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Jurand i Cyganka. Z archiwum Anatola Rymaszewskiego.
Czesław Grombczewski (pseud. „Jurand”), dowódca 1 Wileńskiej
Brygady AK, zginął w walce z Niemcami 13 lipca 1944 r.
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Słowo od Redakcji
Kapryśne, choć pracowite lato mamy już za sobą. Upały, chłody i nawałnice nie przeszkodziły organizacjom kombatanckim w kraju i na kresach
w zorganizowaniu podniosłej uroczystości, jaką były obchody 73 rocznicy
Powstania Wileńskiego. To zdarzenie zainaugurowało szereg upamiętniających działań, o których piszemy w „Kwartalniku”. Do najważniejszych należała rocznica zbrojnej napaści Armii Czerwonej na nasze tereny, która stała
się tematem przewodnim drugiej części naszego pisma. I tym razem, jak zawsze, te smutne doświadczenia przypominają nam znaczone śmiercią lata
wojny. Przywołujemy je, aby o nich nie zapomnieć, a szczególnie by młode
pokolenie pamiętało, co oznaczały w tych dziejowych chwilach słowa honor, etyka i poświęcenie życia dla wyższych wartości. Przypominamy je, żeby
wczuli się w rzeczywistość, której, na szczęście, nigdy nie musieli przeżywać.
W cyklu „Kresowi bohaterowie zapomniani” omówimy dwóch nieżyjących
już żołnierzy AK z terenów Nowogródczyzny - Czesława Zajączkowskiego,
ps. „Ragner” i Eugeniusza Cydzika. Ten ostatni, jest jeszcze bliski naszej pamięci, gdyż odszedł na wieczną wartę zaledwie 5 lat temu. Zapisał się w historii jako opiekun polskich mogił na Ziemi Lwowskiej i inicjator odbudowy Cmentarza Obrońców Lwowa. Być może żył nadzieją na lepsze jutro, a ta
umiera ostatnia. Z kolei Czesław Zajączkowski, który zginął młodo, jest godny upamiętnienia dzięki bezkompromisowej postawie wobec najeźdźców.
To postać, która ciągle czeka na swojego biografa. Mamy jednak świadomość, że relacje żołnierzy są tylko maleńkim przyczynkiem w dokumentowaniu losów setek tysięcy obywateli Rzeczypospolitej. Aby poszerzyć problem, powracamy raz jeszcze do dwóch, będących kanwą tych numerów
wydarzeń. Wybuch drugiej wojny światowej oraz powstanie wileńskie są
fragmentem wspomnień żołnierza i łagiernika Wilhelma Kieżelisa. Mówią
one o wielu drobnych zdarzeniach, z których składa się życie. Opisując je po
latach, już z wyciszonymi emocjami, Kieżelis patrzy na wojnę z dystansem,
w której zło miesza się ze zwyczajnością. Zsumowanie faktów i zestawienie
ich syntezy pozostawiamy historykom.
Ogromny bilans strat wojennych nie zakończył cierpień Polaków ponieważ miał jeszcze ciąg dalszy. Była nim wywózka żołnierzy AK na wschód.
Nieliczni czytelnicy pamiętają więźniów obozów przewijających się na
kartach wspomnień: Zofię Sadowską, Jerzego Urbankiewicza, Anatola Ry4
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maszewskiego czy szereg osób wspomnianych przez Reginę Madej-Janiszek w ciekawym artykule Łagiernicze groby za kręgiem polarnym. Wszyscy oni zostali zesłani do obozów mieszczących się w Rosji – w Workucie
i Norylsku, leżących za kołem polarnym. W tych ponurych i przygnębiających miejscach panowały skrajne warunki egzystencji. Dramat represjonowanych był tym większy, że towarzyszyło im osamotnienie. Podczas gdy
większość Polaków cieszyła się z końca wojny i zwycięstwa, oni wyruszali
w nieznane, by budować nowy, choć zupełnie obcy im świat. Część z nich
nie wróciła już do kraju.
Spośród piszących autorów pragniemy zwrócić Państwa uwagę na teksty dr
Krzysztofa Krajewskiego, który ma dobry warsztat historyczny, duży dorobek
naukowy, a jego teksty są
bogato udokumentowane
źródłowo. Zwracamy się
też z kolejnym apelem do
czytelników, aby nadsyłali artykuły opisujące własne doświadczenia. Są one
przykładem warunków nie
w pełni poznanej jeszcze
historii naszego narodu
i utrwalają jej świadectwa,
gdyż czas nieubłaganie
zaciera ślady zdarzeń.

Mapa podziału Polski między III Rzeszę a ZSRR
z 28 września 1939 r. Pakt Ribbentrop-Mołotow

Jednocześnie
prosimy o wyrozumiałość.
Do niektórych Autorów
tekstów i zdjęć nie udało
nam się dotrzeć i prosić
ich o zgodę na publikację. Mimo to postanowiliśmy zamieścić te materiały, gdyż byłoby wielką
szkodą, aby nie ujrzały
światła dziennego.
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POWSTANIE WILEŃSKIE 1944 r.
Uroczystości poświęcone 73 rocznicy wybuchu
Powstania Wileńskiego – operacji wojskowej
„Ostra Brama” Wilno – 07 lipca 2017 r.
Przybyliśmy tu do miejsca pamięci narodowej na cmentarz w Wilnie do
sanktuarium „Na Rossie” w 73 rocznicę wybuchu Powstania Wileńskiego
– Operacji „Ostra Brama”, która została zaplanowana w ramach ogólnopolskiej „Akcji Burza”, gdzie w dniach od 7 do 13 lipca 1944 r. stoczyły
chwalebny bój z okupantem niemieckim oddziały Armii Krajowej pod
dowództwem ówczesnego pułkownika Aleksandra Krzyżanowskiego
„Wilka”, dowódcy Okręgu Wileńskiego „Wiano”.
Historia Wileńszczyzny z okresu II wojny światowej pełna jest burzliwych wydarzeń lat działalności polskiego podziemia niepodległościowego, dramatów ludzkich. Jednym z takich wydarzeń była próba utrzymania Wileńszczyzny w ramach Państwa Polskiego u schyłku II wojny
światowej. Operacja „Ostra Brama” była próbą wyzwolenia Wilna i Wileńszczyzny z rąk niemieckich przez jednostki AK, w taki sposób, by tereny te
nie przypadły jako trofeum nacierającej Armii Sowieckiej. Operacja podjęta na mocy rozkazu Komendanta Głównego AK i mająca swój tragiczny
przebieg w dniach 07-13.07.1944 r. była dramatyczną i pełną straceńczego romantyzmu próbą zaakcentowania powrotu polskiej państwowości
na tereny oswobodzone przez AK. W Operacji „Ostra Brama” wprawdzie
udało się AK odbić Wilno, ale wskutek sowieckiej zdrady dowództwo Armii Krajowej zostało aresztowane, zaś ludność cywilna zapłaciła za swoje
zaangażowanie wywózkami, a także aresztowaniami, zsyłkami i śmiercią.
W dniu 7 lipca 2017 r. na zaproszenie Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy Armii Krajowej oraz Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych goście i kombatanci udali się do Wilna na 73 rocznicę Operacji
„Ostra Brama”. Na miejscu w Wilnie czekali już Kombatanci z Litwy z panem Edwardem Klonowskim i oraz kombatanci z szeregów AK z obecnej
Białorusi na czele z panią pułkownik Weroniką Sebastianowicz.
W dniu 8 marca rozpoczęły się główne uroczystości poświęcone Powstaniu Wileńskiemu:
6
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W kościele św. Teresy odbyła się uroczysta msza święta w intencji Polski
i Żołnierzy Armii Krajowej. Uczestniczyli w niej przedstawiciele polskich
władz państwowych, kombatanci, Polacy mieszkający w Wilnie oraz Stowarzyszenie „Brygada Inki” z Czarnego. Mszę świętą uświetnił śpiew chóru „Społem” z Mińska Białoruskiego. Po mszy świętej wszyscy uczestnicy uroczystości udali się na cmentarz Na Rossie. Podczas uroczystości
na cmentarzu został odśpiewany Hymn Narodowy, a uczestnicy mogli
wysłuchać bezpośrednio wspomnień uczestników walk o Wilno. Cieszy
fakt, że na uroczystość przyszło tak wiele młodzieży wileńskiej. Podczas
wszystkich uroczystości w Wilnie lokalna młodzież polonijna stała w poczcie sztandarowym Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy Armii Krajowej. Dziękujemy Wam za Waszą postawę patriotyczną oraz, że pielęgnujecie wartości polskie na dawnych Kresach Rzeczypospolitej, a w sposób
szczególny w tym miejscu dziękujemy naszym koordynatorom na Wileńszczyźnie, pani Honoracie Gawryłowskiej i Annie Adamowicz.
Po popołudniu w Domu Polskim odbył się koncert patriotyczny „Pamięć
Walczących o Niepodległość” w wykonaniu chóru „Ojcowizna” z Wilna oraz
kresowego chóru „Społem” z Mińska. Niewątpliwym wydarzeniem artystycznym był spektakl pt. „ Wieczór Żołnierzy Wyklętych” w wykonaniu
młodzieży ze Stowarzyszenia „Brygada Inki”. Spektakl opowiadał o losach
„Inki” – sanitariuszki z Brygady Wileńskiej i wspominał jej kolegów – Żołnierzy Armii Krajowej. Wszyscy byli pod wrażeniem spektaklu, a w szczególności śpiewu młodych wokalistów: Pauliny Hepner i Szymona Hubnera.
Po kolacji część uczestników udała się na spacer po Wilnie.
Następny dzień uroczystości przyniósł kolejne niezapomniane przeżycia i wzruszenia. W Boguszach oddaliśmy hołd wszystkim poległym i zdradzonym przez Sowietów Żołnierzom Armii Krajowej. W tym miejscu stoi
symboliczny kamień, gdzie została zaproszona na wspólne rozmowy 19
osobowa kadra dowódcza wchodząca w skład poszczególnych Brygad Wileńskich wraz z jednym oficerem kontrwywiadu z Okręgu Nowogródzkiego. W tym miejscu należy z całą stanowczością podkreślić okrutną zdradę zaplanowaną przez Sowietów, gdzie pierwotnie narada mająca na celu
podjęcie wspólnej walki z okupantem niemieckim skończyła się podstępnym aresztowaniem i wywiezieniem polskich oficerów w celu likwidacji.
Wielkim wzruszeniem było spotkanie z naszymi rodaczkami, które pamiętają tamte wydarzenia i które pielęgnują groby polskie. Polacy mieszKwartalnik Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy AK Nr 2-3(81-82) 
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kający w Boguszach i okolicach na czele ze starostą panem Andrzejem
Żabiełowicz oraz panem Mirosławem Andruszkiewiczem, nie kryli również wzruszenia, że tak duża grupa rodaków z Polski przyjechała do Bogusz i pamięta o żołnierzach, którzy oddali życie i długie lata swojej wolności w imię obrony granic Rzeczypospolitej Polskiej.
Z Bogusz uczestnicy uroczystości ruszyli, by odwiedzić cmentarze żołnierzy AK, którzy polegli w walce z okupantami. Najpierw położone nieopodal
Piktakańce, gdzie pochowani są dwaj żołnierze AK – Stanisław Grekin i Jan
Iwaszko, następnie zaś Kalwarię Wileńską. Po południu przyszedł czas na Kolonię Wileńską, gdzie także odprawiona została msza święta za poległych.
W ramach wyjazdu do Wilna mieliśmy okazję odwiedzić polską szkołę w Podbrodziu. Dzięki panu Piotrowi Grzegorzewskiemu – Stowarzyszenie Łagierników Żołnierzy Armii Krajowej przekazało środki czystości,
a Stowarzyszenie „Brygada Inki” przekazało ogromną ilość przyborów
szkolnych, sportowych, odzieży. Zgromadzone dzieci były pod wielkim
wrażeniem darów z Polski. Po odwiedzinach w polskiej szkole delegacja
Stowarzyszenia w składzie pan major Antoni Łapiński, Monika Brzezińska, Cezary Olczyk i Piotr Grzegorzewski udali się do Zułowa, miejsca urodzenia Marszałka Józefa Piłsudskiego, gdzie oddali Mu hołd.
Ostatnim wydarzeniem w dniu 9 lipca była msza święta w Kalwarii Wileńskiej w intencji poległych za Ojczyznę żołnierzy Armii Krajowej. Po
mszy świętej zostały złożone kwiaty na grobach poległych żołnierzy.
W ostatnim dniu uroczystości 10.07.2017 r. odbył się apel pamięci w Ponarach – miejscu kaźni wielu tysięcy Polaków i Żydów – ludności Wilna.
W drodze do Polski zatrzymaliśmy się na krótki odpoczynek w Trokach,
gdzie mogliśmy podziwiać przepiękny zamek.
Zarząd Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy Armii Krajowej składa
podziękowania wszystkim instytucjom i wolontariuszom za wkład i ciężką pracę w przygotowanie uroczystości. Szczególne podziękowania dla
pani Honoraty Gawryłowskiej, która pomagała w organizacji uroczystości na Litwie, młodzieży z Wilna, która stała w poczcie Stowarzyszenia.
Z całego serca dziękujemy wszystkim partnerom uroczystości na Wileńszczyźnie, a w sposób szczególny Urzędowi ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych, bez którego nie byłoby możliwe zorganizowanie uroczystości
73 rocznicy Operacji „Ostra Brama”, panu ministrowi Antoniemu Macierewiczowi za nieodpłatne zapewnienie autokarów uczestnikom obchodów,
8
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Domowi Kultury Polskiej w Wilnie za pełną współorganizację uroczystości,
a w sposób szczególny kierownikowi panu Władysławowi Wojniczowi, Stowarzyszeniu Inicjatyw Społecznych Regionu Północno-Wschodniego RP
z siedzibą w Sejnach za współorganizację uroczystości, Fundacji Banku Polskiego PKO na czele z panią prezes Małgorzatą Głębicką, Stowarzyszeniu Solidarność Walcząca, które reprezentował pan Piotr Rzewuski i jednocześnie
koordynował poszczególne elementy uroczystości, burmistrzowi Ryszardowi Madziarowi za ogromną pomoc i wsparcie podczas obchodów, delegacji Grodziska Mazowieckiego z inicjatywy Burmistrza Tomasza Krupskiego,

73 rocznica Operacji
„Ostra Brama”
lipiec 2017 r.
– Wilno,
uroczystość
na cmentarzu
Na Rossie
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Uczestnicy obchodów rocznicy Operacji Ostra Brama, Wilno 2017 pod „Ostrą Bramą”

partnerowi „Brygadzie Inki” z Czarnego na czele z Panem Mariuszem Biroszem, chórom: „Społem” z Mińska Białoruskiego oraz „Ojcowizna” z Wilna,
bardowi Aleksandrowi Haszlerowi, obsłudze TV panom Mateuszowi Jerzmańskiemu i Tomaszowi Truszczyńskiemu oraz wyjątkowo zaangażowanym
koordynatorom wspomagającym: państwu Anecie Hoffmann, Monice Brzezińskiej, Monice Roguskiej, Piotrowi Grzegorzewskiemu, Wiktorii Zvonik, Cezaremu Olczykowi oraz Jackowi Bartczak.

Zarząd Stowarzyszenia

Organizacja obchodów
73 rocznicy Operacji
„Ostra Brama” w Wilnie
została sfinansowana
przez Urząd do Spraw
Kombatantów i Osób
Represjonowanych.

Uroczystość w Boguszach – od lewej:
mjr Stanisława Kociełowicz, kpt Jan Bieleninik,
kpt Jan Lisowski, kpt Franciszek Szamrej

10
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73 rocznica Operacji „Ostra
Brama” lipiec 2017 r.
– kombatanci AK – łagiernicy
przed pomnikiem
w Kalwarii Wileńskiej

Polki z Bogusz

Płk Weronika Sebastianowicz i kpt Franciszek
Szamrej z uczestnikami obchodów 73 rocznicy
Operacji „Ostra Brama” lipiec 2017 r.
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Wspomnienia z Operacji „Ostra Brama”
Wilhelm Waldemar Kieżelis, To wojna!

1)

Wilhelm Waldemar Kieżelis – Wiluk.
Ur. 3 marca 1912 r. w Powidakach, zm.
28 marca 1998 r. w Bydgoszczy. Studiował prawo na Uniwersytecie im.
Stefana Batorego, następnie został
stypendystą Kościoła Ewangelicko-Reformowanego na Wydziale Teologii
Uniwersytetu Warszawskiego. Żołnierz
Armii Krajowej, uczestnik walk o wyzwolenie Wilna. Skazany 21.04.1945 r.
przez Trybunał Wojskowy NKWD Litewskiej SRR z art. 58-2, 58-11 kk Rosyjskiej
FSRR na 10 lat pozbawienia wolności.
Portret Autora narysowany przez
uczestniczkę kolonii J. Tieszyczównę Przebywał w Uchiżemłagu i Workutłagu, zwolniony 26.08.1954 i skierowany
na zesłanie do Workuty. W 29. kopalni węgla przeżył groźny wypadek i do
końca życia pozostał inwalidą. Po powrocie do Polski w grudniu 1955 r. zamieszkał w Bydgoszczy.
Rok 1939. Cóż to było za lato! Upalne i pogodne, deszcze przechodziły
rzadko, z burzami, błyskawicami i ulewami, które w mgnieniu oka tworzyły kałuże i bajorka: potem się rozpogadzało i pogoda znowu zapewniona przynajmniej na tydzień.
Z dzieciakami nie miałem kłopotów. Przy takiej pogodzie ciągle na
dworze albo w lesie lub nad rzeką. Dzieciarnia, chociaż były i starsze
dziewczyny i chłopcy, była posłuszna i zdyscyplinowana. Zwracała się do
mnie per „panie kierowniku”, bo niby taką funkcję pełniłem na koloniach
w majątku Omelany, w powiecie oszmiańskim, około 80 km na południe
od Wilna. Dobrze dzieciom i nam kierownikom. Oprócz mnie była kie1

Tytuł nadany przez redakcję.
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rowniczka, więc ciągnęliśmy jak najdłużej – do końca sierpnia. Dochodziły nas groźne pomruki o wojnie, ale nie wierzyliśmy, że tak się stanie.
W dzień, kiedy mieliśmy wyjeżdżać, ogłoszono mobilizację. Mieszkaliśmy
niedaleko od stacji Oszmiana, około 2 km i widzieliśmy, jak pociągi były przeładowane. Nie sposób było dostać się do wagonu z bagażem i dziećmi.
Dopiero na drugi dzień z rana udało nam się dostać do wagonów. Podróż była nerwowa. Trzeba uważać na dzieci, no a potem – jak je rozlokować. Na dworcu żadnej taksówki ani dorożki. Udało się pochwycić jakąś
ręczną dwukółkę, umieścić na niej bagaż i cała kolonia szła na ul. Zawalną, gdzie był punkt zborny. Tam gońcy sprowadzali rodziców i tak po kilku godzinach ostatnie dziecko zostało oddane.
Dworzec przeludniony, gwar, bieganina, całe ulice niespokojne. Ludzie
spieszą się jak opętani. Sklepy, szczególnie spożywcze, prawie puste. Komunikacji żadnej – ani autobusów, ani innych środków. Na drugi dzień,
w piątek 1 IX 1939 r. po południu nadleciały samoloty ze swastyką. Bombardowały lotnisko, potem forty. Bomby padały szeregowo w linii prostej. Spadły także niedaleko – jakieś 400 m od nas – na dole przy ulicy
Słomianka. Zburzono parę domów, były ofiary w ludziach, a konie i krowy z wzdętymi brzuchami leżały przed domami lub na ulicy. Kto z nas,
studentów nie dostał karty mobilizacyjnej, miał się stawić na Górze Bufałowej. Poszedłem. Takich jak ja było sporo – około 80. Czekaliśmy do godziny 10. Wieczorem zaczęła się strzelanina i wystrzały armatnie. Dano
rozkaz do rozejścia się do domów.
Okazało się, że Sowiety przekroczyły granicę. Nasze wojsko stawiało
opór, by dać możność wycofania się naszym oddziałom na Litwę, żeby
tam złożyć broń.
W domu brakowało Władka – podporucznika lotnictwa i Lowy [Leopold
Melke, ożeniony z Marią z d. Kieżelis], który był internowany w Lidzie na Litwie. Było dużo roboty. Wykopać i znieść do piwnicy: kartofle, buraki, brukiew, fasolę. Kopała cała rodzina: siostry, Mama [Olimpia z d. Jankowska
Kieżelis], ja i mój kolega, któremu płaciłem w naturze w kartoflach, gdyż
w mieście nie można było nic kupić. Olbrzymie kolejki za chlebem. Z nas nikt
nie stał, gdyż Mama piekła w domu doskonały chleb, a mąki zapas był na
rok. Najgorzej było z Madzią [Matylda Joanna z d. Kieżelis Wyrwicz]. Jak sobie
poradzi z niedawno urodzonymi bliźniakami Mietkiem i Tadkiem? Głodu nie
cierpieliśmy. Zapas był spory, ale po naftę trzeba było dłużej postać.
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Słyszało się o pertraktacjach między Litwą a Związkiem Radzieckim. Widziałem, jak wkraczali sowieciarze. Najpierw szły czołgi – była ich masa
– nie widać końca. Twarze w okienkach sczerniałe, zmęczone i nie ogolone, w hełmach czołgistów z paskami przeciwuderzeniowymi. Potem szła
piechota. Ulice podczas tego przemarszu były puste, tylko Żydzi z entuzjazmem witali wkraczających.
Chyba po tygodniu wrócił Władek, ale jakiś zabiedzony, oberwany
i chudy. Nie udała się wyprawa za granicę do Francji. Znad granicy rumuńskiej wrócił do domu. Uciekł z obozu litewskiego i Lowa. Znowu cała
rodzina w komplecie. Szukaliśmy pracy – nie było żadnej.
Pakt doszedł do skutku, nastąpiło porozumienie. Rosja oddała Litwie
Wilno, Litwa zawarła sojusz z ZSRR. Wmaszerowali Litwini, wojsko uzbrojone na wzór niemiecki, odziane w zielone, wełniane mundury i płaszcze.
Policja jak z operetki : granatowo-czerwone mundury, złote guziki, chłopy po 2 m wzrostu.
Zaopatrzenie od razy stało się wyśmienite. Sklepy pełne czego dusza zapragnie: masło, sery, nawet sklepy z ubraniami i suknem, no
i zegarki. Ale pieniędzy brak. Wprawdzie wymieniano złoty na lity
w stosunku 2 zł za jeden lit, ale tylko do wysokości 1 000 zł. . Spokoju
nie było. Chodziło o to, by kazania w kościele były w języku polskim,
a Litwini chcieli w najlepszym razie w swoim języku. Stąd były przepychanki i pyskówki. Madzia wróciła do swojej pracy na poczcie. Dziećmi zajęła się nasza Mama. Marysia także wróciła do pracy w aptece.
Lowa i ja pracowaliśmy w lesie parę miesięcy, aż wycięliśmy wszystko
i wróciliśmy do domu. Aby dostać pracę, trzeba było znać litewski,
więc chodziliśmy na kursy.
W 1940 r. na wiosnę najpierw przyleciały samoloty, potem czołgi i wojsko sowieckie. Litwa zgłosiła chęć zostania jedną z republik sowieckich.
Było referendum, jednogłośnie przyjęte. Znowu sklepy opróżniły się. Sowieciarze mieli masę rubli i wykupywali wszystko. Weszła nowa waluta.
Lity trzeba było wymieniać za ruble. Jeden za jeden, co było bardzo korzystne dla sowieciarzy. Język urzędowy rosyjski i litewski. Szyldy wywieszone nad sklepami musiały być dwujęzyczne.
Siostry pracowały, a my nie mogliśmy znaleźć pracy. Było nam wstyd
być na utrzymaniu kobiet. Zaczęliśmy chodzić na stację kolejową towarową i tam sporadycznie udawało się rozładować parę wagonów.
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Właściwie to utrzymanie mało nas kosztowało, gdyż ogród zapewniał
jarzyny i dodatki, a hodowaliśmy 3 wieprze, które się spasało swoimi produktami. Kto był bez pracy, ten był podejrzany, więc się szukało zajęcia.
Dzięki znajomościom Lowy dostaliśmy pracę przy bocznicy kolejowej
w składzie opałowym, który dostarczał drewno do wszystkich piekarni
i sklepów znacjonalizowanych. Lowa i Władek w piekarni jako mechanicy, ja zostałem przy drzewie. Z początku jako dozorca, po paru miesiącach jako starszy robotnik. Trzy lub cztery wozy jechały jednocześnie do
wyznaczonej piekarni w mieście. Odbierałem pokwitowanie – zamówienie na następną turę. Układałem i doglądałem układania drewna, by było
go jak najmniej, a metraż był największy.
Właściwie było nie najgorzej – wszyscy pracowaliśmy oprócz Matki
i Ojca. Mieszkaliśmy sami w całym domu, lokatorów na szczęście pozbyliśmy się przed samą wojną. Przychodzili do nas koledzy i bardzo sympatyczne małżeństwo - państwo Bagińscy. Słuchaliśmy radia lampowego
i kwitł brydż do późnych godzin.
Rozpierzchłe bractwo zaczęło się odnajdywać. O których mówiono, że
zginęli – odnaleźli się, lecz o wielu brak było wiadomości.
Marzeniem było dostać się za granicę, ale to było trudne i trzeba było
mieć dolary lub złoto. W czerwcu 1940 r. padła Belgia i Holandia, a Francja z linią Maginota padła prędzej niż Polska. Osłupieliśmy, przygnębienie było okropne. Mnożyły się aresztowania. W nocy podjeżdżały czarne,
kryte samochody, zabierały osoby, o których słuch ginął. Tak nasi krewni,
którzy mieli majątek, zostali wywiezieni nie wiadomo dokąd. Ograniczano się w odwiedzinach i starano się nocować w domu.
Tak przyszedł rok 1941. Anglia trzymała się. Na wiosnę czołgi sowieckie
zaczęły płynąć ze wschodu na zachód. To była zagadka. Z Niemcami Sowiety sprzymierzone, dlaczegóż ta koncentracja? Na zachód?
22 czerwca 1941 r. była niedziela. Około godziny 9 siedzieliśmy z Władkiem na ławce przed domem. Słońce świeciło poprzez białe obłoczki,
było ciepło, więc się opalaliśmy. Na południe od miasta pojawiły się samoloty. Powiadam do Władka – Znowu ćwiczenia! – To nie są ćwiczenia!
Sowieckie samoloty są innego kształtu. – Co ty powiadasz? – zapytałem
– a o pakcie nie słyszałeś? Samoloty zrobiły rundę nad naszym domem
i wyraźnie dostrzegliśmy krzyże na skrzydłach. Poleciały nad dworzec
i lotnisko Porubanek, bombardując jedno i drugie. To wojna!
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Wpadłem do domu po pieniądze i autobusem pojechałem do miasta.
Wtedy w niedzielę wszystkie sklepy były otwarte i kwitł największy handel. Kupiłem buty z cholewami, materiał na garnitur, koszulę, nawet kilogram czekoladowych cukierków, aż do wydania wszystkich pieniędzy,
oprócz kopiejek na autobus. Niestety, wszystkie autobusy zostały zarekwirowane. Do niektórych ładowały się rodziny sowieckie wraz z dobytkiem. Obładowany, pieszo wróciłem do domu. Tego dnia naloty powtarzały się wielokrotnie. Ruch był wielki, ale tylko wojska. Jedni jechali i szli
na zachód, drudzy na wschód. Huk artylerii i tej zwykłej i przeciwlotniczej. Samoloty „sztukasy” z wyciem syren buszowały po niebie. Samoloty sowieckie latały nisko. Olbrzymy czteromotorowe, ale bardzo wolne.
Myśliwce niemieckie podlatywały z góry i z tyłu puszczały serię, a te olbrzymy waliły się, pikując na ziemię, niektóre rozpadały się w powietrzu.
W domu rozgardiasz. Mama napędzała nas do uprzątnięcia piwnicy, do
której mamy się wszyscy przenieść. Za domem, na dole kopaliśmy rowy,
by tam siedzieć podczas nalotu: był taki „prikaz”. Noc rozbrzmiewała wyciem samolotów, artyleryjskimi detonacjami i strzałami karabinowymi,
co było dziwne. Przecież Niemcy nie mogli tak szybko nadejść. Zapewne
bandy, zdobywszy broń, obrabowywały magazyny. Napatrzyliśmy się na
flary, które rozjaśniały noc tak, że robiło się jasno jak w dzień.
Ojciec [Jakub Kieżelis] krzyczał na nas, że wystawiamy się na światło
i mogą nas zastrzelić. Dopiero nad ranem trochę się uspokoiło. Sowieciarze teraz gnali na wschód, cywile i wojsko, wszystkimi środkami lokomocji, nawet ciągnikami gąsienicowymi „Staliniec”, które jechały z maksymalną prędkością 7 km na godzinę.
W poniedziałek ucichło. Było upalnie. Weszli Niemcy. Rozlokowali się
na placach i rynku. W bluzach z podwiniętymi rękawami, golili się, śpiewali, zachowywali się jak na pikniku. Na następny dzień pojawiły się rozporządzenia „Bekanntmachung: wer plundert wird erschossen” (Kto rabuje, będzie rozstrzelany); Każdy ma wrócić do swojej pracy. Wróciłem
ja, Władek i Lowa. Biuro nasze nienaruszone, ale rządowe magazyny były
obrabowane, drzwi wysadzone, chyba w kilkanaście osób belkami, które
jak taranem rozbijały potężne wrota. Zabierano wszystko, do gołych posadzek. W trawie odnajdywałem puszki z konserwami. Było ich ok. 100
sztuk, nawet gąsiory z sokiem pomidorowym, które stopniowo przeniosłem do domu.
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Z biura dostał mi się rower, który stał się moją własnością, a kierownik
zawładnął motocyklem. Od razu awansowałem, bo jako jedyny znałem
trochę niemiecki. Zostałem ekspedytorem. Moim zadaniem było zakupić
drewno w nadleśnictwie, zorganizować załadunek i transport, opłacić robotników. Zwykle jechałem rowerem. Odległość 50 km to było niedaleko. Mogłem pojechać z rana, a wrócić wieczorem, ale czasem trzeba było
zostać kilka dni.
Szedłem do sołtysa, a ten wyznaczał mi kwaterę, bo miałem odpowiednie zaświadczenie i polecenie.
Niedopełnienie dostaw czy transportu karane było śmiercią, a na wykonanie wyroku spędzano całą ludność, by była świadkiem i ku przestrodze. Dwa słupy z poprzeczną belką, na której wisiały 3 pętle. Podprowadzano ofiary z zawiązanymi z tyłu rękami, ładowano na ciężarówkę
z opuszczonymi burtami, zakładano pętlę, ciężarówka odjeżdżała, a ofiary wisiały. Na zakończenie była zapowiedź, że taki los spotka tych, którzy
nie wywiążą się ze swoich zobowiązań.
Na nocleg otrzymywałem przeważnie najlepszy gościnny pokój, ale
w nim było najchłodniej, bo zwykle był to pokój nie opalany. Sama podróż też była urozmaicona. Jechało się rowerem ścieżkami obok szosy to
z górki, to pod górkę, tak że czasem trzeba było rower prowadzić. Najciekawiej było jechać przez las. Drzewa migały, czuło się pęd i szybkość,
a ścieżki w lesie były najlepsze, jak z asfaltu. Przez pola trzeba było jechać
z otwartymi oczami. Ni stąd ni zowąd wyskakiwało spod krzaka paru
z automatami, którzy byli ciekawi kto i po co jedzie, a rower też stanowił jakąś przynętę. Byli to nasi partyzanci. Odpowiadali: kolego, my was
rozumiemy, ale odprowadzimy was do dowództwa, a tam już zdecydują. Odprowadzony do obozu poznałem ich życie. Najpierw czujki, potem
okopany obóz. Chłopcy robią wszystko, żeby się nie nudzić, Niektórzy
grają w brydża, inni śpiewają „piano”, a niektórzy czytają lub zajmują się
pitraszeniem. Dowódca wysłuchał mnie i przyznał rację – ale będę wolny, kiedy oni wyruszą w inne miejsce, gdyż przebywali tylko po kilka dni
w jednym terenie. W biurze miano do mnie pretensję, że przepadam i bumeluję. Moje usprawiedliwienia przyjmowano sceptycznie. Proponowałem, aby wysłali kogo innego, ale takich ochotników nie było.
Przydzielono mnie do transportu wodnego. Nad Wilię, koło Bujwid, 40
km od Wilna dowożono kłody, z których formowano tratwy. ZakupywaKwartalnik Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy AK Nr 2-3(81-82) 
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łem w nadleśnictwie odcinek lasu. Ścinali go zaangażowani przez mnie
robotnicy, furmankami dowozili na brzeg, formowali tratwy. Po obliczeniu kubatury dawałem odpis, który podpisywał starszy flisak i płynęli do
Wilna. Tam ja przyjeżdżałem i sprawdzaliśmy metraż.
To była najprzyjemniejsza praca, dzięki dobrej kwaterze i odżywianiu –
codziennie jajecznica z 4 jaj na boczku, mleko, sery i to wszystko prawie
za darmo, za parę kilogramów soli lub gwoździ, które były w cenie i bardzo poszukiwane. Co za powietrze: sosny wysokie pod niebo, a od wieczora śpiew słowików. Trele, kląskanie, poświstywanie, repertuar bardzo
urozmaicony, aż żal było zasypiać. To było na wiosnę, a na jesieni otrzymałem transport samochodowy, gdyż miało się do czynienia z Niemcami, a wiadomo, że prowincji bardzo się bano.
Były trzy strefy. Pierwsza to miasto, gdzie urząd sprawowali Niemcy,
druga litewska, zarządzana przez armię Plechawicziusa, jakieś 25 km od
miasta i trzecia, gdzie było różnie. Partyzantka polska lub sowiecka, ta
to już dalej, ale robili wypady, więc wszystkiego można się było spodziewać. No i trzeba z Niemcami się dogadać. Kolumna od 5 do 10 samochodów na „halb Gas” z ubezpieczeniem w automaty w przodu i z tyłu.
W pierwszym samochodzie ja z dowódcą z rana o szóstej trzydzieści już
za miastem. Przy szosie tłum oczekujących osób. Po dwie „Reichsmarki”
wręczano dowódcy na „Schnaps”. Przyjeżdżamy na miejsce. „Soldaten”
ze sztapli ładowali drewno i z powrotem do miasteczka, gdzie był postój. Wchodzimy do restauracji. Obfity obiad ze „sznapsem” fundował dowódca. Kiedyśmy wychodzili na niepewnych nogach, znowu tłum skandował, że chce jechać, bo to był jedyny środek lokomocji. „Einsteigen”
– i cała hurma z koszykami i workami wdrapywała się na nie za bardzo
załadowane samochody […]
Front ze wschodu przybliżał się do nas. Zbliżała się wiosna 1944 r. Była
słoneczna. W dzień słońce grzało do 25 stopni, a wieczorem przymrozki
– do 5 stopni. Nadchodziła Wielkanoc. Zamówiłem samochód, by przyjechał po mnie w Wielki Piątek. Czekałem daremnie. W sobotę o świcie
wyruszyłem do domu, do którego było 50 km.
Szło się dobrze. Przyglądałem się wioskom i alejom, które prowadziły
do jakiegoś dworku. Potem na skróty przez las do głównej szosy. W tym
lesie chatynka, tuż przy drodze. Drzwi otwarte. Wchodzę. Sień zagracona, mrok – dalej pokój słabo oświetlony małym okienkiem. Pośrodku
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stół i jedno krzesło, na którym stał olbrzymi kubeł, z którego rozlewał
samogon do butelek litrowych chłop wysoki, dobrze zbudowany. Tych
rozlanych pełnych butelek było kilkadziesiąt. Zmieszani byliśmy obaj.
Tłumaczyłem, że wstąpiłem, by wyjaśnić, czy dobrze idę do Wilna i czy
można dostać mleka. Gospodarz stwierdził, że mleko pić nie zdrowo;
on ma samogon prima sort, nie fałszowany, za który ręczy i który można pić szklankami, a działa doskonale na pragnienie i zmęczenie. Podsunął mi pełną szklankę i pajdę chleba z boczkiem. Zapach był wyśmienity.
Wypiłem do dna, zagryzając razowcem. Odpocząwszy, podaliśmy sobie
ręce. On mojej nie wypuścił, aż nie przyjąłem pełnej butelki na drogę.
Gdy chciałem mu wręczyć kilka marek, o mało się nie obraził. Im bliżej
byłem domu, tym bardziej byłem zmęczony. Po południu, już niedaleko
Wilna, spostrzegłem samoloty, które bombardowały nie miasto, ale wioski przedmiejskie.
Gdy wkraczałem do miasta, okazało się, że sowieciarze bombardowali
centrum. Były to już inne samoloty – ochrona bombowców – latały wysoko kołując bez przerwy, w prostej linii żaden nie leciał. Z ziemi podnosiło się tysiące smugowych pocisków, zdawało się, że wszystkie utkną
w samolotach, jednak żaden z nich nie runął. W domu gorączka przedświąteczna : mycie podłóg, okien. Mama upiekła chleb, który pachniał na
całe mieszkanie. W rozgardiaszu dzielnie pomagali Mietek i Tadek, którzy
byli jednakowo ubrani, jednak Mietek był większy niż Tadek. Robiłem im
zdjęcia. Nie wiem, czy zostały wywołane. Miał się tym zająć Lowa.
Z Ojcem coś było niedobrze, przeważnie leżał w łóżku. Mówił, że źle widzi, chyba trzeba Go będzie wysłać do szpitala.
Lato przyszło upalne, słoneczne. Front wciąż się przybliżał. Coraz więcej wojsk niemieckich udawało się na wschód specjalnymi samochodami, których przód był na kołach, a tył na gąsienicach. Przyglądali się nam
leżącym na plaży na brzegu Wilii. Oni w mundurach, rękawy podwinięte
powyżej łokci i śpiewali przebój ”Komm zuruck, ich warte auf dich, denn
du bist fur mich…” (Wróć do mnie, czekam cię).
Jeździłem do pracy, ale wracałem wcześniej, nie tylko w sobotę. Ożywiły się kontakty z przyjaciółmi i kolegami. W połowie lipca już słyszeliśmy strzelaninę dział za Wilią. Przyszedł rozkaz od naszych zebrać się na
wyznaczonych punktach, zabrać broń, jaką ktoś posiada. Wieczorem na
Strycharskiej koło stawku zebraliśmy się, sami koledzy szkolni. Było nas
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około 20. Mieliśmy dołączyć do drugiej grupy na Zakręcie. Lowa i ja trzymaliśmy się razem. Władek odszedł do grupy lotniczej.
Niemcy wycofali się na południową stronę Wilii, właśnie tam, gdzie mieliśmy się zebrać. Kiedy zbliżyliśmy się do brzegu, ostrzelano nas, chociaż
szliśmy cicho. My byliśmy na wysokim, urwistym brzegu, a za Wilią rozciągała się dolina Zakrętu. Zakończona 50 m za lasem. Stamtąd Niemcy
prowadzili ogień do nas. Nie sposób było ich przepędzić. Niektórzy z nas
nie mieli nawet rowerów, a broni długiej – żaden. Rozeszliśmy się do domów, na następny dzień mieliśmy się spotkać. W domu dostałem burę.
Szczególnie Mama biadoliła, że z tego nic dobrego nie wyjdzie. Obie siostry zalecały, by się niepotrzebnie nie narażać. Na drugi dzień kanonada
wszelkich broni. Sąsiedzi opowiadali, że uzbrojone bandy opryszków rabowały bogatszych sąsiadów. Do nas nikt się nie włamał. Mieliśmy rewolwery i granaty zaczepne.
Wszyscy spotkaliśmy się znowu. Postanowiliśmy zdobyć długą broń –
karabiny. Na dole niedaleko, bo 50 m, był posterunek policyjny i ten postanowiliśmy zdobyć. Z ubezpieczeniem i szperaczami na przodzie ruszyliśmy. Okazało się, że posterunek został opuszczony. Znaleźliśmy tam
sporo karabinów, nawet z lunetami, ciężki karabin maszynowy i mnóstwo nabojów. Nasz oddział przedstawiał teraz jednostkę bojową. Ruszyliśmy uzbrojeni dalej, do miasta. Już Niemców po naszej stronie Wilii
nie było. Pojawiły się wojska sowieckie, artyleria, która zajmowała stanowiska i wstrzeliwała się. Chociaż był to dzień, miasto było puste, bez
przechodniów i pojazdów. Chodniki były pokryte odłamkami szyb. Sklepy niektóre splądrowane, drzwi wyważone. Nikt nie broni wejścia, bierz
co chcesz. Najważniejsze – coś do zjedzenia – było już splądrowane.
Chcieliśmy przedostać się na drugą stronę Wilii. Niemcy nas nie dopuścili ostrym ogniem. Trzeba było obejść ich stanowiska. Maszerowaliśmy
na wschód, na Antokol. O świcie znaleźliśmy się na brzegu. Łódek było
kilkanaście. Powsiadaliśmy, z drżeniem serca płynęliśmy wszyscy jednocześnie, a nuż wygarną do nas jak do kaczek. Strzały były, ale płynęliśmy
ławą, gdzie tylko ujrzeliśmy błysk lub usłyszeliśmy strzały, odpowiadaliśmy ogniem. Doszliśmy do centrum…
Połączyliśmy się, jak było zaplanowane. Była to już siła licząca tysiące:
zorganizowana i pod jednym dowództwem. Otrzymaliśmy rozkaz udania się na ulicę Subocz. Tam dostaliśmy się pod ogień niemiecki. Pierwsze
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ofiary, pierwsi polegli. Tuż obok kolega osunął się na ziemię. Sanitariusze
nic dla niego nie mogli zrobić. Na górze Subocz były bunkry niemieckie
i z nich ostrzeliwali nas bezkarnie. Przeskoki na ulicę nie udawały się, coraz więcej ofiar. Nasz ostrzał nic im nie szkodził. Kazano nam przylgnąć
i przeczekać noc.
Leżałem wraz z kolegami w jakimś sklepie na podłodze z karabinem pod
ręką. Doczekaliśmy świtu, zmarznięci na gołej podłodze i głodni. Lowa
gdzieś się zawieruszył. Zjawił się po godzinie z konserwami, to była uczta.
Już słońce podnosiło się, ogrzaliśmy się w jego promieniach. Zjawiła się sowiecka artyleria. Waliła w pokazane przez nas cele. Ogłuszyli nas kompletnie, gdyż 4 działa ustawione były na naszych stanowiskach. W bunkrach
niemieckich ogień ustał. Wycofali się albo zostali unieszkodliwieni.
Mamy udać się na Bufalową Górę, po drodze zlikwidować punkty oporu,. Żmudna praca przeszukiwań, otaczania poszczególnych budynków,
nawet tych, które płonęły. Nie było komu gasić, płonęły całe ulice. Przeważnie na rogach stały na stojakach karabiny maszynowe ze zwisającymi
taśmami naboi, działa niemieckie, wypalone czołgi z krzyżami, obok leżały pokurczone ciała czołgistów i „Soldaten” ze wzdętymi od ciepła słonecznego brzuchami. Już przestały szokować.
Dotarliśmy do Bufalowej Góry. Walki ustały. Tutaj nasze oddziałki połączyły się. Opowiadaliśmy sobie o przejściach. Okazało się, że inne oddziały poniosły większe straty niż my. Był wieczór, kiedy zaczął się niepokój
w naszych szeregach.
Otaczają nas sowieciarze, przez emisariuszy żądają złożenia broni
i poddania się. Osłupieliśmy. Tak zgodnie operowaliśmy przy zdobywaniu Wilna, a teraz taka niewdzięczność. Dowództwo zebrało się na naradę. Wniosek – nie dać się rozbroić, wycofać się z miasta. Tak też większość
uczyniła. Po tygodniu dowiedzieliśmy się, że pod Miednikami otoczyła
ich czołgami regularna armia sowiecka z lotnictwem włącznie. Nie skapitulowali. Zostali rozbrojeni i wywiezieni do Kaługi za Moskwą do obozów. My, jako oddział miejski, korzystając z ciemności przedarliśmy się
z okrążenia i z bronią w ręku udaliśmy się na Antokol.
Dowódca polecił nam rozejść się do domów, utrzymywać kontakt.
Broń schować. Tak skończyła się nasza akcja. Ja, Lowa i jeszcze 4 naszych
kolegów szliśmy brzegiem Wilii, by przeprawić się na drugi brzeg. Łódki
żadnej. Dotarliśmy do mostu strategicznego. Leżał zerwany na wodzie.
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Przęsła pogięte stały się zaporami dla wody, tworząc wiry i wodospady,
ogłuszając szumem wody. Wierzchem przęseł, które wystawały z wody,
można było przepełznąć. Niestety, prawie na środku nurtu była kilkunastometrowa przerwa, w obciążeniu i w nocy nie odważyliśmy się przepłynąć. Z okolicznych płotów wyłamaliśmy żerdzie, odrywając poprzeczne
deski. Przejście dokonane. Przepełzliśmy mokrzy, ale to nie to co kąpiel.
Broń ukryliśmy, zakopując na polach koło koszar.
Wracaliśmy do domu, kiedy już świtało. Jak dobrze być w domu. Nareszcie zjedliśmy coś gorącego. Przez te kilka dni żywiliśmy się suchym
prowiantem, jak się go zdobyło, popijaliśmy wódką, a najczęściej się głodowało albo zapominało o jedzeniu podczas akcji. Wszyscy w domu cieszyli się naszym powrotem. Brakowało Władka do pełnej radości.
Po raz pierwszy poczułem, jak dobrze jest w domu. Gwarno. Tyle opowiadań, pytań, narastających problemów. Jak dalej żyć? Jaka będzie władza, gdzie pracować? Mama przecięła te debaty, każąc nam iść spać. Czas
pokaże, co robić dalej.
Zmiany w mieście. Szyldy nad sklepami w języku rosyjskim i litewskim,
ale w sklepach pustki. Wieczorem i w nocy rozboje i rabunki, przecież
tyle broni wszelakiej można było zabrać z ulicy. Strzelanina w mieście,
chociaż Niemców już dawno nie ma.
Zarządzenie, by deponować pieniądze w banku. Nie wiadomo, jak
będą wymieniać, po ile marek za rubel, obecnie – jedyny środek płatniczy. Grożą dość ostre sankcje tym, którzy pieniędzy nie zdeponują. Nie
mamy tych problemów. Tych paręset marek już wydane. Rozlepiane afisze po rusku – rejestrować się w komisji poborowej do wojska.
Poszliśmy z Lową do swego miejsca pracy. Nic się tu nie robi. Niektóre
magazyny spalone, inne splądrowane. Dookoła walają się różne rzeczy,
ale połamane, pogięte zbiorniki, na pół spalone mundury, buty bez pary,
rozprute worki z mąką, która jak śnieg leży w pobliżu wrót.
Z sowieciarzami wrócili Żydzi. Wrócił też były właściciel składu opałowego Górwicz z olbrzymim brzuchem, ale teraz wyglądał jak przekłuty
balon, wszystko na nim wisiało.
Na razie zająłem się ekspedycją drewna do piekarni w mieście. Warunki
płacowe marne, zacząłem rozglądać się na nowym zajęciem. Dostałem
pracę w zakładzie ślusarskim jako pomocnik mistrza. Gaża była większa,
ale ważne było, że byłem nowy, nieznany. Już naszych akowców wyła22
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pywano i ślad po nich ginął. Wchodziłem wtedy, gdy widziałem w oknie
ręcznik, bo już przychodzili po nas. Jedni uciekali z miasta, drudzy ciągnęli do niego. W czasie okupacji niemieckiej bywałem we dworze u Wandy
i Ireny. Teraz przeniosły się do Wilna, zostawiając wszystko. Zadowolone,
że uszły z życiem. Cały ich majątek został rozgrabiony.
Zbieraliśmy się u ich ciotki i do późna przesiadywałem u nich. Nocleg
miałem zaplanowany gdzie indziej. Był już wieczór, stukam pod wskazany adres. Wszystko dookoła zawarte na głucho, żadnego światełka ani
człowieka w oknie. Na wszelki wypadek położyłem się w piwnicy, do której prowadziły ukryte drzwi, a pościel była jeszcze z okresu walk o miasto,
gdzie Rodzice, Madzia z chłopcami – Mietkiem i Tadziem nocowali.
Ze snu zbudziła Mama – „Bierz ubranie do ręki, boso, by nie było słychać
ciebie, bo przyszli i przetrząsają mieszkanie już od godziny”. Z ubraniem
i butami w ręku wspinam się do drzwi i tuż przed wyjściem – enkawudzista z automatem wymierzonym we mnie krzyczy: - „Ruki w wierch!”.
Złapali sukinsyna. Było ich czterech. Mieszkanie w strasznym nieładzie,
pościel na ziemi, ubranie z szaf powyrzucane.
Pierwsza rzecz, o jaką zapytali: - „Gdie imiejesz arużje?” Nie uwierzyli,
że broni ani w mieszkaniu, ani w umeblowaniu nie ma; szukali do rana.
Potem rzekli do Mamy: - „Matka, dawaj czaj i pakuszać!” Mama zrobiła
jajecznicę na boczku, podsuwając mnie największą porcję. To było jedyne danie, jakie jadłem tego dnia.
Mama nie widziała trzeciego enkawudzisty, który był ukryty i tak niechcący naprowadziła go na mnie.
Wchodząc obejrzałem się, widząc Mamę na ganku i chłopców – Mietka
i Tadka. Po raz ostatni widziałem Matkę.
Odwieziono mnie samochodem z budą do NKWD. Trzymano ze trzy
godziny na zakratowanym korytarzu, następnie wepchnięto do celi. Paliła się lampka naftowa bez szkła, która ledwie rozpraszała mrok, ukazując
leżące postacie na cementowej podłodze. Ledwie pomieściłem się, tak
wszyscy byli stłoczeni. Po zamknięciu drzwi światło zgaszono i tak w zupełnej ciemności leżało się bez pościeli, koca lub słomy na posadzce.
Zapalono lampkę na kolację: kubek „kipiatku” i 20 g chleba. Dla mnie
nie było nic.
W nocy wzywają moje nazwisko do „sledowatiela”. „Gawari, skolko ludiej ubił, imia i familia towariszczej i ich adresa, jesli nie skażesz, chuże
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dla tiebia”. Groźby, uderzenia pięścią w twarz. Niekiedy u „sledowatiela”
było czterech innych, którzy stali dookoła i bili z różnych stron, powtarzając ciągle: - „Budiesz gawarić?”. Głód, pragnienie, ciemność, wszy i pchły,
ciągłe poniżanie i maltretowanie trwało przez trzy miesiące.
Były konfrontacje: kolega Wacek ze Strycharskiej – nazwisko staram się
zapomnieć – sypał jak z worka. Opowiedział, że razem składaliśmy maturę w gimnazjum Mickiewicza i razem działaliśmy z kolegami w AK, podawał adresy, nazwiska.
Konfrontacje przesądziły sprawę. Sąd odbył się dwa tygodnie później. Ileż było niepokoju, jaki będzie wyrok. Kto miał na sumieniu życie, tego czekał wyrok śmierci. Otrzymalem 10 lat „Trudawych isprawitielnych łagierej”.
Fragment niepublikowanych wspomnień Wilhelma Waldemara Kieżelisa. Opracowała
Anna Wszołek z d. Kieżelis, bratanica Autora, Warszawa, marzec 2002. Wydruk komputerowy. Teczka niezinwentaryzowana, przechowywana w Muzeum Niepodległości w Warszawie.
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78 ROCZNICA
INWAZJI SOWIECKIEJ NA POLSKĘ
Rocznica napaści sowieckiej na Polskę , 17.09.2017 r.
Nawet pogoda w 1939 roku była przeciwko nam. Wrzesień 39 był słoneczny i suchy. Zapewne inaczej by przebiegała kampania wrześniowa,
gdyby pogoda była taka jak w bieżącym roku 2017.
Rosjanie to nie jedyny problem września 1939, (choć ostatecznie przechylił szanse Wojska Polskiego na pokonanie wrogów). Trzeba przypomnieć o Litwinach, którzy w tym czasie zajęli Wilno, a miasto nie wróciło
już w granice Rzeczypospolitej. Wspomnijmy o początku mordów na ludności polskiej dokonywanych przez Ukraińców, jak również o wkroczeniu
na terytorium Polski oddziałów Armii Słowackiej.
Tylu najeźdźców na raz. Dołóżmy fatalny sposób dowodzenia z jednej
strony podporządkowany by „sojusznicy” wywiązali się i wypowiedzieli
wojnę Niemcom, a z drugiej strony chociażby brak decyzji, co do wkroczenia do walk Armii Poznań i wsparcia już walczących oddziałów, a kończąc na rozkazie Rydza-Śmigłego, że z Sowietami nie walczymy. Brak
analizy, z kim się zawiera sojusze. Anglia i Francja - państwa, które wielokrotnie grały polską kartą na jej niekorzyść i tym razem też nie miały zamiaru się wywiązać z podjętych zobowiązań.
Na zakończenie tego wstępu przytoczmy słowa marszałka Józefa Piłsudskiego o : „nieprzystępowaniu do wojny, jako pierwsi”.
Tak wielka ilość błędów popełnionych musiała spowodować, że dzień 17
września nastąpił i kolejne mocarstwo militarne wkroczyło na teren Rzeczypospolitej. Dzień, pociągający za sobą przerażające wydarzenia, które
objęły połowę terytorium II RP. W konsekwencji straciliśmy bezpowrotnie
połowę terytorium Rzeczypospolitej. Kolejne lata dowiodły, że tak zwani
nasi przyjaciele jeszcze niejednokrotnie nas zdradzą.
Tyle tytułem wstępu. W tym roku obchodziliśmy już 78 rocznicę wkroczenia Armii Czerwonej na terytorium Polski pod pretekstem obrony ludności białoruskiej i ukraińskiej przed niemieckim najeźdźcą. Do Kuklówki
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Radziejowickiej w przeddzień rocznicy przybyli kombatanci, którzy brali
udział w II wojnie światowej jak również, członkowie Stowarzyszenia Łagierników, harcerze z hufca w Ożarowie Mazowieckim, grupy rekonstrukcyjne, goście z Białorusi.
Uroczystość przy kapliczce Chrystusa Frasobliwego, która znajduje się
przy Muzeum Lwowa i Kresów Południowo – Wschodnich rozpoczęły się
od odśpiewania Hymnu Narodowego i Hymnu Łagierników. Krótką modlitwę za dusze zmarłych, poległych i zamordowanych uczestników wojny zainicjował proboszcz ze Żbikowa ks. kanonik Bogdan Przegaliński,
następnie głos zabrali państwo Biniszewscy - gospodarze obiektu i organizatorzy tej uroczystości. Złożone wieńce zamknęły ten etap uroczystości. W imieniu Stowarzyszenia Łagierników kwiaty złożyła delegacja,
której przewodniczył prezes Artur Kondrat. Wieniec złożyli tez Polacy
przybyli z Lidy z przewodniczącą Związku Polaków na Białorusi oddział
lidzki, Ireną Biernacką oraz przedstawiciele Szkoły Podstawowej nr 4 im.
Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Zielonce i młodzież z Ochotniczego
Hufca Pracy w Wołominie.
Po ceremonii przy kapliczce wszyscy przenieśli się na tyły muzeum,
gdzie na tarasie dworu grupa teatralna z Pruszkowa przedstawiła scenę
z procesu Danuty Siedzikówny „Inki”. Następnie kombatanci i zaproszeni goście zwiedzili Muzeum oraz wystawę „Obrońcy granic wschodnich
Rzeczpospolitej – żołnierze AK”, którą przygotowali p. Biniszewscy, by potem powrócić do hotelu na zasłużony odpoczynek.
W czasie uroczystej kolacji Monika Roguska, Monika Brzezińska, Piotr
Rzewuski za pracę na rzecz etosu Armii Krajowej otrzymali pamiątkowe
dyplomy z rąk panów : majora Henryka Czerwińskiego, majora Jana Lisowskiego oraz ppłk Stanisława Jastrzębskiego. Panowie reprezentują
Okręg Śląski Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej.
Irena Biernacka w swym przemówieniu podczas obiadu, który się odbył w Kuklówka Conference, podziękowała za zaproszenie i pamięć. Zapewniła, że uczą dzieci z wielką starannością. W tym momencie rozpoczął się rok szkolny na Białorusi. W społecznych szkołach przy Związku
Polaków na Białorusi zrobiło się gwarno i bardzo tłoczno, ciężko pomieścić dzieci - relacjonowała pani Irena.
Każdy szuka swojej historii, swoich korzeni, dzieci chcą kultywować
mowę swoich dziadków i swoich rodziców. Uczyć się polskiego języka,
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polskiej historii i kultury. Staramy się im zapewnić odpowiedni poziom
nauczania by pielęgnowały polskość na tych terenach - zapewniła pani
Irena Biernacka.
Niedziela 17 września rozpoczęła się od uczestnictwa w mszy polowej,
która odbyła się na Placu Apelowym Muzeum Katyńskiego - Oddziału
Martyrologicznego Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie. Odprawiona została w intencji ofiar II wojny światowej. We mszy uczestniczył
między innymi minister obrony narodowej Antoni Macierewicz, wiceszef MON Michał Dworczyk, Marszałek Senatu RP Stanisław Karczewski
oraz licznie zgromadzona generalicja, parlamentarzyści, Stowarzysze-

Uczestnicy obchodów 78 rocznicy inwazji sowieckiej na Polskę,
Muzeum Lwowa i Kresów Płd-Wsch, 16.09.2017 r.

Scena z przedstawienia autorstwa
Stowarzyszenia „Brygada Inki”

nie Rodzin Katyńskich, Stowarzyszenie Łagierników Żołnierzy AK,
Stowarzyszenie „Brygada Inki”
z Czarnego na czele z prezesem
Mariuszem Biroszem. Bezpośrednio po nabożeństwie delegacje
złożyły kwiaty w Epitafium Katyńskim, gdzie minister obrony narodowej Antoni Macierewicz spotkał się z uczestnikami mszy.
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Pani mjr Stanisława Kociełowicz z młodzieżą
przed Muzeum Lwowa i Kresów Płd-Wsch, 16.09.2017 r.

Następne uroczystości odbyły się o godzinie 17 pod Pomnikiem Poległych i Pomordowanych na Wschodzie w Warszawie, w strugach deszczu,
który próbował się przedrzeć przez najbardziej nieprzemakalne płaszcze.
Upamiętniono ofiary agresji sowieckiej na Polskę oraz następujących po
niej masowych represji sowieckich na obywatelach polskich głównie Kresów Wschodnich II RP. Wspominano Sybiraków, Łagierników, ofiary najcięższych więzień i zesłań. W imieniu Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy
AK przemówił do zebranych Prezes Zarządu Pan Artur Kondrat. Ku radości
zebranych na uroczystości łagierników ich losy zostały w tym roku podkreślone. Odprawiona została także modlitwa ekumeniczna ku czci ofiar.
Na zakończenie przedstawiciele różnych instytucji i organizacji złożyli
pod Pomnikiem wieńce i wiązanki kwiatów. Nie zabrakło wśród nich jak co
roku delegacji naszego Stowarzyszenia. Zapalone przez uczestników uroczystości znicze do późna w noc paliły się przy tabliczkach przypominających nazwy największych miejsc zsyłek i najcięższych łagrów sowieckich,
gdzie więzieni byli i zmuszani do pracy ponad siły setki tysięcy Polaków.
									
Piotr Grzegorzewski
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Obchody 78 rocznicy inwazji sowieckiej na Polskę
– Pomnik Poległym i Pomordowanym na Wschodzie, Warszawa, 17.09.2017 r.

Udział kombatantów – żołnierzy AK łagierników w obchodach rocznicy inwazji sowieckiej na Polskę był możliwy dzięki dofinansowaniu Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych oraz Ministerstwa
Obrony Narodowej.
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Nasz rachunek krzywd
– w 78 rocznicę inwazji sowieckiej na Polskę
Jerzy Urbankiewicz
Ur. 23 czerwca 1915 w Łodzi, zm. 11 sierpnia
2004 w Łodzi. Polski dziennikarz, oficer kawalerii Wojska Polskiego i Armii Krajowej.
Według materiałów archiwalnych przechowywanych przez A. Rymaszewskiego, mgr
prawa Jerzy Urbankiewicz, porucznik rezerwy
(ps. Jurek, Zawada), s. Walerego, zam. w Łodzi.
Pełnił funkcję w KEDYWIE (odbicia członków
Kedywu, walki z Niemcami i w partyzantce).
Jerzy Urbankiewicz

[Odznaczony i nagrodzony]

1. Za rozbicie kolumny transportowej z uzbrojeniem i żywnością – jako Z-ca
dcy plut. Oddział Rozp. K.O. – w dniu 8.VII.1944 w walce z Niemcami i likwidację całej kolumny – komendant „Wilk”– w ramach limitu dla Okręgu – nadał mu SREBRNY KRZYŻ VIRTUTI MILITARI – 5 kl. – rozkazem z dn. 14.VII.1944 r.
w mp. Wołkorabieszki
2. Ponadto: odznaczony Krzyżem Walecznych po raz 1-szy (1943 r.)
3. Przedstawiony (03.V.1944) do stopnia kapitana.
■ Więzień WORKUTY.
Po powrocie do kraju w 1956 na łamach
„Nowej Kultury” opublikował artykuł „Cztery listy z Workuty” - pierwszą publikację o łagrach w Polsce.
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JA ŻYĆ BĘDĘ W KŁOSACH ZBÓŻ
Tekst wygłoszony 29 maja 1988 r. w kościele
w Bolesławcu. III Zjazd Łagierników i Represjonowanych
Synkowie moi, poszedłem w bój,
Jako wasz dziadek, a ojciec mój –
Jak ojca ojciec i ojca dziad,
Co z legionami przemierzył świat,
Szukając drogi przez krew i blizny
Do naszej wolnej Ojczyzny.
					(Jerzy Żuławski)
Nie ma jeszcze stu lat, jak te strofy szarpnęły sercami Polaków,
ukazały im dzieje czasu minionego jako sztafetę pokoleń dzielnych, a tragicznych, przejmujących broń i ryngrafy od ojców, przekazujących je synom. Ale niestety, ten wiersz Jerzego Żuławskiego nie wybrzmiał jako
jedynie pieśń przeszłości, a stał się proroctwem, które zaczęło się rozpaczliwie spełniać w latach pierwszej wojny światowej i tych, które zaraz
po niej trzeba było toczyć, by szablą i bagnetem wykreślić granice, godne przeszłości i wielkości Narodu. Szablą i bagnetem, bo taki był język,
którym się można było w sprawach zasadniczych porozumiewać z naszymi sąsiadami i skoligaconą z nimi Europą zachodnią. Nie łudźmy się, ten
język nie uległ zmianie. Chyba, że miejsce szabli zajęły rakiety. Jeśli nie
wierzycie, zapytajcie powstańców afgańskich. Zachód Europy był tradycyjnie obojętny wobec losu Polaków, albo wręcz wrogi. Nazwisko Lloyd
George´a i lorda Curzona stały się w kontekście tamtych lat symboliczne.
Na szczęście ich przeciwwagę stanowiły nasze symbole, które brzmiały
i brzmią po dziś dzień treścią zrozumiałą dla każdego Polaka: Piłsudski,
Dmowski, Paderewski. Oni i patriotyzm setek tysięcy o c h o t n i c z o
chwytających za broń Polaków, sprawiły, że się ziściło marzenie zawarte
w drugiej zwrotce tego samego wiersza:
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Synkowie moi, da nam to Bóg,
Że spadną wreszcie kajdany z nóg
I nim wy męskich dojdziecie sił,
Jawą się stanie, co dziadek śnił –
Szczęściem zakwitnie krwią wieków żyzny
Łan naszej wolnej Ojczyzny.
I ten łan zakwitł i dał plon stokrotny. Kraj, trzymany przez zaborców
w stanie zastoju i regresu, zajął w ciągu lat kilkunastu pozycję zbliżoną do
tych krajów, które rozwijały się normalnie, bez obcego ucisku. Wparł się
Gdynią w morze, Centralnym Okręgiem Przemysłowym w równiny południowej połaci, wieżami kościołów, a także samolotami „Łosiem” i RWD
– w niebo, pokazał światu swą prężność gospodarczą, tworząc twardą
wymienialną złotówkę, pokazał światu sprawność fizyczną, tworząc złotem zdobywanym na olimpiadach, rozbrzmiewał po świecie Chopinem
i Szymanowskim, skutecznie włączył się w światową wymianę odkryć naukowych i wynalazków, podniósł piśmiennictwo polskie i sztuki plastyczne na poziom trudny do osiągnięcia dziś.
A wszystko zaczęło się od zera, powstało z serc i polskiego patriotyzmu, polskiej uczciwości, polskiej godności i umiłowania pokoju. Kiedy,
przeglądając prasę dzisiejszą, poplamicie sobie ręce jadem cieknącym
przez szpalty, a w nim znajdziecie naigrawanie z tzw. „rachunku krzywd”
międzywojnia, to niech was to nie peszy. Państwo, które po półtorawiekowym niebycie zaczęło tworzyć siebie z niczego, popełniało błędy,
jak je popełnia każde, nawet rozwinięte i bogate państwo. A poza tym
– znam takie, których trwające kilkadziesiąt lat dzieje stały się jednym
pasem krwawych „błędów i wypaczeń”, krzywdy i poniżania człowieka,
a wynikiem tych dziejów – regres, kryzys, żenująca nieudolność, rozpacz,
ucieczka do obcych.
Polska międzywojenna stworzyła maksimum tego, co mogła w świecie dóbr materialnych. A także – zestrzeliła w jedno ognisko myśli i czucia ludności trzech zaborów, a kiedy znów dokonał się na oczach świata
akt gwałtu wobec Niej, tam gdzie zabrakło stali, stanął na straży naszego
szacunku dla siebie i dla historii – nasz honor. Nie jest to czcze, okazjonalne słowo. Wiosną 1944 roku na łamach niemieckiego tygodnika „Signal”
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ukazał się wywiad z oficerem niemieckim, który walczył na wszystkich
frontach tej wojny od anszlusu – po Stalingrad i później. Dziennikarz zadał oficerowi pytanie: „A jak pan ocenia te wszystkie fronty? Czym się one
różniły?” Odpowiedź brzmiała: „Najciężej było nam w 39 roku w Polsce,
gdzie każdy krzak, każdy kamień strzelał”. A my, tu zebrani wiemy, że na
tym się nie skończyło, bo po wrześniu nastąpiło jeszcze kilka lat, w ciągu których nasz naród nie dał się upodlić, a ofiarną walką demonstrował
swoje prawo do pełnej wolności.
Wrzesień był kolejnym po wydarzeniach XVIII i XIX wieku gwałtem zadanym Polsce przez sąsiadów, przy obojętności świata. Sojusz niemiecko-sowiecki umożliwił zniweczenie naszej, mniej niż 20 lat trwającej pracy twórczej nad odbudowaniem naszej państwowości. I we wrześniu,
podobnie jak tyle razy w historii, ponieśli swe życie w ofierze – młodzi. To
nie przypadek, że zacytowane słowa Żuławskiego noszą tytuł „Do moich
synów”. To nie przypadek, że odpowiednikiem tego wiersza w czasach,
kiedy myśmy walczyli o wolność, stała się „Elegia” naszego kolegi z szeregów Armii Krajowej, Krzysztofa Kamila Baczyńskiego:

Oddzielili Cię syneczku, od snów, co jak motyl drżą,
Haftowali Ci, syneczku, smutne oczy rudą krwią,
Malowali krajobrazy w żółte ściegi pożóg,
Wyszywali wisielcami drzew płonące morze.
Wyuczyli Cię, syneczku, ziemi Twej na pamięć,
Gdyś jej ścieżki powycinał żelaznymi łzami,
Odchowali Cię w ciemności, odkarmili bochnem trwóg,
Przemierzyłeś po omacku najwstydliwsze z ludzkich dróg.
I wyszedłeś jasny synku, z czarną bronią w noc,
I poczułeś, jak się jeży w dźwięku minut zło.
Zanim padłeś, jeszcze ziemię przeżegnałeś ręką,
Czy to była kula, synku, czy to serce pękło?
Z tych rozważań i wierszy, które mi się ułożyły we wstęp do tych refleksji niedołączonych od siedemdziesiątej rocznicy odzyskania Niepodległości, wysuwają się oto dwie sprawy, którym przyjrzeć się należy:
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pierwsza – to tragizm tkwiący w fakcie, że tyle polskich matek, w ciągu co
najmniej dwustu ostatnich lat naszych dziejów, opłakiwało mogiły młodo poległych synów. Druga – to rosyjsko-niemieckie, akceptowane przez
świat sprzysiężenie na zgubę Polski.
Niech nikogo nie zwiodą nasze siwe skronie, my zebrani w tej świątyni,
pomniejszeni o tych, którzy zostali w kresowych, przeważnie zadeptanych już mogiłach i o tych, którzy przeżyli wojnę, ale nie doczekali tego
naszego tu spotkania, też szliśmy w pole, niosąc „przemoczone pod plecakiem osiemnaście lat”, albo w pełnym rozkwicie młodości. Ta wojna i nasz
w niej udział nie ziściły naszych oczekiwań, ale wiemy, że od tej przeszłości nie mogliśmy uciec, ale byliśmy na nią skazani. Że byliśmy na nie skazani przeszłością jeszcze dawniejszą, byliśmy zaprogramowani historią
i wychowaniem, pieśniami, któreśmy śpiewali, literaturą, na której ostrzył
się nasz patriotyzm. Spojrzenie w tę przeszłość jest nam konieczne, by
uświadomić sobie raz jeszcze, że nie my pierwsi podjęliśmy szaleństwo,
a z kolei przejęli je od nas młodsi i mają myśli buntownicze w stosunku
do otaczającej rzeczywistości – jak „ojca ojciec i ojca dziad…”
Nie mam zamiaru cofać się zbyt daleko w przeszłość, ale choćby do
rozbiorów, bo
one zapoczątkowały nasze narodowe tragedie i pominąć ich nie mogę.
Rozbiorów dokonali: niemiecka księżna Sofia Augusta Anhalt-Zerbst, panująca w Rosji pod imieniem Katarzyny II, Fryderyk II z dynastii Hohenzollernów i Maria Teresa z dynastii Habsburgów. Oczywiście Rosja grała
w tym sprzysiężeniu o największą stawkę, toteż przewagę Niemców należy uważać w tym zespole za pozorną. Bezpośrednią reakcję na pierwszy rozbiór Polski była, jak wiadomo, Konfederacja Barska, jeden zaś
z najwybitniejszych dowódców jej wojsk, Kazimierz Pułaski miał 23 lata,
kiedy obronił Częstochowę przeciwko wojskom rosyjskim, a 31, kiedy
zginął pod Savannah. W jakim wieku byli jego żołnierze? Czy to nie wtedy zaczął się ten pełen gorzkiej dumy proces wchodzenia młodzieży do
lasów na walkę o wolność, proces, w którym i myśmy wzięli udział, a który przyszło nam wspominać w tym tu świątynnym azylu. Dowódca rosyjski, któremu caryca kazała zniszczyć Pułaskiego, przeszedł do historii
i pieśni pod nazwiskiem Drawicz. W rzeczywistości nazywał się Drewitz,
był Niemcem i nie on pierwszy, nie ostatni jednoczył w sobie jad niemieckiej i rosyjskiej nienawiści ku Polsce.
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Hasło następnego zrywu do walki o wolność dał Tadeusz Kościuszko. W wydarzeniach składających się na przebieg Insurekcji powtórzyły się obie, eksponowane tu przeze mnie cechy. Z jednej strony
– obok nazwisk rosyjskich, takich jak Denisow, Gagarin, Zubow, pojawiają się dowódcy rosyjscy, noszący nazwiska niemieckie, choćby Fersen i Igenstroem, a w zakończonym rzezią Pragi oblężeniu Warszawy
uczestniczył król pruski Fryderyk Wilhelm. Te dokumenty sprzymierzenia rosyjsko-niemieckiego przeciwko Polsce łatwo znaleźć na kartach historii. Trudniej określić wiek tych, co pobili Rosjan pod Racławicami, wyswobodzili Warszawę i legli pokotem pod Maciejowicami.
Ale kiedy się wczytać w te stronice pełne chwały i bólu, można wśród
ludzi wszystkich stanów i każdego wieku wyróżnić tych, co stanowili trzon powstańczego wojska. Oto opisany przez historyka fragment
walk o stolicę. „Kiedy główny oddział moskiewski cofał się na dziedziniec pałacu Krasińskich, nagle stu kilkudziesięciu mieszczan wypadło od
strony Krakowskiego Przedmieścia, atakując z boku. Ruszył na nich książę Gagarin, ale cofnąć się musiał, a w odwrocie zabity został przez praktykanta kowalskiego, który wybrał się na ulicę bić Moskali rozpaloną
szyną” (F. Konieczny – „Tadeusz Kościuszko” s. 291). Więcej natomiast
o udziale młodzieży w Powstaniu znaleźć można w pieśni pochodzącej z tamtych czasów:

Dalej chłopcy, dalej żywo,
Otwiera się dla nas żniwo,
Rzućmy pługi, rzućmy radło,
Trza wojować, kiej tak padło.
Niechaj baba gospodarzy,
Niech pilnują roli starzy,
My, parobki zagrodniki
Rzućmy cepy, bierzmy piki!
Legendarny Bartosz Głowacki był wtedy mężczyzną dojrzałym, trzydziestoletnim, ale ci co razem z nim rzucili się na moskiewską młodzież,
to byli właśnie ci „parobki i zagrodniki”, chłopska młodzież, która kosami
wyrąbywała swoje prawo do wolnej i sprawiedliwej Ojczyzny.
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I tak to szło przez cały okres niewoli. Każdy zryw do walki był ofiarą składaną przez młode pokolenia Polaków, a one zawsze napotykały, taką jak
wyżej opisana, konstelację polityczną – sprzężony wspólnym interesem
sojusz niemiecko-rosyjski, przejawiający się na różne sposoby. A oto okoliczność potwierdzająca tę tezę w sposób, który można by nazwać groteskowym, gdyby nie był tak tragiczny. Jeżeli pokolenie Polaków przełomu osiemnastego i dziewiętnastego stuleci postawiło na Napoleona
Bonaparte i jemu bezpodstawnie uwierzyło, że wymieni młodą krew na
wolność kraju, to u schyłku tych krwawych złudzeń, w bitwie narodów
pod Lipskiem, przeciwko uosabiającemu nadzieje Polaków Napoleonowi
wystąpili dowódcy sprzymierzonych armii o nazwiskach – Blüchern – na
czele armii pruskiej, Schwarzenberg, dowodzący Austriakami i Beningsen, Niemiec w służbie rosyjskiej, wiodący Rosjan.
To zwycięstwo nad Napoleonem przerodziło się w Święte Przymierze
koronowanych głów, ale z każdego podręcznika historii, z każdej encyklopedii można się dowiedzieć, że nie było skierowane przeciwko pokonanej Francji, która Napoleona z siebie wydała, ale przeciwko Polsce. Ten
wrzód krzywdy polskiej nabrzmiewał w środku Europy, był jej wyrzutem
sumienia im zgrozą, bowiem pragnienie niepodległości nigdy w tym narodzie nie zamarło. Na terenie tak zwanego Królestwa Polskiego i wszystkich ziem nam zrabowanych miało się krwawo ujawnić w Powstaniu Listopadowym, narodowym zrywie, który zainspirował wielu pisarzy.
Wydarzenia charakterystyczne dla drogiego nam i nigdy niezapomnianego Wilna znalazły swój artystyczny wyraz w III części poematu „Dziady” Adama Mickiewicza, a ich lektura każe przypuszczać, że nic się nie
zmieniło w scenariuszu nakreślonym przez carycę – Niemkę, Katarzynę II.
(Dziady cz. III – opowiadanie Sobolewskiego)

Lud otoczył więzienie nieruchomym wałem:
Od bram więzienia na plac, jak w wielkie obrzędy,
Wojsko z bronią, z bębnami stało we dwa rzędy:
W pośrodku nich kibitki. – Patrzę z placu sadzi
Policmajster na koniu; - z miny zgadłbyś łatwo,
Że wielki człowiek, wielki triumf prowadzi.
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Triumf cara północy, zwycięzcy nad – dziatwą.
Wkrótce znak dano bębnem i ratusz otwarty –
Widziałem ich: za każdym z bagnetem szły warty,
Małe chłopcy, znędzniałe, wszyscy jak rekruci
Z golonymi głowami; na nogach okuci.
Biedne chłopcy! – najmłodszy dziesięć lat niebożę,
Skarżył się, że łańcucha podźwignąć nie może:
I pokazywał nogę skrwawioną i nagą.
Policmajster przyjeżdża, pyta, czego żądał;
Policmajster człek ludzki, sam łańcuch oglądał:
„Dziesięć funtów, zgadza się z przepisaną wagą”.
W naszych, workuckich i kołymskich czasach to się nazywało: „Tak wam
położeno…” Scenariusz obowiązywał dalej. Obowiązywał w roku 63cim i później, 1905-ym, kiedy „Boże coś Polskę…” zatrzęsło kościołami
i w 1914-tym, kiedy zachwiały się podstawy sprzymierzonych przeciwko nam mocarstw, a Naród nasz potrafił wykorzystać sprzyjający układ
spraw w świecie, z niczego stworzył armię, odpowiadającą swej liczebności i aspiracjom i wziął udział w rozgrywce uwieńczonej Niepodległością
i tym, co tenże Naród nazywał – „Cudem nad Wisłą”.
A to są już czasy, które pamięta najstarsze z żyjących pokoleń Polaków.
To pokolenie, które wychowywało nas, którzy jesteśmy weteranami późniejszych zmagań. Zanim jednak przejdę do tych wydarzeń, które złożyły
się na nasze, koledzy, wspólne losy, spowodowały więc pośrednio naszą dzisiejszą obecność w tej świątyni, przerwę tę charakterystykę naszej
przeszłości, dziedzictwa, które przejęliśmy po przodkach, by jaśniej postawić sprawy dotąd niedopowiedziane.
Nie doszukujcie się w moich słowach nienawiści. Kreślę tu pewien sposób widzenia naszych dziejów, w pełni świadom, że choć wielokroć padliśmy ofiarą nienawiści sąsiednich narodów, minął czas wzajemnego
niszczenia się. Moje słowa wiodą ku wnioskom budzącym czujność, mają
wyeksponować pewne wartości i nakazy właściwe naszym czasom. Wydobywając z przeszłych wydarzeń prawdy nam niemiłe, jestem w pewni
świadom, że na naszych czasach legły idee zrodzone w sercu potężnej
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indywidualności Papieża – Polaka, idee ekumenizmu i pojednania ludów powaśnionych. Ale naszego w urzeczywistnieniu tych idei udziału
nie możemy oprzeć na historii zafałszowanej, jaką nas od lat dziesiątków
karmiono. Jeśli się nosi w duszy gotowość wybaczenia i pojednania, to
musi być i pełna świadomość, co chcemy wybaczyć, mimo czego się pojednać. Łatwo jest podejmować decyzje i cieszyć się ze swoich racji narodom, które nie przeszły tak trudnych dziejów jak nasze.
A oto wraz ze znojnym, krwawym odzyskaniem Niepodległości poczęły się rodzić nowe problemy, których rozwiązanie narzucono nam
przy pomocy wojny. I myśmy wszyscy stanęli w obliczu mieszaniny
spraw wyrażających dobro i zło. Miłość do najwyższych wartości i konieczność zabijania, by nie być zabitym. Dlaczego ja, Ty, my wszyscy,
stworzeni do pługa, pióra, deski kreślarskiej czy obrabiarki, musieliśmy rzucić sprawy ulubione, te do których nas przygotowywano lub
przygotowano, twórcze, piękne, a bagnet stał się naszym narzędziem
i język spustowy? Czy dlatego że takiemu właśnie losowi musiał się
poddać i ojca ojciec i ojca dziad? – A może dlatego, że działał scenariusz nakreślony ręką Katarzyny i Fryderyka Wilhelma, a miły sercu innych panujących lub decydujących o losach państwa i narodów. Jeżeli
uświadomimy sobie, te koneksje pomiędzy korowanymi głowami, o jakich już była mowa i dodamy do nich informację, że władczyni, która
stworzyła swoistą opokę w dziejach Wielkiej Brytanii, królowa Wiktoria
była babką w prostej linii ostatniego cesarza niemieckiego, Wilhelma II,
to mniej nas będzie dziwiło, że kiedy aktualne się stało ustalenie granic
Polski w 1919 roku, przedstawiciele Anglii stali po stronie niemieckiej,
przeciwko Polsce, a jak wiadomo, nie był to koniec angielskiej bezceremonialności wobec Polski. W owym czasie Winston Churchill dopiero
grał w golfa, a Franklin Roosevelt poznawał tajniki marynarki wojennej.
Granice nasze przybrały wtedy taki kształt, jaki my starsi pamiętamy –
bardziej żeśmy „szablą odebrali, co nam obca przemoc wzięła”, niż dzięki
życzliwości tych, co wprowadzali ład w Europie.
Jak uczy historia, był to kiepski ład, a jeszcze został pogorszony zawartymi w 1925 roku paktami lokarneńskimi. Zagwarantowały one Francji granicę
z Niemcami, nie zagwarantowały Polsce. A maczali w tym palce ci, których
później nazywaliśmy zachodnimi sojusznikami. Toteż nietrudno doszukać
się więzi łączących tę dyplomację z paktem niemiecko-rosyjskim z sierpnia
38

Kwartalnik Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy AK Nr 2-3(81-82)

1939 roku, znanym pod nazwą Ribbentrop-Mołotow, który był niczym innym jak międzynarodową akceptacją inwazji niemieckiej na Polskę.
I oto jesteśmy w czasach naszej młodości. I znów, po raz któryś stały się
aktualne te strofy tragiczne: „Synkowie moi, poszliśmy w bój…” jedni w harcerskich mundurkach, by rzucać butelki z benzyną na niemieckie i sowieckie czołgi, drudzy – z karabinem w garści, w strzeleckiej drużynie, w ułańskiej sekcji albo na czele oddziału. A sojusznicy rzucali na Niemców ulotki.
Więc nie po raz pierwszy wyłania się z historii obraz naszego narodu, jako
narodu samotnego, któremu nikt nie pomoże, a którego słabość jest własną zgubą. Smutnej tej prawdy dowiodły losy wojny. Kiedy my, akowcy
wileńscy i nasi nowogródzcy koledzy kompletowaliśmy nasz ubogi i prymitywny, a z takim trudem zdobyty, sprzęt bojowy, kiedy ściągaliśmy pod
Wilno, by walką zamanifestować polskość tego miasta, kiedy wołyniacy
i lwowiacy robili to samo i tak samo jak my nucili „Dziś Twój triumf albo
zgon”, JUŻ BYLIŚMY SPRZEDANI przez święte przymierze, do którego tym
razem dołączył sojusznik zza oceanu, Roosevelt. Graliśmy uczciwą kartą.
My Polacy, mieliśmy na swoim koncie nienadwątloną lojalność wobec
antyhitlerowskiej koalicji. Nie wyhodowaliśmy ani Quislinga, ani Petaina,
ani Własowa, ani Hachy, ani Horthy´ego, ani Antonescu. Powiedzmy sobie
wyraźnie to, czego świt, a zwłaszcza Związek Radziecki i polscy posłuszni
dziennikarze zdają się nie dostrzegać, że z państw Układu Warszawskiego
jedna jedyna Polska nie stworzyła żadnej formy rządu ani armii prohitlerowskiej. Powiem więcej! – gdyby z tego punktu widzenia popatrzeć na
całą zajętą przez Niemców Europę, to okazałoby się, że tylko jedna Polska
w żadnej formie nie ugięła się przed terrorem niemieckim.
Rozrachunek przyszedł w Jałcie i później. Na nic Narvik, na nic Monte Cassino, Dywizjon 303, Tobruk, udział w inwazji na Normandię! Na
nic Polskie Państwo Podziemne i Polska Armia Krajowa. Nie ruch oporu,
nie partyzantka, ale niezwykła w dziejach świata ochotnicza armia licząca 300, a może 400 tysięcy ludzi, stanowiąca ustawiczne, demonstrowane bohaterskimi bitwami i akcjami, zagrożenie tyłów niemieckich.
Wdzięczni sojusznicy pozbawili nas połowy terytorium i oddali na łaskę
mocarstwa, którego historyczne stosunki z nami charakteryzują symbole: rozbiory, rzeź Pragi, Sybir, cytadela, nóż w plecy, Katyń, Kazachstan,
Workuta, Kołyma. To wszystko, co się okresowo owija w bibułkę i określa
pieszczotliwymi nazwami „błędów i wypaczeń” oraz „białych plam”.
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Minęło 30 lat od czasu, kiedyśmy wracali z łagrów. Wracaliśmy, ponieważ Chruszczow, który wymorzył głodem połowę ukraińskich chłopów,
oburzył się ogromem morderstw Stalina. Radość powrotu do rodzin, nie
widzianych od lat kilkunastu – jeśli jeszcze gdzieś żyły – mącił niepokój, bośmy przez dwanaście lat poznawali nonsensy rządzące tak zwaną
socjalistyczną gospodarką. Ale wracaliśmy, akceptując zmiany, jakie się
w kraju dokonały. Włączyliśmy się do tego, czym kraj żył, bo tak dyktował
nasz, sprawdzony jeszcze w cięższych czasach patriotyzm. W pióropuszach czy bez, są wśród nas górnicy, wielu inżynierów górników, lekarze,
uczeni, fachowcy innych specjalności. Lojalnie przepracowaliśmy lata, jakie nas dzieliły od emerytury. Ale bez satysfakcji obserwowaliśmy kryzysy lat 1968, 1970, 1976, 1980, 1981, aż doczekaliśmy się czasów, o których
nawet wiernopoddańcza „Polityka” pisze bez entuzjazmu. Skończyła się
„propaganda sukcesu”, przyszło zniechęcenie, frustracja i zjawisko masowej emigracji, na skale niespotykaną w tym kraju nawet w najcięższych
czasach tak zwanego „wyzysku kapitalistycznego”.
Rodacy, jeśli po raz drugi zjechaliśmy się w pięknym i gościnnym Bolesławcu, to nie tylko po to, by uronić łzę przy spotkaniu z niewidzialnym od lat towarzyszem niedoli, by westchnąć na wspomnienie najcięższych doświadczeń naszego życia. Zjechaliśmy się nie tylko po to,
by zanucić piosenkę akowską, albo łagrową balladę, nie tylko po to, by
wnieść swoje skargi i nadzieje przed ołtarze, ale także po to, by sobie
i tym co nas chcą słuchać, powiedzieć coś, co w naszych sercach dziesiątkami lat dojrzewało, aż stało się oczywista prawdą: kiedy kraj był
w niebezpieczeństwie (nie spierajmy się o to, czy rozpad tego kraju był
wtedy bliższy czy teraz), myśmy nie uciekali. Mówią o tym tysiące mogił
na naszych Kresach Wschodnich i obszerna już dziś literatura naszych
daremnych zmagań. Skoro literatura, to znaczy – nasz krwawy trud
tamtych lat nie poszedł na marne. ZOSTAŁ W HISTORII. I ZAOWOCUJE
W DZIEJACH TEGO KRAJU WCZEŚNIEJ CZY PÓŹNIEJ. Już owocuje, od
ośmiu co najmniej lat, uświadomieniem sobie naszej narodowej godności, przekonaniem o prawie do wolności. Ale nic się ziścić nie może
w kraju, z którego ucieknie młodzież. Przedstawiłem tu skrót naszych
dziejów, które są dziejami ofiarnej młodości. Czyżby wpływ obcych
nam idei coś tu zmienił? Czy zaklęcie „Nie rzucim ziemi skąd nasz ród…”
przestało już znaczyć?
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Oto słowa człowieka, z którego polskości każdy Polak jest dumny, Ojca
Świętego, skierowane do młodzieży na Westerplatte:
„Ta moc ducha, moc sumień i serc, moc łaski i charakterów, jest nieodzowna, szczególnie w naszym pokoleniu.
Jest ona potrzebna, aby nie ulec potrzebie rezygnacji, obojętności, zwątpienia, czy wewnętrznej, jak to się mówi, emigracji, pokusie wielorakiej
ucieczki od świata, od społeczeństwa, od życia, także ucieczki w sensie dosłownym – opuszczenia Ojczyzny, pokusie beznadziejności”.
„Przyszłość Polski zależy od was i musi od was zależeć! To jest nasza Ojczyzna! To jest nasze „być” i nasze „mieć” i nikt nie może pozbawić nas prawa,
ażeby przyszłość tego naszego „być” i „mieć” nie zależała od nas. Każde pokolenie Polaków, każde pokolenie - zwłaszcza na przestrzeni ostatnich dwustu lat,… stawało przed tym problemem”.
Taka jest opinia człowieka, którego mądrość stanowi nadzieję świata.
I w tym miejscu wypada mi wrócić do tego drugiego nurtu moich historycznych refleksji. Tego, którego symbolem „święte przymierze”, drugim symbolem – Jałta. Czy sądzicie, że tam w zachodnim, dostatnim
świecie na nas czekają? – Wystarczyły pierwsze, niczym nie poparte deklaracje Gorbaczowa, by prasa w Waszyngtonie i Paryżu okrzyknęła go
„człowiekiem roku”, a zdawać by się mogło, nieugięty wróg komunizmu
Franz Joseph Strauss znalazł się w Moskwie przy szklaneczce sowietskogo
szampanskogo. Modlimy się o zgodę wszystkich narodów, ale TEN sojusz
zawsze oznaczał dla Polski morze łez i krwi.
Zgódźmy się z nauką, jaką nam dała historia: polegać możemy na wartościach stworzonych w sobie. Boleśnie nas urażały takie daty jak 1 września
39-go roku i 17 września 1939 roku, jak lipcowe pasmo zdrad z 1944 roku,
a o szachrajstwie dokonanym w Jałcie już była mowa. Ale my tu jesteśmy
i ten naród co kilka lat głośno protestuje przeciwko niesprawiedliwości,
a głos ten póty ma siłę, póki jest głosem Polaków stojących twardo na polskiej ziemi. Tak jak tu trwali, lub do tej ziemi się przebijali Polacy w ciągu
dwóch i więcej setek lat, szczególnie ci, nam bliscy, tacy sami jak my,
co użyźnili polską ziemie we wrześniu – nie ma ich z nami…
ci, co nie spoczęli przez mroczne lata wojny, chyba – na wieczny spoczynek, pod brzozowymi krzyżami: - nie ma ich nami…
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co pod knutem budowali magistralę węglową do Workuty, a zostali, jak
pamiętają tubylcy – po dwóch pod każdym podkładem. Nie ma ich z nami…
co padli od szkorbutu i tąpnięć z tamtej strony koła podbiegunowego,
w Workucie, Halmer-ju, Jałczega, Incie, Uchcie i innych miejscach, których nikt nie spisał – Nie ma ich z nami…
dla których Kołyma stała się miejscem wiecznego spoczynku, poprzedzonego męką – nie ma ich z nami.
Więc pcha się na usta pytanie: kiedy będzie koniec tym apelom żałosnym, którym na zmianę przyszły jeszcze inne, - te u Cegielskiego w Poznaniu, Gdańsku, Gdyni, kopalni „Wujek”?
Sam naród może to zmienić. Na obcych – nie ma co liczyć.
A dziś, skoro te prawdy stanęły nam przed oczami, skoro ten katorżniczy apel przypomniał nam tyle, - módlmy się słowami poety (Kazimierz
Wierzyński – „Msza żałobna w katedrze nowojorskiej”):

Uklękło tysiące ludu i w łukach modli się tłum:
Daj nam Boże zrozumieć i w uniesieniu ogarnąć,
Na co już nie ma rozumu.
Modlimy się za porwanych, za umęczonych, za zmarłych,
Nad Amudarią, Irtyszem i na odludziach Syberii,
Na Nowej Ziemi, gdzie zniknęło siedem tysięcy więzionych,
Na tych przestrzeniach podobnych do niewymiernych przepaści,
W które zepchnięto miliony i w której skarga zamarła,
Chociaż ten chorał straszliwy, gdyby wybuchnąć mógł z gardła,
Poraziłby uszy świata.
				
Modlimy się za niewinnych.
Boże, coś walkę z ciemnością nakazał hufcom Aniołów,
Któryś odebrał bezbronnym ostatni u boku bagnet
I z lufy ostatni ołów.
Modlimy się za żołnierzy, żołnierzy Wilna i Lwowa
Pojmanych w napaści z tyłu, zdradzieckiej, judaszowej,
Kiedy nie mieli już nawet ostatnich praw każdej wojny
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Która pozwala zabijać, aby samemu nie zginąć.
Żołnierzy w łagrach śmiertelnych, żołnierzy bitych i skutych
Żołnierzy naszej Wolności.
				
Módlmy się za niewinnych.
Daj poznać zło i nie pytać, czemu się nigdy nie zmienia,
Boże, coś wszystkim najlepszym nad ułomnością doczesną
Stał się ludzkiego sumienia. Modlimy się za najbliższych.
Imiona marzną nam w ustach. Za wywiezionych w pociągach,
Nie wiedzieć w jakim kierunku, za utraconych bez wieści
W pustkowiach, na osiedleniu, w jurtach, gdzie nasza siostra
Jest matką kirgiskich bękartów,
W stepach, gdzie plewy pożywnej dzieci szukają w nawozie,
Na bezimienną kalwarię w codziennej, conocnej grozie
Prześladowanych uparcie.
Módlmy się za niewinnych
				
Módlmy się za niewinnych.
Lekarzu, coś trędowatych z cielesnej oczyszczał skazy,
Spójrz, jak ich odczłowiecza, omdlałych, z głodu ginących,
Od nieleczonej zarazy.
Modlimy się za męczarnie chorych, bez dachu nad głową,
Tych, którym szkorbut zagnoił usta zgniłymi dziąsłami,
Tych, których nogi opuchły sine i bose na mrozach,
Tych, którzy w gorączce tyfusu na próżno jęczą o napój,
Tych, nad którymi się zawsze i wszędzie pochyli
A których w obliczu śmierci, w ostatniej męczeńskiej chwili
Opuścił Samarytanin.
				
Módlmy się za niewinnych.
Światło nad ziemią rodzinną, blasku zachodów i wschodów!
Przebij ten mrok niepojęty
Co czarną spada powieką
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Na oczy twoich narodów.
Modlimy się za Polaków, męczonych, bo byli z Polski,
Za Żydów rozstrzeliwanych, bo mieli z nami ojczyznę,
Za Ukraińców zesłanych, bośmy pospołu osiedli,
Za wszystkich bliźnich po kraju, po ojcach ich i po matkach,
Za owoc tej samej ziemi, ludzi tej samej przyrody
I chleba tego samego, ognia, powietrza i wody,
Za wszystkich z naszego domu.
				
Módlmy się za niewinnych.
Usłysz nas Pani, i zbaw ich,
Którzy wyzbyci wolności,
Obezwładnieni przemocą
Życia nie mają własnego
I grobu dla własnych kości.
Modlimy się za nich wszystkich, skąd gdzie się modlić możemy,
Gdzie wolność pozwala myśleć myślom każdego człowieka
I serce bije tym ruchem, którymś je popchnął do życia –
Panie świetlisty w ciemności, dobro ludzkiego sumienia,
Modlimy się do ciebie, prosimy świętej opieki,
Wyprowadź swój lud z niewoli.
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Wspomnienia z inwazji sowieckiej na Polskę
Anna Górska-Pacześniak
Wspomnienia

Hanna Słabkowicz i Hanna Górska.
Na odwrocie dedykacja dla Zofii Sadowskiej:
„Kochanej, Drogiej, Przedobrej naszej Pani Zosieńce / byłyśmy i zawsze jesteśmy razem./ Hania i Hania, 24-XII-54 r.”, źródło: zbiory Muzeum
Niepodległości w Warszawie

Przed okupacją jako gimnazjalistka należała do harcerstwa.
W momencie wybuchu wojny przebywała w Baranowiczach w województwie nowogródzkim.
Życiorys opracowany na podstawie wspomnień Autorki, z 1968
roku, przechowywanych w Fundacji Ośrodka Karta, sygnatura AW
II/599. W numerze przedstawimy
fragment jej obszernego pamiętnika, w którym relacjonuje inwazję
niemiecką i radziecką na Polskę.

Kończyły się wakacje roku 1939. Lato było piękne w tym roku, ale moja
siostra, ani ja nie opuściłyśmy naszego miasta. Dobry humor, który był
nierozłącznym naszym towarzyszem, przepadł bez śladu. Tatuś widząc,
że przesiadujemy ciągle na cmentarzu po śmierci mamy, powziął decyzję, aby wysłać nas na wycieczkę do Częstochowy, Zakopanego i Lwowa. Poprosił naszą dobrą znajomą – panią Jermakowicz, żeby nam towarzyszyła – wyraziła zgodę, zabierając jeszcze ze sobą córkę Marysię,
naszą koleżankę ze szkoły.
Dziesiątego sierpnia znalazłyśmy się w Częstochowie. Pierwszy raz byłam na Jasnej Górze. Pierwsze kroki skierowałyśmy do Kaplicy i tak jak
wszyscy czekałyśmy na odsłonięcie Ołtarza Matki Boskiej Częstochowskiej.
Po chwili zaczęły grać fanfary. Tłumy ogarnęła ekstaza duchowa, słychać było ogólny szloch – czułam, że i mnie spływały łzy po policzkach,
nieśmiało podniosłam oczy na „Czarną Madonnę” – szeptałam:
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Zdrowaś Maryja, bądź moją orędowniczką, Pocieszycielką i pomocą we
wszystkich moich poczynaniach – poczułam lekkość w sercu. Wyszłam
z kościoła odrodzona. W pobliskim kinie oglądałyśmy film amerykański
„Golgota”. Film ten dostarczył nowych wzruszeń. Na drugi dzień wyjechałyśmy do Zakopanego, tutaj zamieszkałyśmy w „Willi Uroczej”, położonej na stoku górskim. Z okien widoczne były przepiękne lasy, szumiące
strumyczki. Powietrze ostre, ale rześkie.
Raniusieńko wstałyśmy, ażeby pierwsze kroki skierować do kaplicy
góralskiej. Przepiękna była i widocznie bardzo stara. Po Mszy św. wybrałyśmy się na wycieczkę w góry, na Giewont. Wszędzie było widać tę
wszechmoc Bożą. To piękno natury leczyło moją zbolałą duszę, poprawiało samopoczucie. Dotarłyśmy aż na sam Giewont, chociaż to nie była
bagatelna wspinaczka. Na drugi dzień – Kasprowy Wierch, a potem Czarny Staw, Morskie Oko. Szybko nam te dwa tygodnie zleciały, Żegnałyśmy
Zakopane z łezką w oku. Z Zakopanego wzięłyśmy kurs na Lwów, gdzie
ostatnio mieszkała Marysia Kuprowska – sympatia brata. Zrobiłyśmy jej
miłą niespodziankę swoimi odwiedzinami. Marysia oprowadzała nas po
mieście. Zwiedziłyśmy przede wszystkim Panoramę Racławicką. Zafascynowała nas ogromnie swym pięknem sztuki. Wszystko było tak naturalnie piękne, czegoś tak równie pięknego nie widziałam w życiu. Powiedziałam Marysi, że tu jeszcze wrócę, ale wypadki potoczyły się inaczej
[…] Więcej już nigdy w życiu nie widziałam Panoramy Racławickiej […].
Wieczorem z Marysią spacerowałyśmy po Placu Mariackim. W pewnej chwili podszedł do nas kapitan Wojska Polskiego. Byłam z Marysią
w mundurku harcerskim […]
– Druhny – jesteście Lwowiankami?
– Nie – odpowiedziałyśmy – mieszkamy w Baranowiczach!
Kapitan po chwili zastanowienia powiedział:
Moje kochane druhny, musicie jak najprędzej wracać do domu, bo będzie wojna!
Wysłuchaliśmy tych słów z niedowierzaniem. W głowie nam się nie
mieściło, żeby to była prawda, a jednak mówił nam to kapitan, więc nie
mogłyśmy się dłużej zastanawiać. Podziękowałyśmy panu kapitanowi
i szybko pospieszyłyśmy na Plac Mariacki, żeby się pożegnać z Marysią
Kuprowską. To było pożegnanie – na zawsze. Marysia zginęła w pierwszym dniu wojny, kopiąc okopy przeciwlotnicze.
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Na dworcu było pełno ludzi, dostać się do wagonu było niemożliwością. Musiałyśmy siedzieć na dachu, dopiero na następnej stacji żołnierze
pomogli nam wejść do korytarza.
28 sierpnia byłyśmy już w Baranowiczach. W naszym mieście były różne plakaty, takie jak: „silny – zwarci – gotowi!”, „Odeprzemy wroga”. Słowa
te pozwalały optymistycznie patrzeć w przyszłość.
Pierwszego września 1939 roku wybiegłam z domu, ubrana w mundur
harcerski. Zawsze na rozpoczęcie roku szkolnego harcerki prowadziły
szkolne koleżanki do kościoła. Byłam już blisko szkoły, gdy mnie zatrzymał mężczyzna w opasce biało-czerwonej, kazał wracać do domu, bo już
ze szkoły nici: Niemcy wypowiedziały Polsce wojnę! Jednak nie usłuchałam, pobiegłam na podwórze szkolne. Oprócz paru harcerek nikogo nie
było. Wróciłam bardzo smutna do domu. Ten sam pan polecił, żebym
się zajęła agitacją do kopania schronów. Poważnie to wzięłam do serca
i mnóstwo sąsiadów i młodzieży zajęło się kopaniem schronów przeciwlotniczych. Po południu syreny zaczęły wyć. Słychać też było nadlatujące bombowce. Radiostacja nasza nadawała jeszcze: Uwaga, uwaga!
Nadchodzi! i zaczęło się pierwsze bombardowanie. Baranowicze były
bardzo ważnym węzłem kolejowym Lizbona-Paryż-Berlin-Warszawa-Baranowicze-Władywostok. Oprócz tego w naszym mieście była radiostacja, następnie stacjonował tu 78 Pułk Piechoty, 20 PAL – czyli Pułk Artylerii Lekkiej, 9 dak – Dywizjon Artylerii Konnej, 26 Pułk Ułanów oraz Korpus
Ochrony Pogranicza i Pułk Lotniczy 60 km za Baranowiczami, w Nidzie.
Wprawdzie w koszarach nie było już nikogo. Wszyscy wyruszyli na wojnę
– została tylko obrona przeciwlotnicza. […]
Przez parę dni był spokój, ludzie trochę odetchnęli, ale nie na długo.
Zaczęły docierać do wszystkich wiadomości niepocieszające, że został
podpisany przez Mołotowa i Ribbentroppa pakt o nieagresji. Transporty z żywnością, lekami itp. – szły na wschód. Ze wschodu szły transporty
z benzyną. Piętnastego września zaroiło się od żołnierzy polskich, uciekających z frontu północnego. Polskie wojska stoczyły bitwę z Armią Czerwoną koło miast Głębokie. Mołodeczno. Schroniło się u nas siedmiu oficerów, prosili o ubrania cywilne i kontakty w wioskach. Oczywiście, że
wydałam ubrania brata, ich piękne mundury schowałam pod inspektami, nie obeszło się bez łez. Ci oficerowie, którzy nie chcieli pozbyć się
mundurów – optymiści – najprawdopodobniej znaleźli się w Katyniu.
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Siedemnastego września wojska radzieckie już były w naszym mieście.
Na słupach, płotach pojawiły się komunikaty do żołnierzy radzieckich,
w których była mowa o całkowitym zwycięstwie Armii Czerwonej. Druga odezwa odnosiła się do żołnierzy polskich: Żołnierze, tylko ustrój sowiecki przyniesie wam prawdziwe szczęście… Uciekajcie do Armii Czerwonej, a z oficerami wiecie co macie zrobić, gdyż oni są waszymi pierwszymi
wrogami…
Głupi byli i naiwni. Te tereny były wybitnie polskie i patriotyczne. Efekt
był taki, że plakaty znikały szybko, a żołnierze kochali swoich dowódców,
uprzedzając ich o grożącym niebezpieczeństwie. Miasto, które mieściło
tyle ugrupowań wojskowych, miało przed wojną sporo średnich szkół,
teatry, Filharmonię, parę kin, dość sporo bibliotek. Społeczeństwo tchnęło miłością do Polski.
W 1940 roku zlikwidowano gimnazja, przekształcając je w dziesięciolatki. Kto był w liceum, mógł wstąpić do 9-tej i 10-tej klasy. Władze radzieckie, żeby pokazać jacy są tolerancyjni, oprócz dziesięciolatek rosyjskiej i białoruskiej, zorganizowały również jedną dziesięciolatkę polską.
Miejsca było mało, więc zapisałam się do zespołu Pieśni i Tańca i w ten
sposób kontynuowałam naukę dalej. W naszej dziesięciolatce zaczęły
się aresztowania. W mieście zaczęto wywozić rodziny na Wschód - Kazachstan, Sybir. Nikt nie był pewny jednego dnia. Ludzie spali na tobołkach. Gdy ciężarówka zatrzymywała się przed domem, wiadomo było,
że wpadną enkawudziści z krzykiem „sobierajties”. Wywieźli prawie całą
inteligencję, księży, rodziny wojskowych, właścicieli nawet małych gospodarstw rolnych. W domu u nas też panowała atmosfera podniecenia.
W szkole, w bibliotece ukrywałam Marysię Jermakowicz, jej cała rodzinę
aresztowano. Ojciec był tylko kotlarzem – dobrym fachowcem.
Dzień i noc wyjeżdżały etapy wagonów na Sybir… Podchodziłam nieraz pod wagony, aby nieszczęśliwym koleżankom i znajomym podać coś
gorącego, bo zima była ostra. […]
W 1941 roku w pośpiechu wydawano nam świadectwa szkolne (był
to początek czerwca). Zanosiło się na nowe zmiany. Więzienia były przepełnione. Rosjanie zaczęli wycofywać się z miasta. Koniec z przyjaźnią –
Niemcy wypowiedziały Związkowi Radzieckiemu wojnę. Sowieci wycofując się, zabrali ze sobą więźniów, nielicznych wypuścili, a po niektórych
ślad zaginął. Mówiono o licznych egzekucjach.
48

Kwartalnik Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy AK Nr 2-3(81-82)

W taki to koszmarny czas w drugiej połowie czerwca weszły do naszego miasta wojska niemieckie. Na razie ludzie odetchnęli z ulgą, ale
nie trwało to długo. Zaczęły się pierwsze aresztowania. Powstał ruch
oporu P.O.P.
W pracę konspiracyjną zostałam wciągnięta od razu, ale przysięgę złożyłam dopiero po kilku próbach, gdy władze AK zorientowały się, że jestem odważna, sprytna i potrafię trzymać język za zębami. Podporucznik
Hela Jaroszewiczówna odebrała przysięgę (ps. „Wrzos”). Ja otrzymałam
pseudonim Kłos, może ze względy na moje złociste włosy. Kapitan Józef
poprosił, żebym się postarała o pracę w drukarni i wydawnictwie w celu
dostarczenia różnych blankietów konspiracji […]
Anna Górska rozpoczęła pracę w drukarni, z której dostarczała dla AK
blankiety dokumentów, meldunki, zajmowała się nasłuchem radiowym.
Była aresztowana przez Gestapo, jednak dzięki poręczeniu dyrektora drukarni wyszła na wolność. W 1944 roku Niemcy opuścili Baranowicze i rozpoczęły się pierwsze aresztowania wśród członków AK przez Sowietów.
Została skazana na karę śmierci, którą zamieniono na 25 lat katorgi. Przebywała w obozie przejściowym w Orszy, Mołotowsku i Dudince. W 1946
roku złagodzono jej wyrok do 10 lat. Została przeniesiona do obozu Zapadnaja, gdzie były lepsze warunki życia. Pracowała w fabryce, później
w kopalni przy sortowaniu rudy i węgla. Od 1949 r. przebywała w obozie dla więźniów politycznych przy budowie domów mieszkalnych, torów
kolejowych, odśnieżaniu, produkcji cegieł i budowie zbiornika wodnego.
W czasie pobytu w Zapolariu osuszała beton, wykonywała drobne prace
ciesielskie i ślusarskie. Po śmierci Stalina liczono na polepszenie warunków
pracy i życia, zawiązano tam komitety, które ogłosiły strajk powszechny.
Choć został on brutalnie stłumiony, w jego efekcie nastąpiła pewna poprawa warunków życia. 13 września 1954 roku Pani Anna odzyskała wolność.
Wzięła ślub z Polakiem, Kazimierzem Pacześniakiem, a w listopadzie udało
im się wyjechać do Polski.
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Zofia Sadowska

Zofia Sadowska w drodze powrotnej z zesłania,
źródło : zbiory Muzeum Niepodległości w Warszawie

Wspomnienia
Ur. 27 sierpnia 1914 roku w Kraśnianach, woj. wileńskie. Aresztowana
4.11.1944 r. w Łucku za działalność w AK. Skazana na 10 lat ciężkiej pracy i na 5 lat pozbawienia praw. Od 6.11.1944 więziona w Łucku i Kijowie.
W latach 1945 – 16.11.1954 osadzona w obozie pracy w Norylsku. W latach 1950-1953 r. była więźniarką 2-go spec nazu. W okresie od 7.11.1955
do 15.11.1955 r. na osiedleniu w Murcie Wielkiej (Krasnojarski Kraj). Do
kraju wróciła 8 grudnia 1955 r. Zmarła 13 maja 1995 roku w Warszawie.
Przez inne więźniarki z Norylska wspominana jako autorytet moralny. Pozostawiła pamiętnik „Wspomnienia Zulejki”.Cytowany fragment pochodzi
z niezinwentaryzowanego maszynopisu, przechowywanego w Muzeum
Niepodległości.
17 września 1939. Okupacja radziecka
17 września 1939 roku wojska radzieckie wkroczyły do Łucka – wjechały czołgi, armaty i masa ciężarówek z żołnierzami. Jak spod ziemi wyrośli
jacyś ludzie, Żydzi z czerwonymi opaskami na ramieniu i z karabinami.
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Jakieś kobiety krzyczały, rzucały kwiaty. W tym czasie przyjechałam do
Łucka z moim bratankiem na rowerach, widzieliśmy ten wjazd. W mieście
cisza, sklepy pozamykane, nawet spożywcze. Ludzie chodzili zdenerwowani, smutni.
Wracając do Kiwierc musieliśmy przejechać przez stację kolejową, lecz
nas nie przepuszczono. Na stacji stał duży skład pociągu towarowego.
Naprzeciwko stacji były koszary. Na placu między koszarami a stacją stali
stłoczeni oficerowie, otoczeni „strażą” z czerwonymi kokardami i bronią.
Jeden z nich wywoływał po jednej osobie i zrywał odznaczenia wojskowe, naramienniki, orzełki, pasy itp. I tak po kolei całą grupę. Następnie zaprowadzili ich i stłoczyli do wagonów towarowych. Zobaczyliśmy wśród
nich znajomego kapitana J. Jędrzejewskiego z 24 Pułku Piechoty.
Rozpoczęła się okupacja. Od 17 września 1939 do 23 czerwca 1941
roku. mieszkałam w Łucku. Trzeba było znaleźć jakąś pracę. Do września
pracowałam w Izbie Skarbowej Wołyńskiej. Po wkroczeniu wojsk radzieckich urzędy przestały istnieć. Wypłacono nam 1 września dwumiesięczne
pobory i to wszystko. Musiałam więc znaleźć jakąś pracę tym bardziej,
że zaczęto wysyłać młodzież do Czelabińska, do fabryki broni. Dostałam
wezwanie na wyjazd. […] Przez starych znajomych z pracy w Izbie Skarbowej – p. Rzepkowskiego i p. Łuczaja, zostałam zatrudniona w nowo
tworzącym się pod sowieckim zarządem biurze „Obłfinoddzieł” i tam,
zmieniając datę urodzenia, mnie wyreklamowali. W ten sposób uniknęłam wywozu do Czelabińska.
Dom, w którym mieszkałam przed wojną, przy ulicy Zamkowej w czasie nalotów w 1939 roku został częściowo zbombardowany i właśnie do
mojego pokoju wpadła bomba. Gospodyni była ranna, w pokoju wszystko zniszczone. Szczęśliwie byłam wówczas na swoim posterunku z drużyną ratowniczo-sanitarną. Zamieszkałam więc u swoich przyjaciół, państwa Wdziękońskich, przy ulicy Luberta 14. Tadzio Wdziękoński miał się
zgłosić do swojej jednostki do Lublina. Zanim tam dotarł, jednostki nie
zastał. Dotarł do Łucka, tu już była sowiecka władza. Postanowili z żoną
przedrzeć się do Warszawy. Szczęśliwie przeszli przez „zieloną granicę”.
Ja nie mając gdzie mieszkać, zamieszkałam z matką Tadzia, 75-letnią p.
Marią Wdziękońską. Wkrótce też przeniosła się do tego domku jej zamężna córka Irena z 5-letnią córeczką Terenią. Mąż Ireny dostał się do oflagu
niemieckiego, a ona została wyrzucona z zajmowanego dotychczas ładKwartalnik Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy AK Nr 2-3(81-82) 
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nego mieszkania na placu Katedralnym - tam zamieszkali NKWDziści. Do
pani Wdziękońskiej przyjechała również druga córka – Janina z mężem
Bohdanem Jankowskim z Katowic.
Rządy sowieckie zaczęły się od trudności aprowizacyjnych. Kolejki potworne po chleb, poza tym w sklepach nic nie było. Pieniędzy również
nie było, na razie polskie pieniądze były ważne, ale traciły wartość. Trzeba było wymieniać ubranie lub inne rzeczy na ser, mleko, mąkę itp. na
bazarze.
W tym czasie dużo osób przewijało się przez nasz dom. Byli to wojskowi, którzy po przebraniu się w ubranie cywilne, starali się dostać do
Rumunii, by tam połączyć się z polskimi formacjami wojskowymi, a także osoby, którym groziło wywiezienie na roboty. Tymczasem było coraz
trudniej przedostać się za granicę. Rozpoczęła się deportacja na Syberię – w pierwszej kolejności byli wojskowi i ich rodziny, następnie służba
leśna, służba sądów, policja i ich rodziny. Robiono to w nocy. Zajeżdżała
ciężarówka pokryta brezentem, NKWDziści stukali do drzwi, wchodzili
do mieszkania, kazali wszystkim się ubierać, zabierali osoby zaznaczone na liście, często więc ktoś z rodziny (może inne nazwisko) zostawały.
Przeważnie jednak wszystkich zabierali, pozwalając zabrać ze sobą rzeczy najpotrzebniejsze. Na zapakowanie rzeczy dawali przeważnie dwie
godziny. W związku z tym zbudzeni ze snu, zdenerwowani ludzie, mając
krótki czas wyznaczony na spakowanie, brali nieraz zupełnie nieważne
rzeczy, zapominając o najpotrzebniejszych.
I tak rozpoczęły się noce pełne trwogi i niepokoju, każdy przyjeżdżający ulicą samochód wydawał się tym, który przyjeżdża, by kogoś zabrać
na tułaczkę w nieznany, wrogi kraj.[…]
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Aneta Hoffmann
Eugeniusz Cydzik – strażnik pamięci
Wspomnienie w rocznicę inwazji sowieckiej 1939 r.

W tym roku mija kolejna, 78 już rocznica inwazji sowieckiej na Polskę.
Inwazji, która odmieniła życie wielu obywateli polskich II RP, a w szczególności tych spośród nich, którzy mieszkali na Kresach Wschodnich. Od
17.09.1939 r. ich życie już nigdy nie miało być takie same. Tego dnia –
dnia nazywanego oficjalnie Dniem Sybiraka – 5 lat temu odszedł do Pana
wieloletni członek naszego Stowarzyszenia, osoba niezwykła, której los
ściśle wiąże się z inwazją sowiecką, a który – co symboliczne – zmarł właśnie 17.09. Mowa tu o Panu Eugeniuszu Cydziku, który całe swe życie oddał walce o niepodległość Polski, a następnie obronę polskich miejsc pamięci na obecnej Ukrainie.
Pan Cydzik urodził się 28.12.1921 r. w miejscowości Misiewicze, pow.
Grodno, woj. białostockie. Przed II wojną światową uzyskał średnie wykształcenie (był uczniem gimnazjum kupieckiego w Grodnie). Jako harcerz 5 Żeglarskiej Drużyny Harcerskiej im. Traugutta przeszedł pełny kurs
przysposobienia wojskowego. 01.09.1939 r. zgłosił się na ochotnika do
Wojska Polskiego, odbył służbę pomocniczą w Grodnie, by po 17.09 aktywnie uczestniczyć w obronie miasta. Po kapitulacji wyjechał i ukrywał
się pod Warszawą, by do Grodna powrócić w 1941 r. i w 1942 r. wstąpić
w szeregi Armii Krajowej.
Od 02.02.1942 r. był żołnierzem Okręgu Nowogródzkiego ZWZ-AK.
Ukończył wywiadowczy kurs podchorążych i w stopniu kaprala podchorążego służył w Biurze Informacji i Propagandy oraz Kedywie, by następnie walczyć w szeregach Zgrupowania Nadniemeńskiego.
Aresztowany podczas obławy przez sowieckie oddziały kontrwywiadu wojskowego „Smiersz”, przetrzymywany był i przesłuchiwany
w więzieniach w Brzostowicy Wielkiej, Grodnie oraz w Moskwie (na Butyrkach i Krasnej Preśni). Za przynależność do „antysowieckiej organizaKwartalnik Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy AK Nr 2-3(81-82) 
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cji AK i współpracę z Niemcami w zwalczaniu partyzantki sowieckiej” z art.
63.1 kk BSRR został skazany na 15 lat katorgi i 5 lat pozbawienia praw
obywatelskich.
Był więźniem sowieckich łagrów w Komi ASSR – Workutłagu – w Przedszachtnej oraz kopalniach nr 25 i 26, by od 19.04.1949 r. odbywać karę
w łagrach Reczłagu w kopalni nr 9-10. Zwolniony z obozu 26.04.1956 r.
jeszcze do października 1957 r. przebywał na zesłaniu w Reczłagu. Gdy
możliwy był w 1957 r. wyjazd z zesłania z ZSRR przeniósł się wraz z żoną
Czesławą (również żołnierzem AK i więźniem Workuty, ślub w Workucie,
zm. 2008 r.) w Jej rodzinne strony, do Lwowa, gdzie pozostali.

Ks. Józef Kuczyński oraz Czesława i Eugeniusz Cydzikowie – ślub w Workucie,
źródło : polacynawschodzie.pl

Tu Pan Eugeniusz ukończył Politechnikę w roku 1970. W latach 1984-1991
był prezesem Polskiego Towarzystwa Opieki nad Grobami Wojskowymi, które powstało z jego inicjatywy, by następnie sprawować funkcję prezesa honorowego tej organizacji. Niestrudzony wraz z żoną w odszukiwaniu, odnawianiu i konserwowaniu polskich żołnierskich grobów na terenie Kresów II
Rzeczypospolitej był jednym z inicjatorów ustawienia w 1995 r. pierwszego
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pomnika i tablicy upamiętniającej rozstrzelanie przez Niemców polskich profesorów lwowskich wyższych uczelni z 3/4 lipca 1941 r. na Wzgórzach Wuleckich we Lwowie, odbudowy Cmentarza Obrońców Lwowa (pierwsze prace
porządkowe podjęli już na początku lat 80-tych XX w.), renowacji grobów
na Cmentarzu Janowskim czy m.in. kwater polskich żołnierzy w Zadwórzu.
W dowód uznania ich zasług dla zachowania polskiego dziedzictwa narodowego na Kresach Wschodnich wraz z żoną Czesławą w 2006 r. uzyskał honorowy tytuł Kustosza Pamięci Narodowej nadawany przez IPN.
Był wieloletnim, aktywnym członkiem Stowarzyszenia Łagierników
Żołnierzy AK, uczestnikiem wielu Zjazdów organizacji. Pogodny i ciepły,
lubiany był przez młodych i starszych, a dla kolejnych pokoleń może być
bezsprzecznie wzorem strażnika pamięci, wielkiego patrioty.
Pan Eugeniusz zmarł 17.09.2012 r. i został pochowany na Cmentarzu
Łyczakowskim. Pomódlmy się za Jego duszę w każdą rocznicę inwazji sowieckiej na Polskę.
Cześć Jego pamięci !

Żołnierze AK – łagiernicy – Stanisława Kociełowicz i Eugeniusz Cydzik – reprezentanci dwóch kresowych miast – Wilna i Lwowa, Zjazd Stowarzyszenia, rok 2010 (?).
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Cykl: Kresowi bohaterowie zapomniani
dr Kazimierz Krajewski
Komendant „Ragner”
Ppor. Czesław Zajączkowski „Ragner” urodził się w 1917 r. w Orszy,
w patriotycznej rodzinie związanej
z polskimi Kresami. Mieszkał z rodzicami w Lidzie. Jego ojciec, oficer
– uczestnik wojny domowej w Rosji
i wojny polsko-bolszewickiej, brał
udział w stopniu majora rezerwy
w wojnie obronnej 1939 r., został
ranny w obronie Warszawy i zmarł
zimą 1940 r. Stryj Władysław był lekarzem wojskowym w stopniu pułkownika. Cz. Zajączkowski miał troje rodzeństwa – siostry Irenę i Alinę
oraz brata Leona (harcerz Szarych
Szeregów i żołnierz AK pseud. „Drzewica”, poległ wraz z „Ragnerem”
w dniu 3.12.1944 r.).
Czesław Zajączkowski ukończył
Wyższą Szkołę Techniczną Wawelberga i Rotwanda w Warszawie.
Brak dokładnych danych, ale najppor. Czesław Zajączkowski „Ragner”
prawdopodobniej ukończył Szkołę
Podchorążych Łączności w Zegrzu,
uzyskując stopień plutonowego podchorążego. Przed wojną pracował
w Urzędzie Powiatowym w Lidzie (w Wydziale Architektury). Założył rodzinę. Żona Bronisława urodziła dwoje dzieci – córkę Izę oraz syna Czesława (urodził się na placówce konspiracyjnej w 1944 r.).
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Podczas okupacji niemieckiej pracował w Wydziale Dróg i Mostów
w Urzędzie Powiatowym w Lidzie. Był zaprzysiężonym żołnierzem ZWZ –
AK. W konspiracji pełnił funkcję szefa łączności Obwodu Lida krypt. „Bór”.
Chcąc uzyskać przydział do akcji czynnej, zwrócił się do swych konspiracyjnych przełożonych o skierowanie go do partyzantki. Starania te zostały uwieńczone zgodą Komendanta Okręgu i w kwietniu 1943 r. „Ragner”
otrzymał nowy przydział organizacyjny. Dostał nominację na dowódcę
oddziału partyzanckiego nr 312, który miał operować w nadniemeńskiej
części Obwodu Lida. Oddział ten trzeba było jednak dopiero zorganizować. „Ragner” miał sformować go w oparciu o grupę ochotników otrzymanych z placówki nr 311, ludzi skierowanych z Lidy oraz lokalną grupę
samoobrony z rejonu Bielicy i Niecieczy, dowodzoną przez sierż. Władysława Miszczuka „Ojca”.
Dla uchronienia swej rodziny przed niemieckimi represjami jego
przejście do partyzantki zostało upozorowane jako uprowadzenie i zamordowanie przez grupę sowiecką – podczas jego wyjazdu służbowego w teren.
Szybko zorganizował silny oddział partyzancki, składający się początkowo z trzech drużyn, a wkrótce – w lipcu 1943 r. – z trzech plutonów strzeleckich i zwiadu konnego, w łącznej sile 120 żołnierzy. Na
jego czele wykonał szereg akcji przeciw niemieckim siłom okupacyjnym oraz wrogiej partyzantce sowieckiej i bandom komunistyczno-rabunkowym. Rozbił niemieckie posterunki w Dzikuszkach i Zapolu, wykonał zasadzkę na oddział Forschutzu pod Sielcem, stoczył kilka walk
z Niemcami, m.in. pod Jamontami, zniszczył przez spalenie mosty na
Dzitwie i na Lebiodzie. Oczyścił południową cześć powiatu lidzkiego
z band komunistycznych i sowieckiej agentury (m.in. walki pod Mociewczukami, Bojarami Smołockimi, Morgami i Pacukami). W tej ostatniej rozbił karną ekspedycję Brygady im. Lenina, dokonującą represji
w polskich wioskach wspierających AK (zginęło wówczas 29 bolszewików). W lecie 1943 r. jego oddział stał się drugą kompanią Batalionu
Zaniemeńskiego AK dowodzonego przez por./rtm. Józefa Świdę „Lecha”. W pierwszej połowie września uczestniczył w rajdzie tej jednostki pod Wilno, a w drugiej połowie października 1943 r. w rajdzie na teren Puszczy Nackiej. Uczestniczył wówczas w walkach z Niemcami pod
Koniuchami (Lubartami) i Pasiekami oraz z sowietami m.in. pod PosolKwartalnik Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy AK Nr 2-3(81-82) 
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czą, Dokudowem, Zblanami. Wykonał zasadzki przeciw niemieckim siłom policyjnym, m.in. pod Barwiczami – likwidując samochód z żandarmami z Bielicy, zaatakował niemiecką ekspedycję pod Falkowiczami.
W listopadzie 1943 r. podjął systematyczne wypady na lewy brzeg Niemna, osiągając rejon Zdzięcioła, gdzie stoczył potyczkę z policją białoruską. Zimą 1943/1944 r. stan osobowy dowodzonego przez „Ragnera”
oddziału sięgał 300 żołnierzy. Okresowe, taktyczne zawieszenie broni
z Niemcami (tzw. sprawa rtm. „Lecha”) pozwoliło na przetrwanie zimy
bez angażowania się w zbędne walki, uchroniło też ludność przed represjami i pozwoliło na znaczną rozbudowę oddziału. Trzeba też dodać,
że podejmowano również rozmowy z drugim wrogiem – partyzantką
sowiecką; jednak ze względu na sztywną – antypolską - postawę sowietów nie mogły one przynieść efektów. W lutym 1944 r. na bazie oddziałów dowodzonych przez ppor. „Ragnera” został sformowany IV batalion
77 pp AK (batalion strzelecki im. majora „Hubala”). Wiosną 1944 r. jednostka ta osiągnęła stan 700 ludzi. Dzieliła się wówczas na trzy kompanie
strzeleckie, kompanię broni ciężkiej (ciężkich karabinów maszynowych
i moździerzy), kompanię szkolną, kompanię samochodową oraz plutony: specjalny, saperski, łączności, gospodarczy; ponadto w skład batalionu wchodził zwiad konny i żandarmeria. Komenda Okręgu przydzieliła też do IV batalionu 77 pp podległą sobie kompanię lotniczą. W lipcu
1944 r. batalion osiągnął liczebność ponad 1.000 żołnierzy. Tak znaczny napływ ochotników do oddziałów „Ragnera” wiązał się z ogromną
popularnością, jaką cieszył się ten dowódca wśród ludności Ziemi Nowogródzkiej. Taktyka stosowana przez oddział chroniła mieszkańców
wiosek objętych jego działalnością przed represjami niemieckimi, zaś
skuteczna blokada Niemna położyła kres sowieckiemu bezprawiu na
tym obszarze. Nie bez znaczenia było także obywatelskie podejście „Ragnera” do żołnierzy, który nie czynił różnic ze względu na pochodzenie
lub wyznanie swych podkomendnych. W oddziale 312, a następnie IV
batalionie, obok katolików służyli liczni ochotnicy – prawosławni (latem 1943 r. – ponad 30%). Bolszewicy, którym zadał szereg dotkliwych
porażek, zwali go „czort w oczkach” – diabeł w okularach. W czasie zimowych walk 1943 na 1944 rok, gdy „Ragnerowcy” niepodziewanie pojawiali się w białych ochronnych maskujących strojach – sowieci mawiali o nich „biała śmierć”.
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IV batalion ppor. „Ragnera” bronił przed naporem partyzantki sowieckiej i band komunistycznych linii Niemna na odcinku od Orli po
Moryń. Do szczególnie zaciętych walk z bolszewikami doszło w marcu 1944 r. w rejonie Filonowców i Dokudowa. Podejmowano też wypady na lewy brzeg Niemna – na bazy bolszewickie, m.in. trzykrotnie
na Krzywicze, zwane „małą Moskwą”. 17 – 18 maja 1944 r. IV batalion
pod osobistym dowództwem komendanta Zgrupowania Nadniemeńskich Batalionów Partyzanckich mjr. Macieja Kalenkiewicza „Kotwicza”
wykonał kolejną operację na bazę Brygady im. Kirowa w Krzywiczach.
Zakończyła się ona krwawą bitwą z bolszewikami we wsi Olchówka (ze
strony polskiej padło 23 zabitych, w większości z 2 kompanii i zwiadu konnego). Podejmowano też akcje przeciw Niemcom, w okresie zimowym maskowano je zazwyczaj jako działania partyzantki sowieckiej. Wiosną 1944 r. działalność przeciw Niemcom ponownie nabrała
rozmachu. 10 kwietnia 1944 r. rozbrojono niemiecką załogę w Szejbakach pod Lidą (zniszczono 3 działka przeciwlotnicze, wzięto wiele
broni), 30 kwietnia 1944 r. wspólnie z batalionem AK krypt. „Bohdanka” załogę w Brzozówce, w maju 1944 r. rozbrojono oddział OT w Winkowcach, dokonano wypadu na jednostkę RONA na trakcie Niesiołowce – Giezgały, w czerwcu 1944 r. odparto akcję RONA na Bielicę,
22 czerwca 1944 r. rozbrojono załogę lotniska pozorowanego w Kięciach (wzięto 85 jeńców, kilka rkm i kilkadziesiąt kb), a wkrótce potem rozbito oddział niemiecki na drodze koło Dajnowa (25 jeńców,
2 rkm, 1 mp, 24 kb).
Ze względu na zbyt późne przekazanie rozkazu o udziale w akcji wileńskiej, IV batalion nie zdążył wziąć udziału w operacji „Ostra Brama”.
Trzeba jednak wyraźnie podkreślić, że wyruszył pod Wilno, po drodze
atakując napotkane oddziały niemieckie. M.in. ostrzelał kolumnę samochodową na szosie Lida – Grodno i rozbroił oddział niemiecki w Żyrmunach, a także zlikwidował kilka grup rosyjskojęzycznych formacji
w służbie niemieckiej. Ze względu na okoliczność, iż ppor. „Ragner” był
dowódcą szczególnie znienawidzonym i poszukiwanym przez sowietów, w lipcu 1944 r. ukryto go w zwiadzie konnym, zaś dowództwo nad
batalionem objął por. „Szczerbic”. Przez idący na Wilno batalion „przetoczył się” front i został on ogarnięty przez oddziały sowieckie. Skierowany przez sowieckie dowództwo wojskowe na punkt zborny w LipKwartalnik Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy AK Nr 2-3(81-82) 
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niszkach zdołał wymknąć się i 16 lipca 1944 r. dołączył na koncentrację
oddziałów AK pod Wilnem. Na wieść o zdradzie i wydarzeniach w Boguszach podjął próbę odskoczenia do Puszczy Rudnickiej. Został jednak otoczony i rozbrojony przez wojska sowieckie.
Ppor. „Ragner” z garstką kadry zdołał uniknąć rozbrojenia. Powrócił
na tereny nadniemeńskie i szybko nawiązał kontakt z p.o. komendanta Okręgu „Nów” – ppłk. „Kotwiczem”. Powierzył on „Ragnerowi” kierowanie pracą AK w południowej i centralnej części powiatu lidzkiego
(wraz z miastem Lidą). Mianował go dowódcą Zgrupowania „Południe”, obejmującego całość struktur konspiracyjnych i oddziałów znajdujących się w polu, z bronią w ręku. „Ragner” szybko zorganizował na
nowo powierzony sobie teren, powstrzymując struktury AK przed rozpadem. Uporządkował funkcjonowanie organizacji, podzielił teren na
pięć odcinków, zorganizował pion wywiadu, łączności, propagandy
i Wojskowy Sąd Specjalny. Stale przebywał w polu, przy jednym z oddziałów partyzanckich. Część podległych sobie sił pod dowództwem
ppor. „Piona” skierował za Niemen. Sam pozostał na prawym brzegu
Niemna, w południowej części powiatu lidzkiego. Wywarł wybitny
wpływ na podtrzymanie polskiego oporu na tym terenie. Zachowała
się garstka jego rozkazów i odezw, w których podtrzymywał na duchu żołnierzy AK i ludność. Choć sam do końca pozostał na „straconym posterunku”, jesienią 1944 r. wydał rozkazy umożliwiające swym
podkomendnym – całkowicie „spalonym” i zagrożonym aresztowaniem przez NKWD - przedostanie się w sposób zorganizowany „na zachód”, w głąb Polski. Jednocześnie podjął akcję z zakresu samoobrony
wymierzoną w aparat NKWD i jego agenturę. Od kul żołnierzy „Ragnera” zaczęli ginąć funkcjonariusze NKWD i ich konfidenci, a także
szczególnie szkodliwi przedstawiciele administracji sowieckiej. W terenie dochodziło do starć pomiędzy żołnierzami AK a grupami operacyjnymi NKWD, przeprowadzającymi aresztowania lub bezprawny
pobór obywateli polskich do Armii Sowieckiej. „Ragner” zniecierpliwiony zbrodniami popełnianymi przez władze sowieckie w początku
września wystosował ultimatum do władz rosyjskich w Lidzie, grożąc
w nim odwetem. Jednocześnie w dniach od 4 do 7 września 1944 r.
nakazał przeprowadzenie odwetowego uderzenia w sowieckie linie
komunikacyjne. 17 września 1944 r. podległe mu oddziały wykona60
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ły akcję „Rocznica”, polegającą na zmasowanym uderzeniu w sowiecki
aparat administracyjny i transport – na znak protestu przeciw aneksji
ziem polskich przez ZSRR (doszło wówczas do kilkunastu poważnych
aktów dywersji).
Działalność podległych „Ragnerowi” sił prowadzona była w skrajnie
trudnych warunkach. W terenie szalały grupy operacyjne NKWD dokonujące masowych aresztowań i doraźnych represji wobec ludności. Akowcy ścigani byli jak przestępcy. „Ragner” był niezwykle zaciekle tropiony
przez NKWD. Poszukiwała go agentura i konfidenci, zaś przez tereny, na
których operował, przetaczały się olbrzymie obławy. Jego oddział przez
kilka miesięcy wymykał się szczęśliwie z „kotłów”. W końcu - nie chcąc narażać ludności na represje - przestał zachodzić do wiosek. Pomimo chłodów jesiennych obozował w lasach, pod gołym niebem.
Kolejna operacja, do której użyto ponad 1.400 funkcjonariuszy i żołnierzy NKWD, została przeprowadzona przeciw „Ragnerowi” w początkach grudnia 1944 r. Jego osobisty oddział „osłonowy” liczył wówczas
niespełna 30 żołnierzy. Większość z nich zdołała się przebić, jednak
8-osobowa grupa w której był sam „Ragner”, natknęła się 3 grudnia
1944 r. na bolszewików w rejonie chutoru Jeremicze koło Niecieczy.
W nierównej walce padł wówczas ppor. Czesław Zajączkowski „Ragner”,
jego brat Leon – kpr. „Drzewica” oraz dwóch partyzantów NN, śmiertelnie ranny został kwatermistrz oddziału Stanisław Tobota „Ojciec”, zaś
ranny Wacław Brylewski „Mucha” wpadł w ręce NKWD. Miejsce ostatniego spoczynku „Ragnera” i jego towarzyszy broni do dziś pozostaje
nieznane.
Podczas służby w szeregach Nowogródzkiego Okręgu AK Czesław Zajączkowski „Ragner” był awansowany do stopnia sierżanta podchorążego (sierpień 1943 r.), a następnie podporucznika (11 listopad 1943 r.). Odznaczono go Krzyżem Walecznych i Krzyżem Virtuti Militari.

Kwartalnik Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy AK Nr 2-3(81-82) 

61

Antoni Anatol Rymaszewski
Autobiografia
uzupełniona o szczegóły faktograficzne podane
w innych dokumentach
Urodziłem się 1 maja 1910 roku
w Chwojewie, w powiecie Nieświerz
w województwie nowogródzkim2.
W czerwcu 1939 roku, będąc studentem USB3 zainicjowałem wśród
kolegów – wobec pogarszającej się
sytuacji politycznej Polski – ochotniczy zaciąg do specjalnej jednostki wojskowej do zadań specjalnych
„Żywe Torpedy”. Akcja rozpropagowana przez „Wieczór Warszawski”
spowodowała, że z chwilą wybuchu
II wojny światowej w dyspozycji poAnatol Rymaszewski w kościele
szczególnych DOK pozostawało popw. św. Stanisława Kostki w Warszawie
nad 100 ochotników.
W wojnie obronnej 1939 roku pozostałem w dyspozycji D.O.K. III, jednak
dowództwo nie zdecydowało się na wykorzystanie nas w akcji, w której
zgodnie z założeniami musielibyśmy zginąć. Nie użyto też nas do innych
działań, trzymając cały czas w pogotowiu bojowym4.
Bezpośrednio po zajęciu Wilna przez wojska sowieckie (19.09.1939 r.)
wraz z kolegami z „Żywych Torped” zorganizowaliśmy tajną organizację „ORGANIZACJA WOJSKOWA NARODU WALCZĄCEGO”, której
przewodniczyłem. Byłem autorem pierwszego tekstu przysięgi organizacyjnej. Tekst przysięgi był również wykorzystywany przy przyjSyn Władysława i Idalii, pseudonim „Andrzej”, „Tolek”.
Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie.
4
W 1939 r. uczestniczył w Podziemnym Kursie Szkoły Podchorążych.
2
3
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mowaniu członków do innych powstających organizacji niepodległościowych, jak Koła Pułkowe czy też młodzieżowa Związek Wolnych
Polaków5.
W grudniu 1939 roku, jako cała zorganizowana grupa, przystąpiliśmy do
organizowanej w Okręgu Wileńskim przez Komendę Główną, organizacji
OKRĘG WILEŃSKI SŁUŻBY ZWYCIĘSTWU POLSCE, następnie ZWZ i AK.
Kierownicze funkcje w dowództwie okręgu pełniłem do września
1944 roku t.j. do chwili aresztowania przez NKWD6. Bezpośrednio po
wcieleniu do SZP rozpocząłem działalność związaną z organizacją batalionu konspiracyjnego Garnizonu Miejskiego Wilno. Po zorganizowaniu batalionu przystąpiłem do organizacji dwóch dalszych, będąc
powołanym na Szefa Sztabu Zgrupowań Wilno-Śródmieście. W roku
1943 byłem inicjatorem i organizatorem III i IV Brygad Partyzanckich
AK oraz Oddziału Partyzanckiego rotm. „Nałęcza”. W okresie od sierpnia 1943 do kwietnia 1944 roku pełniłem funkcję Zastępcy szefa kedywu i d-cy oddziałów partyzanckich Okręgu Wileńskiego AK. W kwietniu
1944 roku powierzono mi funkcję Szefa Powołań Okręgu. Od początku czerwca mianowano mnie Zastępcą Szefa Oddziału I Sztabu Okręgu
i na tym stanowisku zakończyłem, w drugiej połowie lipca 1944 r. działalność bojową w terenie, przechodząc ponownie do konspiracji w Garnizonie m. Wilna.
Aresztowany we wrześniu 1944 roku przez NKWD zostałem zasądzony na 15 lat katorgi i skierowany za koło polarne do kopalni w Workucie.
Po 12 latach, w sierpniu roku 1956 zostałem zwolniony z prac katorżniczych w łagrze i w roku 1959 uzyskałem zgodę na wyjazd do Polski.
Po przyjeździe do Warszawy pracowałem na stanowisku Kierownika Wydziału Kultury Zespołów Gospodarczych, aż do przejścia na emeryturę.
Tekst przysięgi brzmiał: W obliczu Tej, co Jasnej broni Częstochowy i w Ostrej świeci Bramie, na honor mój i
wszystko co jest mi drogie, przysięgam Ci narodzie polski pracować i walczyć niestrudzenie, nad Twoim wydźwignięciem do wolnego bytu i potęgi. W każdej okoliczności życia mego będę miał na celu dobro narodu, przedkładając jego interes ponad własny. Nie zapomnę nigdy żem synem (córką) Polski. Poczucie tej przynależności czyni
mnie odpowiedzialnym za losy ojczyzny wobec teraźniejszych i przyszłych pokoleń.
5
Przysięgam, że będę karnym członkiem Organizacji Wojskowej Narodu Walczącego. Działając w myśl wskazań Organizacji, zachowam ściśle powierzone mi tajemnice. Nawet w wypadku, gdyby mnie torturowano, nie wyznam
nic i nie wydam członków Organizacji Wojskowej.
5
Za Wolność i Honor. Za Kraj mój i Naród. Tak mi dopomóż Bóg!
6
Wiesław Budzyński w zbiorze opowiadań Na straconej Placówce pisze, że Rymaszewski brał czynny udział
w ruchu oporu i w walkach o Wilno od września 1939 r, Przeszedł w sumie kilka więzień: litewskie, radzieckie, niemieckie, znowu radzieckie oraz obóz w Workucie. Mimo ciężkich tortur nie zdradził tajemnic.
5
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Anatol Rymaszewski w kościele pw. św. Stanisława Kostki w Warszawie

•••
Antoni Rymaszewski wypowiedział kiedyś zdanie, że jedynie naród
wolny może rozwijać się swobodnie i współzawodniczyć z innymi państwami świata w każdej dziedzinie twórczości7. Swoim życiem dowiódł,
że mówił szczerze, a za swoją postawę drogo zapłacił. Jak mówił, zapisanie się do „Żywych torped” było jego mobilizacją.
Szczególnie dramatyczny przebieg miał pobyt Rymaszewskiego
w kopalni w Workucie. Krótkie informacje zawarte w autobiografii na
temat jego uwięzienia zostały potwierdzone w X tomie Indeksu Represjonowanych (Więźniowie łagrów w rejonie Workuty cz. II)8. O traumatycznych doświadczeniach na obczyźnie nie lubił mówić, jednak rąbka tajemnicy uchylił przed W. Budzyńskim. W artykule zamieszczonym
przez niego w „Życiu Warszawy” Rymaszewski tak opisywał swoje workuckie doświadczenia:
W. Budzyński, Workuckie echo Katynia, Historia i Życie. nr 13(67), 6 lipca 1990.
Czytamy tam, że został skazany 17-18.07.1945 przez Trybunał Wojskowy Wojsk NKWDF LSRR z art. 58 –
1a i 58 -11 kk RFSRR z zastosowaniem art. 2 Dekretu z 19.04.1943 na 15 lat robót katorżniczych (licząc od
11.09.1945 z Wilna do Rieczłagu, zwolniony 17.08.1956, odjechał do miejsca zamieszkania).

7

8
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Po podróży w bydlęcych wagonach od razu rzucono nas na kopalnię nr 6.
Nie było wyciągów, trzeba było po drabinie schodzić na głębokość do 140
metrów, potem – po 12 godzinach niewolniczej pracy – jeszcze o własnych
siłach wyjść na powierzchnię!
W tych samych ubraniach, mokrych albo na kość zmarzniętych, trzeba
spać i pracować. Mrozy olbrzymie, do 50 stopni Celsjusza. Ani sienników, ani
kocy […] Jak światło gasło - rój pluskiew nas otaczał i garściami zgarniałem
je z twarzy. I masę wszy było […]9.
O jego życiu w realiach PRL-u niewiele wiemy. Po wojnie dużo czasu spędzał nad ustaleniem biogramów żołnierzy AK, dbając, by pamięć
o nich przetrwała. Gromadził wydruki z różnych wydawnictw zawierające ich życiorysy, kopie maszynopisów, odręczne oświadczenia, zeznania
dotyczące udziału w walkach z okupantami i poświadczenia prawdziwości podanych faktów10, wycinki z „Życia Warszawy”, wykaz osób, którym
przyznano pośmiertnie Virtuti Militari V kl.
Jeden z większych zespołów stanowią biogramy kolegów, które zamierzał przekazać do Zarządu Głównego Koła Żołnierzy AK, by tam zweryfikowano dane. W ankietach podawał nazwiska, pseudonimy, funkcje
w organizacji, stopnie wojskowe i odznaczenia. Wnioski te niestety nigdy nie były wysłane. Pola przeznaczone na podpisy kompetentnych
osób pozostały puste i dziś wypełnione druki mogą już służyć tylko historykom. Sporządził też wykaz Polaków przebywających w obozie przy
kopalni nr 1 „Kapitałka”, obejmujący 133 nazwiska11. Ponadto korespondował i utrzymywał szerokie kontakty z dawnymi towarzyszami broni,
mimo nie najlepszego zdrowia. W teczce Rymaszewskiego, przechowywanej w Muzeum Niepodległości, znajduje się zawiadomienie o okolicznościowym spotkaniu kolegów z 6 Samodzielnej Brygady Partyzanckiej AK, zorganizowanym w Bielsku-Białej Wapnicy. Pochodzi ono z 1990
roku, co oznacza, że kontaktował się z towarzyszami broni do późnych lat
życia. W zbiorze dokumentów zachował się list Jerzego Surwiłły, Anieli
Kobiak i kilka pism niezidentyfikowanych. Jako ciekawostkę podam, że
W. Budzyński, Szlom, Życie Warszawy, 16-17.02.2001 r.
Większość tych dokumentów znajduje się w teczce A. Rymaszewskiego w Muzeum Niepodległości sygn.
MN A1/71.
11
Zbiory Muzeum Niepodległości sygn. MN A1/71
9

10
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ofiarowała mu swoje zdjęcie wraz z wierszem i odręcznym autografem
Marta Mirska (Alicja Nowak-Reiniger), niegdyś łączniczka AK. Zapisał się
też w nagłaśnianiu prawdziwych faktów związanych ze zbrodnią katyńską. Jak twierdzi Wiesław Budzyński, Anatol Rymaszewski był bodajże jedyną osobą, mówiącą o losach sowieckich nadzorców, którzy próbowali
przekazać prawdę o Katyniu, gdy zacierano ślady tego mordu.
Bohater naszej opowieści zmarł w 1999 roku, jednak nie został zapomniany. W wycinku z nieustalonej gazety czytamy, że w niedzielę 14 listopada b.r. o godz. 10.00 w kościele pw. św. Anny przy Krakowskim
Przedmieściu w Warszawie została odprawiona Msza Święta za duszę Śp.
Anatola Rymaszewskiego „Andrzeja” oraz Żołnierzy okręgów Wileńskiego i Nowogródzkiego Armii Krajowej.12

Grób Anatola Rymaszewskiego na
Cmentarzu Północnym w Warszawie

Jego dzieje zapisały się piękną
kartą w walce z okupantami, czego
dowodem była bardzo dobra opinia
komendanta Okręgów Wilno i Nowogródek AK Juliana Kulikowskiego (pseud. „Ryngraf”), podana we
wniosku o odznaczenie go Virtuti
Militari V klasy. Obok tego medalu Rymaszewskiego uhonorowano
jeszcze Srebrnym Krzyżem Zasługi
z Mieczami, Srebrnym Krzyżem Zasługi (po raz drugi), Krzyżem Partyzanckim oraz Medalem Zwycięstwa
i Wolności. Przeglądając związane
z nim dokumenty, wydaje się, że
przez całe życie pozostał silny duchem i niezłomny wobec swoich
ideałów.
Opracowała:
dr Anna Milewska-Młynik

Anatol Rymaszewski został pochowany na Cmentarzu Północnym w Warszawie – kwatera W-II-10, rząd 6, grób 23

12
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POEZJA
Wiersze Marii Rogowskiej, więźniarki 2-go Spec-obozu z Norylska, podarowane Zofii Sadowskiej, która je przepisała i przywiozła do Polski. Rogowska zmarła w Norylsku na wylew krwi do
mózgu w 1952 roku i tam, według relacji Eleonory Kasznicy, „została pochowana w lodach”.
Maria Pawlukowska, we wspomnieniach „Wrzesień 1939”, zdeponowanych w Fundacji Ośrodka Karta (sygn.. II/2015) wspomina, że Rogowska miała wadę serca i skłonność do nadciśnienia.
Purga przyczyniła się do tego, że skierowano ją z wylewem do szpitala. Sparaliżował on jej lewą
część ciała, miała kłopoty z wymową. Po kilku dniach zmarła. Wszystkie Polki bardzo przeżyły jej
śmierć. Pani Maria zostawiła im na pamiątkę wiersze: „W ogródku Heli”, „Szczęście”, „Zaduszki”,
„Purga”, W swoich wspomnieniach M. Pawlukowska przytacza niektóre jej utwory. Wiersze zamieszczone poniżej pochodzą ze zbiorów Muzeum Niepodległości.

Maria Rogowska
Do Matki Boskiej Ostrobramskiej
Wejrzyj na naszą polską koronę,
Matuchno Święta z Ostrej Bramy!
Pod swą przemożną weź nas obronę
I wszędzie opiekuj się nami.
		
W ten ciężki czas…
My dziś – kamienie z rozbitej korony
Po całej ziemi rozrzucone –
Błagamy: wróć nas w ojczyste strony,
Gdzie matki nasze zasmucone
		
Czekają nas…
Tu my łzy lejem, tam bracia krew…
Z krwią Syna Twego niech się nasza zleje
I niech się spełnią naszych serc nadzieje,
Usłysz Maryjo ten tułaczy śpiew:
		
„Matko pocieszaj, Królowo nas wspieraj
		
I do Ojczyzny Z wygnania pozbieraj!”
Koronę Polski…. (tu wiersz się urywa)
Wiersz pisany ołówkiem na bibułce do papierosów, nr 13725
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Reprodukcja fragmentu oryginalnego wiersza Marii Rogowskiej
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Kapitan
Jak trąba Jerychońska ryczy syrena „TEC” 13
Że siódma już dochodzi, do pracy iść zaleca
Mieszkanki „spec obozu” piątkami ustawiają
W brygady, brygadierki porządku przestrzegają.
Na mostku kapitańskim kapitan się pojawia
Uśmiechem i spojrzeniem z załogą łączność wznawia
Załoga naszej Łodzi, choć to nie morskie wilki
Ma ona poza sobą niejedną gorzką chwilkę.
Chwile rozgoryczenia, chwile wewnętrznych burz
I jasne chwile w blaskach polarnych zórz.
Kapitan nasz nie darmo imię „Mądrości” 14 nosi
Banderą naszej Łodzi godnie on wzwyż podnosi.
Łódź nasza śmiało zawsze życiowe fale pruje
Załoga z kapitanem do celu ją kieruje.
A celem tym Ojczyzna tak bardzo wytęskniona
Tysiącem tęcz ubrana i we snach wymarzona.
Maria Rogowska
15 maja 1949 r.
Norylsk
Lili na pamiątkę
wspólnych lat w 6 obozie
= kapitan = Z.S. [Zofia Sadowska]

						
MN 14108

TEC – elektrociepłownia uruchomiona w 1942 roku.
Zofia – imię greckiego pochodzenia, oznaczającego „mądrość”: chodzi tu o Zofię Sadowską.

13
14
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Rok 1950
Czas, starzec siwobrody, stary odwołuje,
A Nowy Rok swój rydwan w nieznaną dal kieruje.
Północnych dźwięk zegarów, z dali echo niesie,
Rok nowy się narodził. Co też on nam przyniesie?
Czy która z nas Ojczyznę w tym roku już powita?
Jutrzenka wyzwolenia, czy wszystkim nam zaświta?
Może uralskie „spece” w tym roku się wyludnią,
A my pójdziemy w drogę, gdzie wozy głośno dudnią,
Gdzie ziemia jest kobiercem – uprawnych pól zasłana,
Łoskotem miast dźwięczących, strzechami przepasana,
Gdzie siecią dróg żelaznych, odległość człowiek skraca,
Dokąd i myśli i serce uparcie wciąż powraca.
Tam dokąd światło słońca na godzin sześć się spóźnia
A człowiek obyczajem i wiarą się wyróżnia,
Tam gdzie w kościele pieśni Pana zastępów chwalą,
Jakie prochom zmarłych przodków ofiarne ognie palą.
Może w norylskim „specu” i ten rok przyjdzie strawić,
Wzdrygając się ze wstrętem, w moralnym bagnie dławić.
Choć przyszłość tajemnicą swe wnętrze nam zacienia,
Wartości swych duchowych nie mamy do stracenia,
W tym roku, czy też w innym, do kraju powrócimy,
W sumieniach swych i sercach czystymi być musimy.
Styczeń 1950

Do matki!
O matko, moja droga!
Dziś pamięć o tobie chronię jak święty dar Boga.
Gdybym mogła, jak anioł na skrzydłach miłości
70
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Ulecieć w kraj daleki, kraj mojej przeszłości,
I tam pocieszać ciebie, zda mi się, że serce pękłoby z radości.
O matko moja miła!
Wiem, że zniknięciem swoim bardzom Cię zasmuciła
I serce twe na długo okryłam żałobą,
Gdybym mogła zobaczyć się z Tobą
I oczy swe nacieszyć Twą drogą osobą!
Mateńko ukochana!
Wiem, że smutek nieukojny – serca Twego rana.
Z tak licznej gromadki pozostałaś sama.
Łez płynących z Twych oczu,
Żadnych nie wstrzyma tama
Przez lądy, morza, rzeki spieszyłabym ku Tobie – lecz zamknięta brama.
Gołąbko moja siwa!
Ty wiesz, w jakich opałach córka twa przebywa,
W jakie ją przeznaczenie zarzucało dale.
I choć żaden z ludzi nie mówił Ci wcale,
Serce Twe niedolę dziecka czuje doskonale.
Rybeńko moja złota!
Jakże często na obczyźnie zbiera mnie ochota
Do kolan Twych przytulić głowę umęczoną
I z oczu Twych kochanych, które smutek chłoną,
Pocałować te łzy gorzkie, które smutek chłoną.
Mateńko moja droga!
Nie jestem widać godna, by zrządzeniem Boga,
Starość Twoją otoczyć opieką powinną,
By wszystkim Twoim smutkom wydać walkę czynną
I zastąpić dni żalu pociechą niewinną,
...... moja słodka.
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Z łagierniczych wspomnień Zofii Sadowskiej
W szpitalu dowiedziałam się, że Marysia Rogowska jest bardzo chora
i też leży w szpitalu, ale na innym oddziale. Nie mogłam jeszcze wstawać po operacji, ale prosiłam znajomą więźniarkę, żeby poszła do niej
z kartą ode mnie. Po powrocie powiedziała mi, że Marysia jest zdrowa
i zabrano ją do łagru. Byłam bardzo o nią niespokojna. Lubiłyśmy się
bardzo. Pisałyśmy wspólnie wiersze – ja podawałam temat, ona ubierała w poetycką formę. W ten sposób powstało trochę wierszy. Niestety,
podczas tragicznej wiosny 1953 roku zginęły. Uratowało się tylko kilka, trochę słabszych, mniej oddających nasze życie: „Światło Norylska”
(październik 1949), „Kapitan” (grudzień 1949), „Roraty” (grudzień 1949),
„Choinka” i „Zamieć” (styczeń 1950), „Pieśniarka” (styczeń 1950), „Kochana Helu” (imieninowy – 22.V.1950), „Rok 1950”, „Popielec”, Karnawał”,
„Gromniczna”, „Zaduszki” (1950).
Kiedy poczułam się lepiej, postanowiłam pójść do oddziału, gdzie znów
leżała Marysia, żeby dowiedzieć się o jej zdrowie. Spotkałam ją , lecz jakże
zmienioną. Obcięto jej długie warkocze, a z bardzo wychudzonej twarzy
patrzyły na mnie sarnie oczy, rozradowane spotkaniem. Przerażona jej
wyglądem zawołałam: - Marysiu, co się z tobą dzieje? Uśmiechnęła się
i powiedziała: - Nic to, Zosiu, przetrwamy.
To było nasze ostatnie spotkanie.
Z. Sadowska, Wspomnienia „Zulejki”, s. 190.
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Z życia Stowarzyszenia
XXXII Międzynarodowy Zjazd
Łagierników Żołnierzy Armii Krajowej
(Kuklówka Radziejowicka, 08-12.06.2017 r.)
Miejsce wybrane na spotkanie (ośrodek Kuklówka Conference w Kuklówce Radziejowickiej) tętni kresowym klimatem. Wszyscy uczestnicy
poczuli się tu jak w domu. Kuklówka to niezwykle klimatyczne miejsce,
gdzie na przełomie XIX i XX wieku mieszkał i tworzył nasz wybitny malarz
zwany „samotnikiem z Kuklówki”, Józef Chełmoński. Obecnie przywrócono i zatrzymano dla potomnych dawne tradycje dworków szlacheckich
także w zlokalizowanym nieopodal Muzeum Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich dzięki gościnności i kresowej serdeczności gospodarzy
- Państwa Aleksandry i Bogdana Biniszewskich.
W ośrodku w Kuklówce Radziejowickiej spotkali się Żołnierze Armii
Krajowej z miast i miasteczek obecnej Polski, jak i z Wileńszczyzny oraz
Białorusi. Żołnierze, którzy podjęli decyzję obrony Ojczyzny, nie zważając
na jej konsekwencje, szafując swoim życiem w imię wyższych wartości,
jakimi są „ Bóg, Honor i Ojczyzna”. Przybyli jak bociany ze słynnego obrazu Chełmońskiego, które powracają do swych gniazd na wiosnę niezależnie od tego, jak daleką przyjdzie im przebyć drogę. Nikt z obecnych
Łagierników nie wyobrażał sobie, że takie polskie miasta jak Wilno, Lwów
czy Grodno po zakończeniu działań wojennych nie znajdą się w granicach ukochanej Ojczyzny. A chwalebne czyny zostaną napiętnowane.
Podczas swego życia przyszło im zmagać się przeciwko okupantom niemieckim i sowieckim. Walczyć z formacjami litewskimi, ukraińskimi, skierowaną na Kresy przez władze moskiewskie aktywną partyzantką sowiecką, które chciały Polaków unicestwić i wymazać Rzeczpospolitą ponownie
z mapy świata. Ale było to dopiero preludium do tego, co miało nastąpić
po zakończeniu wojny. Dla żołnierzy AK wojna się nie zakończyła. Nastąpiły śledztwa, wyroki i zsyłki, niepamięć w czasie PRL-u i dyskryminacja.
To właśnie Ci, którzy nauczyli się kulom schodzić z toru i ciosów Kostuchy unikać, zjechali się do Kuklówki Radziejowickiej. Ten najwspaKwartalnik Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy AK Nr 2-3(81-82) 
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nialszy kwiat polskiego społeczeństwa. Jeszcze parę lat temu na Zjazd
przybywały setki uczestników. Dzisiaj przyjechali Ci, którzy pomimo swojego wieku i różnego rodzaju dolegliwości podjęli to wyzwanie i przybyli, by spędzić czas w gronie takich samych tułaczy, których los rzucił
na nieludzką ziemię, do ziemi skutej lodem. Przybyli, by przez pięć dni
zapomnieć o latach pogardy, poniżeń, udręczenia i bólu, jakich doznawali. Przybyli, by znowu poczuć się młodymi. Przypomnieć sobie czas
szarmanckich mężczyzn, ułanów i wojskowych w wyglansowanych butach z piersią wypiętą i czas dam w szalach boa z wachlarzami i z miłością w oczach i sercach. Czas dworów szlacheckich i czas wielkiej Miłości
do Ojczyzny – Matki. Przybyli odzyskać energię, by w wspólnym gronie
Łagierników spędzić ten czas, pobyć ze sobą i nacieszyć wspomnieniami.
W tym gronie są znów u siebie – w domu.
Pierwszego dnia część oficjalna rozpoczęła się od wystawienia warty
honorowej rekonstruktorów w mundurach II Rzeczypospolitej i złożenia
kwiatów pod Kapliczką Łagierników. We wnętrzu drewnianej kapliczki
na drodze prowadzącej do dworu kresowego – siedziby Muzeum Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich znajduje się niezwykły dar serca
– figurka Chrystusa Frasobliwego, wyrzeźbiona przez oficera Wojska Polskiego na zesłaniu i przywieziona do wolnej Polski. Oficer modlił się przy
niej przez cały pobyt w obozie, a po uzyskaniu wolności w rzeczach osobistych przywiózł ją do kraju i przekazał pani Aleksandrze Biniszewskiej
– dyrektorowi Muzeum. Kapliczka wita gości zmierzających do dworku.
Kwiaty złożyły: delegacja Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy Armii
Krajowej i Solidarności Walczącej oraz sołtys gminy Radziejowice – Pani
Urszula Ciężka.
Uczestnicy, wielu w mundurach i opaskach biało-czerwonych na rękach, przeszli pod kolumnę „Polakom pomordowanym na Wschodzie”.
Tu zostali przywitani przez gospodarzy - Państwa Biniszewskich. Pod kolumną składana jest ziemia z miejsc kaźni na Wschodzie, tu także złożono kwiaty. Następnie wszyscy przeszli na gościnne podwórze dworku.
Czekali już na obecnych rekonstruktorzy, którzy pokazali scenę przyjmowania nowych członków do oddziału partyzanckiego i składania przez
nich przysięgi. W lata 20-te XX w. przeniósł wszystkich koncert, do którego z chęcią i ochotą włączyli się Łagiernicy. Wszyscy bawili się świetnie.
Pierwszy dzień zakończyła uroczysta kolacja.
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W piątek 09.06.2017 r. o godzinie 10 odbyła się Msza Święta z udziałem pocztów sztandarowych i harcerzy w intencji poległych, pomordowanych, zmarłych i żyjących Łagierników – żołnierzy AK i ich rodzin
w kościele pw. Matki Boskiej Częstochowskiej w Kuklówce Zarzecznej.
W uroczystej mszy świętej wzięli udział przedstawiciele władz samorządowych oraz mieszkańcy Grodziska Mazowieckiego, Radziejowic, Kobyłki, Wołomina, Sejn, Gib, Białegostoku i Augustowa.
Następnie w Ośrodku Kuklówka Conference nastąpiło uroczyste rozpoczęcie XXXII Międzynarodowego Zjazdu Łagierników Żołnierzy Armii Krajowej.
Na początku zapalono znicz pamięci.
Do weteranów przemówił p.o. Szef Urzędu do Spraw Kombatantów
i Osób Represjonowanych – pan minister Jan Józef Kasprzyk:
„Weterani Walk o Niepodległość – ci, którzy przeszli przez łagry sowieckie
– są dla nas i młodszego pokolenia prawdziwym, niedoścignionym wzorem. Pokazali nam, jak kochać Polskę wbrew przeciwnościom losu. A gdyby spojrzeć na każdego z Was, to życiorys Państwa jest jak wielka księga
bólów, cierpienia. Księga, gdzie takie słowa, jak niewola czy uciemiężenie
przejawiają się niezwykle często. A mimo to zachowaliście Państwo coś
niezwykłego, coś co charakteryzuje Naród Polski – zachowaliście Państwo godność i dumę. I właśnie dlatego po latach było możliwe Państwa
zwycięstwo. I dlatego po latach zwyciężyła Polska. To jest nauka płynąca
dla nas, pokoleń współczesnych i dla tych, które nadejdą po nas – nawet
w nieszczęściu zachować godność, dumę i do końca mieć wiarę w niepodległą Rzeczpospolitą.
Z wieloma spośród Państwa w ubiegłym roku staliśmy w Wilnie na Rossie,
nad Grobem Matki i Serca Syna. Tam są te słowa Juliusza Słowackiego, które
ukształtowały pokolenie Józefa Piłsudskiego i ukształtowały także Państwa
pokolenie: (…) „Kto mogąc wybrać, wybrał zamiast domu, gniazdo na skałach orła”. Wy, Czcigodni Weterani, zamiast spokoju domowego wybraliście
lot orli wbrew przeciwnościom, wysoko, dumnie i godnie. Tego się chcemy
od Was uczyć. Jesteście dla nas niedoścignionym wzorem”.
Następnie pan minister Kasprzyk odznaczył Medalami „Pro Patria” za
zasługi w kultywowaniu pamięci o walce o niepodległość RzeczypoKwartalnik Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy AK Nr 2-3(81-82) 
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spolitej Polskiej: Małgorzatę Helenę Głębicką, Ryszarda Madziara, Marzenę Małek.
Z rąk płk Weroniki Sebastianowicz, ppłk Stefanii Szantyr-Powolnej i mjr
Stanisławy Kociełowicz Minister Kasprzyk otrzymał Krzyż Pamięci Armii
Krajowej.
Na uroczystość inauguracji XXXII Zjazdu przybyła liczna grupa młodzieży z powiatu wołomińskiego – Wołomina, Zielonki, Radzymina, Ząbek. W tym miejscu zarząd Stowarzyszenia składa podziękowanie władzom samorządowym miasta Ząbki za zorganizowanie transportu dla
młodzieży. Jak dało się zauważyć, było to wielkie przeżycie dla młodzieży, że mogli osobiście się spotkać z Żołnierzami Armii Krajowej, porozmawiać i wspólnie uczestniczyć w ognisku pamięci.
Po zakończeniu części oficjalnej wystąpiły chóry kresowe. Wieczorem
rozpalono szczególne ognisko. Jest to ognisko pamięci, które w sposób
uroczysty rozpalili harcerze na rozkaz pani major Stanisławy Kociełowicz.
Przy ognisku zasiedli uczestnicy Zjazdu wraz z młodzieżą. Szczególną atmosferę ogniska zapewnił występ młodzieżowego zespołu M.A.T, a następnie koncert Pawła Piekarczyka i Leszka Czajkowskiego.
Trzeciego dnia Zjazdu w sobotę w dniu 10.06.2017 r. o poranku odbyło się posiedzenie Walnego Zgromadzenia członków Stowarzyszenia
Łagierników Żołnierzy AK. Podczas spotkania zapoznano się ze sprawozdaniem z działalności stowarzyszenia oraz przyjęto nowych członków
z szeregów Armii Krajowej i Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie. Po zakończeniu obrad uczestnicy zwiedzili pałac w Radziejowicach i największą, dostępną w Polsce wystawę malarstwa Józefa Chełmońskiego. Po
obiedzie czekał zgromadzonych jeszcze wyjazd do Stawisk i zwiedzanie
Muzeum im. Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów.
Uroczystą kolację zakończono balem. Pierwszą parą rozpoczynającą
poloneza byli pułkownik Stefania Szantyr-Powolny z Piotrem Rzewuskim. Za nimi ruszyli inni – jedni przypominając sobie minione czasy,
a drudzy odkrywając uroki dawnych zabaw.
W niedzielny poranek uczestnicy Zjazdu udali się do Łowicza, gdzie
w Bazylice Katedralnej odbyła się Msza Święta. Chóry kresowe z Litwy
i Białorusi uświetniły przebieg liturgii. Obecni powierzyli siebie, swoich
bliskich i ofiary nieludzkiej ziemi w szczególnej modlitwie przed obrazem łaskami słynącej NMP Łowickiej.
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Po wyjściu z kościoła złożono kwiaty przy tablicy por. Konstantego Siedleckiego – dowódcy Kedywu AK w Łowiczu, a także przy pomniku „Synom Ziemi Łowickiej” oraz pomniku Jana Pawła II.
Rys historyczny działania Kedywu w Łowiczu oraz działalność por. Konstantego Siedleckiego przedstawił pan mec. Andrzej Siedlecki.
Następnie uczestnicy Zjazdu mogli jeszcze zwiedzić pałac w Nieborowie, aby na kolację i nocleg powrócić do Kuklówki. Wieczór to jeszcze
czas na pożegnania, podziękowania, śpiewy.
W poniedziałek po śniadaniu oficjalnie zakończono XXXII Zjazd Łagierników Żołnierzy Armii Krajowej. Żegnali się wywiezieni niegdyś w bydlęcych wagonach na wschód. Większość z nich to kresowiacy, do Kuklówki
przyjechali z rodzinami. Wszyscy przywieźli ze sobą tę samą tragiczną historię. Wszyscy po wejściu Armii Czerwonej zostali aresztowani, byli więzieni i osadzeni w łagrach w głębi ZSRS – w dalekiej Workucie, Magadanie, Norylsku itp. Wielu z nich nigdy stamtąd nie wróciło. „Ludzie marli jak
muchy. Nie wytrzymywali głodu, mrozu i morderczej pracy” – opowiadają.
Szacuje się, że taką drogę przeszło nawet 100 tys. kresowiaków. Wyrokami stalinowskich trybunałów za działalność na rzecz Ojczyzny zostali
skazani na lata łagrów syberyjskich. Odpowiadali za przynależność do
harcerstwa, do Armii Krajowej, pomaganie żołnierzom polskiego podziemia. Zostali nazwani nacjonalistami – polskimi bandytami. Dziś zostawili swoją historię następnym pokoleniom. Aby pamiętali o ich trudnych
przejściach, ale jeszcze bardziej, aby odkryli prawdę o dobrych czasach,
aby zachłysnęli się wspomnieniami spokojnego przedwojennego życia,
aby skosztowali Kresów i zatęsknili tak, by je w swych sercach zakorzenić
i przywracać. Przywracać to, co niesie spokój i radość dnia codziennego
i to co daje siłę przetrwać najgorsze, aby móc powrócić. Młodzi naładowani siłą Łagierników idą w nowy czas bogatsi. A starsi patrzą na przyszłość z nadzieją – warto było czekać. Rozjeżdżają się, licząc na kolejne
spotkanie.
Piotr Grzegorzewski
i Zarząd Stowarzyszenia
Stowarzyszenie Łagierników Żołnierzy AK dziękuje Urzędowi do Spraw
Kombatantów i Osób Represjonowanych, Narodowemu Centrum Kultury,
Kwartalnik Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy AK Nr 2-3(81-82) 
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a także miastom Kobyłka i Ząbki za wsparcie finansowe organizacji XXXII
Międzynarodowego Zjazdu Łagierników Żołnierzy AK.
Zadanie współfinansowane było także w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą w 2017 r.
Zarząd Stowarzyszenia dziękuję burmistrzom Miasta Kobyłka i Miasta
Ząbki za objęcie Zjazdu swymi patronatami honorowymi.

Uczestnicy XXXII Międzynarodowego Zjazdu Łagierników Żołnierzy AK
w Muzeum Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich
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Zjazdowe Ognisko Pamięci – występ zespołu MAT

Kombatanci AK – łagiernicy na Ognisku Pamięci
Kwartalnik Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy AK Nr 2-3(81-82) 
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Uroczysta inauguracja Zjazdu
– płk Stefana Szantyr-Powolna i prezes Stowarzyszenia Artur Kondrat

Pan Minister Jan Józef Kasprzyk – p.o. Szef Urzędu do Spraw Kombatantów
i Osób Represjonowanych na uroczystości inauguracji XXXII Zjazdu
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Na Zjeździe przemawia łagiernik
Edward Klonowski

Do zebranych przemawia płk Lidia Lwów Eberle
– uczestniczka Powstania Warszawskiego

Płk Weronika Sebastianowicz
na XXXII Międzynarodowym Zjeździe

Swoimi wspomnieniami z uczestnikami Zjazdu
dzieli się mjr Stanisława Kociełowicz

Prezes Artur Kondrat i koordynator Zjazdu Monika Brzezińska
z Honoratą Gawryłowską i młodzieżą z Litwy
Kwartalnik Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy AK Nr 2-3(81-82) 

81

Uroczystości w Łowiczu – przemawia mec. Andrzej Siedlecki,
z prawej – prof. dr hab. Wiesław Jan Wysocki

Wyjazd członków Stowarzyszenia na Kresy Wschodnie
– Grodno-Lida. 17-19.05.2017 r.
W dniach 17.05-19.05.2017 r. odwiedziliśmy naszych Przyjaciół Kombatantów mieszkających na terenie Republiki Białoruskiej, przed rokiem
1939 były to kresy wschodnie Rzeczypospolitej. Spotkaliśmy się z żołnierzami Armii Krajowej, którzy za swoją wierność Ojczyźnie musieli płacić
jeszcze długo po zakończeniu drugiej wojny światowej, walcząc w lasach z okupacją sowiecką, następnie spędzając długie lata w łagrach na
Wschodzie. Gdy na przekór władzy radzieckiej udało Im się przeżyć, byli
przez dekady obywatelami drugiej kategorii, mając problem z pracą, będąc ciągle śledzonymi i inwigilowanymi. Jakby tego było mało, najbliżsi
naszych Bohaterów, Ich dzieci i rodziny były w dalszym ciągu uważane
przez służby za element niebezpieczny – władza radziecka była w tym
względzie pamiętliwa.
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Nasza podróż wiodła do Grodna i Lidy, gdzie wspólnie z panem prezesem Arturem Kondratem i ekipą telewizyjną mieliśmy okazję osobiście
przekazać paczki z darami, które zostały zebrane w okresie Świąt Wielkanocnych przez mieszkańców Wołomina, Radzymina, Zielonki, Sejn, Kobyłki, Mławy, Ciechanowa, którym los naszych Rodaków zza wschodniej
granicy nie jest obojętny.
W Grodnie spotkaliśmy się z panią pułkownik Weroniką Sebastianowicz i wspólnie udaliśmy się na jedno z osiedli, gdzie mieszka pani Maria Mieszkin, która wspólnie z panią Weroniką była przesłuchiwana w siedzibie NKWD i następnie obie młode dziewczyny za działalność wrogą
władzy radzieckiej zostały zesłane do łagru w dalekiej Workucie, z której
szczęśliwie wróciły. Odwiedziliśmy również pana Marcinkiewicza, który
od wielu lat jest już niewidomy i mieszka wspólnie z żoną u córki, ponieważ niezbędna jest ciągła opieka. Wiadomość, że przyjechała delegacja
z Polski wyzwoliła u Kombatanta pokłady niezwykłej energii, iż zapomniał
o chorobach i poprosił córkę o poczęstunek dla gości. Niezapomnianym
była również wspólna kolacja w domu pani pułkownik, gdzie mogliśmy
się przekonać, co znaczy polska gościnność. Rozmawiając jednocześnie
o sytuacji zdrowotnej i materialnych problemach naszych Kombatantów,
cieszyliśmy się każdą chwilą spędzoną razem. Nabraliśmy przekonania,
że z uwagi na zaawansowany wiek i pogarszający się stan zdrowia naszych Rodaków jesteśmy Im winni pamięć i pomoc teraz i w przyszłości.
Kolejny dzień to spotkania z polskimi Kombatantami w Lidzie. Każda wizyta niosła ogrom emocji, zarówno po naszej stronie, jak również po stronie naszych wschodnich Rodaków, niekiedy stanowiła niespodziankę,
gdyż nie zawsze informowaliśmy wcześniej o naszym przyjeździe, aby nie
obarczać Ich dodatkowymi obowiązkami, które zapewne ze względu na
wrodzoną gościnność wzięliby na siebie. Średnia wieku osób, które odwiedzaliśmy to ponad 90 lat. Żyją bardzo skromnie, większość środków
przeznaczając na lekarstwa. Jeśli jeszcze siły pozwalają, pracują w przydomowych ogródkach, wspomagając domowy budżet uprawą owoców
i warzyw. To co nas uderzyło, to piękny, czysty polski język, którym mówią, opowiadając o młodości, czasach wojny, partyzantki i zsyłki do łagrów.
Czujemy się powiernikami Ich wspomnień. Opowiadając nam z wielką pasją swoje niesamowite historie życia, podświadomie pragną, aby nie uległy
zapomnieniu. Z jednej strony są przestrogą dla przyszłych pokoleń, z druKwartalnik Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy AK Nr 2-3(81-82) 
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giej uświadamiają nam, że mamy szczęście, gdyż żyjemy w Polsce i nie musieliśmy dzielić tragicznego losu Polaków zza wschodniej granicy.
Niezapomniane wspomnienia pozostawiła wizyta, wspólnie z Kombatantami porucznikiem Franciszkiem Szamrejem oraz porucznikiem Alfonsem Rodziewiczem przy grobach w Surkontach. Nasi Bohaterowie
zaprowadzili nas do miejscowości Skurcze do miejsca, gdzie stał dwór
rotmistrza Witolda Pileckiego.
– Tam, gdzie pasie się w tej chwili stado krów, znajdował się dwór otoczony drzewami, a tędy prowadziła droga dojazdowa – opowiadał jeden
z kombatantów, patrząc w pustą przestrzeń.
W tej chwili nie ma nic oprócz łąki i wspomnień, chciałoby się powiedzieć. Jedyny ślad jaki znaleźliśmy po Polskim Bohaterze Narodowym to
obraz świętego Antoniego namalowany Jego ręką, znajdujący się w rodzinnym kościele parafialnym rotmistrza w Krupowie.
Okazją do wspomnień była również wizyta w polskiej wsi, która lata
świetności ma już dawno za sobą – zarośnięta droga, przewracające się
płoty, pozamykane na kłódki domy i obejścia chylące się ku ziemi, sprawiały przygnębiające wrażenie. Wiele lat wcześniej była to jedna z zasobniejszych wiosek w okolicy licząca ok. 150 domów.
– Gdy były organizowane zbiórki partyzanckie przyjeżdżało z niej 4
wozy pełne chłopaków – wspominał pan Franciszek Szamrej.
Dopełnieniem wizyty było odwiedzenie domu, gdzie odbywały się zebrania dowódców. Tu czas zdawał się zatrzymać w miejscu…, jakby partyzanci niedawno opuścili stanowisko, udając się na akcję.
W Wasyliszkach Starych zwiedziliśmy kościół, który jest ostoją polskości na tych ziemiach. Znajduje się tu tablica przypominająca że w tej
miejscowości urodził się 16.02.1939 roku wielki polski artysta Czesław
Niemen (Wydrzycki)
Odwiedziliśmy również Kombatantki panie Annę Surowicz oraz Zofię
Żórawską, przekazując paczki i życzenia od rodaków z Polski, wsłuchując
się w Ich opowieści, jednocześnie snując plany na przyszłość związane
z Ich odwiedzinami w ukochanej Polsce.
Na zakończenie odwiedziliśmy polski cmentarz w Lidzie, oddając hołd
i zapalając znicze pod pomnikiem polskich lotników, którzy zginęli między innymi w czasie walk 1920 roku ( w Lidzie znajdowało się ważne lotnisko). Mówiąc cmentarz, mam na myśli to, co po nim zostało, ponieważ
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przez wiele lat był dewastowany, okradany; były nawet plany, aby w tym
miejscu powstało osiedle. Na skutek protestów Polaków w ostatniej
chwili udało się je uratować. Jedyną częścią cmentarza zachowaną w stanie nienaruszonym jest właśnie miejsce pochówku lotników.
Wracając do Polski mieliśmy w głowie tylko jedną myśl… musimy jak
najszybciej, ponownie tu wrócić do Polaków mieszkających na Kresach
Wschodnich.
Ryszard Madziar

Obchody Święta Wojska Polskiego, 15 sierpnia 2017 r.
„Dziękuję Wam, że walczyliście za Wolną Polskę”
W tegorocznych, oficjalnych uroczystościach Święta Wojska Polskiego
znalazło się honorowe miejsce dla kombatantów. Uroczysta Msza Święta za Ojczyznę w Katedrze Polowej W.P przy ul. Długiej, którą odprawił
biskup polowy W.P. Józef Guzdek, rozpoczęła obchody. Na mszy obok
Kombatantów był obecny prezydent RP Andrzej Duda i minister Obrony
Narodowej Antoni Macierewicz oraz wielu parlamentarzystów, wysokich
rangą oficerów i urzędników państwowych.
W południe Alejami Ujazdowskimi ruszyła defilada. Uroczystość rozpoczęło wciągnięcie flagi państwowej na maszt, odśpiewanie hymnu
i przemówienie prezydenta RP Andrzeja Dudy.
Łagierników zaproszono do pierwszego rzędu strefy vip- owskiej, skąd
obserwowali defiladę. Przed oczami zebranych maszerowały pododdziały różnych formacji wojskowych. Pierwszy raz w tym roku defilowały wraz
z innymi jednostkami Wojska Obrony Terytorialnej.
W paradzie wzięło udział 1,5 tysiąca żołnierzy, pieszych i konnych.
Szczególną atrakcją dla wszystkich warszawiaków stał się przelot 60 statków powietrznych. Na niebie zaroiło się od samolotów szkoleniowych,
transportowych, myśliwców i helikopterów. Obok defilady wojsk zaprezentowano też pojazdy kołowe i gąsienicowe różnego przeznaczenia.
Kwartalnik Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy AK Nr 2-3(81-82) 
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Następnie wszyscy Kombatanci zrzeszeni w Stowarzyszeniu Łagierników Żołnierzy AK wraz z osobami towarzyszącymi zostali zaproszeni do
Belwederu na spotkanie z parą prezydencką. Był czas na chwilę rozmowy, jak również na wspólne zdjęcia.
Wieczorem w ośrodku Kuklówka Conference nastąpił czas awansów
i wyróżnień. Po krótkim przywitaniu przez prezesa Stowarzyszenia Łagierników Artura Kondrata, zabrały głos pani płk Weronika Sebastianowicz i pani mjr Stanisława Kociełowicz. Punktem kulminacyjnym uroczystości stały się nominacje oficerskie.
Do stopnia majora zostali awansowani : pani Natalia Zarzycka (z przyczyn rodzinnych nieobecna), pan Jan Lisowski oraz pan Lech Rudziński,
a w imieniu Ministra Obrony Narodowej Antoniego Macierewicza awanse wręczał płk Ryszard Najczuk.
Na stopnie kapitańskie zostali awansowani: por. Franciszek Szamrej,
por. Alfons Rodziewicz, por. Józef Nowik oraz por. Alfred Szota.
Następnie wręczono wyróżnienia podpisane przez Sekretarza Stanu
w Ministerstwie Obrony Narodowej – Michała Dworczyka. Za swoją postawę i udział w walkach podczas II wojny światowej zostały wyróżnione

Członkowie Stowarzyszenia Łagierników
na uroczystej defiladzie wojskowej 15.08.2017 r. w Warszawie
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następujące osoby: pani płk Weronika Sebastianowicz, pani ppłk Stefania Szantyr-Powolna (nieobecna ze względu na stan zdrowia), mjr Stanisława Kociełowicz, mjr Michał Bauer, mjr Antoni Łapiński, kpt Jan Bieleninik, pan Tadeusz Kurcyk.
Za wieloletnią działalność społeczną na rzecz kultywowania chwalebnej tradycji oręża polskiego na dawnych Kresach II Rzeczypospolitej wyróżniono : Monikę Roguską, Mariusza Birosza – Stowarzyszenie „Brygada
Inki” w Czarnym i Piotra Grzegorzewskiego.
W uroczystościach brali udział także harcerze z Hufca ZHP im. Leonida
Teligi z Grodziska Mazowieckiego na czele z komendantem Hufca harcmistrzem Sylwesterem Stankiewiczem.
Po zapadnięciu zmroku rozpalono ognisko. Część artystyczną poprowadził Jacek Barczak. Wspólnie kombatanci i harcerze śpiewali znane
i lubiane piosenki patriotyczne, harcerskie i biesiadne.
Zostawiając naszych rozśpiewanych uczestników biesiady skupionych
wokół ogniska, zanurzonych w mroku nocy, w meandrze rzeczki przepływającej przez ośrodek mógłbym zakończyć tę relację, gdyby nie jedno
wydarzenie, które miało miejsce już następnego dnia.
Rano w Warszawie, w okolicach budynku Pasty zatrzymał się autokar.
Wysiadają z niego, ostatni uczestnicy obchodów Święta Wojska Polskiego, w tym mjr Lech Rudziński. Jest w mundurze, z trudnością wychodzi
z autokaru. Z pobliskiego przystanku zbliża się do niego chłopiec 6-7 lat,
staje przed panem Leszkiem i odzywa się w te słowa:
„Chciałem bardzo Panu podziękować, za to, że walczył Pan za Wolną Polskę”
Znieruchomieliśmy.
Piotr Grzegorzewski
Zarząd Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy AK oraz współorganizator – Fundacja Pamięci Armii Krajowej „Kresy RP” bardzo dziękują
Ministerstwu Obrony Narodowej i Urzędowi do Spraw Kombatantów
i Osób Represjonowanych za wsparcie finansowe udziału żołnierzy AK
z Polski i Kresów Wschodnich II RP w obchodach Święta Wojska Polskiego.
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Uroczysty Obiad w Belwederze z Panem Prezydentem Andrzejem Dudą

Pani pułkownik Weronika
Sebastianowicz z Prezydentem RP
Andrzejem Dudą
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Święto Wojska Polskiego 2017 – nadanie stopni wojskowych

Zbiórka paczek „Polacy – Kresowym Straceńcom”.
Edycja Boże Narodzenie 2017 (13.11-10.12.2017)

Akcja zbiórki społecznej POLACY – KRESOWYM STRACEŃCOM zgłoszonej i zarejestrowanej w MSWIA o numerze „2017/4864/OR” jest
skierowana do polskich dzieci z bardzo ubogich rodzin oraz dzieci
z domów dziecka zamieszkujących na terenie Grodzieńszczyzny i Wileńszczyzny, a także głównie do ostatnich żyjących na terenie Białorusi i Litwy żołnierzy Armii Krajowej (i ich najbliższych). Adresatami są
potrzebujący kombatanci z szeregów AK, z których większość za walkę o Niepodległość Polski młodzieńcze lata spędziła w niewoli okupanta sowieckiego, w okrutnych warunkach łagrów syberyjskich za
kołem podbiegunowym w Workucie, Incie, Norylsku, Kołymie, Magadanie i innych obozach śmierci. Przed aresztowaniem żyli na polskich
ziemiach na Wileńszczyźnie, nad Niemnem w Grodnie, Lidzie, Nowogródku, Wołkowysku, Brześciu, w swoich miastach, siołach, dworkach,
chatach, a także w wielu innych miastach dzisiejszej Litwy i Białorusi.
Tam były ich korzenie, tam się urodzili i do tej polskiej ziemi byli przywiązani całym sercem.
Kwartalnik Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy AK Nr 2-3(81-82) 
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Podziemie niepodległościowe na Kresach Rzeczypospolitej było bardzo silne. Okupant sowiecki, któremu władze PKWN przekazały umową
z 26.07.1944 r. jurysdykcję nad polskimi żołnierzami z AK i innych struktur Polski Podziemnej mordował polskich dowódców – komendantów,
kadrę oficerską i część żołnierzy, a innych skazywał wyrokami Trybunałów Wojennych na długoletnie łagry syberyjskie o obostrzonym rygorze
– najczęściej na 25 lat, a więc na śmierć, bo w najcięższych warunkach
upokorzeń, o głodzie, potwornie ciężkiej pracy w kopalniach, wyrębie
tajgi, budowie dróg i „kolei do nikąd” szanse na przeżycie były żadne.
Skazanych wywożono w bydlęcych wagonach i część z nich przewożona zimą umierała z zimna i głodu już po drodze. Po tzw. odwilży, po
śmierci Stalina w latach 1955-1957 wielu z nich nie dostało zgody na
repatriację do Polski, a polskie Kresy z mocy zajęcia przez okupanta sowieckiego i traktatu w Poczdamie zostały włączone do ZSRR. Z uwagi na
kordon graniczny nie mieli szans na przedostanie się do Polski i pozostali
tam na swojej, ale okupowanej ziemi. Nawet gdy Polska uzyskała niepodległość w 1989 r., nie zapewniono im powrotu i życia w godnych warunkach w Polsce. W wielu przypadkach żyją obecnie w biedzie, w nadzwyczaj trudnych warunkach i cieszą się, kiedy rodacy o nich pamiętają.
Prawda historyczna o tych polskich bohaterach, Żołnierzach Wyklętych,
którzy nie pogodzili się z odebraniem Polsce tych ziem i walczących do
1953 r., przez wszystkie lata PRL była zakłamana. Władze komunistyczne
wykreśliły ich w ogóle z dziejów Polski i dopiero dziś przywracana jest
pamięć o nich (a temat o Zbrodni Katyńskiej, która w przedłużonym ciągu trwała do 1953 r. był tematem tabu aż do 1990 r.)
Należy o tym poświęceniu oraz Ich czynach zbrojnych zawsze pamiętać, a także wspierać i pomagać wszystkim dzieciom i rodakom z dawnych Kresów Wschodnich II RP, bo jak powiedział największy polski poeta
– Adam Mickiewicz :

„Jeżeli zapomnimy o nich,
Niech Bóg zapomni o nas”
									
Zarząd Stowarzyszenia
Kwartalnik Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy AK Nr 2-3(81-82) 
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Zachęcamy Wszystkich do włączenia się do zbiórki. Poniżej podajemy listę
punktów zbiórki paczek (wg stanu na dzień oddania Kwartalnika do druku) :
WOŁOMIN
Miejski Dom Kultury w Wołominie, ul. Mariańska 7
Termin zbiórki: 30.11 do 3.12 od 9 do 20
Zbiórka prowadzona w placówkach oświatowych miasta Wołomin
Koordynator Zbiórki: Monika Brzezińska 501 00 16 16

RADZYMIN
Klub Gazety Polskiej
Zbiórka prowadzona w placówkach oświatowych miasta Radzymin
Koordynator Zbiórki: Marzena Małek

KOBYŁKA
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1, ul. Jezuicka 1;
Zespół Szkół Publicznych Nr 2, ul. E. Orzeszkowej 3/5;
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3, ul. Załuskiego 57;
Miejski Ośrodek Kultury, al. Jana Pawła II 22;
Miejska Biblioteka Publiczna, ul. Fałata 4a;
Publiczne Przedszkole Nr 1, ul. Kościuszki 6;
Niepubliczne Przedszkole PTASIE RADIO, ul. Oleńki 3;
Przedszkole Niepubliczne Zielony Wiatraczek ul. Mieszka I 51.
W jednostkach organizacyjnych od 27 listopada do 1 grudnia
W MOK od 27 listopada do 1 grudnia Aleja Jana Pawła II 22
Tel. 22 763 81 60

ZIELONKA
Zbiórka w Zielonce będzie prowadzona od 27 listopada do 1 grudnia
Osoba kontaktowa – Pani Jola Murawska, tel. 501 710 820

SEJNY
Internat przy Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Sejnach, ul. Konarskiego 23
Koordynator Jarosław Jurkiewicz, tel: 576-623-662
Termin Zbiórki – 13 listopada do 7 grudnia w godzinach 8.00 – 15.30
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Biuro Ministra Jurgiela
Zbiórka odbędzie się w Internacie ZSCKR w Sejnach
Termin Zbiórki – 13 listopada do 7 grudnia
Koordynator – Paula Spilska, tel: 537 031 628

KAROLIN
Szkoła Podstawowa w Karolinie
Koordynator zbiórki dyrektor szkoły Lucyna Fidrych
Termin Zbiórki – 13 listopada do 7 grudnia

KUŹNICA
Szkoła Podstawowa w Kuźnicy
Koordynator: mgr Jadwiga Hrybińska – opiekunka szkolnego Koła Caritas.
Termin zbiórki: 20.11-07.12.2017 r.

AUGUSTÓW
Placówka Terenowa KRUS w Augustowie
Termin Zbiórki – 13 listopada do 7 grudnia

BIAŁYSTOK
Lasy Państwowe w Białymstoku
Termin Zbiórki – 13 listopada do 7 grudnia

PISZ
Biuro Poselskie Jerzego Małeckiego, Pisz, ul. Rybacka 3B/4,
pon.-piątek, w godz. 9.00-15.00, tel. 791 751 710

EŁK
Czasopismo Społeczno-Katolickie Diecezji Ełckiej – Martyrja
Ul. 3 Maja 10 Redakcja czasopisma
Zbiórka poniedziałek-piątek godz. 10-14, tel. 730 383 940
Koordynator: Ks. Krzysztof Zubrzycki
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Relacja z obchodów 73 rocznicy bitwy Armii Krajowej
pod Surkontami, Białoruś (17-20.08.2017 r.)
Przedstawiciele Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy Armii Krajowej
w dniach 18-20 sierpnia 2017 r. odwiedzili Białoruś w rocznicę bitwy pod
Surkontami. Oprócz udziału w uroczystościach, zaplanowano odwiedzenie cmentarzy, na których są pochowani polscy żołnierze.
Wizytę rozpoczęło spotkanie w Konsulacie RP w Grodnie. Mieliśmy
możliwość spotkania się z Konsulem Generalnym RP p. Jarosławem Książkiem oraz z prezes Związku Polaków na Białorusi p. Andżeliką Borys. Konsul chętnie poznał uczestników wyjazdu i z każdym zamienił kilka słów.
W miłej atmosferze prowadzono rozmowy na temat działalności Stowarzyszenia Łagierników, o jego planach na przyszłość, a przede wszystkim
o celu naszej podróży, o sercach polskich wciąż spragnionych powrotu
do swojej przeszłości.
Sobota 19 sierpnia obfitowała w wydarzenia.
O poranku uczestnicy udali się na cmentarz w Niecieczy, a później
w Olechówce, miejscu spoczynku 23 polskich żołnierzy z oddziału 77 Pułku Piechoty AK, ppor. Czesława Zajączkowskiego „Ragnera”, którzy zginęli podczas zasadzki zorganizowanej przez komandosów sowieckich.
Tu dowódcy udało się zabrać z pola bitwy poległych żołnierzy i godnie
pochować. Zwłoki były zbezczeszczone, odarte z mundurów. Zakopano
je na terenie przyległym do śmietnika koło cmentarza. Jedynie wyryty
w korze sosny przyległej do mogiły krzyż świadczył o miejscu pochówku. Teraz, w tym miejscu jest pomnik upamiętniający poległych żołnierzy.
Spoczywają tu bohaterowie, których imiona należy przypomnieć: ppor.
Jerzy Leszczyński „Lotnik”, ppor. Kazimierz Popkowski „Michał”, Wacław
Chańko, Lucjan Cybulski, Bronisław Dziekiewicz, Władysław Kaczan, Jan
Kasperowicz, Henryk Maksimczuk, Bolesław Olfierowicz, Romuald Sadowski „Żbik”, Stanisław Szulejko, Jan Rochatka, Wacław Rochatka, NN
„Bas”, NN „Borówka”, NN „Czarny”, NN „Szary” oraz 15 osób NN – zapewne
osoby cywilne, które zginęły podczas bitwy.
Cześć i Chwała Bohaterom!
Na mogiłach złożono wieńce, zapalono znicze. Łagiernicy wzruszeni
oddali hołd poległym bohaterom, dając wyraz swej pamięci.
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Wzruszające jak zawsze są spotkania z miejscowymi Polakami. Łagiernicy mogli po uroczystości porozmawiać z przewodniczącymi rejonowych oddziałów Związku Polaków na Białorusi.
Po południu kolejne „spotkanie z tymi, co odeszli na wieczną wartę”. W Wasiliszkach Starych zapalono znicz na grobie Jana Borysewicza – ojca Jana
Borysewicza ps. „Krysia”. Borysewicz był dobrym duchem, opiekunem ludności cywilnej (nie tylko polskiej). Bronił ich przed rabunkami, gwałtami
i mordami, których się dopuszczały oddziały partyzantki sowieckiej i żydowskiej, których działalność była niezwykle dokuczliwa dla ludności cywilnej, a w szczególności żydowska partyzantka braci Bieleckich.
Przed następną uroczystością spędzamy chwile wytchnienia i relaksu,
jedząc „papierówki” w sadzie należącym do rodziny Wydrzyckich. To tu
obok jest dom, gdzie urodził się wybitny polski piosenkarz i kompozytor
Czesław Niemen, a właściwie Wydrzycki. Uczestnicy mieli okazję zwiedzić dom, który szczęśliwie przetrwał wszystkich kolejnych użytkowników po „przeprowadzce” rodziny w granice powojennej Polski.
Przy odnowionym pomniku Lotników Polskich poległych w walkach
z bolszewikami w latach 1919-1920 w Lidzie czekał na nas attaché wojskowy Ambasady RP w Mińsku ppłk Arkadiusz Szwec, jak również duża
grupa miejscowych Polaków.
Wieczorem spotkaliśmy się na grillu z z młodzieżą z Lidy we wsi Jewsiewicze. Przed wojną była to duża wieś licząca 80 domów. Mieszkali tu
przedstawiciele różnych rzemiosł: kowal, szewc, krawiec, a nawet introligator. Na terenie wsi znajdowały się dwie szkoły i biblioteka, działało też Stowarzyszenie Młodzieży Polskiej prowadzone przez pana Władysława Opolskiego oraz chór kościelny, który założył p. Antoniewicz.
W czasie wojny w Jewsiewiczach miał swoją siedzibę sztab oddziału AK,
Wincentego Biruga „Orlika”. Dzisiaj miejsce to jest wyludnione, a większość domów stoi pusta. Wieś tętniąca kiedyś życiem teraz staje się
ostoją tylko dla dzikiego ptactwa i zwierzyny. My wdarliśmy się w to
miejsce z rozmową, śpiewem i wśród wspomnień zasiedzieliśmy się do
późnych godzin nocnych.
W niedzielę 20 sierpnia uroczystości 73 rocznicy Bitwy pod Surkontami,
według starej polskiej tradycji, rozpoczęła Msza Święta. W kościele pw.
Przemienienia Pańskiego w Wiawiórce pojawili się liczni goście na czele
z Konsulem Generalnym w Grodnie p. Jarosławem Książkiem, który przyKwartalnik Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy AK Nr 2-3(81-82) 
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Spotkanie uczestników obchodów 73 rocznicy bitwy pod Surkontami
z Konsulem Generalnym RP w Grodnie – panem Jarosławem Książkiem

Uroczystość na cmentarzu w Surkontach, 20.08.2017 r.
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był wraz z małżonką Elżbietą. Przybyli również: attaché wojskowy ambasady RP w Mińsku płk Arkadiusz Szwec. Zarząd Główny Związku Polaków
na Białorusi reprezentowany był przez Prezes Andżelikę Borys. Oddziały
regionalne ZPB przybyły z Wawiórki, Wasiliszek, Lidy, Radunia, Szczuczyna, Mińska i innych miejscowości. Na obchodach Zarząd Stowarzyszenia
Łagierników Żołnierzy AK reprezentowała nasza delegacja z prezesem
Arturem Kondratem, wiceprezes Weroniką Sebastianowicz i wiceprezes
Stanisławą Kociełowicz na czele. Uroczystości uświetniły występy chórów „Polonez”„Tęcza” oraz „Społem”, które działają na co dzień w Mińsku.
Po mszy świętej do zgromadzonych w kościele przemówił nasz prezes
Artur Kondrat. Przypomniał o chwalebnych czynach i walkach, które toczyli żołnierze AK przez wszystkie lata okupacji w obronie polskich wartości,
chcąc pokazać światu, że te tereny należały i należą do Rzeczypospolitej.
Następnie w imieniu ministra Obrony Narodowej pana Antoniego Macierewicza pan prezes przekazał nominacje i wyróżnienia. Pani Jadwiga
Żuk - żołnierz V Batalionu 77 pp. AK otrzymała stopień porucznika – nominację wręczył attaché wojskowy ppłk Arkadiusz Szwec. Listy z podziękowaniami za wieloletnią działalność na rzecz obronności Polski i zasługi w zakresie pielęgnowania polskich tradycji oręża polskiego otrzymali:
konsul p. Jarosław Książek, attaché Arkadiusz Szwec oraz prezes ZPB Andżelika Borys oraz pani Helena Marczukiewicz (wyróżnienie w jej imieniu
odebrała dyrektorka chóru z Mińska Tatiana Wołoszyna).
Po części oficjalnej uczestnicy uroczystości udali się na miejsce spoczynku ppłk Macieja Kalenkiewicza ps. „Kotwicz” i jego żołnierzy poległych w bitwie z oddziałami NKWD. Na grobach złożono wieńce i zapalono znicze. Wszyscy obecni odśpiewali Hymn Państwowy i hymn
Łagierników. Na zakończenie uczestnicy odmówili modlitwę za dusze
poległych żołnierzy.
Po obiedzie w zajeździe w Wawiórce i występach artystycznych w wykonaniu dzieci z Lidy czekał nas powrót do domu. Podążając do granicy
w Kużnicy Białostockiej myślami ciągle byliśmy z tymi osobami, które poznaliśmy i z którymi spędziliśmy czas oraz z duchami dawnych bohaterów, które wołały do nas z mogił. Teraz czekają na nas nowe wyzwania,
które powstały w naszych głowach i sercach podczas tego spotkania.
Piotr Grzegorzewski
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Kombatanci AK – Łagiernicy z Białorusi witani przez uczestników uroczystości w Surkontach

Uczestnicy uroczystości w Surkontach wraz z Konsulem Generalnym J. Książkiem
i attaché wojskowym ambasady RP w Mińsku płk Arkadiuszem Szwec
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Komunikaty
Pokaz filmu dokumentalnego „Dziennik Poste Restante”.
Relacja z pokazu i dyskusji o wspólnych doświadczeniach represji
sowieckich Polaków i Łotyszy (spotkanie zorganizowane
we współpracy z Ambasadą Łotwy i IPN), Centrum Edukacyjne IPN
„Przystanek Historia” w Warszawie, 20.04.2017 r.
Plakat filmu dokumentalnego „Dziennik Poste Restante” reż. Grigorij Amnuel, Svetlana Bozhenowa
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Zajmując się od lat popularyzacją wiedzy o Łotwie w Polsce zauważyłam, że najlepiej przyswajamy treści, które są nam bliskie, znane, a zatem zrozumiałe. Współcześnie Łotwa wśród Polaków jest odbierana albo
jako egzotyczny kraj, zbliżony do państw skandynawskich pod względem kultury i mentalności ludzi, albo jako była republika Związku Radzieckiego z całym bagażem problemów transformacyjnych, przestojem
w rozwoju oraz z panującą kulturą rosyjską. Niektórzy nawet myślą, że
językiem obowiązującym na Łotwie jest język rosyjski, co oczywiście nie
jest prawdą. Owszem, w obiegu jest sporo wspólnych historycznych skojarzeń z Łotwą, począwszy od Inflant Polskich, słynnych rodów pochodzących z tamtych terenów z Platerami na czele po walki w wojnie z bolszewikami i udziale marszałka Piłsudskiego w wyzwoleniu Dyneburga,
dobrze znanego miasta w Polsce jako łotewskiej kolebki polonijnej. Jednak im bliżej niezbyt odległych czasów, tym wiedza o Łotyszach wśród
Polaków i na odwrót mimo wspólnych losów i identycznych doświadczeń obu narodów jest niepełna. Do takiego wniosku doszliśmy podczas
dyskusji w Centrum Edukacyjnym IPN „Przystanek Historia” w Warszawie
po pokazie filmu „Dziennik Poste Restante” w reżyserii Grigorija Amnuela
i Svetlany Bozhenowej, która miała miejsce 20 kwietnia 2017 roku.
Film jest oparty na autentycznym dzienniku Łotysza Artūrsa Stradiņša
(1907-1986), napisanym w 1942 roku w łagrze sowieckim w Wiatce. Dokument opowiada o historii jednego z 15 425 represjonowanych, wywiezionych w okresie 14-21 czerwca 1941 roku Łotyszy, którzy jak miliony
innych ludzi różnych narodowości doznali cierpień sowieckiego totalitaryzmu na Syberii. Po wyzwoleniu z obozu pracy na mocy rozporządzenia władzy radzieckiej Stradiņš udał się w ramach specjalnego osiedlenia
się w inne miejsce na Syberii. Artur wraz z żoną Mirdzą wrócił na Łotwę
w 1968 r. Treść dziennika spisanego w obozie pracy na bibułkach papierosowych jest przedstawiona widzowi w przeplataniu z fragmentami
spektaklu dokumentalnego „Wiatłag” Teatru.DOC z Moskwy, ilustracjami
więźnia Gułagu z Estonii Yulo Soostera, który spędził w obozie pracy siedem lat oraz rysunkami Danziga Balaieva z Buriacji z okresu jego pobytu
w sierocińcu dla „dzieci wrogów narodu”. Obraz uzupełnia przenikająca
w świadomość odbiorcy muzyka Krzysztofa Pendereckiego.
Bogata oprawa filmu zawiera sporo wzruszających detali, które dotykają mnie osobiście jako Łotyszkę. Kiedy usłyszałam w zwiastunie filmu
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głos mężczyzny czytającego po łotewsku z jednym z lokalnych akcentów
notatki Artūrsa Stradiņša, wstrzymałam oddech. Poczułam, że za chwilę
usłyszę historię, którą znam i która bardzo mnie wzrusza. Nie myliłam się.
Obejrzałam historię bliską zarówno mi, jak i każdemu Łotyszowi, rodzina
którego przeżyła deportacje sowieckie. Mąż siostry mojej babci - Antoni
Spirydowski (Polak z pochodzenia) został zesłany do Wiatłagu. Przyczyną zesłania było jego praca w więzieniu, rozpoczęta w okresie okupacji niemieckiej. Wrócił na Łotwę w 1957 roku. Wycieńczony nieludzkim
trudem, schorowany, wkrótce zmarł. Zachowały się jego listy i dokumenty z okresu łagru. Jego córka znała na pamięć wszystkie pieśni, które on
przywiózł z zesłania: patriotyczne, o życiu lub popularne w Rosji piosenki
z użyciem grypsery. Z opowiadanych przez rodzinę przeżyć krewnego,
sporo podobieństw znalazłam w historii Artūrsa Stradiņša.
Wiedziałam, że ten film będzie zrozumiały i bliski również Polakom. Pomysł organizacji pokazu wraz z dyskusją w Warszawie od razu spotkał się
z pozytywnym odzewem Anety Hoffmann. Jako dziennikarka wielokrotnie przychodziłam na wydarzenia organizowane przez Anetę, w ramach
których ona przybliżała trudną historię w niezwykle ciekawy sposób,
z głęboką refleksją. Podobnie było przy tym projekcie. Jej praca i zapał
przyczynił się do tego, że wydarzenie odbyło się. Zaproponowana przez
Anetę współpraca przy organizacji wydarzenia ze Stowarzyszeniem Łagierników Żołnierzy Armii Krajowej stała się dla mnie niezwykłym doświadczeniem. Mimo sporej różnicy wiekowej młodzi przedstawiciele
zespołu z prezesem Arturem Kondratem na czele, zapaleni, oddani idei
i bardzo zżyci ze świadkami historii ludzie, urzekli mnie swoim ciepłym
stosunkiem, stopniem zażyłości i sposobem porozumiewania się z byłymi żołnierzami AK. Poza tym podziwiam ich zapał do pracy o tematach
trudnych w odbiorze i przekazie.
Możliwość rozmowy podczas dyskusji ze świadkami historii, trudnej
historii okresu II wojny światowej i okresu powojennego odbieram jako
bezcenną. Zastanawia mnie skąd czerpią siłę i energię starsi ludzie, którzy
doznali męki nieludzkich warunków na wojnie, albo piekła GUŁAGu, jak
na przykład pani Stanisława Kociełowicz, więzień łagrów sowieckich za
działalność w polskim podziemiu, wiceprezes Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy Armii Krajowej. Po areszcie przez NKWD, Łubiance, Butyrkach, przeżyciach w Tajszecie i zesłaniu w Ust’Kołomie, pani Stanisława
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w trakcie spotkania emanowała radością, zarażała energią, zaskakiwała
świetną pamięcią, wciągającym stylem opowiadania i manierami jak na
Kresowiankę z Wilna przystało. Niezwykle cennym było usłyszeć od niej
wspomnienia z okresu łagru i opowieści o spotkanych na Syberii przedstawicielach narodów bałtyckich.
Skutki paktu Ribbentrop-Mołotow, aneksja Łotwy przez ZSRR, przywłaszczenie mienia państwowego i prywatnego, masowe deportacje
1941 roku, które mieszkańcy Łotwy zapamiętali jako rok terroru na pewno zaważyły na podstawie Łotwy podczas okupacji niemieckiej (19411944). Film odpowiedział na pytania także tych, którzy odbierają Łotyszy
podczas II wojny światowej przez pryzmat kolaboracjonizmu z Niemcami faszystowskimi. Nie broniąc żadnej opcji, a tym bardziej nie osądzając wyborów ludzi, którzy żyli w tamtych czasach, film wyraźnie daje do
zrozumienia, że działania systemów totalitarnych zdeterminowały życie
Łotyszy nawet do dnia dzisiejszego.
Represje sowieckie na Łotwie nie skończyły się wraz z II wojną światową. Rozległa działalność podziemia antykomunistycznego stała się
powodem kolejnej masowej deportacji Łotyszy w głąb Rosji. Ponownie
w wagonach bydlęcych w nocy z 25/26 marca 1949 roku zostało deportowanych 44 191 osób. Syberia miała być dla nich „ziemią obiecaną”. Jak
wiemy, dla Polaków również.
Pamięć o represjach dotyczy prawie każdego Łotysza, bo w każdej rodzinie był ktoś zesłany lub represjonowany, wysiedlony z własnego gospodarstwa, bądź zabity przez NKWD. W okresie 1944-1953 represjonowano na Łotwie 119 tysięcy osób, w tym 2321 zabito (dla porównania,
w tym samym czasie w Estonii represjonowano prawie 68 tysięcy, zabito
– 1495 osób, na Litwie - 276 tysięcy represjonowano, zabito 20 tys.). Warto pamiętać, że społeczeństwo łotewskie ucierpiało również od represji
niemieckich, jednak niszcząca skala działań Niemców wobec ludności
cywilnej na Łotwie była dużo mniejsza. W rozliczeniu się z przeszłością na
Łotyszach ciąży współpraca z reżimem nazistowskim, szczególnie kwestia udziału w Zagładzie Żydów. To jest temat do rozliczenia się w wymiarze polityki historycznej i osobistej społeczeństwa. Warto dodać, że fakt,
iż taki wartościowy z punktu widzenia prawdy historycznej film został
nakręcony przez Rosjan można odbierać w kategorii pojednania, procesu, który jest potrzebny nam wszystkim w rozumieniu trudnych dziejów.
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Pokaz filmu „Dziennik Poste Restante” w Centrum Edukacyjnym IPN
„Przystanek Historia w Warszawie”

Żywa i niezmiernie ciekawa dyskusja z udziałem twórcy filmu Grigorija
Amnuela, historyków i ekspertów, świadków historii oraz przedstawicieli
Ambasady Republiki Łotwy w Warszawie utwierdziła mnie w przekonaniu, że zmagając się z trudnym doświadczeniem, przyczyniamy się do budowania wspólnej pamięci historycznej narodów Europy
Środkowo-Wschodniej. Film i dyskusja zostawiła treści poste restante. Niech zawsze takie
przesłania znajdują swoich odbiorców!
dr Sandra Užule-Fons

Tomasz Morawski
– naczelnik Centrum
Edukacyjnego IPN
w Warszawie
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Debata po filmie o wspólnych doświadczeniach Polaków i Łotyszy dotyczących represji
sowieckich – od lewej : Aneta Hoffmann, mjr Stanisława Kociełowicz, Grigorij Amnuel
– reżyser filmu, dr Sandra Użule-Fons – pomysłodawca pokazu

Jubileusz 75-lecia sformowania 3 Dywizji Strzelców Karpackich
2 Korpusu Polskiego
Jubileusz 75-lecia 3 Dywizji Strzelców Karpackich, która w maju 1944 r.
zasłynęła w bitwie o Monte Cassino obchodzono 11 maja 2017 r. w Warszawie. Uroczystości, w których wzięli udział ostatni żyjący „Karpatczycy”
zorganizowali Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych
wraz ze Stowarzyszeniem byłych Żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie „Karpatczycy” – blisko współpracującym ze Stowarzyszeniem Łagierników Żołnierzy AK.
75 lat temu sformowana została jednostka bojowa, która polskie sztandary okryła chwałą i wpisała się na stałe złotymi zgłoskami w księgę dziejów
polskiego oręża. 3 Dywizja Strzelców Karpackich powstała daleko od granic Rzeczypospolitej. Jej żołnierzami byli ci, którym udało się po tragicznym
wrześniu 1939 roku przedostać na Bliski Wschód, poprzez Rumunię, Węgry;
dywizja składała się z tych, którzy jako żołnierze Brygady Strzelców Karpackich walczyli o Tobruk, ale składała się w dużej mierze z tych, którzy przeszli
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piekło sowieckich łagrów – powiedział do zebranych na obchodach p.o.
Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk. Wspominał także gen. Władysława Andersa – dowódcę 2
Korpusu Polskiego, którego podstawą stała się 3 Dywizja Strzelców Karpackich. Polski Mojżesz – gen. Anders – wyprowadził ich z domu niewoli do
ziemi obiecanej, bo przecież ta dywizja powstawała tam, gdzie są nasze korzenie, korzenie Europy chrześcijańskiej.
Jan Józef Kasprzyk, p.o. Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób
Represjonowanych, został uhonorowany przez weteranów, podobnie jak
reprezentujący na uroczystości Stowarzyszenie Łagierników Żołnierzy
AK – prezes zarządu Artur Kondrat oraz pani Aneta Hoffmann, krzyżem
pamiątkowym 3 Dywizji Strzelców Karpackich.
Wspomnieniami z czasów walk podzielili się z zebranymi niespełna
stuletni weteran, kawaler Orderu Wojennego Virtuti Militari płk Edmund
Brzozowski, prezes Stowarzyszenia byłych Żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie „Karpatczycy” oraz mjr Antoni Jan Łapiński, który w latach 1942-1945 służył w 1 Pułku Artylerii Lekkiej należącym do 2 Korpusu
Polskiego i był uczestnikiem bitwy o Monte Cassino.
W uroczystości, którą honorowym patronatem objął prezydent Andrzej Duda, wzięła udział córka gen. Władysława Andersa – senator Anna
Maria Anders – pełnomocnik rządu ds. dialogu międzynarodowego.
Obecni byli również weterani innych formacji wojskowych z czasów II
wojny światowej, asysta honorowa Wojska Polskiego i Chór Reprezentacyjny WP, harcerze oraz uczniowie szkół noszących imię 3 Dywizji Strzelców Karpackich.
3 Dywizja Strzelców Karpackich (3 DSK) powstała w maju 1942 roku
w Palestynie. Połączono wówczas Samodzielną Brygadę Strzelców
Karpackich z przybyłymi z ZSRR 9 i 10 Dywizją Piechoty. Decyzję o tym
podjęto jeszcze w czasie walk w Tobruku i 5 maja 1942 r. rozpoczęto
formowanie. Trzonem jednostki byli zwolnieni z sowieckich łagrów
ochotnicy, którzy przybyli na Bliski Wschód na mocy układu Sikorski-Majski. W drugiej połowie 1942 r. dywizja przeszła z Palestyny do Iraku, gdzie rozmieszczono ją w rejonie Kizil Rabat nad rzeką Dijala. Tu
ją zreorganizowano. Weszła w skład Armii Polskiej na Wschodzie. 21
lipca 1943 rozkazem Naczelnego Wodza wydzielono z Armii Polskiej
na Wschodzie 2 Korpus Polski, którego dowódcą został gen. dyw. WłaKwartalnik Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy AK Nr 2-3(81-82) 
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dysław Anders. 3 DSK stała się jego podstawą, dlatego wzmocniono
ją o 3 Karpacki Pułk Artylerii Przeciwpancernej i 3 Pułk Artylerii Przeciwlotniczej. Wsławiła się dzielnością w czasie walk 2 Korpusu na terenie Włoch.
Źródła : Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, Aneta Hoffmann

Weterani 3 DSK w czasie uroczystości przy Pomniku Monte Cassino w Warszawie
– od lewej : płk Edmund Brzozowski, Henryk Anusiewicz, Antoni Łapiński, Alfons Mrzyk

Nowa wystawa w odrestaurowanym
Muzeum Niepodległości
Uroczyste otwarcie stałej wystawy „Kresy i bezkresy w kolekcjach Muzeum Niepodległości” planowane jest w roku 2019, gdyż tyle będzie
trwał kompleksowy remont Pałacu Radziwiłłów (Przebendowskich).
Przybliży ona zwiedzającym bardzo ważny i coraz częściej zapominany
temat, jakim jest nasze dziedzictwo na Kresach Wschodnich. Obecnie
trwają prace nad ustaleniem założeń wystawy i przygotowywaniem jej
scenariusza. Ze względu na odmienny charakter zasiedleń, wystawa
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będzie się składała z dwóch części. Pierwsza, związana z zagospodarowywaniem przez ludność polską Kresów Wschodnich, przypomni ich
dorobek, który tam pozostał. Sięgając do zasobów muzealnych pamiątek, pokażemy go na przykładzie miast wojewódzkich Wilna i Lwowa
oraz godnego uwagi małego Krzemieńca, który szczycił się pięknem
krajobrazu, architektury i polskimi tradycjami. Historię tych ziem zamkniemy w okresie międzywojennym, gdy tworzyły one Polskie Kresy
Wschodnie. Z nastaniem wojny miejscowa ludność zaczęła opuszczać
swoje dotychczasowe siedziby ich ludność wygnano z dotychczasowych siedzib. Część z nich trafiła na bezkresny obszar Syberii. W podróż zabrali tylko najpotrzebniejsze rzeczy, zaś wiele służących im na
wygnaniu przedmiotów wykonali lub nabyli na zesłaniu. Stanowią one
niezwykle cenną kolekcję sybiracką i jako „strażnicy pamięci” przypominają o realiach tamtych czasów.

KRESY
Dziś miasta kresowe kojarzą się młodzieży z niszczejącymi domami,
cmentarnymi pomnikami i polskim kościołem, w którym modli się garstka starzejących się Polaków. Na wystawie chcemy je przypomnieć z lat
świetności, ocalić od zapomnienia walory przyrodniczo-architektoniczne i przybliżyć ich wielokulturowy charakter.
Przed wojną Lwów, Wilno i niewielki Krzemieniec należały do znaczących miast na Kresach Wschodnich RP. Starówka wileńska i centrum Lwowa zostały wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO, a Krzemieniec zwano perłą Wołynia lub Atenami Wołyńskimi (ze
względu na wysoki poziom nauki w liceum krzemienieckim). Większość
stylowych budowli, choć często zdewastowana, zachowała się do dziś,
mimo że Kresy najbardziej ucierpiały w czasie wojen. Przybliżenie zabytków architektury, ludzi, którzy przyczynili się do rozwoju miasta, pozwoli ocalić od zapomnienia nasze utracone dziedzictwo. W targanych
walkami Lwowie i Wilnie czcią otacza się ich obrońców, w urokliwym,
spokojnym Krzemieńcu kultem darzy się poetę, który się tu urodził. Do
dziś wspomina się bohaterstwo „lwowskich Orląt”, w ukochanym Wilnie
Kwartalnik Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy AK Nr 2-3(81-82) 

107

rozkazał Piłsudski pochować swoje serce, a Krzemieniec stał się dla Słowackiego „miastem wielkiej tęsknoty”.

BEZKRESY
Obszar uznawany za miejsce zniewolenia dla osoby cierpiącej ma zawsze charakter wyjątkowy. Nie inaczej pojmowano Syberię. Nazywano ją
„więzieniem bez krat”, „lodowym piekłem” czy „śnieżną pustynią”. Na Uralu kończył się świat znany, cywilizowany, a zaczynał bezkres otchłani.
Wywiezionych Polaków umieszczano przede wszystkim na tzw. „wolnym osiedleniu” i w obozach (łagrach). Dzięki zesłańczym pamiątkom
pokażemy wszechstronny obraz życia represjonowanych i zasygnalizujemy realia związane z pobytem Polaków w obozach pracy. Są one dowodem ówczesnych postaw, możliwości bytowych, cierpienia czy walki
o przeżycie. Współczesnym ludziom ukazują niezrozumiały świat, z którym musieli się zmierzyć, aby nie zostać tam na zawsze. Za ich pośrednictwem deportowani i łagiernicy mogą dzielić się swoimi wspomnieniami z młodszymi pokoleniami Polaków, nie naznaczonymi podobnymi
doświadczeniami, uwrażliwić ich na problem cierpienia i walki o przetrwanie na naszej wspólnej ziemi. W dzisiejszych czasach są pouczającą
i chyba najbardziej przemawiającą do młodzieży lekcją historii, która się
naprawdę zdarzyła.
Mamy nadzieję, że kilkuletni okres remontu pałacu, pozwoli nam opracować dobry scenariusz i wytypować eksponaty, w pełni oddające klimat, osiągnięcia i doświadczenia ówczesnej Polski. Dzięki temu będzie
ona godnie kontynuować założenia poprzedniej ekspozycji „Sybir”, która została doceniona przez Johannesa Rasmussena w anglojęzycznym
przewodniku „TRAVEL GUIDE. Traces of the COLD WAR PERIOD. The Countries around THE BALTIC SEA”.


dr Anna Milewska-Młynik
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Fragment dawniejszej wystawy kresowej w Muzeum Niepodległości w Warszawie

Fragment dawniejszej wystawy sybirackiej w Muzeum Niepodległości w Warszawie
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Sybiracki wątek w „Dialogu dwóch kultur”
Tegoroczny dialog dwóch kultur odbywał się tradycyjnie w dworku Słowackiego w Krzemieńcu w dniach 3-8 września 2017 roku. Jego organizatorami były muzea Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawisku i Józefa Piłsudskiego w Warszawie oraz Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie”. W czasie
czterodniowych obrad wypowiadali się naukowcy, muzealnicy, poeci i literaturoznawcy z Polski i Ukrainy, szukając wątku porozumienia w analizowaniu
naszej niełatwej historii. Trzeba dodać, że inicjatorzy tego projektu – Urszula i Mariusz Olbromscy od lat z powodzeniem realizują ideę „spotkań krzemienieckich”, które są jednymi z największych oraz bogatych intelektualnie
i artystycznie przedsięwzięć naukowo-literackich. Treść tegorocznych wystąpień, podobnie jak w latach ubiegłych, wniosła wiele nowych faktów do
naszej wiedzy o kulturze kresów, o czym będziemy mogli przeczytać za rok
w 13 edycji wydawnictwa „Dialog Dwóch Kultur” czy we wrześniowym numerze „Kuriera Galicyjskiego” (12-28 września 2017 nr 17 (285)). W tym miejscu chcę zwrócić państwa uwagę na wygłoszony podczas sesji historycznej
referat dr Stanisława Majdańskiego, który pracuje jako starszy wykładowca
w Katedrze Metodologii Nauk na Wydziale Filozofii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Jego wypowiedź odbiegała od ogólnej tematyki konferencji
i nosiła tytuł Zesłanie – przywołane z pamięci i refleksje. To emocjonalne wystąpienie było dla słuchających dużym przeżyciem. Dr Majdański, który nie
publikował wspomnień z czasów zesłania, przedstawił dramatyczną historię swojej rodziny, wywiezionej w okolice Archangielska w lutym 1940 roku.
Przypomnę, że wówczas miała miejsce I deportacja ludności polskiej, w której wysłano na odległe obszary Rosji chłopów, mieszkańców małych miasteczek, rodziny osadników wojskowych i pracowników służby leśnej. Według
Indeksu Represjonowanych w okolicach Archangielska osadzono ok. 55 tysięcy naszych obywateli (t. XVII, cz.1, s.17). Bardzo złe warunki atmosferyczne
i ciężka praca przy wyrębie lasów sprawiły, że śmiertelność ludzi była wówczas najwyższa. Majdański został wieziony na zesłanie jako dziecko i w Rosji ukończył podstawową edukację. Choć wrócił po kilku latach do kraju, zesłanie pozostawiło na nim swoje piętno, o czym mówił w swoim referacie.
Uczestnicy konferencji uznali to wystąpienie za bardzo ważne i apelowali nawet o spisanie losów zesłańca, by zachować je dla potomnych. Muszę zazna110
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czyć, że w ubiegłych latach dr Majdański nie chciał brać udziału w obradach
konferencji, gdyż wygłaszających referaty obowiązywała zwięzłość wypowiedzi, co ograniczyłoby jego opowieść do podania suchych faktów. Mieliśmy więc wyjątkową okazję do wysłuchania tej niepublikowanej powieści
z życia jego rodziny. Dr Majdański podkreślił, że mówi jako świadek historii,
przywołując szczątki wspomnień i własnych refleksji. Są one bardzo smutne, gdyż przed zawarciem układu Sikorski – Majski zmarła jego siostra,
dziadek i babcia. Celowo nie omawiał szerzej najbardziej dramatycznych
wydarzeń, które stały się udziałem jego rodziny, gdyż momentami załamywał mu się głos i do tej pory nie potrafi o tych sprawach wypowiadać
się z dystansem. Mimo kilkudziesięciu lat dzielących go od wywózki ma
syndrom zesłańca. Jest to cecha, na którą w zasadzie zwraca się niewielką
uwagę, jednak paraliżuje ona działania osób poddanych w przeszłości represjom i trwa nieraz całe życie. Dr Majdańskiego nurtuje przede wszystkim pytanie o sens tego, co się stało. Doszedł do wniosku, że zsyłka to cecha imperializmu, odwieczny problem zła.
dr Anna Milewska-Młynik

Krzemieniec – ogród licealny, w tle Muzeum Juliusza Słowackiego
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TABLICE, POMNIKI, CMENTARZE
Regina Madej-Janiszek
Muzeum Niepodległości w Warszawie
Łagiernicze groby za kołem polarnym
Workuta to miasto w republice Komi (ASSR) nad rzeką o tej samej nazwie wpływającej do Peczory, oddalone 160 km na północ
od koła podbiegunowego zw. polarnym. Prawa miejskie Workuta uzyskała w 1943 r., ale już w 1936 założono tu osadę w ramach
rozbudowy Gułag-u (Gławnoje uprawlenije isprawitielno-trudowych
łagieriej i kolonij, Główny Zarząd Poprawczych Obozów Pracy), czyli
systemu obozów pracy przymusowej związanego z eksploatacją występujących tu pokładów węgla i innych kopalnych bogactw naturalnych. Polacy do Workutłagu trafiali dwukrotnie – pierwszy raz po
inwazji Związku Radzieckiego na Polskę w 1939 roku, byli to mieszkańcy wschodnich kresów polskich zajętych przez Armię Czerwoną; drugi raz w 1945 r. i późniejszych po zakończeniu II wojny światowej – to
żołnierze Armii Krajowej i członkowie innych organizacji antykomunistycznych. W urządzonych tam co najmniej 68 podobozach, w tym
ponad 10 podobozach katorżniczych i kilku o zaostrzonym rygorze
przebywało w różnych okresach od 1947 do 1956 roku – od 17.775 do
25 000 Polek i Polaków. Pracowali przy budowie kolei północnej ZSRR
oraz w wielu kopalniach węgla lub innych bogactw mineralnych15. Według historyków rosyjskiego Stowarzyszenia „Memoriał” umieralność
więźniów „Workutłagu” wynosiła 30% w skali roku.16 Powodowały je
choroby będące wynikiem trudnych warunków klimatycznych i niedożywienia, częste wypadki przy pracy, rozstrzelania więźniów przez straż
obozową oraz samobójstwa, tych którzy nie wytrzymali psychicznie.
Jeden z więźniów Workutłagu – Paweł Świetlikowski wspomina: SaWięźniowie łagrów w rejonie Workuty, część II. Indeks represjonowanych. Warszawa 1999.
http://www.memo.ru/history/NKVD/GULAG/index.htm [dostęp 11.05.2016]

15
16
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mobójstwa popełniano również w kopalniach. Śmierć lekką i bezbolesną
znajdowali w starych, nieczynnych już, nie przewietrzonych i o dużym stężeniu gazów trujących wyrobiskach. Ciała denatów poszukiwano zawsze
tak długo, aż je odnaleziono. NKWD bowiem nie uznawało ludzi za zaginionych. Myśl o samobójstwie nie była obca żadnemu łagiernikowi. Już
podczas pierwszego śledztwa w Wilnie, a szczególnie drugiego w Workucie, nosiłem się z takim zamiarem kilkakrotnie.17 Przez cały okres swojego
pobytu i pracy w Workucie Paweł Świetlikowski starał się badać śmiertelność wśród więźniów: W latach 1945-1948 wynoszono z łagru w tundrę od
100 do 200 zmarłych miesięcznie – ludzi w wieku 20-30 lat18 – wspomina.
Najwięcej ofiar notowano zimą, zwłaszcza podczas purgi (ciężkiej burzy śnieżnej). W swoich wspomnieniach opisuje jeden z drastycznych
przypadków zaginięcia brygady więźniów: Oto kolumna więźniów, około 600 ludzi, prowadzona przez konwojentów podczas purgi, brnęła w zamieci na nocną zmianę do kopalni. Nie dotarła. Dopiero po dwóch dobach, gdy purga ustała, znaleziono wszystkich zamarzniętych na śmierć
w odległości około 100 metrów w bok od bramy wejściowej do kopalni19.
Generalnie więźniów obozów pracy grzebano, podobnie jak w okresie
przedwojennym po prostu w tundrze lub tajdze, a ślad po nich szybko zanikał. Zmarłych w łagrze wywożono nocą w daleką tundrę. Kondukt
pogrzebowy stanowili: ułożone na saniach nagie ciała zmarłych tego dnia
więźniów, kilku więźniów w roli siły pociągowej oraz odpowiednio uzbrojeni i liczni konwojenci NKWD z psami. Mech i trochę nagarniętego śniegu
załatwiały sprawę. Ciała chowano nago, z przywiązaną do nogi deseczką
i wypisanym na niej katorżniczym numerem. Innych wynoszono na pastwę
polarnych sępów i lisów. Nikt w łagrze nie interesował się miejscem, gdzie
grzebano zmarłych. Każdy wierzył w przetrwanie i powrót do domu i bliskich. Grzebano w nocy, aby nie straszyć innych i nie wytwarzać depresyjnej psychozy, co mogło wpłynąć na obniżenie produkcji. Dopiero po śmierci
Stalina władza sowiecka łaskawie zezwoliła, aby więźniów chowano w bieliźnie. Bardzo to nagłaśniano jako akt wielce humanitarny, za który więźniowie powinni odwdzięczyć się zdwojonym wysiłkiem w pracy.20 – wspomina
Świetlikowski.
P. Świetlikowski, Gułag Workuta. Raport oficera Armii Krajowej. Poznań 1999, s. 107
P. Świetlikowski, op.cit, s. 101
19
Ibidem, s. 114
20
P. Świetlikowski … op.cit. s. 107-108
17
18
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Workucki cmentarz

W Workucie były przynajmniej dwa cmentarze, jeden położony ok.
2 km od kopalni Jur-Szor nr 29, drugi przy kopalni nr 40, wokół miasta
było też wiele mogił i małych cmentarzyków rozrzuconych w tundrze.
Na cmentarzach przy kopalniach grzebano więźniów zatrudnionych
w kopalniach trustu „Workutaugol”. Przy kopalni Jur-Szor nr 29 pochowano 6 sierpnia 1953 r. 53 więźniów, którzy zginęli 1 sierpnia 1953 r. w trakcie tłumienia strajku trwającego w wielu oddziałach „Rieczłagu”. W okresie późniejszym chowano tu również wolnonajemnych, a po likwidacji
obozu mieszkańców osiedla Jur-Szor. Zmarłych grzebano głównie w grobach indywidualnych (przynajmniej do 1948 r.), które oznaczano słupkiem z drewnianą tabliczką i numerem. Wyjątkiem był zbiorowy pochówek w jednej mogile 12 uczestników strajku, zabitych 1 sierpnia 1953 r.
W bratskiej mogile pochowano 11 Ukraińców i 1 Łotysza, spowodowało
to nowe niepokoje w obozie, dlatego dla uspokojenia atmosfery pozostałe ofiary grzebano już w grobach indywidualnych, a w kondukcie żałobnym szli wszyscy więźniowie. Do czasów obecnych zachował się tylko
jeden cmentarz – przy kopalni Jur-Szor, ale w latach 1976-1978 został
okrojony przez obwodnicę „Workuta” będącą fragmentem ”Obwodnicy
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Północnej”, ocalała część cmentarza przylega więc bezpośrednio do drogi. Część cmentarza znajdującego się niegdyś po drugiej stronie drogi
prowadzącej do osiedla i kopalni, gdzie chowano zmarłych w pierwszych
latach po założeniu obozu, nie zachowała się.
Drugi z cmentarzy workuckich zlokalizowany kiedyś przy kopalni nr 40
(Workutinskaja) został upamiętniony ustawionym przed wejściem do
pracującej w dalszym ciągu kopalni pomnikiem w formie krzyża z betonu, którego rozwarte, lekko skierowane do przodu ramiona,(…) obejmują spoczywających w tej nieludzkiej ziemi, zgodnie z intencją autora jego
projektu Bogusława Smyrskiego21. Uroczyste odsłonięcie pomnika miało
miejsce 30 sierpnia 1997 r. To polski akcent w trudnej misji upamiętniania miejsc wiecznego spoczynku workuckich Łagierników. Podejmowano ją spontanicznie jeszcze w okresie funkcjonowania obozu. Podczas
wizyty w Workucie w lipcu 2003 roku dowiedziałam się od zajmującej
się naszą grupą przedstawicielki Stowarzyszenia „Memoriał” – pani Eugenii Hajdarowej, że pierwsze drewniane krzyże z numerami pochowanych więźniów ustawili na cmentarzu Jur-Szor w połowie lat 50-tych
współwięźniowie, koledzy zabitych uczestników strajku. Okazało się to
bardzo pomocne w późniejszej identyfikacji grobów, której podjęli się
działacze workuckiego „Memoriału”. Na początku lat 60-tych XX w. były
więzień polityczny obozu Jur-Szor – Kostawiczius ustawił w ziemi i zabetonował słup drewniany z wyciętą cyfrą „1953”. Jest to pierwszy wspólny znak ku czci pamięci zamordowanych w sierpniu 1953 r. W okresie
pieriestrojki podjęto systematyczne działania społeczne mające na celu
upamiętnienie cmentarza. W końcu lat 80-tych mieszkaniec Workuty,
Stanisław Grincziewiczius zajął się wraz z synem porządkowaniem cmentarza, wykopali rowy odwadniające i ustawili na grobach krzyże. Kilka lat
później działacze „Memoriału” zlokalizowali i zidentyfikowali 41 grobów
zabitych 1 sierpnia 1953 r. Umieścili na nich drewniane krzyże z nazwiskami pochowanych, m.in. dwóch Polaków: Witolda Ignatowicza (grób
nr 50) i Włodzimierza Sakowicza (grób nr 80). Niestety, 30 mogił pozostało jednak bezimiennymi, na 20 z nich znajdują się, ustawione w różnych okresach, krzyże; pozostałe to nieoznaczone kopczyki. W latach
1990-1995 workucki „Memoriał” z inicjatywy i przy współudziale narodowych organizacji społecznych Ukrainy, Litwy, Łotwy i Estonii oraz NieB. Smyrski, Cierniowa korona. „Kresowe stanice” nr 1/2, 1998, ss. 34-38

21
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miec ustawił trzy krzyże, jeden pomnik i pamiątkową tablicę poświęconą pochowanym na tym cmentarzu oraz w innych miejscach Zapolaria
zabitym, zamęczonym i zmarłym Łagiernikom ukraińskim, litewskim, estońskim, łotewskim i niemieckim. Przed obchodami 50-tej rocznicy strajku 1953 r. władze miejskie Workuty i trust „Workutaugol” (następca Workutłagu -Rieczłagu), wspólnie z workuckim Stowarzyszeniem „Memoriał”
podjęli działania mające na celu uczczenie pochowanych na cmentarzu
Jur-Szor 53 rozstrzelanych więźniów. Ponownie ustawiono lub poprawiono znaki pamięci na grobach, położono też betonowe chodniki. Nie
zapewniono jednak stałego finansowania tych prac ani w budżecie miejskim, ani w budżecie trustu „Workutaugol”. Cmentarz Jur-Szor w Workucie nie posiada statusu cmentarza memorialnego, za taki jednak uważany jest przez mieszkańców Workuty i międzynarodową społeczność
byłych więźniów workuckich obozów. Cmentarz jest utrzymywany i porządkowany siłami workuckiego Stowarzyszenia „Memoriał”. Od 2000
roku w porządkowaniu i inwentaryzowaniu grobów na tym cmentarzu
biorą udział uczniowie miejscowych szkół. Do 2003 r. pod kierownictwem nauczyciela i dyrektora muzeum „Miasto na Północy Rosji” przeprowadzili badania terenowe i sporządzili szczegółowy opis grobów na
cmentarzu.22 Jak widać większość działań upamiętniających to miejsce
pochówków łagierniczych podejmowane jest głównie z okazji kolejnych
rocznic wydarzeń związanych z historią obozu. Stałą opiekę nad grobami Łagierników za kołem polarnym przyjęła na siebie, mimo trudnych
warunków klimatycznych, przyroda. Każdy z grobów, choćby najbardziej
zapomniany upiększony jest latem tundrową roślinnością: fioletowymi
kwiatami wierzbówki kiprzycy potocznie nazywanymi Iwan Czajem, białymi rumiankami i zielonym mchem, zimą zaś białym, puszystym śniegiem. Niechaj odpoczywają w pokoju!

Wiadomości uzyskane od przedstawicieli Stowarzyszenia „Memoriał” w Workucie, m. in. od p. Eugenii Hajdarowej,
która zajmowała się grupą osób z Polski przybyłych do Workuty w lipcu 2003 r.

22
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Z księgarskiej półki
Młodzież wobec historii. Materiały z uczniowskich ekspedycji
badawczych cz.1. Ekspedycje młodzieży na terenie Republiki Komi
i obwodu archangielskiego Federacji Rosyjskiej oraz województwa
dolnośląskiego Rzeczypospolitej Polskiej,
pod redakcją Janusza Kobrynia, Bystrzyca Kłodzka 2014, s. 169, il.
Od wielu lat pracuję w muzeum, stąd wiem, że młodzież zupełnie inaczej patrzy na historyczną rzeczywistość niż ja. Dziś trudno ją zachęcić do
zajęcia się skomplikowanym tematem, jakim jest martyrologia Polaków
w czasie II wojny światowej, dlatego, by sprostać temu zadaniu, szuka się
form przekazu coraz bardziej atrakcyjnych. Przyczyna wydaje się dosyć
prosta. Uczniowie klas licealnych żyją w zupełnie odmiennych warunkach i w zbyt odległych czasach od wydarzeń wojennych, a co jeszcze
ważniejsze – mają w związku z tym inną mentalność. Powoduje to, że
kwestia wojennych represji nie budzi takich emocji, jak jeszcze kilkanaście lat temu. A Sybiraków, którzy mogą dać świadectwo prawdzie jest
coraz mniej. Pozostawili co prawda bogatą literaturę wspomnieniową,
jednak młodzież dość rzadko ją czyta. Niezbyt często korzysta też z innych źródeł. A przecież losy Polaków wywiezionych w latach 40. i 50. XX
wieku przybliżają dziesiątki opublikowanych wspomnień i naukowych
opracowań, uwierzytelniają dane faktograficzne gromadzone przez stowarzyszenia kombatanckie, Ośrodek „Karta”, Instytut Pamięci Narodowej,
muzea i archiwa.
Jeszcze kilka lat temu była organizowana ważna, ogólnopolska olimpiada „Losy Polaków po 17 września 1939 roku”, która cieszyła się co
prawda umiarkowanym powodzeniem, ale pobudzała licealistów do
nauki historii najnowszej. Bardzo dobrą popularyzacją wiedzy o zesłaniach są wystawy sybirackie, szczególnie te, które eksponują pamiątki
przywiezione przez zesłańców i więźniów łagrów. Z upływem lat pewne wydarzenia odchodzą w niepamięć, albo wręcz przeciwnie – ulegają przejaskrawieniu lub heroizacji. Natomiast przedmiot, historyczny zapis czy fotografia pozostają niezmienne. Wystaw tych jest niestety coraz
mniej. Temat deportacji pomija się też na lekcjach w szkołach, wobec
czego wiedza o trudnych doświadczeniach starszych pokoleń jest coraz
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bardziej znikoma. Zajmując się problematyką sybiracką, z myślą o młodzieży zorganizowałam cykl prelekcji „Przez tundrę, tajgę i stepy. Śladami
polskich zesłańców”. Poświęcony był podróżom krajoznawczym, ich specyfice, miejscom godnym obejrzenia, w którą wpleciony był wątek zesłanych Polaków, przebywających na Syberii i w Kazachstanie w XIX i XX
wieku. Tekst wykładu urozmaicały zdjęcia, miejscowy folklor ludów syberyjskich, fragmenty filmów. Niestety głównymi odbiorcami tych prelekcji byli starsi ludzie. Pomysł okazał się więc nie całkiem trafiony. Dlatego
z dużym zainteresowaniem przeczytałam książkę, gdyż wydaje mi się, że
ekspedycja naukowa dla młodzieży szkół średnich na tereny północnej
Rosji jest inicjatywą bardzo dobrą, choć trudną do zrealizowania. Podjęli się jej nauczyciele historii Janusz Kobryń i Wiaczesław W. Masalcew.
Zajmowali się stalinowskimi represjami, a od 2007 roku temat „polskiej
zsyłki” stał się wiodący. Masalcew, wraz z młodzieżą szkolną prowadził
ekspedycje w rejonie priłużskim Republiki Komi. W 2007 r. odnaleźli ślady
nieistniejącej już osady Czesjol, w której przebywali deportowani chłopi.
Następnie zbierali informacje o miejscowościach Wierchniaja Głuszyca,
zwana przez okoliczną ludność jako Centralne Baraki, a także o Niżnej
Głuszycy i Lieksztorze. Latem 2011 r. uczniowska ekspedycja badawcza
zbierała dane o miejscach osiedlenia Polaków wzdłuż rzeki Koża (między
osadami Korża i Łojma). Zlokalizowano tam 5 osiedli specjalnych, w którym przebywali oraz odnaleziono miejsce pochówku w miejscowości
Ważjol. W 2012 r. ekspedycja prowadziła badania w Starym Wuchtymiu,
a w 2013 - w osadzie Wierchnij Liapomoz. W sumie młodzież znalazła tu
sporo materialnych śladów związanych z historią stalinowskich represji.
Na efekty tej pracy trzeba będzie jednak poczekać, ponieważ jej autorzy zakładają, że „uczniowie biorący udział w ekspedycjach przekażą wiedzę
następnym pokoleniom”. Pewne jest natomiast, iż stosunek uczestników
wyprawy do zesłańców będzie już teraz bardziej prawdziwy i osobisty.
Dotyczy to przede wszystkim młodzieży z Polski, która dopiero odnajduje, jakie fakty skrywa historia i poznaje rosyjskie warunki. Surowy klimat
tych ziem, ślady bytności wywiezionych Polaków stawiają sprawy martyrologii w innym kontekście. Przestają być już wiedzą z książek, a zaczynają docierać do wrażliwości młodzieży.
Drugą, nie mniej ważną sprawą jest dokumentacja miejsc pamięci.
Przede wszystkim należy tu wymienić odnalezienie śladów cmentarzy,
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na których chowano zmarłych na zesłaniu, a także odkrycie nieistniejących już miejscowości, w których osiedlano deportowanych Polaków.
W przeciągu kilku lat zidentyfikowano 10 osiedli specjalnych, 6 miejsc
pochówku wywiezionych na Wschód obywateli polskich. Ich lokalizacja została naniesiona na mapę regionu, a na grobach postawiono
znaki pamięci. Wyprawy te szumnie nazwano uczniowskimi ekspedycjami badawczymi, co nie jest przesadą, gdyż rzeczywiście spełniają
one ważną funkcję poznawczą. Miejscowości, w których w czasie wojny
mieszkali Polacy, znalazły swoje potwierdzenie w źródłach i relacjach
okolicznej ludności. Sporządzono rysunki map i fotografie dokumentowania znaków pamięci, które są zamieszczone w książce. O osiągnięciach ekspedycji piszę w formie bezosobowej, gdyż brała w nich udział
znaczna część dorosłych uczestników i nie wiadomo, jaka faktycznie
rolę spełniała tam młodzież.
Druga część książki nosi nazwę „Prace badawcze związane z historią
i zachowaniem pamięci prowadzone w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Bystrzycy Kłodzkiej”. Z pierwszymi rozdziałami łączy ją głównie
tematyka martyrologiczna, gdyż jej głównym celem jest zachowanie
pamięci o historii współczesnej, dotyczącej zarówno kwestii rosyjskiej,
jak i niemieckiej. Młodzież wielorako realizowała te zadania: współpracowała z kołem Związku Sybiraków, zapoznawała się z działalnością i ekspedycjami naukowymi „Memoriału”. Najważniejszy był jednak
projekt wymiany polsko-rosyjskiej „Lokalni bohaterowie”, realizowany
we współpracy z wieloma instytucjami. Dla nauczycieli zajmujących
się nim było to nowe wyzwanie, do którego musieli się przygotować.
Zajęcia z młodzieżą polegały na organizowaniu dla niej warsztatów
szkoleniowych i uroczystości upamiętniających bohaterów, wyjazdów
dydaktycznych do miejsc pamięci, gier miejskich, docieraniu do źródeł historycznych, fotografowaniu, zbieraniu wywiadów. Sama młodzież, przebywając w Rosji, poznawała historię zesłań, spotykała się
z pracownikami „Memoriału” i stowarzyszenia „Pokajanie”, uczestniczyła w Dniach Pamięci. Uczniowie zorganizowali też kilka ekspedycji do
dawnych osiedli specjalnych.
Druga część wymiany młodzieżowej odbywała się w Bystrzycy Kłodzkiej. Poza licznymi punktami programu, uczniowie z Polski i z Rosji spotkali się z osobami, które doświadczyły prześladowań w czasie wojny
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przez obu agresorów: rosyjskiego i niemieckiego. Spotkania takie na
pewno kończyła refleksja, pozwalająca uchwycić różnice w represjach
okupantów nad polską ludnością w latach 40-tych XX wieku.
Na zakończenie projektu miała miejsce dyskusja z młodzieżą. W podsumowaniu uczniowie ocenili, że największy nacisk kładli organizatorzy na wydarzenia historyczne. Dyskutowano też nad pojęciami lokalnych bohaterów. Piszący ten rozdział Beata i Janusz Kobryniowie zwrócili
uwagę na ważny, choć przewidywalny aspekt tej sprawy: w świadomości młodych uczestników z Rosji istotną rolę odgrywają weterani II wojny
światowej, natomiast polska młodzież skupiała się bardziej na osobach
biorących udział w walkach narodowowyzwoleńczych i na Sybirakach.
Zebrane w trakcie realizacji projektów materiały staną się inspiracją
do pracy z uczniami podczas zajęć dotyczących doświadczeń Polaków
z okupantami w XX wieku. Mogą one rzeczywiście przynieść dobry skutek, gdyż młodzież, w trakcie dyskusji wypowiedziała swoje zdanie, co
w losach bohaterów wydaje się jej najważniejsze. Włączenie tych aspektów do nauczania historii, prawdopodobnie spowoduje większe zainteresowanie represjonowanymi Polakami, którym zawirowania historyczne odebrały życie lub przyniosły wiele cierpień.
dr Anna Milewska-Młynik
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MAŁE KALENDARIUM
II kwartał
Kwiecień
1.IV.1924

W Warszawie powstała Mennica Państwowa.

3.IV.1940	
W Katyniu NKWD zamordowało strzałem w tył głowy
pierwszy transport więźniów z Kozielska.
6.IV.1922

Sejm uchwalił objęcie władzy nad Wileńszczyzną.

7.IV.1922	Ostateczna prawna unifikacja Wielkopolski z pozostałymi
ziemiami Polski.
8.IV.1940	ORP „Orzeł” storpedował niemiecki statek transportowy
„Rio de Janeiro” wiozący 400 żołnierzy Wermachtu do inwazji na Norwegię.
9.IV.1944	W akcji „Burza” w rejonie Kowla walki rozpoczęła 27 Wołyńska Dywizja AK.
10.IV.2017

 iódma rocznica śmierci Prezydenta Lecha KaczyńS
skiego wraz z Małżonką Marią i 94 osobami, w większości elitą polityczną III RP, w katastrofie samolotu
pod Smoleńskiem.

10.IV.1921	Za bohaterską postawę w wojnie z bolszewikami Płock
został udekorowany Krzyżem Walecznych.
13.IV.1940

 ruga masowa deportacja ludności polskiej z ziem
D
wschodnich RP w głąb ZSRR.

15.IV.1919	Początek ofensywy wojsk polskich na zajęte przez bolszewików Wilno.
16.IV.1922	
Niemcy i Rosja Sowiecka podpisały w Rapallo traktat
o współpracy skierowany przeciwko Polsce, m.in. o tajnej
współpracy wojskowej.
18.IV.1919	
Armia Błękitna gen. Józefa Hallera przybyła z Francji przekroczyła zachodnią granicę Polski.
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19.IV.1919

Zdobycie Wilna przez oddziały polskie.

22.IV1920	Józef Piłsudski powołał dekretem Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie „świątynię sławy oręża polskiego
i skarbnicę nieśmiertelnego ducha rycerskiego”.
23.IV.1937	Sejm ustanowił dzień 11 listopada Świętem Niepodległości.
Niemcy i Rosja sowiecka podpisały w Berlinie układ o nie24.IV.1926	
agresji, nastąpiło dalsze zbliżenie w duchu traktatu z Rapallo.
26.IV.1920	
Wojsko Polskie walczące z bolszewikami na Ukrainie zajęło Żytomierz, Korosteń i Radomyśl.
27.IV.1940	
Stan Polskich Sil Zbrojnych we Francji, Wielkiej Brytanii
i Syrii osiąga stan 68 tys. 423 żołnierzy.
28.IV.1939	Hitler wypowiedział Polsce układ o nieagresji z 1934
roku.

Maj
2.V.1945	Zdobycie Berlina przez wojska sowieckie i 1. Dywizję Piechoty im. Tadeusza Kościuszki.
3.V.1921	
Wybuch III Powstania Śląskiego na Górnym Śląsku.
4.V.1940	
W bitwie o Narwik zatonął nowoczesny kontrtorpedowiec ORP „Grom”.
5.V.1934	
W Moskwie podpisany został protokół polsko-sowiecki
przedłużający pakt o nieagresji do 1945 roku, złamany
przez ZSRR w 1939 roku.
7.V.1945	W kwaterze głównej Alianckich Sił Ekspedycyjnych
gen. Eisenhowera w Reims gen. Alfred Jodl podpisał
akt bezwarunkowej kapitulacji armii niemieckiej.
8.V.1794	
Sąd doraźny w Warszawie skazał na śmierć targowiczan
za zdradę Polski.
12.V.1935 	W Belwederze w Warszawie zmarł Józef Piłsudski.
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13.V.1981	Zamach na Ojca Świętego Jana Pawła II Świętego,
podczas audiencji na Placu Św. Piotra w Rzymie.
14.V.1919

Początek ofensywy wojsk polskich w Galicji Wschodniej.

15.V.1863	Rosjanie rozstrzelali płk. Zygmunta Padlewskiego, od 1861 r.
przewodniczącego Towarzystwa Młodzieży Polskiej w Paryżu, naczelnika województwa płockiego w Powstaniu Styczniowym.
16.V.1657	Śmiercią męczeńską z rąk Kozaków zginął Andrzej
Bobola, jezuita, kaznodzieja. Kanonizowany w 1938
roku.
18.V.1944

 . Korpus gen. Andersa, po ciężkiej kilkudniowej
2
bitwie zdobył Monte Cassino. Feliks Konarski pisze
„Czerwone maki”.

19.V.1880	
W podziemiach kościoła Na Skałce (Kraków) otwarto Groby Zasłużonych, przeznaczone dla wybitnych Polaków.
20.V.1939 	Rozpoczęły się rozmowy sowiecko-niemieckie, których
efektem była agresja na Polskę 1 września 1939 roku.
22.V.1867	W ramach represji popowstaniowych car Aleksander II
wydał ukaz podporządkowujący Kościół katolicki w Królestwie Polskim kolegium Duchownemu w Petersburgu,
jednocześnie zakazując duchowieństwu polskiemu komunikowania się z Kurią Rzymską.
23.V.1883

W Paryżu zmarł Cyprian Kamil Norwid.

25.V.1948	Stracenie rtm. Witolda Pileckiego w więzieniu UB na
Rakowieckiej w Warszawie, strzałem w tył głowy.
26.V.1940	
Naczelny Wódz gen. Władysław Sikorski podpisał pierwsze nominacje generalskie: płk Stefana Roweckiego i płk
Tadeusza Komorowskiego.
28.V.1981

Zmarł Prymas Tysiąclecia ks. kard. Stefan Wyszyński.
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Czerwiec
1.VI.1919

Oddziały polskie zajęły Tarnopol..

4.VI. 1989 	
Odbyły się częściowo wolne wybory do polskiego
Sejmu.
5.VI.1920	Konna armia Budionnego przerwała front polsko-bolszewicki na Ukrainie.
6.VI.1944	Największa operacja morsko-desantowa – lądowanie wojsk
alianckich w Normandii, dzięki której utworzono front zachodni.
10.VI.1940

Włochy przystąpiły do wojny.

11.VI.1860	
Pogrzeb wdowy po gen. Józefie Sowińskim Katarzyny
Sowińskiej połączony z manifestacją patriotyczną.
12.VI.1942	W Palmirach Niemcy rozstrzelali 29 Polaków – więźniów
Pawiaka.
13.VI.1940

Niemcy zdobyli Paryż.

14.VI.1940

 ierwszy transport jeńców do KL Auschwitz: 700 PoP
laków z Tarnowa.

14.VI.1941	Początek czwartej masowej deportacji Polaków z Kresów w głąb ZSRR.
15.VI.1934	
Zamach na ministra spraw wewnętrznych Bronisława
Pierackiego w Warszawie, dokonany przez nacjonalistę
ukraińskiego.
W VI.1940 roku: Polskie Siły Zbrojne we Francji, Anglii, Afryce Północnej
i Syrii liczą 82 261 żołnierzy, w tym 7 661 oficerów.
18.VI.1815

Klęska Napoleona Bonaparte w bitwie pod Waterloo

18.VI.1945	
W Moskwie rozpoczął się proces szesnastu przywódców Polskiego Państwa Podziemnego, podstępnie
uwięzionych przez sowietów.
20.VI.1940	Trzecia masowa deportacja ludności polskiej w ziem
wschodnich w głąb ZSRR.

124

Kwartalnik Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy AK Nr 2-3(81-82)

20.VI.1815	Proklamowanie Królestwa Polskiego w unii personalnej
z Rosją i carem jako królem.
21.VI.1945	Zakończenie w Moskwie trzydniowego pokazowego procesu szesnastu przywódców PPP, który był
jawnym pogwałceniem prawa międzynarodowego. „Oskarżonym” postawiono absurdalne zarzuty
współpracy z Niemcami.
23.VI.1941

Pierwszy sowiecki nalot na Warszawę.

25.VI.1976	
W Radomiu, Ursusie i Płocku wybuchły strajki robotników,
brutalnie spacyfikowane przez komunistyczne władze.
28.VI.1940	
Pierwsza udana ucieczka oficerów polskich z niemieckiego Oflagu II C. Woldenberg (Dobiegniew).

III kwartał
Lipiec
1.07.1924	Wprowadzono złoty polski na miejsce marki polskiej
jako środek płatniczy w Polsce.
2.07.1944	
Początek czterodniowej bitwy 2. Korpusu Polskiego pod
Loreto.
3.07.1918	Gen. Józef Haller objął w Paryżu dowództwo nad Błękitną
Armią.
4.07.1943	W katastrofie lotniczej zginął Wódz Naczelny gen.
Władysław Sikorski.
5.07.1921	Zakończyło się III Powstanie Śląskie, które przyczyniło się
do korzystnego dla Polski podziału Górnego Śląska.
6.07.1950	
Rząd komunistyczny podpisał w Zgorzelcu umowę z NRD
o granicy na Odrze i Nysie.
7.07.1806	
Z ziem II i III rozbioru pruskiego utworzono Księstwo Warszawskie, całkowicie zależne od Francji.
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7-13.07.1944	Powstanie Wileńskie „Ostra Brama” w ramach operacji „Burza”. Dowódca Powstania komendant Okręgu Wileńskiego AK ppłk Aleksander Krzyżanowski
„Wilk” został podstępnie uwięziony przez wojska
NKWD 17.07.1944 r.
9.07.1917	
Na polecenie Józefa Piłsudskiego żołnierze Legionów
Polskich odmówili złożenia przysięgi na wierność cesarzom Niemiec i Austo-Węgier, komendant został internowany w Magdeburgu.
10.07.1943

Na Sycylii wylądowały wojska brytyjskie i amerykańskie.

11.07.1989	
Komuniści zamordowali ks. Sylwestra Zycha, więźnia politycznego PRL.
13.07.1944 	Zakończenie akcji „Ostra Brama”, do Wilna wkroczyły wojska sowieckie.
14.07.1789 	W Paryżu szturm na Bastylię, początek rewolucji francuskiej
przygotowanej i zorganizowanej przez masonerię, a skierowanej głównie przeciwko Kościołowi katolickiemu.
15.07.1410

Zwycięska bitwa pod Grunwaldem.

16.07.1980	W Lublinie i Świdniku wybuchł strajk powszechny.
17.07.1943	
Gen. Tadeusz „Bór” Komorowski został mianowany dowódcą AK.
18.07.1920

 Warszawy wyruszyła 100 tysięczna Armia Ochotnicza
Z
na front polsko-sowiecki.

21.07.1969	Pierwsze lądowanie ludzi na księżycu na statku Apollo 11
z Neilem Armstrongiem i Edwinem Aldrinem.
22.07.1983 	W dniu „święta państwowego” PRL zniesiono stan wojenny.
24.07.1919	
Sejm przyjął ustawę o powołaniu Policji Państwowej, której tysiące funkcjonariuszy zostało zamordowanych przez
Sowietów w 1940 roku w Twerze i Miednoje – Zbrodnia
Katyńska.
27.07.1792

Król Stanisław August przystąpił do Targowicy.

29.07.1914

Austriacy ostrzelali Belgrad, początek I wojny światowej.
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31.07.1941	W Londynie podpisano układ polsko-sowiecki o wzajemnej pomocy w wojnie przeciwko Niemcom hitlerowskim,
„amnestii” dla obywateli polskich więzionych na terenie
Sowietów i utworzeniu armii polskiej w ZSRR.
31.07.1944	
Rozkaz płk Antoniego Chruściela „Montera” komendanta Okręgu AK Warszawa-Miasto o rozpoczęciu Powstania
w dniu 1 sierpnia o godzinie 17.00.

Sierpień
1.08.1944	O godzinie 17.00 w stolicy wybuchło Powstanie Warszawskie, które trwało 63 dni tj. do 2 października.
Zginęło blisko 200 tys. Powstańców.
2.08.1944	
Powstańcy warszawscy opanowują budynek Elektrowni
na Powiślu.
3.08.1944	
Powstańcy warszawscy zdobywają Pałac Blanka, Arsenał,
Pałac Mostowskich. Pierwsze naloty bombowe na miasto.
4.08.1915	
Oddziały rosyjskie wycofujące się z Warszawy wysadziły
mosty na Wiśle.
5.08.1864	Stracenie na szubienicy na Cytadeli w Warszawie dyktatora Powstania Styczniowego Romualda Traugutta oraz
czterech członków Tymczasowego Rządu Narodowego.
5.08.1944	Rzeź ludności na Woli w Warszawie – Niemcy zamordowali ok. 40 tys. warszawiaków.
6.08.1944	W Pruszkowie Niemcy zakładają obóz „Dulag 121”
dla ludności ewakuowanej z Warszawy (przez obóz
przeszło ok. ½ mln osób).
7.08.1920	
Ksiądz Kardynał Aleksander Kakowski wystąpił z odezwą
do wiernych o wstępowanie w szeregi Wojska Polskiego
i o obronę Ojczyzny i Europy przed zalewem zbrodniczej
ideologii komunistycznej.
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8.08.1944	W Warszawie pierwsza audycja radiostacji powstańczej „Błyskawica”. Masowe mordy ludności Woli, Ochoty, ataki niemieckie na Stare Miasto.
10.08.1944	
Ostrzał Elektrowni Warszawskiej przez artylerię niemiecką.
Udane zrzuty broni i amunicji dla powstańców przez Brytyjczyków.
11.08.1920

Ustanowienie ustawą sejmową Krzyża Walecznych.

12.08.1941

polsko-sowiecka umowa wojskowa.

13.08.1944 	W kinie Palladium przy ul. Złotej pierwszy pokaz powstańczej Kroniki Filmowej.
14.08.1941	W Oświęcimiu zmarł w celi głodowej o. Maksymilian
Maria Kolbe.
15.08.1920	Cud nad Wisłą. Wyparcie oddziałów Armii Czerwonej
z Radzymina i Nowego Miasta.
15.08.1944	
W Normandii 1. Dywizja gen. Stanisława Maczka zamknęła pierścień okrążenia wokół niemieckiej 7. Armii w Normandii.
17.08.1944

Ostrzał Starego Miasta, płonie Katedra Św. Jana, Ratusz.

18.08.1941	
Początek walk Brytyjczyków o Tobruk na pustyni libijskiej
z udziałem bohaterskich żołnierzy Samodzielnej Brygady
Strzelców Karpackich.
19.08.1944	
W czasie trwania Powstania Warszawskiego - generalne natarcie niemieckie na Stare Miasto, atak na Politechnikę.
20.08.1944	Grupa batalionu „Kiliński” zdobyła gmach PAST-y,
najsilniejszy punkt oporu niemieckiego w Śródmieściu –
wzięto 121 jeńców.
21.08.1944	
Niemcy wysadzili w powietrze więzienie na Pawiaku.
Płonie budynek Arsenału. Powstańcy atakują Dworzec
Gdański (Zgr.„Żywiciel”).
22.08.1944	
W atakach z Żoliborza od strony Starego Miasta ginie ok.
500 powstańców.
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23.08.1939	
Podpisanie w Moskwie tajnego protokołu tzw. paktu Ribbentrop – Mołotow, dotyczącego rozbioru Polski między
ZSRR i Niemcy.
23.08.1944	
Zdobycie przez powstańców warszawskich budynku Stacji
Telefonów i kościoła św. Krzyża. Oddziały „Krybara” atakują Uniwersytet Warszawski z udziałem powstańczych wozów bojowych „Kubuś” i „Jaś” – Niemcy odpierają ataki.
25.08.1944	Wyzwolenie Paryża i części Francji spod okupacji niemieckiej. W Warszawie walki o utrzymanie Państwowej
Wytwórni Papierów Wartościowych pod ostrzałem artylerii i granatników.
27.08.1944	
Końcowa faza walk na Starym Mieście. W rękach wroga
jest Katedra Św. Jana. Na Powiślu powstańcy opanowują
klasztor i szkołę SS. Nazaretanek przy ul. Czerniakowskiej 137.
28.08.1944	
W Warszawie Niemcy opanowują Polską Wytwórnię Papierów Wartościowych, silny atak na Górny Mokotów
i Sadybę.
29.08.1944	Niemcy bombardują w trakcie ewakuacji Szpital SS. Elżbietanek na Goszczyńskiego (Górny Mokotów) – ginie
wielu pacjentów i członków grup ewakuacyjnych (m.in.
z pułku „Baszta”).
30.08.1944	
W powstańczej Warszawie Niemcy zamordowali ok. 300
rannych i chorych w szpitalu Jana Bożego przy ul. Bonifraterskiej. Ewakuacja powstańców ze Starówki kanałami
do Śródmieścia. Bombardowanie szpitala przy Chełmskiej 19 – pełen rannych i chorych staje w płomieniach,
duże straty podczas akcji ratunkowej.
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Wrzesień
1 września - Dzień Weterana
1.09.1939	Atak Niemiec na Polskę, początek II wojny światowej.
2.09.1945	Powstała konspiracyjna organizacja „Wolność i Niezawisłość”.
3.09.1941	
Pierwsze masowe mordy więźniów w komorach gazowych w obozie koncentracyjnym Auschwitz-Birkenau.
4.09.1944	W Warszawie Niemcy zburzyli Elektrownię Warszawską,
drukarnię Wojskowych Zakładów Wydawniczych AK,
gmach PKO (ul. Jasna/Świętokrzyska). Czołgi niemieckie
zmiażdżyły Grób Nieznanego Żołnierza.
5.09.1981

I Zjazd „Solidarności” w Gdańsku.

6.09.1831	Na Woli w obronie Warszawy poległ gen Józef Sowiński.
7.09.1939

Kapitulacja Westerplatte.

8.09.1944	
Podczas zawieszenia broni w Powstaniu Warszawskim
kilka tysięcy cywilów opuszcza Warszawę.
 brona linii schronów „Wizna” przy po wielekroć przeważa8 – 10.09.1939 O
jącej ilości atakujących oddziałów niemieckich. 10 września
kpt. Władysław Raginis - dowódca obrony popełnił samobójstwo, wysadzając schron i siebie ostatnim granatem.
9 – 18.09.1939 Bitwa nad Bzurą.
Powstańcze Polskie Radio ogłasza listę 28 niemieckich dowód10.09.1944	
ców odpowiedzialnych za zniszczenie Warszawy – powtarza ją
BBC. Armia Czerwona rozpoczyna ofensywę na Pradze.
11.09.1932

F ranciszek Żwirko i Stanisław Wigura, polscy piloci, którzy
dokonali lotu dookoła Europy, zginęli w katastrofie lotniczej.

12.09.1683

Odsiecz wiedeńska. Zwycięstwo wojsk sprzymierzonych nad Turkami pod dowództwem króla Jana III Sobieskiego, gdzie główną rolę odegrała polska husaria.

13.09.1944 	Niemcy wysadzają mosty w Warszawie. Pierwsze zrzuty
sowieckie dla Powstania.
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14.09.1944	
W Warszawie silne ataki Niemców na Żoliborz, Marymont
i Powiśle.
15.09.1944	
W Warszawie Niemcy opanowują prawie cały Dolny Mokotów.
16.09.1944	
Niemcy mordują chorych i rannych w szpitalu przy Zagórnej 9.
16/17.09.1944 N
 a Przyczółek Czerniakowski przeprawiła się na pomoc
Powstańcom z Pragi przez Wisłę grupa 1.200 żołnierzy
1 Armii WP.
17.09.1939	Armia Czerwona wkroczyła na tereny Polski. Dyrektywa Naczelnego Wodza marszałka Edwarda Rydza-Śmigłego: „z bolszewikami nie walczyć, chyba w razie natarcia
z ich strony”. Opuszczenie kraju przez najwyższe władze
państwowe.
18.09.1944	
Największy zrzut dla walczącej Warszawy dokonany
przez 107 amerykańskich „latających fortec” B-17. Do rąk
powstańców trafiło jedynie 20% zrzutu.
19.09.1939

Oddziały Armii Czerwonej zajęły Wilno.

20.09.1944	
Rozkaz gen. Tadeusza Komorowskiego „Bora” o przeorganizowaniu oddziałów Powstania Warszawskiego w regularne oddziały Wojska Polskiego – utworzenie Warszawskiego Korpusu AK pod dowództwem gen. brygady
Antoniego Chruściela „Montera”.
21.09.1949	
Władze komunistyczne PRL odebrały Kościołowi szpitale
prowadzone przez personel zakonny.
23.09.1922

Sejm podjął uchwałę o budowie portu w Gdyni.

24.09.1939	
Potężne bombardowanie Warszawy – została zniszczona Politechnika, Pałac Krasińskich, Główny Inspektorat Sił
Zbrojnych, elektrownia i filtry. Nastąpił brak wody i prądu.
26.09.1946	
Władze PRL pozbawiły obywatelstwa polskiego 6 generałów, w tym Władysława Andersa, Antoniego Chruściela, oraz 70 wyższych oficerów.
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28.09.1939

Kapitulacja Warszawy.

29.09.1939	Wojska niemieckie wkroczyły do Warszawy. Około
5 tys. oficerów WP dostało się do niewoli, zginęło ponad 25 tys. cywilów, ok. 20% budynków uległo całkowitemu zniszczeniu.
29.09.1951	W szpitalu więziennym na Mokotowie zmarł komendant Okręgu Wileńskiego AK płk Aleksander Krzyżanowski „Wilk”, dowódca Powstania Wileńskiego
„Ostra Brama” (07-13.07.1944 roku).
30.09.1939	
W Paryżu przysięgę złożył prezydent Władysław Raczkiewicz, który zlecił sformowanie rządu gen. Władysławowi
Sikorskiemu.

NA WIECZNĄ WARTĘ ODESZLI
(04.2017-09.2017)
ZMARŁ POR. JERZY ŁASTOWSKI (PS. „SZCZUR”)
Członkowie Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy AK z ogromnym żalem przyjęli wiadomość o śmierci w dniu 05.07.2017 r. Pana por. Jerzego Łastowskiego – uczestnika Kampanii wrześniowej 1939 r., żołnierza
Okręgu Wileńskiego AK pod pseudonimem „Szczur”, uczestnika Operacji
„Ostra Brama”. Odszedł od nas w wieku 101 lat kolejny, kresowy Żołnierz
Niezłomny, odznaczony za swe zasługi Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz Medalem „Pro Patria”.
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Cześć Jego pamięci !
Kwartalnik Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy AK Nr 2-3(81-82)

ŚP. ŁAGIERNIK JERZY DUMNICKI (1922-2017)
Z ogromnym żalem Zarząd i członkowie Stowarzyszenia Łagierników
Żołnierzy AK przyjęli wiadomość o śmierci dawnego prezesa naszej organizacji, człowieka prawego i wielkiego serca – Pana Jerzego Dumnickiego.
6 lipca 2017 r. odszedł od nas na wieczną wartę.
Urodzony w Wilnie, żołnierz Okręgu Wileńskiego AK ps. „Kazimierz”. Więzień sowieckich łagrów. Absolwent KUL. Urbanista. Prezes Stowarzyszenia
Łagierników Żołnierzy AK w 2002 r.
Cześć Jego pamięci !
Zarząd Stowarzyszenia

Śp. Jerzy Dumnicki
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Stowarzyszenie w internecie
Szanowni Państwo,
Zachęcamy do odwiedzenia naszej strony internetowej http://armiakrajowa-lagiernicy.pl/, na której znaleźć można aktualne wiadomości o Stowarzyszeniu Łagierników Żołnierzy Armii Krajowej.
Na stronie Stowarzyszenia dostępna jest także Baza Łagierników Żołnierzy AK http://armiakrajowa-lagiernicy.pl/ zawierająca 550 biogramów łagierników – członków naszej organizacji, powstała z okazji 60 rocznicy powrotów Łagierników Żołnierzy AK w 1956 r. z najcięższych łagrów
sowieckich. Baza została w 2017 r. rozbudowana o kolejne sylwetki łagierników także nienależących do Stowarzyszenia. Zachęcamy do nadsyłania
informacji biograficznych, wspomnień, fotografii.
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