdyż pędzono
nas bez miłosierdzia dzień i noc, zapewne w celu okazania nas w
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różnych miejscach jako „manifestację zbrojną”. Zaczęły się tedy
marsze i kontrmarsze bez końca. W dzień to jeszcze jako tako,
ale bezsenne noce zamęczały nas okropnie.
Pamiętam, jak nieraz w nocy, gdy początek kolumny stanął,
dalszy ciąg na wpół przez sen posuwał się tak, że szeregi na
szeregi właziły, wreszcie wszystko padało, jak stało, i zasypiało
kamiennym snem. I dużo czasu upływało, zanim zdołano tych na
wpół przytomnych ludzi rozbudzić i do dalszego marszu skłonić.
Zwłaszcza dla nas, ptaszników, było to niesłychanie przykre. W
ogóle ludzie sarkali, mówiąc: „Mamy się bić, to się bijmy, a tak
wyzdychamy od tego maszerowania i nikomu żadnej z nas
pociechy nie będzie”. Ja byłem tegoż samego zdania, bo
pamiętałem ze strategiki, że lepiej się bić nawet przy słabych
szansach powodzenia, niż zamęczać ludzi zbytecznymi
marszami, ale że pamiętałem jednocześnie, iż w żadnym razie nie
wolno krytykować dowódcy, by nie osłabiać dyscypliny, i że
tylko w ostatecznym razie starym, wytrawnym żołnierzom można
odkryć prawdę, nasza kompania jeszcze do starych, wytrawnych
żołnierzy zaliczoną być nie mogła (później to co innego, oho!) –
zachowałem swoje zdanie przy sobie.
W czasie marszów dziennych, a czasem i nocnych, o ile nam
dano się wyspać, śpiewaliśmy wspomniane wyżej pieśni,
piosenki narodowe. Ale ulubionym w całej partii śpiewem był
oberek:
W szczerym polu stoi wierzba,
Na niej gruszek, Boże ratuj!
Chociażem ja w kamizeli,
Pan Jezus mnie nie opuści,
A juści.

Przy tym strofkę śpiewał jeden, a zakończenie „A juści”
hukały całe kompanie jednym, grzmiącym okrzykiem. Każda
partia miewała swoją ulubioną piosenkę w czasie marszu, zanim
przyniesiona z wiatrem z Rusi: „Poszły panny na śliwcy”, nie
zajęła głównego miejsca prawie we wszystkich partiach.
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Ubrani byliśmy, jak Bóg dał, oprócz owych Galicjan, którzy
mieli w kawalerii owe nadzwyczaj zgrabne ułanki – później w
Puławach przez studentów Instytutu Rolniczego noszone – a w
piechocie owe bluzki na model, którymi w kilka lat później
umundurowano całą armię austriacką.
Były więc i sukmany, i kurtki bajowe, niektórzy, zwłaszcza z
małych miasteczek, mieli nawet czarne surduty „dla
przyzwoitości”, co już nadzwyczaj zabawnie wyglądało.
Najgorzej było z różnicą temperatury. W dzień słońce już nieraz
dobrze przypiekało, tak że wielu swoje kożuszki, ciepłe sukmanki
itd. porzucało, albowiem przy owych przeklętych marszach i
stosunkowym gorącu okropnie męczyliśmy się; więc
sprzedawano za byle co owe ciepłości, byle ich na sobie nie
nosić, mimo ostrzeżeń starszych kolegów.
Tymczasem noce bywały nieraz dobrze chłodne i zwłaszcza
nad ranem „cielęta okrutnie lizały”.
I tu dopiero okazała się w całym blasku moja wojskowa
praktyczność, umiałem bowiem tak twardo i ściśle związać swoją
sukmanę, że i mało miejsca zajmowała, i zawieszona
odpowiednio na plecach w postaci wałka – od lewego ramienia
do prawego boku – w pochodzie prawie nie ciążyła, owszem,
nawet pomagała do noszenia tej masy ładunków, które nosiłem z
sobą na zapas. Niektórzy mnie naśladowali, inni nie, lecz źle na
tym wychodzili, zwłaszcza w nocy, gdy często ogni palić nie
pozwalano.
5. TYSZOWICE. PIERWSZA BITWA. WRAŻENIA
Po długich marszach, podczas których „stryj już zupełnie
brodę zapuścił”, co znaczy, że liście w lesie już zupełnie się
rozwinęły, przemoczeni do nitki przez ciepły, ulewny deszcz,
maszerując „z nogi”, ze śpiewem weszliśmy do miasteczka
Tyszowice. Przyjęto nas uroczyście, z chorągwiami; my też
rozwiniętym
sztandarem pokłoniliśmy się chorągwiom, z
którymi wystąpili do nas poczciwi mieszczanie.
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Sztandar nasz był podwójny, z jednej strony karmazynowy z
białym orłem, z drugiej niebieski z Matką Bożą.
Naznoszono nam jedzenia i picia, co się zowie w bród,
wkrótce zabrzmiała zwykła komenda: „W kozły broń”, i
rozeszliśmy się po domach, dokąd nas gościnni mieszczanie
usilnie zapraszali.
Zauważyłem jednak, że oprócz zwykłych straży przy broni,
pozostawiono na placu całą kompanię strzelców i połowę
kosynierów, przy tym oprócz zwykłych konnych pikiet
rozstawiono naokoło miasta łańcuch placówek piechoty.
Powiedziałem tedy zaraz do kolegów, że będzie bitwa, ale że
to nam już tyle razy na próżno obiecywano, więc nikt temu nie
wierzył:
Pamiętam jednak doskonale, że kolega M. powiedział zaraz:
- Jeżeli będzie bitwa, to zginę, bo mi się tak śniło.
Podjadłszy tedy doskonale i nabrawszy na zapas ile wlazło,
w kieszenie i woreczki, których nam praktyczni tyszowianie
nadawali, pokładliśmy się na placu, obok tych kozłów z bronią,
spać. Po paru godzinach zbudzono nas dla zwykłego sprawdzenia
przed wymarszem i kiedyśmy stali jak zwykle w dwa szeregi, po
wystąpieniu nieparzystych numerów naprzód, usłyszałem
doskonale daleki, głuchy wystrzał, a zaraz po nim kilka innego
tonu; wnet zameldowałem porucznikowi, że słychać strzały. Ale
porucznik także je słyszał i zaraz przybiegł do naszej kompanii i
zakomenderował nabicie broni, jednak bez założenia pistonów.
Po chwili zaczęły się formować wszystkie kompanie i w tej
chwili pędem, słaniając się na koniu, wleciał na plac ranny
kawalerzysta.
Konia wstrzymano, rannego zdjęto z konia i zaniesiono do
sąsiedniego domu, jednego z porządniejszych w miasteczku.
Jednocześnie przez plac przebiegło pędem kilkunastu konnych z
oficerem na rekonesans.
Po pewnym czasie rozległy się strzały, ale nie z tej strony,
skąd przyszliśmy i skąd było słychać pierwszy wystrzał pikiety,
lecz z innej strony, z prawego boku. Sformowano nas też wnet w
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bojową kolumnę, przy tym Galicjanie rzucili się na prawo, w
kierunku owych strzałów, a my ruszyliśmy na groblę.
Pozycja była taka: na prawo przed miasteczkiem ciągnął się
zarośnięty krzakami staw, staw ten od łąk oddzielała długa grobla
i droga, przy której końcu widać było doskonale las; powyżej
stawu na prawo był pagórek.
Ruszyliśmy tedy żwawym krokiem przez ową groblę ku
lasowi – ze śpiewami i rozwiniętym sztandarem; zaledwie jednak
uszliśmy paręset kroków, usłyszeliśmy z prawej strony gęsty
trzask karabinowych strzałów. Jednocześnie zadrżała ziemia pod
naszymi nogami, rozległy się dwa, jeden po drugim, jak by
uderzenia pioruna i jednocześnie potężny, rozgłośny świst, jak by
stado szpaków przeleciało nad głowami.
Powiadają starzy ludzie, że pierwszego pocałunku
narzeczonej i pierwszego świstu kuli nie zapomina się do śmierci.
I to jest prawda. Ton tego świstu, gdyby to było możebne, dziś
bym oddał.
W ślad za tą pierwszą parą piorunów padła druga para,
potem trzecia itd. Strzelano na przemian kartaczami i granatami z
dwóch armat, ustawionych na owym wzgórzu za stawem.
Ale cały ten huragan ognia i żelaza przelatywał
nieszkodliwie nad głowami, kilka tylko granatów pękło w błocie
w pobliżu grobli i obryzgało nas fatalnie mokrą ziemią.
Jeden taki wystrzał kartaczami, widocznie lepiej
wycelowany, brzęknął po kosach, przedziurawił sztandar i
nadłamał Pietrkowi ową halabardę, za co Pietrek krwawą zemstę
przyobiecał.
Przyczyną, że mimo stu z górą danych strzałów żaden nie
trafił, było to, że Galicjanie, którzy zaraz na początku bitwy
uderzyli na ów staw, spędzili kozaków, rozsypanych pod
wzgórkiem nad brzegiem stawu, i celnym ogniem razili ową na
górze stojącą artylerię, tak że strzały były gorączkowo szybkie i
na chybił trafił. Plan zatrzymania nas na grobli za pomocą
artylerii i kawalerii aż do nadejścia piechoty, mającej nadciągnąć
od lasu za nami i wzięcia nas we dwa ognie, zupełnie się nie udał.
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U nas usposobienie, z początku poważne, zamieniło się na
wesołe. Posypały się żarciki, gesty niezupełnie przyzwoite, w
kierunku owej artylerii, którą na wzgórku doskonale widać było,
a za każdym przelatującym nad głowami granatem sypały się
życzenia: A bodajżeś pękł! Szczęśliwej drogi! Patrzcie, upił się!
Lezie w błoto jak świnia! itp.
W ogóle wytrzymaliśmy ów pierwszy chrzest ogniowy
świetnie; co prawda nie było to trudno, gdyż nawet rany nikt nie
otrzymał oprócz kilku ludzi, których kawałki darni i błota,
wyrwane przez pękające granaty, powaliły na ziemię, ale i ci,
podtrzymywani pod ręce, szli dalej.
Tak tedy przeszliśmy ową groblę i rozsypaliśmy się w
tyralierkę na skraju lasu, a kosynierów i nas, ptaszników,
posunięto dalej w głąb lasu.
Niedługo potem nadciągnęła i owa piechota i rozwinąwszy
się długim szeregiem przed miastem zaczęła sypać do nas ogniem
karabinowym; wtedy też Galicjanie, odstrzeliwując się
spomiędzy krzaków, przysunęli się do nas i złączyli się nareszcie,
powitani głośnymi okrzykami i wiwatami. Zaraz też Galicjanie
rozpoczęli ogień, gdyż dotąd z powodu odległości nasi strzelcy,
uzbrojeni w gładkie dubeltówki i pojedynki, na ogień nie
odpowiadali. Zahuczały tedy przed nami gęste strzały
karabinowe, nad głowami zaś w dalszym ciągu wyły przelatujące
granaty, które nie tylko nad linią strzelców, ale nawet nad naszą
kompanią i kosynierami, stojącymi o paręset kroków z tyłu, górą
przechodziły, a pękały z ogromnym hukiem daleko z tyłu.
Po drodze tylko, rwąc gałęzie i wierzchołki drzew,
obsypywały nas deszczem igieł i liści. Czasem także padała
zabłąkana kula karabinowa z ostrym świstem, podobnym do
brzęku osy, jeżeli szła sztychem, albo warczeniem, jeżeli szła
bokiem, kręcąc się naokoło siebie. Kule bowiem owe były długie,
z tyłu puste i w tym otworze siedziała miedziana kapsla, której
zadaniem było pod wpływem parcia gazów, z wybuchu prochów
powstałych, rozepchnąć ścianki kuli, ażeby szczelniej do
gwintów lufy przystawała. Kula taka, gruba jak duży palec u ręki,
czyniła ogromy hałas.
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Karabiny rosyjskie ciemnoniebieskiego koloru, długie, biły
bardzo daleko i ostro, ale często wskutek nieumiejętnego
ustawiania wizjerów elewacyjnych przenosiły, stąd, zwłaszcza na
bliską metę, nie tak były groźne, jak by być mogły.
Stanęliśmy tedy, a raczej leżeli za drzewami, przysłuchując
się onej bojowej muzyce, obsypywani ciągle sypiącymi się z góry
igłami, gdy wtem wiatr przyniósł do nas wyraźnie odgłos trąbki i
bębna, przy tym dalekie echo urraaa!...
Nieprzyjaciel ruszył do ataku, częścią przez groblę, częścią
zaś w rozsypkę długą linią tyralierów, przez owe mokre łąki
poniżej grobli leżące i oddzielające nas od miasta.
Nam kazano opatrzyć broń, podsypać brandki, nałożyć
pistony, podciągnąć paski i być na pogotowiu.
Uczyniliśmy to wszystko z radością, doświadczając zupełnie
tego samego wrażenia, jakiego się doświadcza stojąc na
stanowisku w tej chwili, gdy po długim oczekiwaniu rozlegnie się
w kniei ostry głos sygnałowej trąbki, a potem: ho-ho-ho, tu-tu-tu,
tioch-tioch-tioch naganki, z tą różnicą, że w daleko wyższym
stopniu.
Rozległ się tedy suchy trzask odwodzonych kurków, a ja
przyznaję się, że przede wszystkim ucieszyłem się myślą, że będę
się mógł w sposób użyteczny pozbyć choć części swoich
ładunków, których ciężar coraz bardziej dawał mi się we znaki.
Następnie kazano nam się znów położyć za drzewami i czekać
dalszych rozkazów. Tymczasem armaty przycichły, a za to
wzmógł się grzechot strzałów karabinowych, po chwili zaś z
naszej strony zahuczały basem dubeltówki tak gęsto, jak gdy kto
kilka mokrych polan osikowych dołożył do dobrze rozpalonego
ognia.
Taka jednak gorąca strzelanina trwała niedługo.
Nieprzyjaciel bowiem, przypuszczony z bliska i przyjęty tak
gęstym ogniem z kilkuset dubeltówek, jakiego pewnie się nie
spodziewał, cofnął się szybko do miasta, krzycząc jednak mocno
urrra!, obsypany rzadkim ogniem Galicjan, zostawiając po drodze
szare plamy, z których jedne leżały bez ruchu, inne poruszały się
pomału. Byli to zabici i ranni, dość gęsto posiani na owej łące.
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Z naszej strony padło też niemało: Galicjanie zostawili kilku
zabitych na owym stawisku, kilku rannych przynieśli z sobą, ale
na brzegu lasu sporo naszych leżało, nie wstając ani nie
odzywając się na podziękowania naczelnika, który w otoczeniu
kilku oficerów objeżdżał pobojowisko.
Zabici nie zrobili na mnie żadnego wrażenia, ale przyznaję,
że widok rannych, z których kilku okropnie jęczało, a zwłaszcza
jeden, który prawą ręką podtrzymując strzaskaną rękę, kręcił się
w kółko i jakoś dziwnie skomlał z bólu, okropnie mnie przeraził.
Tymczasem bitwa już zupełnie ucichła, więc kilku naszych
wybiegło na ową łąkę pozbierać porzucone przez nieprzyjaciela
karabiny, lecz zaledwie kilka sztuk zdołali zabrać i kilka
ładownic z ładunkami, gdy z miasta ozwały się strzały i kule
zabrzęczały koło nich; wrócili więc pędem, przyniósłszy jednak
kilka karabinów, któreśmy z niezwykłą ciekawością zaraz
oglądać zaczęli, osądziwszy jednak, że nasze są daleko
zgrabniejsze i składniejsze.
Wkrótce zmierzchło, zaszły podwody po rannych, a dla
zabitych wykopano ogromną jamę, w którą ułożono ich
wszystkich i po zasypaniu ziemią, odmówieniu krótkiej
modlitwy, salwą kilkunastu wystrzałów pożegnano towarzyszy
broni poległych za ojczyznę.
Mówiono,
że
będziemy
atakowali
miasto,
ale
dowiedzieliśmy się, że nieprzyjaciel Tyszowice opuścił.
Ruszyliśmy tedy dość sporym marszem i w dobrym
usposobieniu, szczególnie ci, którzy mieli czarne usta, co
dowodziło, że byli w ogniu i odgryzali pistony.
My zaś, mleczaki i kosynierzy, z uszanowaniem i zazdrością
poglądaliśmy na te czarne usta i zawalone prochem ręce, mnie
zaś kaducznie gniotły paski od owych ładunków.
Po kilku wiorstach, przebytych gęstym lasem, zapadliśmy na
nocleg. Zaledwie jednak rozpaliliśmy ognie i zabrali się do
tyszowieckich zapasów (a pamiętam, że mi się dostała ogromna
pieczona kura, którą właśnie ze smakiem mordowałem), gdy
nadjechał adiutant z rozkazem ruszenia dalej.
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Ile się tam życzeń na biednego adiutanta po cichu,
półgębkiem posypało, nie wiem, ale wiem, że musiałby mieć
więcej nóg niż najdłuższa skołopędra, gdyby chciał wszystkim
żądaniom połamania tychże zadośćuczynić, a o innych
pobożnych życzeniach, chorobach, „wciórnościach” nie ma co i
mówić.
Powlekliśmy się tedy jakąś wąską drogą, utykając na
pieńkach i korzeniach, dogryzając rozpoczętą kolację, po cichu,
bo i śpiewać nie było wolno. Tak wlekliśmy się całą noc, aż
dopiero z rana oddział stanął i wnet zwaliliśmy się na ziemię,
jakeśmy stali po obu stronach owej wąskiej drogi, i snem
kamiennym usnęli.
Rano nie obudzono nas jak zwykle świstkami, tak że
mieliśmy czas wyspać się doskonale. Już ku południowi, po
zwykłej komendzie („czterech ludzi po chleb, dwóch ludzi po
wódkę”), przyniesiono nam zapasy; rozpaliliśmy ogień, a że
oprócz tego mieliśmy jeszcze od tyszowieckich mieszkańców
różne pozostałości, więc podjedliśmy doskonale i pokładliśmy się
naokoło ognia, gawędząc.
Naturalnie głównym tematem rozmowy była wczorajsza
bitwa, żarciki z tych, którzy zbyt grzecznie witali pierwsze nad
głowami przelatujące kule i którzy zostali tak ostro poczęstowani
błotem przez owe pękające koło grobli granaty. Dostało się przy
tym porządnie i przeciwnikowi, a głównie owej artylerii, co – jak
mówią – straciła połowę ludzi i prawie wszystkie konie.
- To ci, jak ps… kr… luną, zdawało się, że nas od razu
zjedzą, toć tak huknęło, że aż grobla zadrżała, myślałem, że ja już
na tamtym świecie, a tu nic.
- A mnie, to jak chlupnęło w pysk, to jużem całkiem umarł,
ale jeszcze jakoś żyję.
- Im by dobrze było na rezurekcję w Turobinie strzelać –
dodawał jakiś turobiński obywatel. – Niby to i wielka rzecz ta
harmata, ale to tak, jak wielka chuda krowa, co dużo ryczy, a
mało mleka daje. Te paskudne bintówki (gwintówki) to co
innego! W Jaśka jak kula palnęła, tylko się na pięcie obrócił, i już
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leży, a krew to tak z niego: gul! gul! gul! Ani „Jezus Maria”
biedak nie krzyknął.
- Ba, jakże miał krzyknąć, kiedy nie było kiedy.
Tak tedy odpoczywaliśmy sobie do wieczora, a jak się
dobrze ściemniło, ruszyliśmy znowu.
Już to nic nie bywało gorszego nad te nocne marsze, bo tak
jakoś przeciw naturze i na to Pan Bóg stworzył dzień, żeby robić,
a noc, żeby spać, a u nas było to na odwrót. Ale starsi żołnierze
mówili, że widać tak trzeba.
Szliśmy tedy drożynami, lasem, okrążając nawet polanki; raz
przeszliśmy tylko przez pole i znowu lasem, a śpiewać nie było
wolno. Ogromne drzewa, rosnące z obu stron drogi, szumiały
tylko złowrogo, a myśmy szli i szli, aż nareszcie zaczęły jak by
zmieniać kolor na popielaty, następnie srebrny; ptaki
zaświergotały, czyli, jak mówiono u nas – zatrąbiły na ranną
pobudkę. Świtało.
Noc spędzona w lesie, byle nie w forsownym marszu, należy
do najprzyjemniejszych w świecie rzeczy. Z wieczora wszystko
cichnie, zostaje tylko hukanie sów i puszczyków, które nawet
przez sen się słyszy. A przed świtem i puszczyki cichną, i robi się
tak cicho, że:
Słyszałbyś ciągnące żurawie;
Których by nie dostrzegły źrenice sokoła.
Słyszę, kędy się motyl kołysze na trawie,
kędy wąż śliską piersią dotyka się zioła…

Aż po czasie zaświergocze jakiś jeden ptaszek, zaraz mu
odpowiada drugi, trzeci, dziesiąty, nareszcie wszystkie jednym
wielkim chórem pieją radosny hymn życia i dnia.
Skąd one się biorą, gdzie siedzą – nie wiadomo, bo jeszcze
tak szaro, że ich nie widać, a i później w dzień ani ich tak
słychać, ani ich zdaje się jest tyle, a jednak przed świtem cały las
pełen świergotu, tak że zdaje się, iż setki ptaków siedzą na
każdym drzewie.
- Oho! Już dzień się zbliża, kiedy ptaszki ranny pacierz
odmawiają! – mówią wiejscy ludzie.
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Tak było tedy i teraz. Chór ptasząt, niezwykle jakoś głośny i
wesoły, oznajmił nam dzień. Każdy odmawiał modlitwę,
pozdejmowaliśmy czapki i szliśmy dalej, a słychać było: „Pod
Twoją obronę uciekamy się”, „Na ostry kamień nie nastąpisz
nogą”, „Mea culpa, mea culpa” itd.
Wtem momentalnie stanęliśmy. Kazano nam znowu nałożyć
pistony, nabić broń, kto miał wystrzeloną. Z drogi zeszliśmy w
gąszcze i ruszyli łańcuchem tyralierów, ale pokazało się, że to był
fałszywy alarm, więc wróciliśmy nazad i w owych gąszczach
zasiedli na poranny odpoczynek.
Wody jednak porządnej, tak żeby się można było obmyć,
ciągle nie było; strzelcy, którzy w czasie bitwy mieli uczernione
twarze i ręce od prochu i tłuszczu, nie mając czym się dobrze
umyć, wyglądali jak czerwonoskórzy. Staliśmy wtedy w tych
gąszczach cały dzień, zachowując wszelką ostrożność, bez
śpiewów i ogni.
Wieczorem maszerowaliśmy zaledwie parę godzin i znowu
stanęliśmy na nocleg, ale niestety – na mnie przyszła kolej iść na
pikietę.
Postawiono mnie na skraju poręby, w takich zaś razach
lepsza najciemniejsza noc niż księżycowa. A tu, jak na złość,
księżyc świecił w całej pełni, wyglądając jak sadło; tak się o nim
malowniczo wyrażał Pietrek.
Stałem tedy pod drzewem dając „pilne baczenie” na ową
porębę, a spać mi się chciało tak straszliwie, żem musiał co
chwila oczy wodą z wódką przemywać, żeby się nie zamknęły.
W rękach, według ordynansu, musiałem trzymać swoją
lepażówkę z odwiedzionymi kurkami i palcem na cynglu, bo z
naszym porucznikiem żartów nie było, a zapowiedział nam (o
czym i sam wiedziałem), że w czasie wojennym zarówno za
niewystrzelenie w razie posuwania się nieprzyjaciela, jak i za
wystrzelenie bez przyczyny i fałszywe zaalarmowanie obozu kula
w łeb.
Stoję tedy, wytrzeszczam zlepiające się oczy i patrzę, i widzę
doskonale, jak na czworakach, z kindżałem w zębach, pełznie do
mnie jakaś postać we włochatej czapie. Zmierzam się tedy i
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krzyknąwszy groźnie” „Stój! Kto idzie?” – czekam odpowiedzi.
Gdy jednak potwór się nie rusza, podchodzę i widzę, że to
pieniek i gałąź, a ów błyszczący kindżał – kawałek świeżo
obłupanej kory. Resztę dopełnił księżyc, no i zmęczenie.
Wracam do swojej lipy i tym razem jeszcze wyraźniej widzę,
jak jakiś olbrzymi człowiek celuje do mnie. Więc znowu: „Stój!
Kto idzie?” – brak odpowiedzi, a i absolutna cisza. Tym razem
znowu przywidzenie!
Nareszcie już prawie zasypiałem, gdy usłyszałem wyraźnie
szmer zbliżających się kroków i zobaczyłem skradający się
ostrożnie jakiś cień. Ale na moje groźne: „Stój! Kto idzie?” –
odpowiedział mi wyraźnie” „Warszawa!”
Dałem tedy odzew: „Wolność” – i poznawszy mojego
podoficera sprezentowałem broń, zapomniawszy na śmierć, że na
pikiecie broni się nie prezentuje. Wziąłem więc z wolna do nogi,
ale na moje szczęście poczciwy Piasecki się nie spostrzegł albo
może udał, że nie spostrzega. Zmieniono mnie zaraz; zdjąwszy
więc pistony i założywszy brandki kłakami, żeby czasem
pozostała masa od stuknięcia w półkurcze nie wybuchła, szybko
wróciłem do obozu i już nie szukając swego miejsca zwaliłem się
jak kłoda i chrapnąłem.
6. TUCZAPY. MOŁOZÓW
Rano skoro świt zbudzono nas, ale nie świstkami, tylko tak z
ręki, jeden drugiego, i zaraz na czczo ruszyliśmy z miejsca.
Dziwny to był marsz, co chwila stawaliśmy, schodziliśmy z
drogi, to na prawo, to na lewo, to znowu przylatywali nasi władni
z raportami i coś mówili oficerom, przed nami i z obu stron po
bokach ciągnęły razem z kolumną rzadko rozstawione łańcuchy
tyralierów; nareszcie doszliśmy do skraju lasu. Nie kazano nam
się wysuwać, broń Boże, na pole, ale kazano, nie dochodząc do
samego brzegu, położyć się i leżeć, broni jednak nie ustawiać w
kozły, lecz trzymać przy sobie na pogotowiu.
Za pozwoleniem podoficera ja i paru kolegów ostrożnie
posunęliśmy się na sam brzeg lasu, żeby się rozpatrzyć w pozycji.
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Przed nami tedy, w odległości paru wiorst, widać było wieś, jak
się potem okazało Tuczapy, my zaś rozłożeni byliśmy w występie
leśnym, jak by krótkim półwyspie wrzynającego się w pole lasu.
Na lewo pole zagłębiało się w las rozwartym półokręgiem, na
końcu zaś widać było drugi występ wrzynającego się w pole lasu.
Ponieważ staliśmy za słońcem, więc doskonale było
wszystko widać i zaraz zauważyliśmy błyski i migotania
szerokich bagnetów Galicjan, a mnie przyszło na myśl, że w
partyzantce broń powinna być koniecznie bejcowana na szaro,
żeby była matowa, a nie błyszcząca, gdyby bowiem na naszym
miejscu był nieprzyjaciel, równie by dobrze, jak my, ich
zobaczył.
Na prawo, pod słońce, las umykał się w tył, na końcu tego
horyzontu majaczyły zielone łąki i krzaki, z frontu zaś przed
nami pola uprawne, dobrze już zarunione, jaśniały pszenicą i
ciemniejszym żytem. Czuć było jakoś proch w powietrzu, ale
humory były doskonałe.
Dogryzaliśmy wczorajszych zapasów; M. pogwizdywał z
cicha, wcale nie zabity ani nawet ranny, mimo swoich
przewidywań; dowcipy sypały się jak zwykle i zupełnie
zapomnieliśmy, gdzie jesteśmy i na co czekamy, tak nam było
jakoś wesoło i dobrze. Wtem ni stąd, ni zowąd usłyszeliśmy nad
głowami, nawet nad lasem, dobrze już znany ostry świst idącej
sztychem kuli. Strzał jednakże wyraźnie padł bardzo daleko, gdyż
pod wiatr zupełnieśmy go nie zauważyli.
Nasz Piasecki, a i z innych plutonów podoficerowie
podsunęli się na brzeg lasu, wrócili jednak po chwili, mówiąc, że
to zapewne komuś wypadkiem wypaliło, gdy tymczasem z
lewego cypla lasu, obsadzonego przez Galicjan, zaczęły się sypać
strzały, z początku rzadko, potem gęściej, a przy tym i z
nieprzyjacielskiej strony zagrały karabiny, wyraźnie odróżniające
się od naszych grubszym basem i dźwięczniejszym tonem. Ich
bowiem niebieskie „dzwonki”, jak je nazywaliśmy, dłuższe,
grubszego kalibru, z cieńszymi ściankami luf, znacznie się tonem
od naszych belgijskich karabinków różniły.
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Nasze belgijczyki, w które dotąd tylko owi Galicjanie byli
zaopatrzeni, były krótkie, sześciokątne więcej niż do połowy
lufy, małego kalibru, o grubych ścianach luf. Kulka była długa, a
ilość prochu w ładunku proporcjonalnie do wagi kuli znacznie
większa niż w rosyjskich karabinach. Kulka była pełna, a mimo
to choć w lufę wraz z ładunkiem wchodziła lekko, na
wystrzelonej kuli wyraźnie było znać głębokie rowki od
gwintów.
Słowem, kształt ładunku przypominał obecnie do ekspresów
używane. Na końcu lufy umieszczony bagnet szeroki, płaski,
długi, do tasaka podobny. Na niektórych bagnetach z jednej
strony była nacięta piła do robót saperskich.
Wizjer był półokrągły, dość niski. Karabiny te biły bardzo
daleko i celnie, ale na dalsze zwłaszcza odległości trzeba było
bagnety zdejmować, gdyż ciążyły i zwracały lufy na bok. Huk
strzału suchy, twardy, ucięty, a ton wysoki.
Wskutek tego nawet z daleka doskonale było można
odróżnić, z której strony więcej strzałów pada.
Tak więc wkrótce zauważyliśmy, że siły nieprzyjacielskie
znacznie przeważają. Oprócz nader gęstego tyralierskiego ognia
od czasu do czasu odzywało się jak by trajkotanie ciągnionego
łańcucha, trzask plutonowych ogni. Jednakże, ile razy ogień ten
zbliżał się do nas (a nieprzyjaciel atakował z lewej strony),
wtenczas do rzadszego ognia karabinów mieszał się różnorodny
gęsty trzask dubeltówek i pojedynek, a zaraz potem owe basy
cichły.
Przed nami doskonale widać było, jak by małe wybuchy
kurzu spomiędzy zielonej pszenicy, a czasem i po gałęziach
zawarczało. Wszystko to były zgórowane kule, widocznie w
pośpiechu w kierunku księżyca wystrzelone, które – zakreśliwszy
olbrzymią parabolę – aż do nas dolatywały.
Trwało długo takie mocowanie się, które nieprzyjaciel
przypłacił gęstym trupem, ścieląc owe ataki i cofania się. Armat
wciąż słychać nie było, nas to gniewało: odzywały się głosy:
„Czemu oni na tych dudach nie zagrają, byłoby choć czego
posłuchać, a tak leż po próżnicy i ziewaj”.
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Myśmy wprawdzie nie wiedzieli, ale potem dowiedzieliśmy
się, że do tego oddziału, który nas atakował pod Tyszowicami, a
był złożony z dwóch rot piechoty, sotni kozaków i dwóch armat,
dołączył się drugi: cztery roty piechoty, szwadron huzarów, dwie
sotnie kozaków i dwie armaty liczący, tak że razem wzięte siły
nieprzyjacielskie znacznie przewyższały nasze.
Aleśmy się o tym szczegółowo dopiero znacznie później
dowiedzieli.
Jakkolwiek bądź, wszyscy się ucieszyli, gdy nareszcie
zahuczały armaty, których nieobecność wszystkich nas
niepokoiła. Stanęły one trochę bliżej nas, na wprost owego cypla
obsadzonego przez Galicjan, a że tym czasem słońce obróciło się
tak, że przed lasem była szeroka smuga cienia, więc widzieliśmy
ich doskonale jak na dłoni, kiedy zajeżdżali galopem w półkola,
potem odjeżdżali z końmi w tył, nareszcie biegali koło tych
armat, a potem buchnęło: raz! dwa! Wnet potem olbrzymim
echem odezwał się las, zawyły granaty, a jednocześnie pamiętam
doskonale, że dwie smugi dymu, które buchnęły w naszym
kierunku, zamieniły się w kółka, a te z wolna się rozszerzając
płynęły w powietrzu ku nam. Wkrótce z lewej strony przybiegło
do nas kilkudziesięciu Galicjan, i ci zaraz, po długim ustawianiu
wizjerów, ku owym armatom ogień skierowali; grało także i
kilkanaście karabinów pod Tyszowicami zdobytych.
Ja, stojąc za ogromną sosną, z niezmierną ciekawością
patrzyłem na owe armaty, które, jak by nie zwracając uwagi na
nas, w dalszym ciągu, w pierwotnym kierunku, ku owej naszej
głównej masie pracowały. Za to zauważyłem, jak jakaś długa
czarna linia na skraju horyzontu, wyraźnie się na zielonym tle pól
odcinająca, zaczęła z początku z wolna, a potem coraz prędzej ku
nam się przysuwać. W jednej chwili zameldowałem o tym
podoficerowi, a ten jakiemuś panu, który na pięknym koniu w tej
chwili do nas kłusem podjeżdżał.
Był to kapitan Ubysz. Zeskoczywszy z konia, wydobył z
pokrowca lunetę i skierował ją ku owej linii, którą miałem
zaszczyt sam mu pokazać. Wnet zwrócił się do nas i krzyknął:
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- Siadaj no który na szkapę i ruszaj po kosynierów, niechaj tu
żwawo biegną, tylko konia w pysku nie ściągaj, bo cię zrzuci!
A do nadchodzącego porucznika:
- Czy powariowali? Toż na piechotę, stojącą w lesie,
kawalerię puszczają! – Potem, zwracając się do Galicjan, kazał
wstrzymać ogień, nastawić wizjery na 400 kroków i czekać.
A potem rzekł do nas:
- A wy chłopcy, za drzewa i baczność!... A gdy mi który bez
komendy strzeli, to już ja mu strzelę!
Tymczasem owa linia zbliżała się coraz bardziej, wkrótce
usłyszeliśmy tętent koni, później błysnęły wydobyte szable i
utworzyły błyszczący pas nad zbliżającą się masą; rozległo się
głośne: uraaa! – aż echo w lesie odpowiedziało, zahuczała ziemia
i jak by zadrżała miarową falą.
Przyznaję, że mi serce biło jak młotem, ale nie tyle ze
strachu, choć co prawda i tego tam trochę było, ile z oczekiwania.
Boć i na dzika niezupełnie się spokojnie czeka, a tutaj te du-dudu, du-du-du silniej na nerwy działały.
Widziałem doskonale, jak jakiś wąsaty oficer z długimi
bokobrodami, które mu wiatr na ramiona zarzucił, bódł konia
ostrogami i szablą coś szeregom pokazywał, a wtem rozległ się
ostry, dźwięczny głos Ubysza:
- Na tuj, cel, od lewego w dym pal!
Rozległ się długi trzask, jak by kto sztukę płótna rozdzierał,
dym zasłonił wszystko, a gdy się trochę rozwiał, zobaczyliśmy
przed sobą kilkanaście koni i ludzi, a reszta zmykała w pełnym
galopie, co chwila jednak z tej masy wysuwał się to koń, to
człowiek i już zostawał na polu.
Galicjanie ze swoich belgijczyków puścili im w dogonię
kilkadziesiąt strzałów, ale Ubysz kazał wstrzymać ogień,
mówiąc, że do cofającego się nieprzyjaciela nie strzela się i że tak
polski żołnierz nie powinien robić.
Mój oficer, którego doskonale wytrzymałem, biorąc go wpół
z prawej strony, zachwiał się na siodle, pałasz mu wyleciał z ręki,
ale go zaraz podtrzymali i zabrali z sobą. Kilka koni bez
jeźdźców wpadło na nas i te zatrzymano.
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Konie były rosłe, skarogniade, jeden szczególnie z białą
gwiazdką na czole wszystkim się podobał.
Na polu cwałowało także kilka koni i nasi kosynierzy chcieli
je chwytać, ale Ubysz nie pozwolił.
Tymczasem ogień artyleryjski rozdzielono: nad naszymi
głowami zaczęły znowu wyć granaty i ze straszliwym hukiem
pękać z tyłu w lesie, ale nikomu nic złego nie zrobiły, tylko
jednemu strzelcowi sucha gałąź, oderwana granatem, rękę
złamała.
Parę granatów nie pękło, a jeden kosynierzy znaleźli. Między
nami usposobienie było dobre, bo nic tak nie rozwesela żołnierza
jak zwycięstwo, a po owym udatnym odparciu wspaniałej i
groźnej szarży huzarów byliśmy gotowi choćby piechotą na
armaty uderzyć z owym nie wystrzelonym granatem w ręku.
Projektowano włożyć weń hubkę i w chwili gdy będziemy
dochodzili zapalić i rzucić między artylerzystów. A że granacisko
było ogromne, więc liczyliśmy na straszliwy efekt, jaki z tego
wyniknie.
Jednakże mimo pozornej praktyczności tego projektu, której
ja co prawda nie przyznawałem, kapitan parsknął śmiechem,
machnął ręką i kazał nam dalej leżeć pod sosnami.
Ja byłem po części w rozpaczy, gdyż udało mi się wystrzelić
zaledwie cztery ładunki, a byłem już w dwóch bitwach, wypadało
zatem po dwa ładunki na bitwę, a że ich miałem 150, starczyłoby
na 75 bitew, to jest na liczbę, którą się żaden, nawet napoleoński
żołnierz, poszczycić chyba nie mógł.
Wielką też chęć miałem pozbyć się chociaż połowy tych
ładunków, jednakże myśliwska żyłka do zapasów na wszelki
wypadek przemogła.
Właśnie rozmyślałem nad tym, gdy Galicjanie szybko
posunęli się naprzód, na sam brzeg lasu, i poustawiali się za
drzewami, a nam kazano cofnąć się w głąb lasu i pokłaść za
sosnami na ziemi.
Tu już mnie złość wzięła: gdym miał karabin, to bym mógł
chociaż z połowę moich ładunków wystrzelać, tak leż jak baran
za sosną i czekaj zmiłowania Bożego.
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Kosynierów ukryto jeszcze dalej, i tak leżeliśmy i czekali.
Nieprzyjaciel jak by przycichł, tylko z naszej strony Galicjanie
pukali ciągle do owych armat.
Aż tu naraz zabrzęczały kule karabinowe, jak by kto na rój os
nastąpił, jednocześnie usłyszeliśmy znowu znany trzask
plutonowego ognia, a potem zaraz gęstą tyralierkę: taf-taf – trrr!
taf-taf!
Z naszej strony Galicjanie też nie milczeli. Kule sypały się
koło nas jak grad, to świszcząc, to warcząc, rwąc korę lub też z
głuchym odgłosem „cap!” uderzając w drzewa. W ogóle
przeciwnik nie żałował ładunków.
Po niejakim czasie natężenie ognia zmniejszyło się, ale
mimo to wezwani do odnoszenia rannych kosynierzy dość często
przesuwali się między nami, niosąc rannych na pośpiesznie
urządzonych noszach.
Już to widok rannych fatalny wpływ wywiera na żołnierzy.
Zabity, to nic! Padnie sobie na ziemię i leży spokojnie, nikomu
nie przeszkadzając, owszem, jeżeli nawet w szczerym polu, to
można dwóch położyć, jednego na drugim, i spoza nich, leżąc,
strzelać. A ranny, zwłaszcza niewytrzymały, jak zaśpiewa, to
człowiekowi po plecach ciarki chodzą.
Tak i teraz było z jakimiś dwoma biedakami, mającymi
strzaskane nogi; tych jednak dalej w las odniesiono, a przy tym za
radą Parady dano im pić wódki, ile tylko chcieli, i tak jakoś
przycichli.
Dla rannych bowiem najważniejsza rzecz – picie. Bez
opatrunku mogą się obejść dość długo bez przykrości, ale pić
wołają ciągle; zresztą sam na sobie doświadczyłem, jak się to
okropnie nawet przy stosunkowo lekkiej ranie pić chce.
Ale tymczasem szarzało, strzały pomału cichły, tylko jeśli
gdzie po ciemku coś błysnęło, to zaraz z przeciwnej strony
padało kilkanaście strzałów, w tym kierunku na te znowu
odpowiadano itd. U nas jednak wkrótce zabroniono tej zabawki i
tak się tedy skończyła owa bitwa bez wyraźnego rezultatu, choć
ze znacznymi stratami z obu stron.
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Tak się wówczas zwykle kończyła znaczna większość bitew.
Straty były poważne, nieraz 20 procent walczących, a rezultat
żaden. Postaliśmy jeszcze czas jakiś, a wtem buchnęła czerwona
łuna pożaru, bo nieprzyjaciel w ten sposób mścił się na Bogu
ducha winnych Rusinach za swoje nieudane ataki.
W szeregach odezwały się silne i liczne głosy: „Na pomoc
braciom!”, „Ratujmy ich!” – już się pochylały bagnety i kosy do
ataku, ale naczelnik nie pozwolił. Rzeczywiście, atak w szczerym
polu na znacznie przewyższającego nieprzyjaciela, tak liczbą, jak
uzbrojeniem, mającego przy tym cztery armaty, miał mało szans
powodzenia. Jednakże, jak się potem okazało, należało było to
wykonać.
W razie udania się atak ten byłby nas pokrył niepożytą
chwałą i w ogóle ruch sprawy w Lubelskiem ogromnie posunął
naprzód. W razie zaś nieudania się, choćby połowa nawet nas
padła, lepiej by było dla sprawy niż to, co nas potem spotkało.
Boć na to żołnierz idzie w pole, żeby się bił, a na to ma krew,
żeby ją przelewał.
„Nie chcesz się bić, siedź w domu, nikt cię nie zmusza, ale
jakeś raz poszedł, to stój ps… kr… jak mur, a nie – to kulą w
łeb!”.
Taką przemowę miewał u Ćwieka niepożytej pamięci major
Murdelio, a ja się z nim najzupełniej zgadzałem.
Ruszyliśmy tedy o chłodzie i głodzie w las, zostawiając
rannych na pieczy obywateli okolicznych, którzy w paru
powozach już po nich przyjechali. Pamiętam, że w jednym z nich
zauważyłem śliczną złotowłosą panienkę z długimi warkoczami,
z ogromnym koszem opatrunków, w towarzystwie jakiegoś
staruszka.
Maszerowaliśmy tedy całą noc i przeszliśmy nawet przez
ową dopalającą się wieś, którą nieprzyjaciel podpalił. Nigdy nie
zapomnę tego widoku. Wieś była pusta co się zowie, żywego
ducha nie spotkaliśmy; gdzieniegdzie zapadały się z trzaskiem
krokwie i wybuchały słupy iskier w górę, tylko psy wyły
przeciągle naokoło, a kosy i bagnety błyszczały czerwonym
złowrogim światłem.
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W połowie ulicy buchnęło silniej światło, zapalił się bowiem
dach na jakiejś stodółce, poza którą widać było szereg nie
zapalonych jeszcze chat i stodółek. Skoczyliśmy tedy żwawo ku
niej i w mgnieniu oka rozerwaliśmy na kawałki, gasząc i
odciągając na stronę palące się krokwie, co nam przyszło tym
łatwiej, że przy kosach były haki przeznaczone do ściągania
kawalerii z koni. Następnie kosami i bagnetami zasypaliśmy
ziemią kilka nie zgaszonych jeszcze ognisk, co wszystko razem
nawet kwadransa nie trwało, i ruszyliśmy żwawym krokiem
dalej.
Och, żeby nam tak wtenczas wpadł nieprzyjaciel pod rękę,
poszlibyśmy do ataku chociażby na fortece i na setki armat, ale
on zaraz z wieczora ruszył w przeciwnym kierunku.
Wyszedłszy z owej nieszczęsnej wsi i wypiwszy wszystką
wodę ze studzienek, której jednak i dla połowy nas nie starczyło
– nie mówiąc już o koniach – ruszyliśmy dalej jakąś drogą, na
której były gęste kałuże. Wypito je momentalnie.
Pić się tak chciało, że ludzie kładli się na ziemi i żłopali
wodę jak psy. Ja po omacku natknąłem się na głęboką kolej pełną
wody nie zbełtanej jeszcze przez innych, jednakże po napiciu się
musiałem język zeskrobywać z mułu, co na nim osiadł. Na
szczęście jednak w manierce miałem trochę wódki, którą
popłukałem usta, choć niezupełnie, bo mi do rana w zębach
trzeszczało.
Galicjanie radzili sobie w ten sposób, że brali w usta swoje
szerokie bagnety, a jak się ten kawałek bagnetu, co był w ustach,
rozgrzał, przesuwali go dalej aż do końca, a potem zaczynali
znów od początku – w ten sposób języki im nie pozasychały, jak
nam. Przez różne rzeczy wypadało mi przechodzić w życiu, ale
od pragnienia już gorszej męki na świecie nie ma.
Dopiero nad ranem dobraliśmy się do wody; było to jakieś
jeziorko, konie pierwsze je poczuły, nastawiwszy uszy rwały się
w tym kierunku wciągając nozdrzami powietrze.
Boże, co to była za rozkosz! Przez całe swoje życie, ani
przedtem, ani potem, nic podobnego nie doznałem.
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Wszedłszy tedy do lasu zaszyliśmy się weń głęboko,
okropnie się bojąc wyznaczenia na pikiety, ale jakoś się udało
szczęśliwie i nie ruszono nas wcale. Stamtąd ruszyliśmy znowu
lasami, kołując; podwieziono nam dostatecznie jedzenia i już
wypoczęci, nakarmieni, zajęliśmy znowu pozycje.
Jak wyglądała pozycja główna, tego nie wiem, albowiem
była z przeciwnej strony lasu. Z tej zaś strony, na którą nas
poprowadzono, był starodrzew, gęsto krzakami podszyty, przed
nami łąki, potem pola, a na skraju horyzontu niebieszczyły się
jakieś krzaki czy lasek. Zaledwie rozpaliliśmy ognie i zdołali
upiec swoją słoninę, gdy przyleciał ułan z rozkazem do
porucznika: mieliśmy leżeć spokojnie i czekać dalszych
rozkazów, nie iść zaś na drugą stronę bez rozkazu, choćbyśmy
bitwę słyszeli.
Widocznie oszczędzano nas, chociaż w obu bitwach nie
straciliśmy z naszej kompanii ani jednego człowieka, przeciwnie,
przybyło do nas sporo ochotników, bo wszystkich młodszych po
przeegzaminowaniu przyłączano do nas. Nasza kompania
ptaszników z górą stu ludzi już liczyła. Wprawdzie byli to
wszystko chłopaki około 15, 16 lat mający, ale myśliwi, prawie
wszystko wieśniacy, i może odpowiedniejsi do służby
partyzanckiej od wielu dorosłych. Przy tym byli między nami i
starsi żołnierze – wytrawni, praktyczni, tak że nasza kompania
wcale się nieźle prezentowała.
Pogasiwszy swe ognie, leżymy sobie i gawędzimy, wtem
placówki, które stały o kilkadziesiąt kroków od nas na samym
skraju lasu, dają znać, że naprzeciw nas na polu majaczą jacyś
jeźdźcy. Porucznik wybiegł na skraj, a jeden ze starszych
podoficerów, który miał nadzwyczaj bystre oczy, od razu poznał,
że to kozunie. Pomyszkowali wkoło i znikli, nie zbliżając się do
nas, jednak porucznik kazał broń opatrzyć i nałożyć pistony.
Właśnie nakładałem na lewą lufę, kiedy usłyszeliśmy głuchy
odgłos wystrzałów – to rzadszy, to gęściejszy – z tamtej strony
lasu, gdzie stały główne nasze siły. Porucznik kazał rozebrać
broń z kozłów i następnie, posunąwszy nas naprzód, starannie
porozstawiał za grubszymi drzewami. Mnie się dostała gruba lipa
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rozdzielająca się od dołu w dwa konary, tak iż mogłem,
doskonale zakryty, spomiędzy nich strzelać.
Staliśmy długo, potem posiadaliśmy w oczekiwaniu, a
tymczasem z tamtej strony lasu dochodził nas ciągle
przytłumiony grzechot strzałów karabinowych, to wzmagający
się, to słabnący huk armat i pękających już w lesie granatów,
gdzieś daleko z tyłu za nami.
My tymczasem zasmakowawszy w bitwie po owej tak
szczęśliwie odpartej szarży gniewaliśmy się, że nas traktują jak
dzieciaków, nie dopuszczając do bitwy, a przecież daliśmy już
dowód, że dzieciakami nie jesteśmy.
- Ot, zobaczycie, bitwa się skończy, a nas tu będą trzymać
dla zakrycia tyłu, którego ani pies nie przyjdzie powąchać –
mówiono.
Ale starszy podoficer uspokajał:
- Nie bójcie się – powiada – i nas krew nie ominie, bo te
kozunie nie na darmo tu myszkowały, ot zobaczycie, że z tych
krzaków wyjdą na nas goście.
Jakoż tak się stało.
Z krzaków, co czerniały naprzeciwko, wybiegło kilka
czarnych punkcików zataczających szybkie koła i zbliżających
się coraz bardziej ku nam, ale widocznie nie byli pewni, czy tam
jesteśmy, czy nas nie ma. Potem kilka takich punkcików znacznie
już większych, tak że było można doskonale odróżnić konnych,
przybliżyło się pędem, lecz nie dobiegli bliżej, nad jakie półtora
tysiąca kroków, stanęli i przypatrywali się długo, następnie
zwrócili się pędem na powrót.
Wkrótce potem z owych krzaków wysunęła się duża czarna
plama, która zaczęła się zbliżać ku nam i doszedłszy mniej więcej
do połowy drogi, zatrzymała się. Zaczęto szeptać między nami,
ilu ich jest; jedni mówili, że dwieście, drudzy, że trzysta.
Nareszcie z tej masy wysunęło się kilkudziesięciu ludzi i
rozsypawszy się długim, rzadkim szeregiem tyraliery, ruszyli ku
nam, a za nimi owa pozostała część kolumny.
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Doszedłszy na jakie tysiąc kroków do nas, znowu stanęli i
naraz wykwitły jak by białe kłębki waty, zaświstały kule i rozległ
się rzadki huk strzałów karabinowych.
Strzelali sami tyralierzy. Myśmy leżeli spokojnie za
drzewami, doskonale zaszyci, i przysłuchiwali się gwiżdżącym i
warczącym kulom, a że u nas było zupełnie cicho, nie
odpowiadaliśmy bowiem wcale, więc każdą kulę było doskonale
słychać, jak świszczały między liśćmi lub uderzały w pnie drzew.
Postrzelali tak jakiś czas, potem chwilę postali i
przekonawszy się, że nas nie ma, ruszyli naprzód już całą kupą.
Uszedłszy jednak znowu paręset kroków, widocznie zobaczyli
nas, gdyż stanęli w jednej chwili jak mur, postali, aż nareszcie już
wszyscy rozwinęli się w długą linię tyralierska i zaczęli zbliżać
się do nas gęsto strzelając, ale bardzo z wolna idąc.
Gdy nareszcie zbliżyli się tak, że już można było guziki
rachować i kolor lampasów rozróżnić, porucznik palnął do nich
pierwszy, a w ślad za nim posypały się gęste strzały z naszej
strony.
Ja trzymałem ciągle na muszce jakiegoś ogromnego chłopa,
który widocznie coś sobie do mojej lipy upatrzył, bo dwie kule,
jedna za drugą, w nią wsadził. Wiatr dym doskonale na bok
unosił, więc go widziałem jak na dłoni i pamiętam, że mi
przyszło na myśl: Psujesz ty moja lipę, popsuję ja ciebie.
Mając go tedy doskonale na muszce, lekko ściągnąłem
prawy cyngiel, następnie szybko lewy, on zaś okręcił się i
palnąwszy jeszcze, jak by na wiwat w górę, padł jak kłoda na
ziemię.
Nie byłem z przyrodzenia zły, ale przyznaję, że na ten widok
doznałem zupełnie takiego wrażenia, jakiego się doznaje na
widok padającego „z dymem” dzika albo wilka, tylko jeszcze w
znacznie wyższym stopniu; nuże tedy odgryzać ładunki a nabijać,
a strzelać, aż mi się lepażówka rozgrzała.
Oni nas też nie żałowali, aż las jęczał od huku strzałów i
świstu kul. Ja tymczasem, przecierając strzelbę kłakami, dopiero
spojrzałem na bok: nasi pracowali niezgorzej, a już kilkunastu
leżało na ziemi. Wtem przylatuje do mnie z prawej strony
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Panienka (był to śliczny chłopiec, syn jakiegoś obywatela z
Hrubieszowskiego, któregośmy tak nazywali wskutek
nadzwyczajnej delikatności rysów, co mu jednak nie
przeszkadzało nader celnie strzelać), i dalejże prosić o pożyczenie
ładunków. On miał śliczny gwintowany sztucer, z którego na
egzaminie na trzysta kroków dwie kule w drzewo wsadził i, jak
mówiono, w czasie owej szarży kilku huzarów z konia zsadził.
Wyjmuję tedy paczkę i próbujemy kalibru, pasują jak ulał,
daję mu więc paczkę (12 sztuk), a on jął prosić:
- Mój ty złoty, mój ty kochany, daj jeszcze, tobie i tak
wystarczy.
Dałem mu tedy drugą, a że przez ten czas jakoś u nich
osłabło, wyglądam sobie swobodnie między konarami i widzę, że
znacznie dalej już stoją.
Naraz, jak świśnie kula! Oderwała kawałek kory i pęc nią
Panienkę w nos, aż się w jednej chwili krwią zalał.
Kochałem go jak wszyscy, a nie wiedząc, czym dostał,
przerażony chwytam go wpół i dalejże obmywać mu twarz
wódką, której miałem pełną manierkę.
Okazało się zaraz, że cały, tylko mu krew z nosa płynie.
Dalej tedy przemywać, następnie posadziłem go za lipą, nabiłem
mu sztucerek, a sam zabrałem się znowu do roboty.
Tymczasem u nich ucichło, cofnęli się znacznie w tył,
zostawiwszy kilkunastu swoich porozrzucanych w owej pszenicy,
a widziałem także doskonale dużo kupek, że rannych na noszach
nosili.
U nas też było kilku zabitych, których odciągnięto w głąb
lasu, i kilkunastu rannych; tych zaraz zaczęto opatrywać.
Panience przestała iść krew z nosa, padliśmy więc znów za lipę,
zakąsiliśmy doskonale chlebem i pieczoną kurą, którą skądsiś
Panienka wynalazł, i gawędzimy sobie w najlepsze, kiedy znowu
zaczyna się ogień.
Nieprzyjaciel, osunąwszy się na jakie osiemset albo i więcej
kroków, rozpoczął do nas silny ogień, który jak zwykle na taką
odległość, ogromnie dużo napsuł gałęzi, wronich gniazd i
wystraszył wszystko ptactwo w całym lesie.
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My, jak zwykle w takich razach, nie odpowiadaliśmy, leżąc
sobie spokojnie za drzewami.
Po
długiej
takiej
pukaninie,
przekonawszy
się
prawdopodobnie, że nas już co najmniej wszystkich wystrzelali,
ogromnie trąbiąc, bębniąc i krzycząc: uraaa! – ruszyli kłusem do
ataku, podczas którego jednak w dalszym ciągu nie
pomieszkiwali owe wrony nad lasem latające straszyć.
Tak przybiegli do nas, na jakich kroków sto. Widziałem ich
doskonale, i jeszcze by szli dalej, kiedy Panienka ściągnął
jednego oficera silnie wymachującego pałaszem i biegnącego z
prawej strony kolumny.
- Voilá mon nez vengé! – szepnął do mnie śmiejąc się, a
potem buchnęła z naszej strony salwa, najpierw z prawych luf
dubeltówek, a po chwili z lewych.
Już po pierwszej salwie atakujący drgnęli i stanęli, a po
drugiej urządzili taką wspaniałą rejteradę, że aż spomiędzy
pszenicy kurz w górę poszedł.
Jednakże odbiegłszy na jaką wiorstę, stanęli. Widocznie
zdetonowała ich owa druga salwa, której się nie spodziewali. Z
naszej strony wszystkiego jeden przy tym drugim ataku oberwał,
a i to lekko po ręku – przewiązany, żartował sobie z tej rany.
Dalej tedy czyścić broń, przeliczać ładunki itd.
Gęby mieliśmy czarne jak Murzyni, bo czarnymi rękami pot
się ścierało i muchy spędzało, a i z wodą już kilka dni nie
mieliśmy do czynienia, słowem, wyglądaliśmy tak, że choć w
pierwszą parę na bal kominiarski, ale za to usposobienie!...
Serce nam rozpierała jakaś duma szalona, jakieś zadowolenie
niesłychane, jakieś podniesienie ducha i poczucie dobrze
spełnionego obowiązku.
Bój, zwycięstwo! Czarowne słowo, cudne uczucie z niczym
nie porównane. Ono to chłodziło grenadierów napoleońskich
wśród bezwodnych, spiekłych pustyń egipskich, a rozgrzewało
wśród mroźnego dnia Austerlitz. Ono ożywiało starą gwardię
prowadzoną przez Neya, kiedy podczas trzydziestostopniowego
mrozu 1812 r. zaintonowała jak jeden mąż: Veillons au salut de


Oto mój nos pomszczony.
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l’empire! (Czuwajmy nad ocaleniem cesarstwa). Mnie,
wychowanemu w tradycjach napoleońskich, brzmiało w uszach
po francusku: Mourir pour la patrie c’est le sort le plus doux, le
plus digne d’envie.
Jedna taka chwila za życie starczy, żal mi tych, co jej nigdy
nie doświadczali, bo takie życie to coś niezupełnego, czegoś
najpiękniejszego w nim brak!
Broń zdawała się nam w ręku jak piórko, nie w dół nam
ciążyła, ale jak by unosiła w górę, każdy niby skrzydeł dostał i
wnet w lot pofrunie!
Jakoś znowu przyszła mi do głowy piosenka żołnierska
francuska:
En avant marchons
Contre leurs canons,
Contre le feu et la mitraille
Courrons á la victoire!
Aż wtem ze wszystkich piersi buchnęło jak grom: „Jeszcze
Polska nie zginęła!”, a echo rozległo się szeroko po lasach i
rozłogach!
*

*

*



Umrzeć za ojczyznę, to los najsłodszy, najgodniejszy zazdrości.
Idźmy naprzód, przeciw armatom, przeciw ogniowi i kartaczom, biegnijmy
do zwycięstwa.
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PRYMAS CZASÓW PRZEMIAN
przyg. Stefania Szantyr-Powolna

Polska żegna śp. księdza kardynała Józefa Glempa,
Prymasa Polski, człowieka wielkiej wiary, skromności i
pokory, kochającego Kościół i Ojczyznę
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Apostołem jedności – a nie rozłamu, zgody – a nie
konfrontacji, oraz wspólnego budowania pomyślnej przyszłości
Kościoła i Narodu nazwał wczoraj śp. ks. kard. Józefa Glempa
Ojciec Święty Benedykt XVI. Jako Prymas Polski prowadził
Kościół i Naród w czasach dramatycznych dla Ojczyzny. Został
metropolitą warszawsko-gnieźnieńskim 7 lipca 1981 r., gdy
Polska ocierała jeszcze łzy z powodu niedawnej straty Prymasa
Tysiąclecia Sługi Bożego ks. kard. Stefana Wyszyńskiego i po
zamachu na bł. Jana Pawła II. Oczekiwania Narodu, który zaczął
podnosić się z kolan wobec jarzma komunistycznego reżimu,
były ogromne. Swą posługą wspierał tę wielką nadzieję, jaką
dawała Narodowi „Solidarność”. Po kilku miesiącach przyszedł
jednak tragiczny dzień 13 grudnia i stan wojenny. – Nie
podejmujcie walki Polak przeciwko Polakowi! – wołał tego dnia
w kościele Matki Bożej Łaskawej w Warszawie. Nie chciał
rozlewu krwi. Wspierał prześladowanych kapłanów, organizował
pomoc internowanym.
Do godności kardynalskiej ks. abp Józef Glemp
podniesiony został 2 lutego 1983 r., na kilka miesięcy przed
zniesieniem stanu wojennego. Jako pasterz archidiecezji
warszawskiej i gnieźnieńskiej oraz Prymas Polski był
człowiekiem bardzo roztropnym, który starał się rozwiązywać
problemy przez dialog. Przestrzegał kapłanów przed uleganiem
prowokacjom ze strony władzy, która szukała pretekstów, aby
atakować Kościół.
- Charakteryzowało go to, że był człowiekiem umiaru, nie szukał
konfliktów, ale łagodności i spokoju – podkreśla ks. kard.
Stanisław Nagy z Krakowa. Nie przez wszystkich w tej postawie
był rozumiany, a czasem i krytykowany.
Ważną kartą w życiorysie księdza kardynała Glempa było
wsparcie, jakiego udzielał Polakom żyjącym poza granicami
Ojczyzny, zarówno na Zachodzie, jak i na Wschodzie.
Szczególnie ważna była jego wizyta duszpasterska na Kresach w
1988 r., po której zmieniła się tam sytuacja Kościoła
katolickiego.
[…]
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Ksiądz kardynał Józef Glemp kierował archidiecezją
warszawską praktycznie do 1 kwietnia 2007 roku. Urzędującym
Prymasem Polski był do 18 grudnia 2009 roku, kiedy ukończył
80 lat. Zmarł w godzinie Apelu Jasnogórskiego w środę, 23
stycznia br., po ciężkiej chorobie nowotworowej płuc. Główne
uroczystości pogrzebowe odbędą się w poniedziałek o godz.
11.00 w warszawskiej archikatedrze św. Jana Chrzciciela, w
której kryptach zostanie pochowany.
Sławomir Jagodziński

Uroczystości żałobne ks. kard. Józefa Glempa
Rozpoczynają się uroczystości żałobne ks. kard. Józefa Glempa,
Prymasa seniora. Będą trwały trzy dni. W poniedziałek z
archikatedrze warszawskiej odbędzie się ostatnie pożegnanie
księdza Prymasa.

W kościele Sióstr Wizytek na Krakowskim Przedmieściu
dziś o godzinie 11.00 zostanie odprawiona Msza św. przy
trumnie z ciałem śp. księdza Prymasa. Następnie w niedzielę rano
trumna z ciałem zostanie przeniesiona do bazyliki Świętego
Krzyża. O godz. 9.00 Mszy św. radiowej będzie przewodniczył
ks. kard. Kazimierz Nycz, metropolita warszawski, który również
wygłosi homilię. Po Eucharystii będzie możliwość wspólnotowej
i osobistej modlitwy w intencji śp. księdza Prymasa. Po czym o
godz. 16.00 w tej świątyni zostanie odprawiona Msza św. żałobna
z udziałem kapłanów i biskupów archidiecezji warszawskiej,
której przewodniczyć będzie nuncjusz apostolski w Polsce, ks.
abp Celestyno Migliore, a homilię wygłosi przewodniczący KEP
ks. abp Józef Michalik.
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Po Eucharystii kondukt żałobny przejdzie Krakowskim
Przedmieściem przez Plac Zamkowy do archikatedry św. Jana
Chrzciciela. Do godz. 22.00 zaplanowano czuwanie modlitewne
w intencji ks. kard. Glempa.
W poniedziałek, 28 stycznia, o godz. 11.00 w archikatedrze
zostanie odprawiona Msza św. żałobna koncelebrowana przez
biskupów z Polski, zagranicy, przedstawicieli duchowieństwa
archidiecezji warszawskiej i innych diecezji. Przewodniczyć jej
będzie metropolita krakowski ks. kard. Stanisław Dziwisz, a
kazanie wygłosi Prymas Polski ks. abp Józef Kowalczyk. Relację
na żywo z tej uroczystości będą przekazywały Telewizja Trwam i
Radio Maryja.
Po Mszy św. trumna z ciałem księdza Prymasa zostanie
złożona w archikatedrze warszawskiej. Jak podał ks. kard.
Kazimierz Nycz, ksiądz Prymas chciał zostać pochowany w
archikatedrze św. Jana Chrzciciela, co zapisał w swoim
testamencie. Archikatedra warszawska jest miejscem spoczynku
księdza Prymasa Augusta Hlonda oraz Prymasa Tysiąclecia ks.
kard. Stefana Wyszyńskiego, którego sarkofag w 1990 r.
przeniesiono z podziemi do nowo zbudowanej poświęconej mu
kaplicy. Ksiądz Prymas Józef Glemp zostanie pochowany na
miejscu po sarkofagu, gdzie do niedawna spoczywał św. ks. abp
Zygmunt Szczęsny Feliński. Nowy sarkofag jest wykonany z
czarnego granitu. Zostaną na nim wyryte: krzyż, imię i nazwisko
kardynała oraz daty urodzin i śmierci, a także daty pełnienia
posługi arcybiskupa Warszawy i Prymasa Polski. Jak dodał
proboszcz warszawskiej archikatedry ks. kanonik Bogdan Bartołt,
w przyszłości nad sarkofagiem zostanie też wyryty jego herb
biskupi.
[…]
Polski Sejm uczcił w piątek minutą ciszy pamięć śp. ks. kard.
Józefa Glempa, Prymasa Polski.
[…]
Małgorzata Jędrzejczyk
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Trzydniowe pożegnanie Józefa Glempa
Kard. Józef Glemp zmarł w środę wieczorem (red.: godz. 23.02) w
szpitalu. Chorował na nowotwór płuc. Miał 83 lata.

Prymasem był rekordowo długo, przez 28 lat, aż do 2009 r.,
kiedy skończył 80 lat, a tytuł prymasa wrócił do Gniezna.
Jak poinformował metropolita warszawski kard.
Kazimierz Nycz, kard. Glemp zostanie pochowany w
poniedziałek w krypcie archikatedry św. Jana Chrzciciela (red.:
na Starym Mieście). Dlaczego nie w tak ważnej dla prymasa
Świątyni Opatrzności Bożej? Pochówku w archikatedrze kard.
Glemp życzył sobie w testamencie.
Prezydent Bronisław Komorowski zarządził, że na znak
żałoby flagi na budynkach Kancelarii Prezydenta zostaną
opuszczone do połowy masztu. […]
Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się w sobotę o godz.
11 mszą przy trumnie w kościele Wizytek w Warszawie. W
niedzielę o godz. 9 odbędzie się Msza św. w bazylice Świętego
Krzyża. Po południu kondukt żałobny przejdzie do archikatedry
św. Jana Chrzciciela. Pogrzeb odbędzie się w poniedziałek o
godz. 11.
Katarzyna Wiśniewska

Ostatni Prymas z Warszawy
Mieszkanie przy ul. Kolegiackiej w Wilanowie prymas wybrał ze
względu na sąsiedztwo Świątyni Opatrzności Bożej. „Zawsze była
jego oczkiem w głowie i chce stale doglądać jej budowy. Nigdy tego
nie krył – ani w rozmowach z nami, ani w wypowiedziach dla
prasy” – mówił nam wiosną 2007 r. bliski współpracownik
kardynała Glempa. […]


Gazeta Wyborcza, 25 stycznia 2013 r.
Gazeta Wyborcza, 25 stycznia 2013 r., s. 8.



50

Kondukt trasą procesji
Jako ordynariusz warszawski prymas Glemp przez 26 lat
erygował większość parafii, które powstawały w nowych
osiedlach. Jego zwyczajem było odprawianie w Wigilię pasterek
w budowanych kościołach. W Niedziele Palmowe przyjeżdżał do
największej w stolicy parafii Wniebowstąpienia Pańskiego na
Ursynowie, gdzie po mszy rozstrzygał konkursy na najładniejsze
palmy. W 1994 r. po raz pierwszy poprowadził drogę krzyżową
ulicami Starego Miasta – od tego czasu to stały punkt
wielkopiątkowych uroczystości, uczestniczą w nich także
duchowni ewangeliccy. To kardynał Glemp wyznaczył też trasę
centralnej procesji Bożego Ciała przez Krakowskie Przedmieście
z kościoła św. Krzyża do katedry św. Jana. W poniedziałek tędy
przejdzie kondukt żałobny z trumną zmarłego hierarchy.
Wielkie kontrowersje budzi zainicjowana przez niego
budowa Świątyni Opatrzności Bożej jako wotum za odzyskanie
przez Polskę niepodległości i Konstytucję 3 Maja. Początkowo
odważnie wskazał do realizacji na Polach Wilanowskich
nowatorski, ekologiczny projekt Marka Budzyńskiego z
kościołem jak góra schowanym pod zielonym dachem z trawą i
roślinami. Poza wymiarem duchowym byłaby to niewątpliwie
wielka atrakcja turystyczna i krajobrazowa stolicy. Przeważyły
jednak sceptyczne głosy duchownych, którzy przekonali
prymasa, że taka budowla może się kojarzyć z kurhanem.
Ostatecznie wybrano zachowawczy i bardzo kosztowny projekt
świątyni całej z betonu z ogromną kopułą. Budowa będzie trwać
jeszcze wiele lat.
Jarosław Osowski

Życie poświęcił Kościołowi
Z testamentu ks. kard. Józefa Glempa, Prymasa Polski
Najpierw dziękuję Bogu na łaskę wiary i skutki z niej
płynące, które mnie niegodnego doprowadziły do przyjęcia
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sukcesji prymasowskiej, po Słudze Bożym Prymasie Tysiąclecia
kard. Stefanie Wyszyńskim, arcybiskupie gnieźnieńskim i
warszawskim.
(…) Zachowałem zawsze żywą więź z Bogiem, cześć do Matki
Najświętszej i świadomość przynależności do Kościoła
katolickiego. Przechodząc ze stanu świeckiego do kapłaństwa,
zawierzyłem swoją służbę św. Wojciechowi. Był to akt
młodzieńczy, prywatny, ale głęboki. Święty Wojciech patronował
mi przy podejmowaniu dalszych decyzji. (…)
Na moją formację, ośmielam się mówić, mieli wpływ
Sługa Boży ks. prymas Stefan Wyszyński oraz Karol Wojtyła,
dziś błogosławiony Jan Paweł II. Żywię do nich ludzką i
nadprzyrodzoną cześć. (…)
W mojej posłudze prymasowskiej osobną stronicę zajmuje
Jasna Góra i wszystkie formy czci dla Bogurodzicy tam
podejmowane. Włączałem się z podziwem w posługę, jaką
wypełniają w narodowym Sanktuarium Ojcowie Paulini. Idąc
za wzorem moich poprzedników w prymasostwie, zwłaszcza
prymasa
Wyszyńskiego,
uważałem,
że
zadania
przewodniczącego Episkopatu zamykają się w ramach statutu,
zaś głoszenie słowa Bożego na Jasnej Górze należy do religijnej
tradycji prymasów w posłudze ludowi Bożemu w Polsce. (…)

Żegnamy księdza Prymasa
Agnieszka Gracz

[…]
Uroczystości żałobne rozpoczęły się już w sobotę Mszą św.
sprawowaną w kościele Sióstr Wizytek na Krakowskim Przedmieściu.
[…]
Do świątyni przez całe popołudnie aż do północy, pomimo
mrozu, rzesze wiernych przychodziły oddać cześć, pożegnać ks. kard.
Glempa i podziękować za posługę, wpisując się też do księgi
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kondolencyjnej. Członkowie wspólnot, ruchów kościelnych, kapłani,
siostry zakonne, mieszkańcy Warszawy i innych miast przyszli, by po
raz ostatni towarzyszyć modlitwą i czuwaniem zmarłemu w minionym
tygodniu długoletniemu pasterzowi Kościoła. […]

Każdy mógł osobiście pożegnać Prymasa, złożyć hołd, uklęknąć na krótką
modlitwę.

Wczoraj rano (niedziela) ciało śp. ks. kard. Józefa Glempa
zostało przeniesione do bazyliki Świętego Krzyża. Tam aż do godziny
17.30 wierni mogli pomodlić się i osobiście pożegnać śp. księdza
Prymasa. O godz. 16.00 odprawiono Mszę św. żałobną koncelebrowaną
przez kapłanów archidiecezji warszawskiej oraz biskupów pod
przewodnictwem nuncjusza apostolskiego w Polsce ks. abp. Celestyno
Migliore i ks. abp. Józefa Michalika.
- Miłość to wielki testament Chrystusa, ale warto dziś może zapytać o
testament ostatniego Prymasa Warszawy. Wypowiedział go właśnie 13
grudnia 1981 roku: „będę wzywał i będę prosił, na kolanach będę
błagał: nie podejmujcie walki Polak przeciwko Polakowi” – mówił
przewodniczący KEP. […]
Po południu trumna z ciałem ks. kard. Glempa w uroczystym
pochodzie została przeniesiona do archikatedry św. Jana Chrzciciela.
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Rzesze wiernych odprowadziły trumnę z ciałem księdza kardynała z
bazyliki Świętego Krzyża do archikatedry warszawskiej.

Dziś (poniedziałek) ostatni dzień uroczystości żałobnych. Mszy
św. o godzinie 11.oo będzie przewodniczył ks. kard. Stanisław
Dziwisz, a homilię wygłosi Prymas Polski ks. abp Józef Kowalczyk.
Trumna z ciałem księdza Prymasa kard. Józefa Glempa spocznie w
krypcie w podziemiach archikatedry warszawskiej. […]
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POEZJE
Żywa Pamięć
Marian Jonkajtys

Chcemy dogonić jutro.
I w tej modnej potrzebie
Robimy błąd: zbyt rzadko
Patrzymy wstecz, za siebie.
I nie chcemy uwzględnić
Starożytnej mądrości,
Że klucza do bram jutra
Trzeba szukać w przeszłości.
Tę mądrość – tylko Kościół
I Żydzi doceniają
I fundamenty jutra
Przeszłością utrwalają…
Kościół – Świętymi czyni
Męczenników swej wiary;
Żydzi – chronią w pamięci
Holocaustu ofiary.
Przeszłość – to jak korzenie
Dumnego dębu, który
Dzięki nim mężnie znosi
Burze, mrozy, wichury.
Żywa Pamięć Historii
To właśnie te korzenie,
Które nam zapewniają
Niepodległe istnienie.
W nawałnicach rozbiorów,
Okupacji, zniewoleń –
Te korzenie wzmacniała
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Krew kolejnych pokoleń.
To polska Somosierra,
Polskie Monte Casino,
Tobruk, Narwik i Arnhem…
Straceńczy bój pod Lenino.
To Stoczek i Olszynka,
Rzeź Pragi, Racławice…
Hekatomba Katynia
I Powstańców Stolicy.
To Oświęcim, Treblinka,
To Sybir lodem skuty;
To „Białe Krematoria”
Kołymy czy Workuty.
Powinny wreszcie w mediach,
W oświacie, w polityce
Wryć się w pamięć narodu
Sybirackie rocznice…
Choć pamięć może dzisiaj
Dawać różne podniety:
Jątrzyć ból i nienawiść,
Domagać się odwetu…
Żądać rekompensaty
I zadośćuczynienia…
Może też – wprawdzie z bólem –
Zrodzić gest przebaczenia…
Wierzę, że taka Pamięć
- Chrześcijańska – w imię Boże –
Szczęśliwe jutro Polski
Zbudować dopomoże.
Niech wie, Sąsiad ze Wschodu:
- Co było – przebaczamy…
Lecz nigdy więcej ofiar!
O wszystkich pamiętamy!!!..
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PO TO NASZA PAMIĘĆ
Grzegorz Kucharzewski

Biedny zawsze ten naród historii pozbawiony
Biedny był orzeł biały pół wieku bez korony
Żadna to historia cała w białych plamach
Przyjaźń z Armią Czerwoną przedziwna bo w kajdanach
Po to nasza pamięć i nasze modlitwy
By już nigdy nie być narodem niewolników
Po to płacz nad grobem i wieńce składane
Bośmy tym narodem co wiecznie goi rany
Po to Wisła płynie po to szemrze Niemen
Żeby w tej krainie zawsze błękit był na niebie
Po to wiatry krzyczą po to szumią sosny
By nie było ciszy nad grobami by mchem nie porosły
Po tośmy wyrwali karki spod obcasa
I po to próchniały kości gdzieś po lasach
By nigdy nie zginęła ta co zginąć nie może
I by znów koronę włożył biały orzeł
Po to z karabinów serie wypluwane
Po to młody ginął po to ginął starzec
By nie musiał teraz ginąc żaden z nas
Chwała bohaterom których porósł las
21 sierpnia 2005 r.
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Przyjaciel
Niedźwiedź z białym orłem
żyli niby w zgodzie
orzeł mieszkał w centrum
a niedźwiedź na wschodzie
Niedźwiedź go uważał
za swojego brata
chociaż mu zazdrościł
że wysoko lata
Miał też w swoim sercu
to wielkie pragnienie
by białego orła
sprowadzić na ziemię
Zaprosił na ucztę
białego orzełka
upoił go miodem
pozlepiał skrzydełka…
Jan Hołubowicz, Sieradz
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POWSTANIE STYCZNIOWE 1863
oprac. Stefania Szantyr-Powolna

Powstanie styczniowe - było to największe polskie
powstanie narodowe wywołane przeciwko Rosji. Wybuchło 22
stycznia 1863 w Królestwie Polskim i 1 lutego 1863 w byłym
Wielkim Księstwie Litewskim i trwało do jesieni 1864.
Spowodowane zostało narastającym terrorem jaki państwo
rosyjskie siało na ziemiach polskich. Objęło tereny Królestwa
Polskiego, Litwy, Białorusi i w mniejszym stopniu Ukrainy,
poparła je także ludność polska z zaborów pruskiego i
austriackiego.
Społeczeństwo polskie w okresie przedpowstaniowym
dzieliło swoje sympatie między trzy ugrupowania polityczne.
Arystokracja i burżuazja zmierzały do poszerzenia reform przy
współpracy z Rosją i przywrócenia sytuacji sprzed 1830 roku.
Przywódcą tego obozu był Aleksander Wielopolski.
Stronnictwo Białych (liberalna szlachta i mieszczaństwo), było

przeciwne szybkiemu wybuchowi powstania, dążyli do
przeprowadzenia reform w sposób pokojowy. Natomiast
Stronnictwo Czerwonych wysuwało program odbudowy
państwa polskiego w granicach przedrozbiorowych, które
miałoby nastąpić w wyniku powstania zbrojnego. Obóz ten
tworzyli oficerowie (Jarosław Dąbrowski, Zygmunt Podlewski,
Zygmunt Sierakowski), studenci i inteligenci.
Powstanie styczniowe poprzedziły liczne manifestacje. 11
czerwca 1860 pogrzeb wdowy po gen. Józefie Sowińskim
(obrońcy Woli z 1831 roku) wywołał demonstrację patriotyczną z
udziałem kilkunastu tysięcy osób. Kolejne przeprowadzono w
październiku 1860 roku podczas zjazdu trzech monarchów w
Warszawie. W rocznicę wybuchu powstania listopadowego, 29
listopada 1860 roku, zorganizowano następną wielką
manifestację. Demonstracyjnie noszono wówczas tradycyjne
stroje narodowe i śpiewano pieśni patriotyczne. 25 lutego 1861
tłumy demonstrowały z okazji trzydziestej rocznicy bitwy pod
Olszynką Grochowską. Większość manifestacji była krwawo
tłumiona przez władze rosyjskie.
W celu uspokojenia nastrojów car Aleksander II
zmuszony był do nowych ustępstw. W lutym 1861 przywrócił
Radę Stanu oraz Komisję Wyznań i Oświecenia Publicznego,
której dyrektorem został Aleksander Wielopolski. Jednak już 8
kwietnia 1861 na Placu Zamkowym Rosjanie ostrzelali bezbronny
tłum, co spowodowało ponowne nasilenie manifestacji w
Warszawie i na prowincji. 14 października 1861 władze carskie
ogłosiły wprowadzenie stanu wojennego w Królestwie. W latach
1861-1862 Polacy coraz bardziej domagali się reform i
uniezależnienia państwa polskiego od Rosji. Pod koniec 1862
Stronnictwo Czerwonych, obejmujące już ponad 20 tys.
członków, zaplanowało przeprowadzenie powstania na wiosnę
1863.
Aleksander Wielopolski od czerwca 1862 piastował urząd
naczelnika rządu cywilnego Królestwa Polskiego. Zdawał on
sobie sprawę z istnienia w kraju ruchów niepodległościowych. By
pokrzyżować plany organizacjom spiskowym, zarządził
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przeprowadzenie "branki", czyli poboru do wojska rosyjskiego,
obejmującego szczególnie zaangażowaną politycznie młodzież.
Termin wyznaczono na połowę stycznia. W tej sytuacji młodzież
z Warszawy zaczęła uchodzić do okolicznych lasów. Centralny
Komitet Narodowy "czerwonych" przeobraził się w Tymczasowy
Rząd Narodowy i 22 stycznia 1863 proklamowano powstanie.
Wydano manifest powstańczy wzywający do walki i dekrety o
uwłaszczeniu chłopów.
Przebieg powstania styczniowego
Walka od samego początku miała nierówny charakter.
Istniała ogromna dysproporcja sił między oddziałami powstańców
a wojskiem rosyjskim. Z chwilą wybuchu powstania
styczniowego niewielkie oddziały polskie były skoncentrowane w
40 ośrodkach. Nie istniała regularna armia, a jedynie oddziały
partyzanckie, z których zaledwie niewielki odsetek walczących
był wyszkolony i dobrze uzbrojony.
Tymczasowy Rząd Narodowy początkowo był
rozproszony. Działaniami powstańców faktycznie kierował młody
naczelnik Warszawy Stefan Bobrowski. Wezwany przez rząd
dyktator Ludwik Mierosławski stoczył dwie potyczki
(zakończone klęskami) i uszedł z Królestwa. Następnym
dyktatorem był gen. Marian Langiewicz. Ten również został
pokonany i musiał opuścić Kongresówkę (Austriacy osadzili go
w więzieniu). Od maja 1863 powstaniem kierował Rząd
Narodowy zdominowany przez "białych", który oczekiwał
pomocy z Zachodu. Tymczasem pomoc ta nie nadeszła, choć
powstanie styczniowe wywołało ogromnie wrażenie na Europie, a
do Polski odnoszono się z wielką sympatią.
We wrześniu powstanie styczniowe zaczęło przeżywać
głęboki kryzys. Opanował go dopiero Romuald Traugutt, który
objął stanowisko dyktatora 18 października 1863. Romuald
Traugutt powołał regularne oddziały wojska, wprowadził
dyscyplinę. Władze powiatowe sformował po części z chłopów.
Niestety reorganizacja powstania przyszła za późno. Powstanie
słabło. Całości dopełniły jeszcze dwa dekrety wydane 2 marca
1864 przez cara Aleksandra II, w których nadawał on chłopom na
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własność całą ziemię jaka znajdowała się w ich użytkowaniu, w
zmian za obowiązek płacenia wieczystego podatku gruntowego.
W ten sposób przeciągnął chłopów do obozu antypowstańczego.
Kilka bitew zakończyło się zwycięstwem powstańców:
pod Małogoszczą, gdzie generał Marian Langiewicz
poprowadził w ataku na armię rosyjską, szlachtę uzbrojoną w
szable i chłopów uzbrojonych w kosy; pod Żyrzynem w Górach
Świętokrzyskich, gdzie w akcji wojskowej partia partyzantów
pod dowództwem Michała Heidenreicha „Kruka” wybiła
prawie do nogi 2 kompanie rosyjskie i szwadron kawalerii
kozackiej, a następnie pod Płockiem, Wąchockiem, Sokołowem
Podlaskim itp.
W powstaniu stanęło do broni 200 000 Polaków, aby
walczyć ze znienawidzonymi zaborcami. W czasie 16 miesięcy
walk powstańcy wzięli udział w 1229 zbrojnych starciach.
Pomimo ogromnej woli walki, powstańcy o wiele gorzej
uzbrojeni ponieśli klęskę. Na pomoc imperium rosyjskiemu
stanęły Prusy. Wojska pruskie podjęły ofensywę przeciwko
powstańcom polskim we wschodniej Wielkopolsce. Tu w
krwawej
bitwie
pod
Pyzdrami
powstańcy
zostali
zdziesiątkowani. Na Litwie powstańcy walczyli pod
dowództwem pułkownika Zygmunta Sierakowskiego, Ludwika
Narbutta, księdza Antoniego Mackiewicza. Tu sławę zdobyła
również słynna Emila Plater. W centralnej części Królestwa
Polskiego zwycięstwa odnosił pułkownik Józef Hanke „Bosak”.
W Powstaniu Styczniowym wzięło udział wielu bohaterskich
cudzoziemców: Francesco Nullo (Włoch), Lacey (Irlandczyk),
Andriej Potiebnia (Ukrainiec) i inni. Powstanie wzbudziło
bowiem wielki entuzjazm w Europie u wielu jego sympatyków,
między innymi Garibaldiego oraz polskiego obozu w Paryżu.
Skutki powstania styczniowego
Szacuje się, że w powstaniu styczniowym zginęły
dziesiątki tysięcy osób (30 tys.). Około 400 osób stracono z
wyroków sądów, 700 wcielono do armii carskiej, kilkanaście
tysięcy zesłano na Syberię (38 tys.), a dziesiątki tysięcy drobnej
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szlachty z pogranicza polsko-ukraińskiego przesiedlono. Klęska
powstania styczniowego spowodowała ogromne straty materialne,
ludnościowe oraz konfiskatę majątków uczestników postania 1660 majątków w Królestwie i 1800 na ziemiach zabranych.
Następstwem powstania styczniowego była też
likwidacja odrębności i autonomii Królestwa Polskiego.
Prowadzono w latach 1864-1876 bezwzględną rusyfikację.
Zmieniono nazwę kraju na Przywiślański Kraj i podzielono na
10 guberni. Zlikwidowany został odrębny budżet Królestwa
(1866), zamknięto Szkołę Główną w Warszawie (1869), w
miejsce której utworzono uniwersytet rosyjski. Zakazano
działalności oświatowej i kulturalnej w języku polskim, do szkół i
urzędów administracyjnych wprowadzono język rosyjski jako
język oficjalny.
Ostre represje dotknęły również Kościół katolicki i unicki.
Dokonano kasacji wszystkich klasztorów w Królestwie, a
miastom, które podczas Powstania Styczniowego czynnie
pomagały powstańcom, odebrano prawa miejskie.
Powstanie Styczniowe było bohaterskim zrywem
patriotów polskich przeciwko najsilniejszemu imperium, jakim
wówczas było mocarstwo rosyjskie.
Powstanie Styczniowe stało się dowodem na to, że Polacy
nie wahali się złożyć daniny z życia i krwi w walce o
niepodległość Ojczyzny.
Walki Powstania Styczniowego wywarły wielki wpływ na
polską świadomość historyczną i ideową.
Wzmianki o tym powstaniu, większe (jak powieść
„Wierna rzeka” Żeromskiego) i mniejsze (jak dyskretne, ale
zrozumiałe dla czytelników w licznych utworach Prusa,
Rodziewiczówny, Orzeszkowej i innych) rozproszone są w całej
polskiej literaturze.
Najbardziej przejmujące odbicie powstania znalazło się w
obrazach Artura Grottgera.

66

Artur Grottger „Branka”
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Artur Grottger „Pożegnanie powstańca”
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ŻOŁNIERZE WYKLĘCI – PAMIĘTAJMY
O BOHATERACH
oprac. Stefania Szantyr-Powolna

Pułkownik „Kotwicz” – kresowy diament
Partyzanci ze Zgrupowania Stołpecko-Nalibockiego AK do
znanego hymnu-suplikacji z czasów okupacji – „O Panie, któryś
jest na niebie” – dopisali ostatnią zwrotkę: „W poszumie drzew, o
Twórco, Panie, błogosław nasz żołnierski trud. Cokolwiek stało
się lub stanie, nie damy Kresów – to nasz ślub”…
Ten ślub wypełnił do końca i bezwarunkowo legendarny
oficer dyplomowany Wojska Polskiego i Armii Krajowej,
cichociemny – ppłk Maciej Kalenkiewicz „Kotwicz”. Nawet
wtedy, gdy do obsługi broni pozostała mu już tylko jedna ręka…
Żołnierze „Kotwicza” ślubowali w pieśni, że nie dadzą Kresów i
pozostali wierni tej przysiędze tak długo, jak długo żyli.
Partyzant Rzeczypospolitej
„Należymy do narodu, którego losem jest strzelać do wroga z
brylantów” – powiedział kiedyś prof. Stanisław Pigoń, a jego
słowa odnosiły się do śmierci Krzysztofa Kamila Baczyńskiego
na stanowisku bojowym, w czwartym dniu Powstania
Warszawskiego. Można by, idąc śladem tej metafory, wymienić
jeszcze inne młode, poetyckie diamenty, które złożyliśmy hojnie
na ołtarzu Ojczyzny: Tadeusza Gajcego, Andrzeja Trzebińskiego,
Zdzisława Stroińskiego i wielu innych. Mogli współtworzyć po
wojnie polską kulturę, ale moralny nakaz, by „zachować się jak
trzeba” (słowa 17-letniej sanitariuszki Danuty Siedzikówny
„Inki” po wyroku śmierci), by silniejszy i poszli „w mrok”.
Kiedy myślę o takich jak oni, to zawsze rodzi się refleksja,
że polskie brylanty tego czasu to nie tylko młodzi, dobrze
zapowiadający się poeci. To ci wszyscy, którzy dali się poznać
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jako ludzie nieprzeciętnie uzdolnieni w różnych dziedzinach
życia, wykształceni i dumni ze swej polskości, gotowi jej służyć.
I służyli. „Aż do ofiary życia” – jak nakazywała przysięga Armii
Krajowej. Do takich polskich brylantów czasu wojny należał
oficer, który już za życia był legendą dla swoich podkomendnych
i o których nawet wróg wyrażał się z szacunkiem.
Podpułkownik Maciej Kalenkiewicz (1 lipca 1906 – 21
sierpnia 1944, pseudonim okupacyjny „Kotwicz”) urodził się w
rodzinie ziemiańskiej Jana Kalenkiewicza, posła na Sejm RP, i
Heleny z Zawadzkich. Ukończył Oficerską Szkołę Inżynierii w
Warszawie i Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki
Warszawskiej. Studiował także w Warszawskiej Wyższej Szkole
Wojennej. Posiadał najwyższe kwalifikacje wojskowe, choć w
chwili wybuchu wojny miał dopiero 33 lata.
We wrześniu 1939 r. kpt. Kalenkiewicz był oficerem
sztabowym w Suwalskiej Brygadzie Kawalerii. Pod koniec
kampanii dołączył jako ochotnik do rezerwowego 110. Pułku
Ułanów ppłk. Jerzego Dąmbrowskiego „Łupaszki” – bohatera
samoobrony polskiej w czasach wojny z bolszewikami, po
którym później mjr Zygmunt Szendzielarz przyjął pseudonim.
Dąmbrowski „Łupaszko” był w roku 1939 pierwszym polskim
partyzantem w sowieckiej zonie okupacyjnej. Pierwszym
partyzantem w strefie okupacji niemieckiej był jego zastępca,
sławny dziś mjr Henryk Dobrzański „Hubal”. Kalenkiewicz miał
się od kogo uczyć dzielności i wierności Polsce, bez względu na
„terminy”, w jakich się ona znajdowała. Był zastępcą „Hubala”.
Przyjął pseudonim „Kotwicz” – od herbu rodowego
Kalenkiewiczów.
[…]
Znowu na polskiej ziemi
27 grudnia 1941 r. jako cichociemny Maciej Kalenkiewicz
(wtedy już major) wyleciał nad Polskę i razem z 5 innymi
skoczkami wylądował blisko granicy z Generalnym
Gubernatorstwem. Niestety, na terenie… Niemiec! Zostali
aresztowani przez niemiecką straż graniczną i zaprowadzeni na
posterunek. Tam polscy komandosi wykorzystali umiejętności
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nabyte podczas szkoleń w Anglii. Zlikwidowali załogę
posterunku
i
poszli
dalej,
na
teren
Generalnego
Gubernatorstwa…
W Warszawie Kalenkiewicz otrzymał przydział do oddziału
operacyjnego sztabu ZWZ (późniejszej AK). Wyróżnił się
kompetencją i ofiarnością w służbie. Za pracę w konspiracji
został odznaczony 19 marca 1942 roku orderem Virtuti Militari.
Szkolił oficerów ZWZ-AK w zakresie walk partyzanckich,
łączności i dywersji.
We wrześniu 1942 r. mjr Kalenkiewicz opracował plan
powszechnego
powstania
w
okupowanej
Polsce,
przewidywanego w decydującym momencie wojny. To był plan
W. Nie była to nowość, ogólnonarodowe powstanie (które w
1944 r. przybrało postać operacji „Burza”) było planowane już na
jesieni 1939 roku, ale Kalenkiewicz nadał mu konkretny kształt,
wynikający z jego kompetencji w zakresie walki dywersyjnej,
pozafrontowej.
W sierpniu 1943 r. dowodził akcją AK „Taśma” – atakami
skierowanymi przeciwko niemieckim posterunkom na granicy
Rzeszy i GG. Miały one znaczenie bardziej propagandowe niż
militarne. Trzeba było zademonstrować, że Polska żyje i że nie
ma żadnych innych granic niż te z lat 1918-1922.
Na Kresach
W marcu 1944 r. został skierowany do Okręgu
Nowogródzkiego AK jako delegat Komendy Głównej. Objął
dowództwo Zgrupowania Nadniemeńskiego AK. Dowodził
akcjami bojowymi przeciwko Niemcom i „partyzantom”
sowieckim,
czyli
sowieckim
bandom
dywersyjnym,
dowodzonym z Moskwy, przeznaczonym do „czyszczenia”
zaplecza. Nie tyle z Niemców, co z polskich oddziałów
partyzanckich AK – na terenie okupowanej Rzeczypospolitej
Polskiej! Bandy te dokonały wielu zbrodni zarówno na polskich
partyzantach, jak i na polskiej ludności cywilnej.
Major Kalenkiewicz był współautorem koncepcji operacji
„Ostra Brama”, czyli wyzwolenia Wilna od Niemców wspólnie z
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armią sowiecką, a następnie przejęcia inicjatywy – dla
podkreślenia, że to obszar Rzeczypospolitej i że Polacy są tu
gospodarzami. Niestety, działania te – wobec zdrady przez
„aliantów” interesów polskich i uznania sowieckiego zaboru
Polski z roku 1939 – nie miały szans powodzenia. Po
wyzwoleniu Wilna od Niemców polscy oficerowie i żołnierze
byli osaczani przez sowieckie lotnictwo i siły pancerne,
kierowani do obozów i punktów przejściowych (obóz w
Miednikach Królewskich), skąd wywieziono ich do Kaługi.
„Bezręki Major”
W czerwcu 1944 r. mjr Kalenkiewicz został w walce z
Niemcami ciężko ranny, stracił prawą rękę. Mimo to nie wycofał
się ze służby! To wtedy, z dnia na dzień, powstała legenda
„Bezrękiego Majora”, który dawał najpiękniejszy przykład
swoim podkomendnym i innym kresowym Polakom. Był
zwolennikiem pozostania w konspiracji i demonstrowania
polskiej obecności, nawet po podstępnym aresztowaniu przez
Sowietów płk. Aleksandra Krzyżanowskiego „Wilka” i innych
oficerów wileńskiej i nowogródzkiej AK. Pozostał w Puszczy
Rudnickiej ze stuosobowym oddziałem. Przejął też dowództwo
Okręgu Nowogródzkiego AK (od 5 sierpnia 1944 r.), choć
sytuacja była już wtedy beznadziejna. Skierował się ze swym
oddziałem do Puszczy Grodzieńskiej. Korzystając ze swych
kontaktów z Londynem, usiłował zainteresować „aliantów”
sytuacją na zajmowanych przez armię sowiecką terenach
wschodniej Polski. Akcja ta nie miała oczywiście żadnych
widoków powodzenia, bowiem „alianci” sami doskonale
wiedzieli, co tu się dzieje, ale nie zamierzali interweniować.
Awans i śmierć
18 sierpnia 1944 r. został awansowany do stopnia
podpułkownika.
Następnego
dnia
Sowieci
rozpoczęli
bezwzględną walkę z ostatnimi oddziałami AK w rejonie Puszczy
Rudnickiej. Oddział ppłk. Kalenkiewicza został osaczony 21
sierpnia przez przeważające siły wroga w Surkontach, 20 km na
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północny zachód od Lidy. Siły sowieckie były ośmiokrotnie
liczniejsze. Przez większą część dnia Polacy odpierali ataki,
zginęło wielu enkawudzistów. Po południu ulegli wrogowi.
Podpułkownik Maciej Kalenkiewicz poległ w walce i został
pogrzebany we wspólnej mogile ze swymi podkomendnymi –
niedaleko zbiorowej mogiły powstańców styczniowych, których
walka była tak samo beznadziejna, ale którzy – tak jak „Kotwicz”
i jego żołnierze – byli do końca wierni świętej sprawie.
Po wojnie Sowieci – zgodnie ze swoją „kulturą” – urządzili
na ich mogiłach kołchozowe pastwisko. W latach 90. w
Surkonatch (dziś na terenie Białorusi) Polacy zbudowali
cmentarz i złożyli hołd swoim bohaterom. Niech pamięć o panu
pułkowniku i jego podkomendnych nigdy nie umiera…

Cmentarz żołnierzy Armii Krajowej w Surkontach. Do lat 90. miejsce
bitwy i zbiorowa mogiła ppłk. „Kotwicza” i jego żołnierzy były
kołchozowym pastwiskiem…

Piotr Szubarczyk
Oddziałowe Biuro Edukacji
Publicznej IPN w Gdańsku
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Major „Ogień”
Piotr Szubarczyk

Przed 66 laty w Ostrowsku koło Nowego Targu
obława UB – KBW osaczyła mjr. Józefa Kurasia
„Ognia” – legendę antykomunistycznej partyzantki. To
była zasadzka. Majorowi towarzyszyła niewielka grupa
podkomendnych. Strzelił sobie w głowę. Mocny, 31letni organizm bronił się. „Ogień” zmarł po północy, w
nowotarskim szpitalu.
Stefan Korboński, w roku 1945 Delegat Rządu
RP na Kraj, nazwał go „królem Podhala” i „tatrzańskim
Janosikiem” XX wieku. Dziś jest uznawany przez
pogrobowców
Polski
sowieckiej
za
postać
„kontrowersyjną”. Nazywają go też „antysemitą”. Jakby
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jego winą było to, że likwidując sowieckich
kolaborantów i konfidentów, trafiał też na Żydów.
Na początku okupacji dowodził grupą dywersyjną
Konfederacji Tatrzańskiej. Nosił wtedy pseudonim
„Orzeł”. Po rozbiciu organizacji przez Niemców grupa
Kurasia stała się kadrówką dla AK na Podhalu.
Pseudonim „Ogień” przyjął 29 czerwca 1943 r., gdy
Niemcy zamordowali mu ojca, żonę i dwuipółrocznego
synka. Ciała i dom oblali benzyną i podpalili.
Po „wyzwoleniu” „Ogień” otrzymał nominację na
kierownika nowotarskiego UB. Komuniści chcieli go
spacyfikować… 11 kwietnia 1945 r. „ubowcy” Kurasia
poszli w góry.
Oddział partyzantki antykomunistycznej „Błyskawica”
kontrolował w roku 1946 obszar od Słowacji po
Kraków i powiat miechowski! Komórki PPR zeszły tam
do podziemia. „Ogień” wierzył, że konflikt Zachodu z
Sowietami przyniesie nam niepodległość.
14 listopada 1946 r. wysłał list do sowieckiego
namiestnika Bieruta:
„Oddział Partyzancki „Błyskawica” walczy o Wolną,
Niepodległą i prawdziwie demokratyczną Polskę.
Walczyć będziemy tak o granice wschodnie, jak i
zachodnie. Nie uznajemy ingerencji ZSRR w sprawy
wewnętrzne polityki państwa polskiego. Komunizm,
który pragnie opanować Polskę, musi zostać
zniszczony.”
Czy testament „Ognia” został już wypełniony?
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69.
ROCZNICA
KUTSCHERĘ

ZAMACHU

NA

oprac. Stefania Szantyr-Powolna

69 rocznica zamachu na Kutscherę
1 lutego 1944 roku żołnierze harcerskiego oddziału
„Agat”, oddziału dywersji bojowej Kedywu Komendy Głównej
AK, dokonali udanego zamachu na Franza Kutscherę, dowódcę
SS i Policji na dystrykt warszawski Generalnego Gubernatorstwa.
W akcji wzięli udział:

„Lot” (Bronisław Pietraszewicz), ranny w brzuch, zmarł 4
lutego
„Ali” (Stanisław Huskowski)
„Kruszyna” (Zdzisław Poradzki)
„Miś” (Michał Issajewicz)
„Bruno” (Bronisław Hellwig)
„Sokół” (Kazimierz Sott), zginął skacząc do Wisły z mostu
Kierbedzia
„Cichy” (Marian Senger), ranny w brzuch, zmarł 6 lutego
„Juno” (Zbigniew Gęsicki), zginął skacząc do Wisły z
mostu Kierbedzia
„Olbrzymek” (Henryk Humięcki)
„Kama” (Maria Stypułkowska-Chojecka)
„Dewajtis” (Elżbieta Dziębowska)
„Hanka” (Anna Szarzyńska-Rewska).
CZEŚĆ I CHWAŁA BOHATEROM!
m-cz
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Śmierć kata Warszawy
Piotr Szubarczyk
(Red.: 1 lutego 1944 r. grupa żołnierzy podziemnego polskiego
wojska Armii Krajowej dokonała udanego zamachu na Franza
Kutscherę.)

Franz Kutschera był z zawodu austriackim ogrodnikiem,
ale „karierę” zrobił jako bezwzględny członek NSDAP i SS.
Kiedy 25 września 1943 r. przyjechał do Warszawy na
stanowisko szefa SS i policji w dystrykcie warszawskim
Generalnego Gubernatorstwa, znany już był w Europie jako
prześladowca ludności okupowanych przez III Rzesze ziem.
Kilka przykładów z kroniki bandyckich dokonań:
16 października 1943 r. na rogu alei Niepodległości i
Madalińskiego esesmani zamordowali 25 więźniów Pawiaka.
Była to pierwsza uliczna egzekucja zakładników w Warszawie.
20 października przy nasypie wiaduktu koło Dworca
Gdańskiego i przy gmachu CIWF na Bielanach zabili 30
Polaków.
22 października przy Młynarskiej 2 róg Wolskiej zabili 10
z Pawiaka. Bandycki patrol zastrzelił dwie Polki modlące się
na miejscu zbrodni! Lista zbrodni popełnionych do końca
stycznia 1944 r. jest długa.
Wyrok śmierci na Kutscherę zapadł w dowództwie AK.
Akcję zaplanował płk August Emil Fieldorf „Nil”, dowódca
Kedywu KG AK – po wojnie powieszony przez komunistów
na Mokotowie (24 II 1953)! Likwidację Kutschery w Alejach
Ujazdowskich (tuż przy komendzie policji!) przeprowadzili
żołnierze AK z harcerskiego oddziału „Agat” – późniejszego
batalionu „Parasol”. Dowódca akcji i wykonawca wyroku
Bronisław Pietraszewicz „Lot” miał 22 lata.
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Podczas odwrotu w nurtach Wisły i na skutek
odniesionych ran zginęło lub umarło czterech żołnierzy AK:
„Lot”, Marian Senger „Cichy”, Kazimierz Sott „Sokół” i
Zbigniew Gęsicki „Juno”. W odwecie za zamach na kata
Warszawy Niemcy zamordowali 100 Polaków i nałożyli na
stolicę 100 milionów złotych kontrybucji.
Śmierć uczestników akcji nie poszła na marne. Od połowy
lutego 1944 r. Niemcy zaprzestali dokonywania publicznych
egzekucji na ulicach Warszawy.
Cześć pamięci młodych bohaterów i zamordowanego
dowódcy Kedywu!

Warszawa, Aleje Ujazdowskie 23 – miejsce akcji „Kutschera”
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KOMUNIKATY
oprac. Stefania Szantyr-Powolna

Abdykacja Papieża Benedykta XVI
Duchu Święty przyjdź
Benedykt ogłosił wczoraj,
że
jego
pontyfikat
zakończy się 28 lutego
bieżącego roku. Po tej
dacie zwołane zostanie
konklawe w celu wyboru
nowego
Następcy
Świętego Piotra. Niespełna
ośmioletni pontyfikat tak
wybitnego
Papieża
pozostanie wielkim darem
dla Kościoła.

Ta decyzja Ojca Świętego ogromnie wszystkich
zaskoczyła. Po południu na placu św. Piotra zaczęli się zbierać
poruszeni pielgrzymi, którzy przekazywali sobie wiadomość o
abdykacji Papieża. Benedykt XVI poinformował o niej
uczestników wczorajszego konsystorza w Watykanie,
dotyczącego nowych kanonizacji. […]
- Musiało zajść coś bardzo ważnego, że Papież podjął taką
decyzję – zwraca uwagę w rozmowie z Naszym Dziennikiem ks.
kard. Stanisław Nagy z Krakowa – Abdykacja Papieża to rzecz
niezwykle rzadka w historii Kościoła. […]
Sławomir Jagodziński
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OŚWIADCZENIE OJCA ŚWIĘTEGO BENEDYKTA XVI
Najdrożsi Bracia,
zawezwałem was na ten konsystorz nie tylko z powodu
trzech kanonizacji, ale także aby zakomunikować wam decyzję o
wielkiej wadze dla życia Kościoła. Rozważywszy po wielokroć
rzecz w sumieniu przed Bogiem, zyskałem pewność, że z
powodu podeszłego wieku moje siły nie są już wystarczające, aby
w sposób należyty sprawować posługę Piotrową. Jestem w pełni
świadom, że ta posługa w jej duchowej istocie powinna być
spełniana nie tylko przez czyny i słowa, ale w nie mniejszym
stopniu także przez cierpienie i modlitwę. Niemniej, aby
kierować łodzią św. Piotra i głosić Ewangelię w dzisiejszym
świecie, podlegającym szybkim przemianom i wzburzanym przez
kwestie o wielkim znaczeniu dla życia wiary, niezbędna jest siła
nie tylko ciała, jak i ducha, która w ostatnich miesiącach osłabła
we mnie na tyle, ze muszę uznać moją niezdolność do dobrego
wykonywania powierzonej mi posługi. Dlatego, w pełni świadom
powagi tego aktu, z pełną wolnością, oświadczam, że rezygnuję z
posługi Biskupa Rzymu, Następcy Piotra, powierzonej mi przez
Kardynałów 19 kwietnia 2005 roku, tak że od 28 lutego 2013
roku od godziny 20.00 rzymska stolica, Stolica św. Piotra, będzie
zwolniona (sede vacante) i będzie konieczne, aby ci, którzy do
tego posiadają kompetencje, zwołali konklawe dla wyboru
nowego Papieża.
Najdrożsi Bracia, dziękuję wam ze szczerego serca za
całą miłość i pracę, przez którą nieśliście ze mną ciężar mojej
posługi, i proszę o wybaczenie wszelkich moich niedoskonałości.
Teraz zawierzamy Kościół święty opiece Najwyższego Pasterza,
naszego Pana Jezusa Chrystusa, i błagamy Jego Najświętszą
Matkę Maryję, aby wspomagała swoją matczyną dobrocią Ojców
Kardynałów w wyborze nowego Papieża. Jeśli o mnie chodzi,
również w przyszłości będę chciał służyć całym sercem, całym
oddanym modlitwie życiem świętemu Kościołowi Bożemu.
Watykan, 10 lutego 2013 r.
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Oświadczenie ks. kard. Stanisława Dziwisza, metropolity
krakowskiego, po otrzymaniu informacji o abdykacji Ojca
Świętego Benedykta XVI
Z wielką powagą i wzruszeniem przyjmuję decyzję Ojca
Świętego Benedykta XVI o rezygnacji z kierowania Kościołem i
o przekazaniu troski o dalsze Jego losy Kolegium
Kardynalskiemu. Rozumiem motywacje, jakie Ojciec Święty
przedłożył uczestnikom konsystorza. Benedykt XVI kierował
Kościołem Chrystusowym po odejściu Jana Pawła II z wielką
rozwagą i mądrością, które wypływały z Jego niezwykłych
zdolności intelektualnych, a także głębokiej wiary. Dziękuję Ojcu
Świętemu za wszystkie wysiłki zmierzające do odnowy Kościoła
w duchu wierności Mistrzowi z Nazaretu. Jako biskup z Polski
zapewniam Go, że pozostaniemy wdzięczni za Jego przyjaźń do
Jana Pawła II, jego beatyfikację, a także za wyjątkową
życzliwość do narodu polskiego. Osobiście będę mu wierny i
wdzięczny za to wszystko, co otrzymałem od Niego.
Kościół krakowski pozostanie zawsze wdzięczny Piotrowi
naszych czasów Benedyktowi XVI; wdzięczność i wierność
będzie wyrażał w modlitwie i oddaniu, razem z Ojcem Świętym
Benedyktem XVI zawierzam Duchowi Świętemu i Matce
Kościoła, Matce Bożej z Lourdes, Patronce dnia dzisiejszego.
Ojciec Święty do Polaków
Witam serdecznie wszystkich Polaków. Ostatnia
audiencja generalna jest okazja, by podziękować Bogu za nasze
wspólne spotkania. Dziękuję za waszą obecność tu, w Rzymie, w
minionych latach, za wspólną modlitwę, za wszelkie dowody
bliskości, sympatii i pamięci. Dziękuję Bogu za pielgrzymkę do
Polski na początku mojego pontyfikatu i serdeczne przyjęcie,
jakiego doznałem. Mając wielkiego orędownika przed Bogiem,
błogosławionego Jana Pawła II „trwajcie mocni w wierze” (por.1
Kor 16, 13). Proszę was nadal o modlitwę w mojej intencji i w
intencjach Kościoła. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.


Nasz Dziennik, 28 lutego 2013 r., s. 1.

81

Dlaczego papież abdykował
Niewykluczone, że Benedykt XVI był gotów na odejście z powodu
starości, a decyzję przyspieszyło to, że nie ma już siły zająć się
porządkami na szczytach Kościoła.

- Odczułem w ciągu ostatnich miesięcy, że moje siły osłabły, i
nieustannie prosiłem Boga na modlitwie, aby oświecił mnie
swym światłem, bym podjął najwłaściwszą decyzję – tak
Benedykt XVI tłumaczył swą abdykację wiernym na placu św.
Piotra.
Półoficjalna
wersja,
którą
watykański
dziennik
„L’Obsservatore Romano” podał, gdy papież zapowiedział 11
lutego swą abdykację, mówi, że ta decyzja dojrzewała od czasu
pielgrzymki na Kubę i do Meksyku w marcu 2012 r.
Włoskie media precyzowały, ze Benedykt XVI podczas tej
podróży rozbił sobie głowę po ciemku o umywalkę, co stało się
dla niego znakiem, że traci siły potrzebne do sprawowania
rządów w Kościele.
Około trzech miesięcy temu papieżowi – w tajemnicy przed
mediami – wymieniono rozrusznik serca. Niemiecki dziennikarz
Peter Seewald, który niedawno rozmawiał z Benedyktem XVI,
twierdzi, że wyglądał on na bardzo zmęczonego, szybko chudł i
tracił widzenie w jednym oku. Rzecznik Watykanu przekonywał,
że przyczyną dymisji nie jest żadna poważna choroba, lecz
wywołana wiekiem utrata sił – Benedykt XVI w kwietniu
skończy 86 lat.
Wersję o wieku, jako głównym motywie dymisji podważała
część włoskich mediów. Ich zdaniem decyzję o abdykacji
sprowokował porażający poufny raport trzech kardynałów o
intrygach, być może wzajemnym szantażowaniu się hierarchów
(nawet informacjami o homoseksualizmie rywali) oraz brudnych
wojnach o wpływy w kurii rzymskiej, które doprowadziły do
masowych przecieków tajnych dokumentów do mediów w 2012r.
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To przede wszystkim dokumenty wykradane przez
osobistego papieskiego kamerdynera, którym zapewne
manipulowali jacyś hierarchowie. Główną sensacją była nie tyle
ich zawartość, ile to, że otoczenie Benedykta XVI nie potrafi
dochować tajemnicy.
Papież poznał drugą i ostatnią część tego raportu w grudniu
2012 r. Dokument pozostanie w zapieczętowanym apartamencie
papieskim w Pałacu Apostolskim do czasu, aż wprowadzi się tam
następca Benedykta XVI. Autorzy raportu podzielą się jednak
jego wnioskami z kardynałami w czasie obrad przed konklawe.
Obie wersje dymisji da się uzgodnić. Niewykluczone, że
Benedykt XVI był gotów na rychłe odejście z powodu starości, a
kłopoty w kurii rzymskiej tylko przyspieszyły moment, w którym
stwierdził, że nie ma już siły zająć się porządkami na szczytach
Kościoła.
Część watykanistów twierdzi, że Benedykt XVI ostatecznie
wyznaczył datę dymisji trzy dni przed jej ogłoszeniem. Ponoć
chciał ustąpić z dnia na dzień, ale najbliżsi pracownicy przekonali
go, by dał Watykanowi trochę czasu na ochłonięcie przed
rozpoczęciem papieskiego bezkrólewia.
Benedykt XVI od kilku lat niejako przygotowywał Kościół
na możliwość swej abdykacji. Podczas podróży do włoskiej
L’Aquili w 2009 r. odwiedził znajdujący się tam grób św.
Celestyna V – ostatniego papieża, który z własnej woli ustąpił z
urzędu (1294 r.).
Benedykt XVI złożył wtedy na jego przeszklonej trumnie
papieski paliusz (biały pas zawieszany na ramionach podczas
liturgii). Część watykanistów już wtedy odczytywała to jako
znak, że Benedykt XVI nie podziela opinii Jana Pawła II, który
miał powiedzieć swemu lekarzowi, że „w Kościele nie ma
miejsca na papieża emeryta”.
Rok później Benedykt XVI mówił już bardzo jednoznacznie,
że powinno być miejsce dla papieża emeryta. „Papież ma prawo
– a w pewnych okolicznościach obowiązek – ustąpić z urzędu,
jeśli uzna, że jest niezdolny fizycznie, psychicznie bądź duchowo
do jego sprawowania. Oczywiście dostrzegam, że moje siły
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słabną. Czasem niepokoję się, czy podołam w czysto fizycznym
sensie” – mówił w książkowym wywiadzie „Światłość świata”
Seewalda z 2010 r.
Benedykt XVI odrzucał jednak możliwość „ucieczki” przed
kościelnym kryzysem. „Powinno się odchodzić w spokojnym
momencie. Albo kiedy po prostu nie daje się już rady” –
wyjaśniał.
Tomasz Bielecki, Rzym

Po Castel Gandolfo Benedykt XVI zamieszka w klasztorze
Do leżącego 40 km na południe od Rzymu Castel Gandolfo
kolejni papieże przyjeżdżają już od 500 lat. Pierwszym był Urban
VIII, który wybudował tam pałac. Powierzchnia papieskiej
posiadłości, która ma we Włoszech eksterytorialny status, to 55
hektarów, jest większa o 11 hektarów od Watykanu. Oprócz
pałacu i ogrodów znajdują się w niej dwa klasztory zakonne,
szkoła, farma i wyposażone w dwa teleskopy obserwatorium
astronomiczne. Całości strzeże Gwardia Szwajcarska.
Już po wyborze nowego papieża Benedykt XVI powróci do
Watykanu, by zamieszkać w położonym na jego terenie
klasztorze Mater Ecclesiae (Matki Kościoła). Został on założony
przez Jana Pawła II, który chciał osiedlić na terenie Stolicy
Apostolskiej zakonnice, by modliły się za niego i za Kościół.
Zaopatrywały papieską kuchnię w warzywa i owoce (z
przyklasztornego ogrodu), zajmowały się też naprawami
papieskiej garderoby i przyozdabianiem watykańskich ołtarzy
rosnącymi w ogrodzie kwiatami. Kompleks wzniesiono w 1994 r.
w miejscu siedziby policji. W jego skład wchodzą dwa budynki.
W pierwszym znajduje się dwupoziomowa kaplica, w drugim –
sale dzienne i 12 cel dla zakonnic. W klasztorze przebywały
członkinie różnych zakonów, m.in. klaryski i benedyktynki.
Odkąd jesienią 2012 r. rozpoczęto remont budynku, nikt w nim
nie mieszka.
BART
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Habemus Papam
W środę, 13 marca 2013 r., w dniu fatimskim, powitaliśmy
nowego Papieża – Franciszka.

Pierwsze słowa Ojca Świętego Franciszka skierowane do
wiernych na placu św. Piotra z głównej loggii watykańskiej.
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Rozpoczynamy wspólną drogę
„Bracia i Siostry, dobry wieczór. Wiecie, że konklawe miało za
zadanie dać Rzymowi biskupa. Zdaje się, że moi bracia
kardynałowie poszli znaleźć go prawie na końcu świata. Dziękuję
wam za powitanie, wspólnocie diecezjalnej Rzymu, której jestem
biskupem. Przede wszystkim chciałbym pomodlić się za naszego
biskupa emerytowanego Benedykta XVI. Módlmy się razem za
niego, by Pan mu błogosławił i Madonna go strzegła” – brzmiały
pierwsze słowa nowego Ojca Świętego.
Papież odmówił z wiernymi modlitwy: „Ojcze nasz”,
„Zdrowaś Maryjo” i „Chwała Ojcu”, po czym powiedział: „A
teraz zacznijmy ten wspólny szlak biskupa i ludu, ten szlak
Kościoła Rzymu, pierwszego w miłości wśród wszystkich
Kościołów. Szlak braterstwa, miłości i wzajemnego zaufania.
Módlmy się zawsze za siebie, jedni za drugich. Módlmy się za
cały świat, by było wielkie braterstwo. Życzę wam, by ten szlak
Kościoła, który dziś zaczynamy, na którym będzie mi pomagał
kardynał wikariusz tu obecny, był owocny dla ewangelizacji tego
pięknego miasta.
A teraz chciałbym udzielić wam błogosławieństwa. Ale
najpierw proszę was o przysługę: zanim biskup pobłogosławi lud,
proszę was, byście pomodlili się do Pana o błogosławieństwo dla
mnie. Modlitwa ludu proszącego o błogosławieństwo dla swego
biskupa. Odmówmy w ciszy tę waszą modlitwę za mnie”.
Po chwili cichej modlitwy Papież Franciszek dodał:
„Teraz udzielę błogosławieństwa wam i całemu światu,
wszystkim mężczyznom i kobietom dobrej woli”. Po
błogosławieństwie Ojciec Święty powiedział jeszcze: „Bracia i
Siostry, zostawiam was. Bardzo dziękuję za to, jak mnie
przyjęliście. Módlcie się za mnie! Szybko się zobaczymy. Jutro
chcę udać się, aby się pomodlić do Madonny, by strzegła całego
Rzymu. Dobranoc i dobrego odpoczynku”.
Tłumaczenie za KAI
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Z dalekiego Kraju
Stery łodzi Piotrowej ujął wczoraj w ręce Ojciec Święty
Franciszek – ks. kard. Jorge Mario Bergoglio, Prymas Argentyny.
Papież z dalekiego kraju, pierwszy Namiestnik Chrystusa,
którego ofiarowała Kościołowi Ameryka Południowa. Pierwszy
jezuita na Tronie Piotrowym. Pierwszy Papież o imieniu
Franciszek.
Skromny, pokorny i bezpośredni, a jednocześnie
żywiołowo okazujący swą wiarę. […]
Unikał wszelkiej pompy i splendorów, nie mieszkał w
pałacu biskupim, ale w skromnym mieszkaniu w centrum Buenos
Aires; sam prowadził swoje gospodarstwo. Otwarty na świat i
ludzi, ale np. nie udzielał prawie nigdy wywiadów mediom.
Potrafił rozmawiać z prostym człowiekiem i stanąć wobec
milionowej rzeszy młodych ludzi przybyłych na pielgrzymkę do
narodowego sanktuarium maryjnego w Luján w Argentynie. W
2012 r. wezwał młodzież do przestrzegania zasad
sprawiedliwości i troski o tych, którzy cierpią. „Nauczmy się
wszyscy pracować dla sprawiedliwości. Dla tego celu miejmy
zawsze otwarte serce, serce wielkie, by odpowiedzieć na potrzeby
drugiego. Oby nikomu nie zabrakło tej postawy serca do bycia
każdego dnia bardziej sprawiedliwym w naszym życiu”.
Był blisko każdego człowieka, zwłaszcza biednego – nie
stwarzał żadnego dystansu w kontaktach. Wierni w Buenos Aires
pamiętają, że zamiast samochodem wolał poruszać się rowerem
lub miejskim autobusem. Regularnie odwiedzał najuboższych w
fawelach w Buenos Aires, pochylał się w hospicjum nad chorymi
na AIDS.
Ksiądz kardynał Jorge Mario Bergoglio urodził się 17
grudnia 1936 r. w rodzinie włoskich emigrantów w Buenos Aires
jako jedno z pięciorga dzieci. Zna dobrze trudy zwykłego życia –
jego ojciec był kolejarzem. Po ukończeniu studiów chemicznych
odpowiedział na głos powołania i wstąpił do seminarium
duchownego w Villa Devoto koło Buenos Aires. Postanowił
podążyć drogą św. Ignacego Loyoli i 11 marca 1958 r. wstąpił do
zakonu jezuitów, który ma tak ogromne zasługi w ewangelizacji
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Argentyny. Dość wspomnieć słynne misje jezuickie – misiones,
niezwykły eksperyment duszpasterski wśród tubylczej ludności,
po których pozostały wciąż imponujące swym rozmachem
barokowe kościoły.
Historia zatoczyła znamienne koło – św. Ignacy Loyola
założył zakon jezuitów z myślą oddania go na służbę Ojcu
Świętemu i papiestwu, dziś, w czasach, gdy wiara katolicka jest
nie mniej zagrożona niż w czasach, gdy ciało Kościoła rozrywały
herezje Lutra, na Stolicę Świętą przychodzi Papież jezuita.
[…]
W uznaniu zasług i wierności Kościołowi w lutym 2001 r.
Ojciec Święty Jan Paweł II wyniósł go do godności
kardynalskiej, przydzielając mu tytularny kościół św. Roberta
Bellarmina w Rzymie. […]
W latach 2005-2011 (dwie kadencje po trzy lata) był
przewodniczącym Konferencji Episkopatu Argentyny.
Był członkiem Kongregacji Kultu Bożego i Dyscypliny
Sakramentów, Kongregacji ds. Duchowieństwa, Kongregacji ds.
Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia
Apostolskiego, Papieskiej Rady ds. Rodziny.
Mówi biegle po hiszpańsku, włosku i niemiecku.
Małgorzata Rutkowska

Biały dym, który pojawił się o godz. 19.06, oznaczał, że konklawe
zakończyło się wyborem Papieża.

88

Kim są jezuici
Zakon jezuitów – Towarzystwo Jezusowe – to obecnie
największy zakon męski na świecie (ok. 20 tys.). W Polsce
podzielony na dwie prowincje: wielkopolsko-mazowiecką i
południową. Według danych z 2011 r. liczy 658 braci. Zajmuje
się nauczaniem, działalnością naukową, misyjną (głównie w
Azji) i wydawniczą. Na świecie prowadzi 191 szkół, w tym
słynny Uniwersytet Gregoriański oraz Instytut Wschodni w
Rzymie. W Polsce ma dwie szkoły wyższe: Ignatianum w
Krakowie i Boboleum w Warszawie, licea i gimnazja. Wydaje
kilkanaście pism, największym jest „Przegląd Powszechny”.

Trzej Królowie na ulicach miast
W ponad dziewięćdziesięciu polskich miastach, w tym w
Warszawie, Krakowie i Częstochowie, przeszły 6 stycznia
Orszaki Trzech Króli. W ten sposób Polacy świętowali
uroczystość Objawienia Pańskiego, która jest jednym z
najważniejszych katolickich świąt. W każdym z miast Orszakowi
towarzyszyły rzesze wiernych, a w Krakowie i Płocku miały one
charakter marszu gwiaździstego zmierzającego z kilku punktów
miasta ku stajence. Każde miasto przygotowało jakieś
niespodzianki. Głównym organizatorem Orszaku jest Fundacja
Orszak Trzech króli.
W uroczystość Objawienia Pańskiego, 6 stycznia 2013 r. już po
raz piąty z placu Zamkowego w Warszawie wyruszył Orszak
Trzech Króli. Zdaniem organizatorów wzięło w nim udział ok. 50
tys. osób. Przeszedł przez Krakowskie Przedmieście do Stajenki,


W tekście wykorzystano artykuł „Warszawa powitała narodzonego Jezusa” ,
zamieszczonego w Naszej Służbie, Nr 1 (458), 1-15 stycznia 2013 r., s. 3 i 8.
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która została przygotowana na placu Marszałka Józefa
Piłsudskiego. W tym samym dniu orszaki Trzech Króli
wędrowały przez ulice ponad dziewięćdziesięciu polskich miast,
także za granicą: na Ukrainie, w Hiszpanii i w Republice
Środkowoafrykańskiej.
W Warszawie wyjście Orszaku poprzedziła Msza św. w
Archikatedrze pw. św. Jana Chrzciciela, której przewodniczył
kardynał Kazimierz Nycz, arcybiskup metropolita warszawski.
Po wspólnym odmówieniu modlitwy Anioł Pański,
Orszak poprowadzony przez Trzech Króli symbolizujących trzy
kontynenty: Europę, Azję i Afrykę, którego trzon stanowiły
ubrane w kolorowe stroje dzieci, ruszył w stronę placu Marszałka
Józefa Piłsudskiego. Na trasie ustawione zostały sceny, tzw.
mansjony, przedstawiające m.in. Anioła Bożego wskazującego
drogę do Stajenki, walkę Dobra ze Złem, Heroda wygrażającego
malutkiemu Jezusowi, diabłów namawiających do porzucenia
orszaku i zajęcia się przyziemnymi, „bardziej przyjemnymi
sprawami”. Wzorem lat ubiegłych Orszak przeszedł pod oknami
siedziby Ordynariatu Polowego przy ul. Gen. TokarzewskiegoKaraszewicza. Na placu Marszałka Piłsudskiego, w
kulminacyjnym momencie jego uczestnicy mogli pokłonić się i
oddać hołd Dzieciątku Jezus. Tam mieli okazję usłyszeć po raz
drugi pozdrowienia Ojca Świętego Benedykta XVI:
- „Serdecznie pozdrawiam zgromadzonych na modlitwie Anioł
Pański Polaków. Szczególnie pozdrawiam uczestników
Orszaków Trzech Króli, którzy wzorem ewangelicznych
Mędrców ze Wschodu, wędrują ulicami wielu miast do
duchowego Betlejem, by spotkać narodzonego Zbawiciela. Niech
ta inscenizacja umocni wierzących, zbliży do Kościoła tych,
którzy się od niego oddalili, pomoże znaleźć Boga tym, którzy
Go szukają”.
U stóp żłóbka odbyło się wspólne śpiewanie kolęd w myśl
hasła towarzyszącego tegorocznemu Orszakowi: „Kolędy lepiej
śpiewać niż słuchać, lepiej razem niż samemu”. Radosne
kolędowanie poprowadził Zespół Regionalny „Istebna”.
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W tegorocznym Orszaku w Warszawie szło ok. sześciuset
dzieci z warszawskich szkół, dwóch przedszkoli i organizacji
harcerskich oraz około trzystu rodziców przebranych za anioły,
diabły, karczmarki, pasterzy, dworzan heroda, także trzysta osób
czuwających nad bezpieczeństwem Orszaku, m.in. członkowie
Związku Strzeleckiego „Strzelec”. Uczestnikom rozdawano
barwne, papierowe korony oraz śpiewniki, w których znalazły się
nie tylko kolędy, ale także przesłanie Stolicy Apostolskiej do
organizatorów i uczestników wydarzenia oraz listy Prezydenta
RP Bronisława Komorowskiego i kardynała Kazimierza Nycza.
Szczególne zainteresowanie dzieci wzbudziły niezwykłe
„pojazdy”, za pomocą których ulicami przemieszczali się Trzej
Królowie: konie oraz dwa pokaźne, sympatyczne wielbłądy.
Specjalnie dla Warszawiaków zatańczył Smok Azjatycki,
animowany przez członków Stowarzyszenia Harcerstwa
Katolickiego „Zawisza”.
Pierwszy Orszak Trzech Króli wyruszył pięć lat temu z
warszawskiej Starówki. Został zorganizowany przez szkołę
„Żagle” w Międzylesiu i zgromadził ok. 5 tys. ludzi. W
następnym roku do Warszawy przyłączyły się cztery miasta:
Gdańsk, Wrocław, Kraków i Poznań. W kolejnym – było ich już
25. W tym roku przeszły one ulicami 97 polskich miast, a także w
Kamieńcu Podolskim na Ukrainie, Badajoz w Hiszpanii oraz w
Republice Środkowoafrykańskiej.
Przybyli oddać Mu pokłon – warszawski Orszak Trzech Króli
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Młodzieżowy Turniej Piłki Nożnej rocznik 2005/6
„Orzeł Biały – Twój Znak” upamiętniający powstanie
Armii Krajowej oraz Narodowy Dzień Pamięci
„Żołnierzy Wyklętych
24 lutego 2013 roku na terenie Warszawy w dzielnicy
Ursynów przy ul. Koncertowej 4 pod balonem odbył się z okazji
rocznicy powstania Armii Krajowej (przekształcenia ZWZ w
AK) 14.02. i Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”
1.03. – turniej piłki nożnej młodych sportowców z roczników
2005/2006 pod wezwaniem narodowym „Orzeł Biały – Twój
Znak”, zorganizowany przez Stowarzyszenie Łagierników
Żołnierzy Armii Krajowej oraz klub sportowy KS-SEMP
Warszawa Ursynów na czele z trenerem Bartoszem Drolińskim
pod patronatem Burmistrza Dzielnicy Warszawa – Ursynów,
pana Piotra Guziała.
W turnieju wzięło udział 6 drużyn piłkarskich, w tym 3
składy SEMP Ursynów, AJAX Warszawa, KS Warszawa
Ursynów i FC LEGION – Nieformalna Drużyna Przyjaciół
Futboli i Historii AK.
Z ramienia Urzędu Gminy Warszawa – Ursynów udział
wziął Naczelnik Wydziału Promocji Dzielnicy Ursynów, pan
Bartosz Dominiak, a z Zarządu Stowarzyszenia Łagierników
ŻAK udział wzięli: Andrzej Siedlecki – prezes, Artur Kondrat –
członek Zarządu – koordynator uroczystości i imprez.
Młodych sportowców, stojących w drużynach i ich
trenerów powitał Andrzej Siedlecki. Podkreślił wagę tego
turnieju zorganizowanego w rocznicę powstania bohaterskiej
organizacji niepodległościowej i bohaterów narodowych
„Żołnierzy Wyklętych” spod znaku AK, NSZ, NZW, WiN,
Konspiracyjnego Wojska Polskiego, którzy nigdy nie złożyli
broni lecz walczyli z okupantem sowieckim i reżimem
komunistycznym PRL do końca swoich dni, bo nigdy nie
pogodzili się z utratą wolności i suwerenności przez Polskę.
Nawiązał też do harcerzy z Szarych Szeregów Armii Krajowej –
niewiele starszych od sportowców turnieju, którzy działali w tzw.
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małym sabotażu, a potem akcjach zbrojnych i Powstaniu
Warszawskim.
Każdą z drużyn witano oddzielnie oklaskami. Prezes
Siedlecki życzył dobrej, sportowej walki, poszanowania drużyn
przeciwników, kultury zachowania na boisku. Potem prezes
zwrócił się do rodziców sportowców słowami: „Dla Polski, dla
naszego Narodu nie ma sprawy ważniejszej aniżeli edukacja,
aniżeli formowanie młodego pokolenia ku poszanowaniu
godności własnej i drugiego człowieka”. Młodzi powinni być
wychowywani tak, aby zachowywali pamięć o bohaterach
narodowych, aby miłość do Polski tkwiła w ich sercach i
umysłach. Dlatego na odwrocie każdego dyplomu jest
wydrukowany znany wiersz, uczony w polskich szkołach przed
wojną, „Jaki znak Twój – orzeł biały…”
Przebieg turnieju był zachwycający i przyniósł wiele
radości młodym sportowcom i ich kibicom składających się
głównie z najbliższych rodzin. Akcje, taktyka oraz organizacja
gry na boisku świadczyły o dobrym przygotowaniu młodych
sportowców przez trenerów. Wyszkolenie techniczne, dynamika
oraz zapał były nadzwyczajne.
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Turniej zakończył się o godz. 12.00. Na specjalne uznanie
zasłużyły dwie drużyny KS SEMP „A” oraz FC Legion, które
stoczyły między sobą dodatkowy mecz w finale i po bardzo
zaciętym i wyrównanym pojedynku o zwycięstwie FC Legionu
zadecydowały rzuty karne.
Na zakończenie wręczono wszystkim drużynom oraz
trenerom puchary, medale, dyplomy oraz upominki za udział w
zawodach
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a poszczególne drużyny zajęły następujące miejsca w turnieju:
1 miejsce – FC Legion
2 miejsce – KS SEMP Ursynów – skład „A”
3 miejsce – KS SEMP Ursynów – skład „C”
4 miejsce – AJAX Warszawa
5 miejsce – SEMP Ursynów – skład „B”
6 miejsce – KS Warszawa Ursynów.
96

97

Król strzelców – Antek Ślazewicz z klubu przyjaciół FC
LEGION otrzymał figurkę „małego powstańca” i statuetkę króla
strzelców za największą ilość strzelonych goli podczas turnieju.
Figurkę najlepszego piłkarza otrzymał Wojciech Gan z drużyny
KS SEMP Ursynów „A”, a statuetkę dla najmłodszego piłkarza
Turnieju otrzymał zaledwie pięcioletni sportowiec z klubu KS
Warszawa Ursynów.
Turniej przyniósł wiele radości sportowcom, ich rodzicom i
organizatorom. Wszyscy uznali, że ta forma pamięci o wielkich
bohaterach z szeregów AK i „Żołnierzy Wyklętych” jest
najlepszą lekcja historii narodu polskiego.
W sposób szczególny, jako organizatorzy chcieliśmy
podziękować za wsparcie:
- dla pana Piotra Guziała – Burmistrza Dzielnicy Ursynów za
pomoc oraz objęcie patronatem Młodzieżowego Turnieju „Orzeł
Biały – Twój Znak”,
- dla pana Piotra Kurka – prezesa Światowego Związku Żołnierzy
AK oraz pana Kazimierza Krajewskiego – prezesa ŚZŻAK
Okręgu Nowogródzkiego za przekazanie na turniej dla rodziców
młodych piłkarzy dużej ilości książek o Armii Krajowej oraz
wielu kalendarzy o „Ostatnich Obrońcach Kresów”,
- dla pana Bartosza Dominiaka z Wydziału Promocji dla
Dzielnicy Ursynów za wsparcie w związku z organizacją turnieju
oraz upominki przekazane młodym sportowcom,
- dla pana Zenona Dagiela – Kierownika Zespołu Sportu i
Rekreacji dla Dzielnicy Ursynów za ufundowanie wszystkim
uczestnikom zawodów pięknych pamiątkowych medali z
wygrawerowaną nazwą turnieju,
- dla piekarni Grzybek K i A. Cichowscy, E. Fedorowicz Sp. J za
przekazanie nieodpłatnie na turniej 400 świeżych pączków dla
młodych sportowców oraz ich rodziców,
- dla firmy Coca-Cola za wody oraz napoje, dostarczone na
turniej.
Artur Kondrat
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Uroczystości poświęcone 150. rocznicy Powstania
Styczniowego z udziałem Stowarzyszenia Łagierników
Żołnierzy Armii Krajowej
Powstanie Styczniowe 1863 r. jako największy
niepodległościowy zryw narodowy przeciwko zaborcy
rosyjskiemu w XIX wieku zasługuje na najwyższe uznanie w
historii narodu Polskiego. Heroiczna walka 200.000 powstańców,
którzy ruszyli do walki o niepodległość Ojczyzny z trzykrotnie
silniejszą armią carską, dobrze przeszkoloną i doskonale
uzbrojoną, nie przyniosła zwycięstwa, ale Polacy pokazali, że
gotowi są do najwyższych poświęceń, aby Polska była Polską, a
nie marionetkowym Królestwem całkowicie podległym
absolutnej władzy cara rosyjskiego. Idee wolnościowe, jakie
zaszczepili powstańcy, były kultywowane i realizowane w
Legionach Józefa Piłsudskiego w latach 1916-1918 r. i służyły
odrestaurowaniu Państwa Polskiego w 1918 r.
Stowarzyszeniu Łagierników Żołnierzy AK Powstanie
Styczniowe jest szczególnie bliskie z uwagi na te same dogmaty,
jakimi kierowali się powstańcy styczniowi i żołnierze Armii
Krajowej – miłość do Boga i Ojczyzny oraz poświęcenie życia w
walce o niepodległość dla Niej.
Zarząd Stowarzyszenia złożył hołd powstańcom
styczniowym 1863 r. w następujących uroczystościach:
I. W dniu 25.01.2013 r. odbyło się spotkanie w Ratuszu
Dzielnicy Warszawa – Ursynów z udziałem władz
administracyjnych. W uroczystości wzięła udział Pani
senator
Barbara
Borys-Damięcka.
Z
Zarządu
Stowarzyszenia udział wzięli: Andrzej Siedlecki, pkt.
Weronika Sebastianowicz i Artur Kondrat – koordynator
uroczystości. W nawiązaniu do idei Powstania
Styczniowego przemówienie historyczne na temat
działalności niepodległościowej Armii Krajowej wygłosił
Andrzej Siedlecki. Wzruszające relacje o żołnierzach AK
z Kresów Wschodnich Rzeczypospolitej przekazała kpt.
Weronika Sebastianowicz, która pełni funkcję prezesa
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Stowarzyszenia Żołnierzy AK na Białorusi. Z
wdzięcznością uczestnicy spotkania – mieszkańcy
Ursynowa przyjęli obecność Pani senator Barbary BorysDamięckiej na uroczystości, w której wystąpieniu były
zawarte wrażliwe, uczuciowe wspomnienia z dzieciństwa,
a dotyczące jej rodziny wywiezionej przez okupanta
sowieckiego do Kazachstanu.
II. W niedzielę 27.01.2013 r. o godz. 12.00 Zarząd
Stowarzyszenia, w tym samym składzie, uczestniczył w
uroczystej Mszy św. w kościele w Sokołowie Podlaskim.
W krótkim wystąpieniu kpt. Weronika Sebastianowicz i
Andrzej Siedlecki podkreślili cześć i uznanie dla
powstańców styczniowych i żołnierzy AK oddających
życie i wolność na katordze i łagrach syberyjskich. Pod
pomnikiem dowódców VI Brygady Wileńskiej „Młota” i
„Huzara” oraz pod pomnikiem księdza generała
Stanisława Brzóski – naczelnego kapelana Powstania
Styczniowego, Burmistrz Sokołowa Podlaskiego wraz z
przedstawicielami miejscowej administracji i samorządu
zapalili znicze, złożyli wiązanki kwiatów i oddali hołd
poległym powstańcom styczniowym i żołnierzom AK.
III. W tę samą niedzielę 27.01.2013 r. w Hotelu Mazurkas
Travel w Ożarowie Mazowieckim Zarząd Stowarzyszenia
uczestniczył w galowym Koncercie „Powstanie
Styczniowe – Pamiętamy”, zorganizowanym przez
Fundację AVE PATRIA. W koncercie wzięły udział
chóry polonijne z Litwy, Białorusi, Ukrainy i Niemiec
oraz artyści z Polski, między innymi soliści Opery i
Zespołu Reprezentacyjnego Wojska Polskiego, chór
uczniów z Gimnazjum w Błoniu oraz grupa teatralna
„Melchiorek”, która odtwarzała sceny z Powstania
Styczniowego. Chóry polonijne, które wzięły udział, to:
„Echo”, „Kraj Rodzinny”, „Polonez”, „Mościczanka”,
„Polonia”. Kpt. Weronika Sebastianowicz przedstawiła
tragiczne losy swoje i innych żołnierzy AK
represjonowanych w Workucie. Fragmenty historyczne o
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Powstaniu Styczniowym przedstawił Andrzej Siedlecki.
Wśród piosenkarzy wystąpił Jan Pietrzak ze znanym
utworem „Żeby Polska była Polską”. Wspaniała pod
względem artystycznym i logistycznym uroczystość
wzbudziła aplauz i oklaski licznie przybyłej, pomimo
mrozu, publiczności.
Chwała organizatorom, szczególnie prezesowi Fundacji
„Ave Patria” z Ożarowa Mazowieckiego, Panu Piotrowi
Białkowi – za perfekcyjną organizację koncertów i
uroczystości upamiętniających Powstanie Styczniowe.
Artur Kondrat

Powstanie Styczniowe – Pamiętamy!
Fundacja „Ave Patria” serdecznie zaprasza na koncerty w
ramach obchodów 150. rocznicy wybuchu Powstania
Styczniowego.
Program obchodów:
Warszawa – sobota 26.01.2013 r.
15.30 – koncert w sali widowiskowo-kinowej klubu Wojskowej
Akademii Technicznej, ul. Kaliskiego 25a, Warszawa-Bemowo
18.00 – Msza Święta za Ojczyznę, a następnie koncert – kościół
św. Stanisława Kostki, ul. Hozjusza 2, Warszawa-Żoliborz
Ożarów Mazowiecki – niedziela 27.01.2013 r.
18.00 – Uroczysta Msza Święta i koncert galowy – sanktuarium
Miłosierdzia Bożego, Ożarów Mazowiecki, ul. Poznańska 183.
Wystąpią:
7 chórów (tworzących jeden zespół – około 200 osób, w tym:
Chóry polonijne: Kraj Rodzinny z Baranowicz, Białoruś;
Polonez z Mińska, Białoruś; Polonia z Dortmundu, Niemcy; Echo
ze Lwowa, Ukraina; Mościczanka z Wilna, Litwa;


Nasz Dziennik, 25 stycznia 2013 r.
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Chóry krajowe: Chór Archikatedry Warszawskiej, Chór
Akademicki Politechniki Warszawskiej, a także: Grupa
Teatralna „Melchiorek” z Zespołu Szkół Nr 1 im. Melchiora
Wańkowicza w Błoniu pod kierownictwem Małgorzaty
Śliwińskiej.
Soliści:
Wiesław
Bednarek,
Aleksander
Kamedulski,
Maksymilian Kuc ze Lwowa oraz 4 solistów z Zespołu
Artystycznego Wojska Polskiego
Dyrygenci: dr Dariusz Zimnicki i Edward Kuc
Prowadzenie koncertu: Piotr Białek, Roman Pawlak.

Dar serca dla żołnierzy AK i ich rodzin na Białorusi
zrealizowany!
Do wigilii Świąt Bożego Narodzenia trwała akcja
przekazywania paczek świątecznych do polskich domów na
dawnych Kresach Rzeczypospolitej w Grodnie, Nowogródku i
innych miejscowościach obecnej Białorusi. Bardzo wielu
Polaków mieszkających w Polsce, nastawionych patriotycznie,
nie zawiodło. Wiele paczek świątecznych zgromadzili
mieszkańcy powiatu Wołomin, składając je w Domu Kultury
przed wysłaniem. Wśród darczyńców nie zabrakło sportowców i
kibiców Klubu „LEGIA”. Ten dar serca w postaci dużej ilości
paczek świątecznych przygotowała również patriotyczna
młodzież z I Liceum Ogólnokształcącego w Białymstoku,
którego dyrektorką jest Pani Grażyna Złocka-Korzeniewska.
Kilku mieszkańców różnych regionów Polski przekazało, na
miarę swoich możliwości, środki finansowe na zakup prezentów
świątecznych dla Polaków na Białorusi. Wszystkie paczki
świąteczne dotarły na czas do domów kombatantów na Białorusi.
Rozprowadzaniem paczek kierowała pani kpt. Weronika
Sebastianowicz z Grodna – prezes Stowarzyszenia Żołnierzy AK
na Białorusi. Sędziwi żyjący polscy żołnierze i rodziny
pomordowanych bądź zmarłych żołnierzy ze wzruszeniem
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przyjmowali
paczki
świąteczne.
Bohaterowie
są
usatysfakcjonowani pamięcią o nich i wyrażają wdzięczność za
ten dar serca rodaków.
Jak pisał ksiądz Jan Twardowski w swoich utworach –
Bóg prosi o miłość bliźniego przede wszystkim dla najsłabszych.
Miłość między ludźmi jest radością świata, słońcem życia,
wesołą melodią – twierdził Bolesław Prus. Ci żołnierze, którzy
bronili Kresów Rzeczypospolitej oddawali życie za Ojczyznę,
przelewali krew, spędzali długie lata życia w niewoli w łagrach
syberyjskich – nie są zapomniani i to jest bardzo ważne.
Zarząd Stowarzyszenia Łagierników
Żołnierzy AK

Informacja Zarządu Głównego o XXVIII Zjeździe
XXVIII Zjazd Łagierników Żołnierzy Armii Krajowej
odbędzie się w dniach 23 – 27 maja 2013 r. w Wojskowym
Domu Wypoczynkowym „Delfin” w Juracie, ul. Wojska
Polskiego/Helska.
23 maja 2013 – czwartek
Pierwszy autokar (1) wyrusza o 4.00 po Łagierników do
Kuźnicy Białostockiej, Sejn i Augustowa z pocztami
sztandarowymi szkół uczestniczących w Zjeździe, a
następnie kieruje się wprost do Juraty.
Drugi autokar (2) o godz. 10.00 odbiera uczestników Zjazdu z
Warszawy i Mazowsza i tych uczestników, którzy
dojadą na Dworzec Centralny przed godz. 10.00 rano.
W hali Dworca Centralnego w godz. 8.00-10.00 będą
przedstawiciele Stowarzyszenia z biało-czerwonymi
opaskami, czekający na osoby dojeżdżające do
Warszawy. Autokar wojskowy z napisem „Zjazd
Łagierników” będzie czekał na ul. Emilii Plater przy
Dworcu Centralnym od godz. 9.30-10.00. O godz.
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10.00 odjeżdża do Juraty. Planowany przyjazd do
Juraty obydwu autokarów na godz. 16.00.
Kontakt telefoniczny do organizatorów:
Artur Kondrat (autokar 1) 505 047 488
Andrzej Siedlecki (autokar 2) 664 753 190
Rejestracja i zakwaterowanie uczestników Zjazdu w Ośrodku
„Jantar” – Dom Wczasowy „Delfin” Wojskowego
Domu Wypoczynkowego w Juracie, ul. Wojska
Polskiego/Helska, tel. (58) 675 42 85, (58) 675 42 03
Koszt pobytu z wyżywieniem (4 doby) wynosi 300 zł.
Opłaty za uczestnictwo prosimy dokonać do:
25 kwietnia 2013r.
W programie Zjazdu przewidziano m.in.:
1. Obrady
2. Wystawa pamiątek z Workuty i innych łagrów sowieckich
3. Wystawa Orłów Polskich
4. Msza św. w Kościele Garnizonowym w Sopocie
5. Koncert śpiewaka operowego P. Romualda Tesarowicza
6. Apel Poległych (Skwer Armii Krajowej)
7. Hołd pamięci na Westerplatte
8. Zwiedzanie Gdańska (Pomnik Stoczniowców)
9. Zwiedzanie Sopotu
10. Spotkanie w Muzeum Marynarki Wojennej
Apelujemy do wszystkich, którzy posiadają jakieś pamiątki i
dokumenty z obozów, aby zabrali ze sobą na Zjazd i pozwolili
wykorzystać je na wystawie.
Zarząd Stowarzyszenia

Strona internetowa
Z radością informujemy, ze działa już strona internetowa
Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy AK pod adresem:
www.armiakrajowa-lagiernicy.pl. Serdecznie zapraszamy do
zapoznania się z nową odsłoną naszej strony i znajdującymi się
na niej aktualnościami.
Zarząd Stowarzyszenia
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Patronat honorowy nad XXVIII Zjazdem
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U naszych sąsiadów
„Grupy wsparcia” przeciwko Polakom
Stanislovas Buszkewiczius, wicemer Kowna i lider nacjonalistycznej
organizacji Młoda Litwa, zaoferował władzom w Solecznikach pomoc w
usunięciu tablic z nazwami ulic w języku polskim.
Taką deklarację Buszkewiczius złożył listownie merowi rejonu
solecznickiego Zdzisławowi Palewiczowi. Jak podaje popularny na Litwie
portal 15 min., reprezentant tego drugiego pod względem wielkości miasta
na Litwie miał zadeklarować gotowość wysłania do Solecznik specjalnych
„grup wsparcia”, które miałyby zająć się udzielaniem lokalnym władzom
pomocy w usunięciu polskich tablic. Jak dodał, swoją pomoc oferuje
nieodpłatnie.
Propozycja Buszkewicziusa jest reakcją na postanowienie
Wileńskiego Okręgowego Sądu Administracyjnego, który w poniedziałek
zobowiązał władze rejonu solecznickiego do usunięcia w ciągu miesiąca
tablic z nazwami ulic w języku polskim. Władze samorządu
solecznickiego, w którym Polacy stanowią prawie 80 proc. mieszkańców,
zapowiedziały już odwołanie się od wyroku do sądu wyższej instancji. Jak
bowiem zauważył Palewicz, stanowiący większość mieszkańców tego
regionu Polacy mają prawo do podwójnego nazewnictwa ulic i
miejscowości, o co też walczą od wielu lat w oparciu o konwencje ramowe
o ochronie mniejszości narodowych. Odnosząc się do decyzji sądu,
zaznaczył ponadto, że polskie tablice znajdują się na prywatnych posesjach
i wykonane zostały za prywatne pieniądze, w związku z czym samorząd
nie może ich usunąć.
MBZ

Marsz w Wilnie
W 150. rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego główną ulicą Wilna,
aleją Gedymina, przeszedł wczoraj Marsz Wolności, w którym udział
wzięło kilkaset osób. – Nasz marsz nie jest manifestacją, lecz modlitwą za
Ojczyzny: Polskę i Litwę, abyśmy żyli w zgodzie i wolności – powiedział
organizator Marszu ks. Dariusz Stańczyk. Rok 2013 na Litwie został
ogłoszony Rokiem Powstania Styczniowego. Oficjalne obchody Roku
zainauguruje w piątek otwarcie wystawy prac Artura Grottgera w Muzeum
Sztuki Użytkowej w Wilnie. Ekspozycja, którą otworzy premier Litwy
Algirdas Butkewiczius, została przygotowana przez litewskich
muzealników we współpracy z Instytutem Polskim w Wilnie.
AKU, PAP
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TABLICE POMNIKI
Pomnik w hołdzie powstańcom styczniowym w
Lublinie
LUBLIN. Mieszkańcy osiedla Konstantynów własnym sumptem
wznieśli okazały pomnik w hołdzie powstańcom styczniowym.
Monument stanął u zbiegu al. Kraśnickiej i ul, Bohaterów Monte
Cassino. Wczoraj (Red.: 23.01.2013 r.) po Mszy św. w kościele
Ojców Kapucynów na Poczekajce z pełnymi honorami odsłonięto
pomnik.

Uroczysko „Powstańce” w Puszczy Augustowskiej
Grażyna Jonkajtys-Luba
Na skrzyżowaniu leśnych traktów we wsi Strękowizna do
Nowinki i do szosy suwalskiej oraz do Jeziora i wsi Tobołowo i
dalej nad Wigry – stoi potężny, granitowy obelisk, zwieńczony
krzyżem i ozdobiony Orłem w koronie, skrzyżowanymi kosami i
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wieńcem cierniowym. Ustawiony on został przez mieszkańców
wiosek i osiedli w gminie Szczebro-Olszanka w powiecie
augustowskim w pamiętnym dniu 15 sierpnia, w roku 1938, w 75
rocznicę Powstania Styczniowego, na Uroczysku puszczańskim
„Powstańce”, przy mostku przez rzekę Biebrza. Według
zachowanych miejscowych opowieści istniał tu obóz powstańców
w latach 1863-64, kuźnia, w której kuto kosy, jej istnienie
upamiętnia kamień z wyrytym napisem – a także szpital
powstańczy, czemu sprzyjała rzeka o bardzo czystej wodzie.
Miejsce było ukryte pośród gęstej, nieprzebytej w owych czasach
puszczy, zarosłej krzakami leszczyny i różnych krzewów i ziół
puszczańskich. Potężny obelisk, na którym oprócz symboli i daty
„1863” istnieje napis: „Bojownikom za Wolność Ojczyzny –
Rodacy – Gminy Szczebro-Olszanka na czele z tut. plac. P.O.W.
15.VIII.1938 r.” – był otoczony szacunkiem, nikt tu nie śmiecił,
nie niszczył bezmyślnie otoczenia, trawę i chwasty co pewien
czas wykaszali mieszkańcy sąsiednich osiedli, wśród których
było wielu uczestników wojny z bolszewikami w 1920 r. We
wrześniu 1939, po zakończonej wojnie obronnej, obelisk został
zdjęty z postumentu i zakopany w miejscu, w którym stał.
Wydobyto go dopiero po 1945 r. i ustawiono na dawnym miejscu
– ale już Orła pozbawiono korony i zdjęto krzyż ze szczytu
pomnika. Dopiero w 1989 roku znowu 15 sierpnia, przy tym
obelisku, już zwieńczonym krzyżem i z Orłem znowu w koronie
– w obecności licznie przybyłych mieszkańców z okolicznych
puszczańskich osiedli, dzieci ze szkół, Ochotniczej Straży
Pożarnej – proboszcz z pobliskiego kościoła odprawił polową
Mszę św., wygłosił krótkie okolicznościowe kazanie, wszyscy
śpiewali pieśni religijne, a na koniec – Boże, coś Polskę…
Teraz – miejsce to straciło swój tajemniczy, puszczański
charakter: wycięto trochę drzew oraz krzewów leszczyny, wąski,
zniszczony, ale jeszcze cały drewniany mostek przez Biebrzę
zastąpiono
szerszym,
wygodnym,
dostosowanym
do
poszerzonych traktów, mostem. Nie będzie już na nim straszył
diabeł „przynapitych” chłopów, wracających ciemną nocą do
domu – jak nam opowiadał stary Pan Józef ze Strękowizny…
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Polanka przy drodze została poszerzona, stoją na niej
ławki pod daszkami dla wygody turystów, są nawet kosze na
śmieci, aby nie zostawiali oni bezczeszczących to miejsce,
niechlujnych śladów swojego pobytu – ale te zdobycze
„cywilizacji” nie zdołały jednak pozbawić tego miejsca uroku
niespodzianki, gdy się wychodzi spomiędzy gęstwy drzew i
krzewów – na polankę, na mostek, na rzeczkę płynącą wśród
pachnących ziół, i na ten monumentalny kamień, który dzięki
swej surowej formie nie zakłócił uroczystego nastroju otaczającej
go przyrody.
Granitowy obelisk, pomnik wciąż powracającej walki o
całkowitą, prawdziwą wolność.

Ceremonia odsłonięcia pomnika na uroczysku „Powstańce” w
Puszczy Augustowskiej, rok 1938.


Z albumu naszych czytelników, Jarosław Koncewicz, Augustów.
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KARTKI Z HISTORII
Zbrodnia w Koniuchach
Małgorzata Rutkowska
Przed świtem 29 stycznia 1944 r. pogrążonych we śnie
mieszkańców polskiej wsi Koniuchy w rejonie Solecznik na Litwie
obudziły strzały i widok płonących zabudowań. Mało komu udało
się ujść spod kul. Żydowsko-sowiecki oddział pod nazwą „Smiert’
okupantam” nie miał litości ani dla kobiet, ani dla dzieci.
„Wszystkich mieliśmy wybić. Partyzanci okrążyli wioskę, wszystko
podpalono, każde zwierzę, każdego człowieka zabito. Jeden z moich
kolegów wziął kobietę, położył jej głowę na kamień i zabił ją
kamieniem” – bandyci chwalili się swoim bestialstwem. Niepełna
lista ofiar masakry, ustalona przez Kongres Polonii Kanadyjskiej,
liczy 38 nazwisk, nie wiadomo, czy kiedykolwiek poznamy
kompletne dane. Marcinkiewicz, Wojtkiewicz, Jankowski,
Radzikowski… - ich jedyną „winą” było polskie pochodzenie i
obrona życia oraz dobytku przed mordercami w czapkach z
czerwoną gwiazdą. Bo to nie byli ani żadni „partyzanci”, ani
„gieroje”, jak przedstawia ich propaganda, lecz posłuszni
wykonawcy brutalnej polityki Stalina wobec Kresów. Żydowskosowieckie oddziały dokonywały bezwzględnych pacyfikacji
polskich wiosek, rabowały i mordowały, np. tylko w województwie
nowogródzkim zabito około dwóch tysięcy osób wspomagających
Armię Krajową na tym terenie.
Masakra w Koniuchach nie została do tej pory osądzona ani
nagłośniona, jak na to zasługuje. Śledztwo prowadzone przez IPN
stoi od lat w martwym punkcie, chociaż nazwiska zbrodniarzy są
znane, a wielu uczestników zbrodni zostawiło wspomnienia,
chwaląc się swoim udziałem w pacyfikacji. Jeden z bandytów
Genrikas Zimanas (Henoch Ziman), dowódca tzw. Południowej
Brygady Partyzanckiej, został nawet przez sowieckich
namiestników PRL odznaczony orderem Virtuti Militari. Podobnie
jak inny kat Polaków – Iwan Sierow…
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Bitwa pod Węgrowem
Piotr Szubarczyk

Nasza historia nasycona jest dramatycznymi bitwami o być
albo nie być. Niektóre z tych bitew przeszły do historii jako Polskie
Termopile – przez porównanie do bohaterstwa broniących swego
kraju Spartan Leonidasa. W ten sposób mówiono o bitwie pod
Olszynką Grochowską (25 II 1831), o Zadwórzu (17 VIII 1920), o
Westerplatte (1-7 IX 1939) czy o Wiźnie (7-10 IX 1939), ale nie
tylko o tych miejscach. Na szczególną pamięć zasługuje dziś bitwa
pod Węgrowem, bo mamy Rok Powstania Styczniowego. Także
dlatego, że miano polskich Termopil nadał jej Cyprian Kamil
Norwid w wierszu „Vanitas”: „U Polaka tyle Węgrów wart, tyle!...
co Termopile…”. Francuski poeta August Barbier sławił Węgrów na
całą Europę wierszem „Atak pod Węgrowem”. Spartanami byli dla
niego polscy kosynierzy atakujący Rosjan. O „boju pod
Węgrowem” pisała też Maria Konopnicka.
Węgrów to miasto na pograniczu Mazowsza i Podlasia.
3 lutego 1863 r. słabo uzbrojeni, ale zdeterminowani
powstańcy, wspierani przez chłopów z kosami i widłami, skutecznie
odparli ataki tysiąca Moskali, wspieranych armatami. Do historii
przeszli dowódcy obrony – Władysław Jabłonowski „Genueńczyk” i
Jan Maliński „Sokół”. „Genueńczyk” poprowadził do ataku na
rosyjskie armaty kosynierów. Była to największa tego rodzaju
szarża od czasu bitwy pod Racławicami. Moskale, mimo przewagi
uzbrojenia, byli tak przerażeni furią powstańców, że musieli się
wycofać spod Węgrowa, nie wykonali rozkazu zajęcia miasta. Straty
powstańców to blisko 150 poległych, straty Moskali nie są znane, bo
uciekając zabrali zabitych i rannych. Węgrowskie Termopile miały
dla Polaków wielkie znaczenie moralne, gdyż były to pierwsze
tygodnie powstania i każde zwycięstwo dodawało sił do walki. Na
węgrowskim rynku odbywają się w rocznicę bitwy jej historyczne
rekonstrukcje.
Nie dajmy umrzeć pamięci!
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MAŁE KALENDARIUM
opracowała Bożenna Bargieł
1 I 1942

Podpisanie
Deklaracji
Narodów
Zjednoczonych przez 26 państw, w tym
Polskę.

3 I 1920

1. Dywizja Piechoty Legionów Polskich
zdobyła Dźwińsk (Dyneburg) walcząc z
bolszewikami, który następnie przekazała
Łotwie.

5 I 1947

W Warszawie w Sądzie Rejonowym
Wojskowym początek procesu kierownictwa
WiN. Prezes Jan Rzepecki został skazany na
8 lat.

6 I 1944

Premier Stanisław Mikołajczyk ujawnił w
przemówieniu radiowym z Londynu istnienie
w Polsce struktur Polskiego Państwa
Podziemnego.

8 I 1915

W Lozannie powstał Komitet Generalny
Pomocy Ofiarom Wojny w Polsce, prezesem
został Henryk Sienkiewicz.

9 I 1944

Powstała
Rada
Jedności
Narodowej,
przewodniczącym został Kazimierz Pużak.

14 I 1917

Pierwsze posiedzenie Tymczasowej Rady
Stanu Królestwa Polskiego (w Pałacu
Krasińskich w Warszawie) powołanej jako
organ doradczy przez Niemców i Austriaków.
Komisją Wojskową kierował Józef Piłsudski.
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15 I 1919

Zmarł Antoni Pietrykiewicz trzynastoletni
obrońca Lwowa, odznaczony pośmiertnie VM
(1922 r.). Najmłodszy kawaler VM.

17 I 1945

1. Armia LWP i Armia Czerwona wkroczyły
do zrujnowanej i opuszczonej Warszawy.

18 I 1918

W Paryżu rozpoczęły się obrady konferencji
pokojowej, Polskę reprezentowali Roman
Dmowski i Ignacy Paderewski.

21 I 1831

Władze
Powstania
Listopadowego
zdetronizowały cara Rosji Mikołaja I jako
króla Polski.

22 I 1863

W Królestwie Polskim wybuchło Powstanie
Styczniowe.

23 I 1793

Rosja i Prusy podpisały konwencję II
rozbioru Polski.

25 I 1797

Generał Napoleon Bonaparte zatwierdził
konwencję mediolańską o utworzeniu
Legionów Polskich.

26 I 1807

Komisja Rządząca wydała dekret o
utworzeniu 3 legii (dywizji) wojska
polskiego, której dowódcą został Jan Henryk
Dąbrowski.

27 stycznia

Międzynarodowy Dzień Pamięci Ofiar
Auschwitz.

28 I 1905

Strajk szkolny w Królestwie Polskim: żądanie
polonizacji szkolnictwa.
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29 I 1944

Tzw. „partyzantka sowiecka” wymordowała
w Koniuchach ( w pobliżu Puszczy
Rudnickiej) wszystkich mieszkańców wsi –
250 osób.

1 II 1944

Udany zamach w Warszawie na zbrodniarza
niemieckiego gen. SS Franza Kutscherę
dokonany przez oddział Kedywu AK.

3 II 1918

Wyparcie bolszewików z Bobrujska przez I
Korpus WP na Wschodzie.

4 II 1921

Przywrócenie Orderu Orła Białego przez
ustawę Sejmu Ustawodawczego RP.

5 II 1947

Zdominowany przez komunistów Sejm
wybrał na prezydenta Bolesława Bieruta,
który był wieloletnim funkcjonariuszem KPP
i agentem NKWD odpowiedzialnym za
stalinowski terror systemu w Polsce.

6 II 1924

W
Warszawie
rozpoczęto
rozbiórkę
monumentalnego soboru prawosławnego na
placu Saskim, symbolu władzy carskiej Rosji.

7 II 1867

We
Lwowie
powstało
Gimnastyczne „Sokół”.

8 II 1940

Rozkazem
Naczelnego
Wodza
gen.
Władysława
Sikorskiego
powstała
Samodzielna
Brygada
Strzelców
Podhalańskich.

9 II 1945

Wojskowy Sąd Garnizonowy skazał na karę
śmierci por. Edwarda Nowickiego ps.
„Tyczka”, zastępcę szefa łączności Komendy
114

Towarzystwo

Podokręgu Wschodniego Obszaru Warszawa
AK, aresztowanego przez NKWD. Dwa dni
później został stracony w więzieniu przy ul.
11 Listopada w Warszawie.
10 II 1920

Uroczyste zaślubiny Polski z morzem. Gen.
Józef Haller symbolicznie wrzucił pierścień
w wody Zatoki Puckiej.

10 II 1940

Pierwsze masowe deportacje ludności
polskiej z Kresów Wschodnich w głąb
Związku Sowieckiego.

11 II 1945

Zakończenie obrad konferencji jałtańskiej
Wielkiej Trójki – pogrzebanie suwerenności
Polski za zgodą „wolnego świata”.

13 II 1945

Rząd polski w Londynie Tomasza
Arciszewskiego
odrzucił
postanowienia
Wielkiej Trójki powzięte bez zgody i udziału
legalnych władz polskich.

14 II 1942

Rozkazem Naczelnego Wodza ZWZ został
przekształcony w Armię Krajową pod
dowództwem gen. Grota Roweckiego.

18 II 1916

W Paryżu Roman Dmowski złożył na ręce
ambasadora Rosji oraz przedstawicielom
Francji i Anglii, obszerny memoriał
dotyczący uznania prawa Polaków do
niepodległego i zjednoczonego państwa.

19 II 1947

Podporządkowany Moskwie Sejm uchwalił
Małą Konstytucję i na wzór sowiecki powołał
Radę Państwa z sowieckim agentem
Bolesławem Bierutem na czele.
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20 II 1922

Wileński Sejm Orzekający uchwalił, że
„Ziemia wileńska stanowi bez warunku i
zastrzeżeń
nierozerwalną
część
Rzeczypospolitej Polskiej”.

22 II 1947

Samobójstwo dowódcy najliczniejszego w
Małopolsce oddziału Partyzanckiego mjr.
Józefa Kurasia „Ognia”, otoczonego we wsi
Ostrowsko niedaleko Nowego Targu.

24 II 1953

Na
mocy
bezprawnego
wyroku
komunistycznego sądu, w Warszawie w
więzieniu przy ul. Rakowieckiej, został
stracony August Emil Fieldorf „Nil”, szef
„Kedywu” KG AK, komendant WiN.

25 II 1931

Pod Olszynką Grochowską oddziały gen.
Józefa Chłopickiego powstrzymały w bitwie
marsz wojsk feldmarszałka Iwana Dybicza na
Warszawę.

26 II 1832

Statutem Organicznym Królestwa Polskiego
car Mikołaj I zastąpił zniesioną Konstytucję.
Królestwo Polskie utraciło autonomię i
zostało włączone do cesarstwa rosyjskiego.

27 II 1905

Władze
rosyjskie
wprowadziły
stan
wyjątkowy w Królestwie Polskim, na skutek
masowych manifestacji i strajków ludności z
żądaniem
zaprzestania
rusyfikacji,
wprowadzenia języka polskiego do szkół,
sądów
i
urzędów,
zaprzestania
prześladowania Kościoła Katolickiego.

29 II 1768

Zawiązanie Konfederacji Barskiej –
zbrojnego związku szlachty przeciwko
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Rosji w obronie Rzeczypospolitej i wiary
katolickiej. Walki trwały cztery lata pod
dowództwem gen. Kazimierza Pułaskiego.
1 marca

Narodowy Dzień
Wyklętych.

Pamięci

Żołnierzy

1 III 1951

Stracenie
w komunistycznym więzieniu
siedmiu członków IV Zarządu Zrzeszenia
„Wolność
i
Niezawisłość”:
Łukasza
Cieplińskiego, Józefa Batorego, Franciszka
Błażeja, Karola Chmiela, Mieczysława
Kawalca, Adama Lazarowicza i Józefa
Rzepkę.

4 III 1940

Polskie siły zbrojne liczyły we Francji i
Wielkiej Brytanii 46.912 żołnierzy.

5 III 1940

Biuro Polityczne KC partii bolszewickiej ze
Stalinem na czele, podpisało wyrok śmierci
na polskich oficerów uwięzionych w obozach
w Katyniu, Kozielsku, Ostaszkowie.

7 III 1919

W walkach pod Torczynem poległ płk
Leopold Lis-Kula (Jeleński), były naczelny
komendant POW na Ukrainie i Białorusi.

8 III 1918

Rada Regencyjna objęła zwierzchnictwo nad
1. Korpusem Polskim i oddziałami wojsk
polskich na wschodzie.

10 III 1864

Władze carskie aresztowały Romualda
Traugutta, dyktatora Powstania Styczniowego
oraz
czterech
dyrektorów
wydziałów
rządowych.
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11 III 1863

Marian Langiewicz ogłosił się dyktatorem
Powstania Styczniowego.

15 III 1947

6. Wileńska Brygada AK opanowała Brańsk
na Podlasiu.

17 III 1921

Uchwalenie Konstytucji RP przez Sejm.
Wprowadzała ona republikańską formę
rządów i ustrój parlamentarno-gabinetowy.

18 III 1945

1 Armia LWP zdobyła Kołobrzeg, nastąpiły
zaślubiny z morzem.

19 III 1920

Józef
Piłsudski
marszałkiem Polski.

20 III 1933

Niemcy
utworzyli
pierwszy
obóz
koncentracyjny w Dachau. Zamordowali w
nim ok. 150 tys. ludzi różnych narodowości.

21 III 1923

W Moskwie odbył się pokazowy proces ks.
abp. Jana Cieplaka i 14 innych księży –
zapadły
wyroki śmierci i długoletniego
więzienia.

23 III 1942

Początek tzw. ewakuacji Polskich
Zbrojnych ze Związku Sowieckiego.

24 III 1922

Sejm zatwierdził przyłączenie Wileńszczyzny
do Polski.

25 III 1957

Rząd PRL podpisał z władzami sowieckimi
umowę o repatriacji.
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został

pierwszym

Sił

26 III 1885

Rozpoczęły się tzw. „rugi pruskie”, podczas
których Niemcy usunęli z Wielkopolski i
Pomorza 26 tys. Polaków.

28 III 1945

Sowieci podstępnie aresztowali w Pruszkowie
przywódców
Polskiego
Państwa
Podziemnego.

30 III 1943

Zmarł Jan Bytnar „Rudy” z ran zadanych mu
podczas gestapowskiego śledztwa. Tego
samego dnia zmarł, ciężko ranny podczas
odbijania „Rudego” w akcji pod Arsenałem,
Aleksy Dawidowski „Alek”.

31 III 1991

W
Moskwie
rozwiązano
wojskowe
struktury Układu Warszawskiego.

*

*

*
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NA WIECZNEJ WARCIE
przyg. Stefania Szantyr-Powolna
„Nie umiera ten,
kto trwa w pamięci żywych.”

Łagiernicy – żołnierze Armii Krajowej
Andrzej Siedelecki

Odchodzą kolejno samotnie ostatni żołnierze –
łagiernicy
by stanąć przy Bogu na wiecznej warcie,
przy Bogu, bo ich dogmat brzmiał zawsze
BÓG, HONOR, OJCZYZNA
bo zawsze byli wierni Bogu i Polsce
i nigdy nie splamili honoru żołnierskiego,
bo te najświętsze słowa stosowali przykładnie
i w słowach modlitw przed bojem
i kiedy szli na stracenie,
i kiedy oskarżano ich bezprawnie przed Trybunałem
Wojennym okupanta sowieckiego za to, że walczyli o
niepodległość Polski
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i kiedy wieziono ich na Sybir w bydlęcych wagonach na
zniewolenie,
i w kopalniach Workuty, Kołymy, Magadanu i w tajdze
syberyjskiej gdzie więźniów upokarzano próbując zabić
ich godność ludzką i miłość do Boga i polskiej
ojczyzny.
Nie boją się śmierci, bo niczym się nie zhańbili,
bo nie splamili sumienia kłamstwem,
bo nie było wśród nich Quislingów.
Uśmiechają się jak dzieci wierząc, że się spotkają razem
przy Bogu wraz ze swoimi wspaniałymi dowódcami
i bracią żołnierską poległą w walce i na katordze.
A ja drżę o każdego z nich,
bo tacy ludzie już się nie powtórzą,
bo słusznie nasz wielki Papież nazwał ich perłą w
historii Polski.
Odejdę razem z nimi,
bo to mój prawdziwy, a nie wirtualny świat
a ja innego nie uznaję.
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Pożegnanie – Ś.P. Zygmunt Turzański
Z ogromnym smutkiem odebraliśmy
wiadomość o odejściu na Wieczną
Wartę w dniu 16 stycznia 2013 r.

Ś.P. płk. Zygmunta Turzańskiego
ps. „Stefania”, „Tur”
wieloletniego członka Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy
Armii Krajowej, wspaniałego człowieka, gorącego patrioty.
Zawsze starał się uczestniczyć w naszych Zjazdach
Stowarzyszenia, aby się spotkać ze współtowarzyszami niedoli z
więzień i obozów sowieckich.
Ogromnie żal, że przegrał walkę z chorobą.
W dniu pogrzebu serdecznie Go żegnali Rodzina,
Najbliżsi, Przyjaciele, sztandary, asysta wojskowa.
Poniżej zamieszczamy, nadesłane przez mjr. Krzysztofa Wernera
– prezesa Zarządu Koła ŚZŻAK w Opolu, wspomnienie o drogim
nam Koledze Zygmuncie:
Śp. Zygmunt Turzański
płk WP w st. spocz.
Urodzony 9 września 1921 r. w Żupaniu powiatu Stryjskiego
(woj. Stanisławowskie) w patriotycznej rodzinie Kresowej
szlachty, gdzie wzrastał w cnoty i poczucia przyszłych
obowiązków. Maturę złożył w maju 1939 r. w Stryjskim
Gimnazjum Państwowym.
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15 listopada 1941 r. zostaje zaprzysiężony jako żołnierz
ZWZ-AK, w Obwodzie AK-Stryj, Inspektorat AK Stanisławów,
kryp. „Afryka” – przyjmuje pseudonim „Stefania” – „Tur”, i po
ukończeniu
konspiracyjnej
„podchorążówki”
obejmuje
dowództwo plutonu zwiadowczego w 53 p.p. 11 Karpackiej
Dywizji Piechoty AK, którego zadaniem było m. in. utrzymanie
ciągłości funkcjonowania „siatki przerzutów” i obserwacji
ruchu kolejowego. Po rozkazie „Akcji Burza” aresztowany przez
„gestapo” w styczniu 1944 r., więziony w Drohobyczu, - cudem
uniknął śmierci.
3 maja 1944 r. awansowany z datą starszeństwa do
stopnia porucznika AK.
Aresztowany przez NKGB 8 sierpnia 1944 r. w Stryju, po
okrutnym śledztwie zasądzony przez Wojenny Trybunał Wojsk
NKWD 9 stycznia 1945 r. na 10 lat ciężkich łagrów. Przebywał
w nich na terenie Karagandy w „KARŁAGU” i „STIEPŁAGU,
ostatnio w miejsc. Dżezkazgan, aż do 19 czerwca 1954 r. Na
„wiecznej zsyłce” do listopada 1955 r., i w 1956 r. powrót do
Kraju.
W Światowym Związku Żołnierzy Armii Krajowej od 1
czerwca 1990 r., prezes Koła ŚZŻAK w Głubczycach,
jednocześnie członek Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy
Armii Krajowej w Warszawie.
Z tytułu służby w Armii Krajowej awansowany kolejno:
do stopnia kapitana, majora, podpułkownika, i decyzją MON z
dnia 30 lipca 2007 r. do stopnia pułkownika WP w st. spocz.
Odznaczony:
Krzyżem Kawalerskim Orderu „Polonia Restituta”,
Srebrnym Krzyżem Zasługi z Mieczami,
Krzyżem Partyzanckim,
Krzyżem Armii Krajowej,
Krzyżem Zesłańca Sybiru,
Medalem Wojska (trzykrotnie),
Medalem Zwycięstwa i Wolności,
Medalem „Pro Memoria”,
Złotym Medalem Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej,
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Oznaką „Akcji Burza”,
Odznaką i Patentem „Weterana Walk o Wolność i
Niepodległość Ojczyzny”,
Odznakami związkowymi ŚZŻAK i Stowarzyszenia Łagierników
Żołnierzy AK.
Zmarł po ciężkiej chorobie w dniu 16 stycznia 2013 r. w
Głubczycach; pochowany na Cmentarzu Komunalnym w
Głubczycach dnia 19 stycznia 2013 r. w asyście: Wojska
Polskiego z 10 Opolsk. Brygady Logistycznej w Opolu, pocztów
sztandarowych ŚZŻAK w Opolu, ŚZŻAK w Głubczycach;
dwóch Księży Kapelanów oraz Hufca harcerzy ZHP w
Głubczycach.
Miał honor być żołnierzem Armii Krajowej.
Cześć Jego Pamięci!
Prezes Zarządu Koła
ŚZŻAK w Opolu
Mjr Krzysztof J. Werner
„łagiernik”

i jeszcze fragmenty z listu:
Opole, 23.01.2013 r.
Droga Pani Stefanio!
[…] W słowie pożegnalnym wygłoszonym przeze mnie w czasie
Mszy św. w kościele parafialnym w Głubczycach – żegnałam Go
również w Pani imieniu i Stowarzyszenia Łagierników ŻAK –
ostatnimi słowami mojej inwokacji…
… Cześć Twojej Pamięci – żegnaj bracie łagierniku – a do snu
wiecznego niech Cię ukołyszą żołnierzu niezłomny, nasze kresowe
karpackie jodły i szum skalistego Oporu! […]
P.S. Wieniec z szarfami z napisem: „Koleżanki i Koledzy
„Łagiernicy” Żołnierze Armii Krajowej – złożono u stóp
pułkownika.

Cześć Jego Pamięci!
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Pożegnanie – Ś.P. Marian Dąbrowski

Wstrząśnięci nagłym odejściem w
dniu 5 lutego 2013 r. na Wieczną
Wartę

Ś.P. Kpt. Mariana Dąbrowskiego
z ogromnym żalem i smutkiem pożegnaliśmy naszego
wspaniałego Kolegę.
Zasłużony żołnierz w szeregach AK, za walkę o Wolną i
Niepodległą Polskę na ziemiach Grodzieńszczyzny – został
aresztowany przez NKGB; osądzony i zesłany na ciężkie prace,
głód i chłód w obozach sowieckich w rejonie Inty.
Po powrocie do Polski, dziękując Matce Najświętszej za
szczęśliwe przetrwanie gehenny Sybiru i powrót do Kraju,
postawił kapliczkę przy jednej z ulic na Pradze w Warszawie
(dotąd trwa dzięki troskliwej opiece mieszkańców).

126

Był skromnym, serdecznym człowiekiem, zawsze
gotowym do pomocy każdemu, kto tej pomocy potrzebował, ogromnie przez wszystkich cenionym, szanowanym i lubianym.
Przez wiele lat był aktywnym członkiem Głównego
Zarządu Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy AK – pełniąc
funkcję skarbnika. Gorący patriota.
Za swą działalność był wyróżniony odznaczeniami, m. in.:
Kawalerskim Krzyżem Zasługi,
Odznaką Weterana,
Krzyżem Zesłańca Sybiru,
Medalem „Pro Memoria”.
Będzie nam Go bardzo, bardzo brakowało!
Kochał Polskę – żegnamy Go serdecznie słowami:
„Niech się Polska przyśni Tobie”.
Cześć Jego Pamięci!

Ś.P. Marian Dąbrowski
Nie wolno zapomnieć!
Nie wolno zapominać o bohaterach narodowych, o tych
którzy bez wahania oddawali życie w obronie Ojczyzny, którzy
pełni poświęcenia przelewali własną krew w heroicznej walce z o
wiele silniejszymi najeźdźcami: okupantem niemieckim i
sowieckim.
Nie wolno zapominać o tych żołnierzach konspiracji
podziemnej, którzy po ciężkich torturach byli represjonowani w
łagrach syberyjskich i jako niewolnicy wykonywali ciężką pracę
na nieludzkiej ziemi w mrozach, wycieńczeni głodowymi racjami
żywności.
Marian Dąbrowski, syn Stanisława i Ireny z d. Kirycka,
urodzony w m. Wójtowce na ziemi grodzieńskiej, był
wychowany w rodzinie patriotycznej. Przed wybuchem wojny
aktywnie działał w harcerstwie.
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Swoją działalność niepodległościową rozpoczął w okresie
okupacji niemieckiej w 1943 r. w Obwodzie Grodzieńskim
Armii Krajowej. Pełnił funkcję łącznika i zwiadowcy w
batalionie dowodzonym przez kpt. Tadeusza Hebelka
przedwojennego oficera WP.
Po zajęciu w lipcu 1944 r. Kresów Rzeczypospolitej Polskiej
przez armię sowiecką rozpoczął się terror wobec ludności
polskiej.
Dowódców – komendantów AK mordowano podstępnie i
skrycie. Żołnierzy AK likwidowano bądź po aresztowaniu
wywożono do łagrów syberyjskich do niewolniczej pracy, gdzie
ginęli z powodu głodu i wycieńczenia. Aresztowania, wywózki
całych rodzin to był codzienny obraz straszliwego terroru
NKWD. Był to dalszy ciąg zbrodni katyńskiej na narodzie
polskim. Marian Dąbrowski nie zaprzestał działalności
niepodległościowej w obronie ludności polskiej. Po rozwiązaniu
AK działalność tę kontynuował w Oddziałach Samoobrony
Grodzieńskiej AKO, aż do chwili aresztowania 4.11.1948 r. Po
ciężkich torturach w katowni NKWD w Grodnie skazany został
przez Trybunał Wojenny Wojsk NKWD/MDW na 25 lat
pozbawienia wolności w obozach o obostrzonym rygorze za czyn
z art. 63 kkBSRR, tj. przestępstwo kontrrewolucyjne i próbę
oderwania ziemi grodzieńskiej od ZSRR.
W bydlęcych wagonach z innymi skazanymi Polakami został
wywieziony za koło podbiegunowe polarne do KOMI ASSR –
INTA. Tu w kopalniach węgla w Incie pracował jako niewolnikgórnik po 10 godzin dziennie za głodowe racje żywnościowe –
250 gram czarnego chleba i zupę z brukwi lub zgniłej kapusty
„bałandę”, bity i poniewierany przez władze obozowe, tak jak
inni polscy więźniowie. Zwolniony z obozu katorżniczego na
jesieni 1956 r., granicę PRL przekroczył 12.12.1956 r.
Marian Dąbrowski nigdy nie pogodził się z odebraniem Polsce
Kresów Wschodnich. Do końca wierzył, że ziemia nad Niemnem
powróci do Polski.
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Od 1995 r. Marian Dąbrowski był aktywnym członkiem
Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy Armii Krajowej, a od 9ciu lat członkiem Zarządu Głównego jako skarbnik.
Marian Dąbrowski był osobą niezwykłą z uwagi na swoją
szlachetność, uczynność dla innych ludzi wymagających pomocy
zarówno w Polsce, jak i poza jej granicami, życzliwość dla
otoczenia. Brał udział w aktach pomocy materialnej dla Polaków
na Białorusi. Brał udział w niemalże wszystkich uroczystościach
narodowych na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego, najczęściej
w poczcie sztandarowym lub orszaku honorowym.
Non omnis moriar! Nie wszystko umiera, pozostaje pamięć o
tym niezwykłym, skromnym człowieku, który kochał Polskę
ponad wszystkie wartości materialne tego świata.
Cześć Jego Pamięci!
Zarząd Główny
Wszyscy
członkowie
Stowarzyszenia Łagierników
Żołnierzy Armii Krajowej –
przyjaciele.

W dniu pogrzebu 12 lutego 2013 r. żegnali Mariana –
Rodzina, Przyjaciele; poczty sztandarowe i asysta wojskowa
oddali ostatnie honory.
Serdecznymi słowami pożegnał nieodżałowanego Kolegę
– prezes Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy AK, mgr
Andrzej Siedlecki. Poniżej zamieszczamy przekazany tekst:
W imieniu żony Zmarłego kpt. Mariana Dąbrowskiego –
Małgorzaty, syna Andrzeja i całej najbliższej rodziny, a także w
imieniu prezesa honorowego Stowarzyszenia Łagierników
Żołnierzy Armii Krajowej pani dr Stefanii Szantyr-Powolnej,
która z uwagi na stan zdrowia nie mogła uczestniczyć w
uroczystości pogrzebowej i w imieniu własnym oraz wszystkich
przyjaciół Zmarłego z naszego Stowarzyszenia pragnę
podziękować wszystkim licznie przybyłym, którzy stawili się
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pomimo mrozu, ażeby uczestniczyć w tej ostatniej drodze Tego
zasłużonego dla Polski człowieka, ażeby oddać mu hołd i cześć.
I nie zabrakło osób, które przyjechały z daleka – pani
Weroniki Sebastianowicz, prezesa Stowarzyszenia Żołnierzy
Armii Krajowej z Białorusi, i prezesa Światowego Związku
Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Szczeciński – pani Stanisławy
Kociełowicz i pani Natalii Zarzyckiej, która długie lata pełniła
funkcję prezesa Stowarzyszenia, i Wójta Augustowa Eugeniusza
Simsona i dyrektora Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w
Janówce k/Augustowa – pana Czarnieckiego wraz z delegacją
uczniów i pocztem sztandarowym tej szkoły, w której dzieci i
młodzież jest wychowywana w duchu patriotycznym i
zachowywania pamięci o niezwykłych bohaterach narodowych.
Kpt. Marian Dąbrowski należy właśnie do panteonu
bohaterów narodowych, bo w czasie wojny z okupantami
niemieckim i sowieckim, jako młody chłopak, wstąpił do Armii
Krajowej, aby walczyć o niepodległość Ojczyzny.
Dziwne to było wojsko – Armia Krajowa. Dziwne, bo nikt
nie musiał, a w jej szeregi wstępowali najlepsi.
Najmłodsi to harcerze – Szare Szeregi.
Armia Krajowa owiana jest dumą i tragiczną legendą.
Armia Krajowa to wojsko straceńców walczących z o
wiele silniejszym wrogiem, była swoistą szkołą rycerską, w
której była moda na śmierć. Pokolenie polskie było wówczas tak
patriotyczne, wychowane na poezji Norwida, Słowackiego,
Mickiewicza i Konopnickiej, że uwierzyło poetom „że śmierć na
ojczyznę jest słodka”. Ci żołnierze Armii Krajowej byli
spadkobiercami powstańczej legendy z obrazów Grottgera i mitu
Marszałka Józefa Piłsudskiego. Wierzyli też, że nie ma rzeczy
niemożliwych, że poświęcając życie za Ojczyznę wywalczą
również jej wolność. Ich dogmatem były piękne słowa zapisane
trwale w ich sercach: BÓG, HONOR, OJCZYZNA.
Jednym z tych straceńców był przedwojenny harcerz
Marian Dąbrowski, który wstąpił do AK w 1943 r. w strukturach
powstałych na Grodzieńszczyźnie. Wychowany w polskiej
130

rodzinie patriotycznej wiedział, że tak trzeba, że nie ma innej
drogi życia lub śmierci.
Od 1943 r. do lipca 1944 r. walczył jako łącznik i
zwiadowca z najeźdźcą niemieckim. Od lipca 1944 r. do
aresztowania w 1948 r. przez NKWD, walczył z okupantem
sowieckim. Aresztowany przez władze sowieckie w 1948 r. do
1956 r. pracował jako górnik – niewolnik w łagrze (obozie
koncentracyjnym) w Incie.
Tu w obozie więźniowie śpiewali piosenkę Halusi
Wanagiel:
„Może nie wszyscy dojdziemy,
Może nie wszyscy jak zechce Bóg
Ale na pewno wszyscy będziemy
Szukać do Polski otwartych dróg…”
Bardzo dużo, ponad połowa łagierników pozostała na
zawsze na nieludzkiej ziemi, tam za kołem podbiegunowym
polarnym, w wiecznej zmarzlinie. Nie wytrzymali głodu, chorób,
straszliwej poniewierki, znęcania się przez strażników i
kryminalistów, mrozu i tragicznych warunków sanitarnych.
Marian Dąbrowski przetrwał okres niewoli i powrócił do
Polski, założył rodzinę i był wzorem postępowania dla otoczenia.
Zawsze uśmiechnięty, życzliwy, pomagał bliźnim i dlatego na
ostatnią jego drogę przyszło tak wielu sąsiadów.
Marian Dąbrowski na tak piękne pożegnanie w asyście
wojskowej z pocztami sztandarowymi, z wyrazami uznania
zasłużył sobie całym swoim życiem. Niech Bóg będzie łaskaw i
przyjmie GO do grona najbliższych. Wierzymy, że będzie tam
spacerował na niebieskiej łące z innymi żołnierzami AK.
Non omnis moriar – nie wszystko umiera, pozostają w
pamięci żywych ich dzieła, dobre uczynki, to co tworzyli co dali z
siebie dla Ojczyzny i bliźnich. Ludzie żyją dotąd, dopóki
pozostają w pamięci żywych. Marian Dąbrowski pozostanie w
naszej pamięci jako wspaniały przyjaciel, dobry człowiek,
żołnierz zasłużony w walkach o niepodległość Polski, zasłużony
dla działalności naszego Stowarzyszenia. Chwała Jego Pamięci!
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Kiedy umierała na raka słynna grecka piosenkarka
Melina Mercuri pytała – dlaczego człowiek musi umrzeć, skoro
został stworzony na obraz i podobieństwo Boga, skoro bóg dał
mu rozum, pamięć, uczucia. Odpowiedź na to pytanie dał dzisiaj
ksiądz w pięknej homilii – „Religia chrześcijańska uczy – ludzie
dobrzy idą ku światłu, do Boga, ludzie źli idą w ciemności
wiecznie. Umieramy po to aby żyć wiecznie”.
Na zakończenie pożegnania Pan Prezes poprosił jedną z
uczennic z pocztu sztandarowego z Augustowa o przeczytanie
kilku wierszy autorstwa poety Zbigniewa Łenki rodem z Szarych
Szeregów: „Armia Krajowa”, „Zośka”, „Alek” oraz wiersza
„Łagiernicy – żołnierze Armii Krajowej” autorstwa prezesa A.
Siedleckiego.

Cześć Jego Pamięci!
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